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ภก.วีระชัย นลวชัย 

ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

	 วั ส ดี ท่า น ผู ้ อ่า น 	 ว า ร ส า ร 	 อ ย . 	 R epo r t 	
	 ฉบับเดือนพฤศจิกายน	ฉบับนี้	ออกล่าช้าสักนิด	
นะครับ	กว่าที่ท่านจะได้อ่านคงเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้ว
เดือนธันวาคมในความรู้สึกของผม	และผู้อ่านส่วนใหญ่
จะรู ้ สึ กว่า เป ็น เดือนแห่งความสุข 	 เนื่ อ ง เพราะ
อากาศเยน็สบาย	วนัหยดุราชการเยอะ	มทีัง้	วนัพ่อแห่งชาติ	
วนัรฐัธรรมนญู	วนัส่งท้ายปีเก่า	รวมถึงไม่ใช่วนัหยดุ	แต่เรา
กพ็ดูถงึกนัมากคอื	วนัครสิมาสต์	โดยเฉพาะช่วงท้ายเดอืน	
เราจะมีงานสังสรรค์	 เฮฮา	 ปาร์ตี้ ท้ังของหน่วยงาน	
ของแผนก	 หมูพ่รรคพวกเพือ่นฝงู	 กลุม่วชิาชีพ	 เพือ่นเก่า
มธัยม	 มหาวทิยาลยั	 เยอะแยะทีจ่ะนดัหมายมาปาร์ตีก้นั

03 Hot Issue
อย. ข�นรับนโยบ�ย “สุขภ�พดี เริ่มต้นที่นี่” 

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อันตร�ย!!! ลวดดัดฟันแฟชั่น

05 อย. ดอทคอม
บูธ ORYOR SMART APPLICATION ในง�น
“อน�คตเศรษฐกิจไทยภ�ยใต้ประช�คมอ�เซียน”

06 กินเป็นใช้เป็น
สมุนไพรไทย (3)  
(ย�จ�กสมุนไพร : ในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ)

08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
ส่งคว�มสุข ด้วย “กระเช้�อ�ห�ร” คุณภ�พ

10 รอบรู้เรื่องยา
“ย�สมุนไพร” กับ “ย�แผนโบร�ณ” ต่�งกันอย่�งไร  

12 เกล็ดเล็กน่ารู้
ม�ทำ�คว�มรู้จัก “ส�รกันบูด” กันเถอะ

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2557 (2)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

ส

สนุกแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพ	 อันเนื่องมาจากการรับประทานอาหาร	 และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นะครับ	 และต่อเน่ืองกันก็จะเป็นท้ังการท่ีเราเลือกซื้อกระเช้าของขวัญฝากบิดา
มารดา		ผูใ้หญ่ทีเ่รานบัถอื		หรอืมีบคุคลอืน่ซ้ือให้เรา		โปรดช่วยกันรณรงค์อ่านฉลากก่อนซือ้นะครบั	
ดูว่าผู้จำาหน่ายกระเช้านั้น	 ๆ	 ได้ปฏิบัติตาม	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 การแสดง
ฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ	ได้ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่	รายละเอียดมีอยู่ด้านในครับ
 
	 สุดท้ายที่สำาคัญ	 และเป็นแนวทางหลักในการดำาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ในปี	2557	ได้แก่	นโยบาย	สร้างสุขภาพ	ภายใต้แนวคิด	“สุขภาพดี เร่ิมต้นท่ีน่ี (Good Health 
Starts Here)”		โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ท่าน	นพ.ประดิษฐ	สินธวณรงค์	
มอบหมายให้ทุกกรมรับไปดำาเนินการตามภารกิจของกรม	ทางสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาก็เร่ิมดำาเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวในหลากหลายกิจกรรม	 อย่าลืมนะครับ	
สุขภาพดี	เริ่มต้นที่นี่	เริ่มต้นที่ตัวคุณผู้อ่านทุกท่านครับ
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กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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อย. ขานรับนโยบาย “สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่”

เ ปิดตัวกันไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่	นโยบาย	
				สร้างสขุภาพ	ภายใต้แนวคดิ	“สขุภาพดี	
เริม่ต้นทีน่ี	่ (Good	Health	Starts	Here	)”	
โดย	 นพ.ประดิษฐ	 สินธวณรงค์	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ได้มอบหมาย
ให ้ ทุ กหน ่วยงานในสั งกั ดกระทรวง
สาธารณสุข	 นำาแนวคิดดังกล่าวไปใช ้
ในการสื่อสาร	ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง
กบัภารกิจในการปฏิบตังิานทีเ่น้นการส่งเสรมิ	
สุขภาพ	 เพื่อป้องกันโรคมากกว่ารักษา	
ด้วยวิธีการบูรณาการจากทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ให้ทำางาน
เชิงรุกตามบทบาทหน้าที่	ทั้งการส่งเสริม	
สขุภาพด	ี การควบคมุป้องกนัโรค	 การรกัษา	
การฟื้นฟู	และการคุ้มครองผู้บริโภค	เป็น
วัคซีนสุขภาพแก่ประชาชนในแต่ละช่วงวัย	
ประกอบด้วย	5	กลุ่มวัย	ได้แก่	
 1. กลุ่มสตรีและเด็ก   
 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน 
 3. กลุ่มวัยรุ่น  
 4. กลุ่มวัยท�างาน  
 5. กลุ่มสูงวัยและผู้พิการ 

	 ในส่วนของ	อย.	 ได้มุ ่งเน้นให้
ความสำาคัญในการคุ ้มครองผู ้บริ โภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ซ่ึงประกอบด้วย	
อาหาร	 ยา	 เครื่องสำาอาง	 เครื่องมือแพทย์	

ในปีนี้ อย. ได้นำ�สัญลักษณ์ “สุขภ�พดี เริ่มต้นที่นี่” ออกสู่สื่อต่�ง ๆ เน้นก�รให้คว�มรู้

ในเรื่องของก�รบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ปลอดภัยมีคุณภ�พม�ตรฐ�น มุ่งสู่เป้�หม�ยเดียวกัน

คือเพื่อให้ประช�ชนมีสุขภ�พดี เริ่มต้นที่นี่ (กระทรวงส�ธ�รณสุขสู่ประช�ชน) 
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

...อยากจะตามแฟชั่น 
อย่าลืมนึกถึงอันตรายที่อาจตามมาด้วยนะคะ...

“ลวดดัดฟันแฟชั่น”	 เป็นการจัดฟันเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับเพิ่มความ
สวยงามสะดุดตา	 ซึ่งลวดดัดฟันที่นำามาใช้นี้มีทั้งแบบที่เป็นแผ่นพลาสติก	 และแบบ
ที่เป็นลวดสแตนเลส	 ตกแต่งด้วยลูกปัดหลากสี	 พลาสติกยาง	 หรือกากเพชรต่าง	 ๆ	
เป็นลวดดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน	 ราคาไม่แพง	 อีกทั้งมีผู ้ให้บริการจัดฟันแฟช่ัน
ที่ไม่ใช่ผู ้เชี่ยวชาญคอยให้บริการตามสถานที่ต่าง	ๆ	เช่น	ตลาดนัด	แหล่งชุมชน	
หรือห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น

	การจัดฟันแฟช่ันจึงมีอันตรายอย่างมาก	 ต้ังแต่กระบวนการทำา	 เช่น	 การใช้เคร่ืองมือที่ไม่สะอาด	
ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคหรือผ่านการฆ่าเชื้อที่ไม่ถูกวิธี	ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรค	เช่น	ไวรัสตับอักเสบบี	วัณโรค	
ไข้หวัด	หรือการใส่เครื่องมือท่ียึดไม่แน่นพอ	ทำาให้มีโอกาสที่วัสดุหลุดลงคอ	ทำาอันตรายแก่ผู้ใส่ถึงชีวิตได้เลย
นะคะ	อีกทั้ง	วัสดุของลวดดัดฟันแฟชั่นพบว่ามีสารปนเปื้อน	เช่น	ตะกั่ว	พลวง	ซิลิเนียม	โครเมียม	สารหนู	ฯลฯ	
ซึ่งหากรับเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องจะทำาอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่อต่าง	 ๆ	 หรืออาจก่อให้เกิดมะเร็ง	 รวมถึง	
การใช้ลวดที่เป็นสี	เมื่อใส่ไปสีจะหลุดจางลง	ส่วนประกอบของสีจะเข้าไปสะสมในร่างกายก่อให้เกิดอันตราย
ต่อตับและไตได้

ถ้าหากมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน	 เช่น	 ฟันซ้อนเก	 ฟันห่าง	 ฟันยื่น	 ฟันบน-ฟันล่างไม่สบกัน	 ฯลฯ	

จำาเป็นต้องจัดฟัน	ควรปรึกษาโดยตรงกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันที่โรงพยาบาล		

หรือคลินิกที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน	เพื่อความปลอดภัย	สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทันตแพทย์

ที่ทำาการรักษาได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยนะคะ

อันตราย!!!
ลวดดัดฟันแฟชั่น

อันตรายจากการดัดฟันแฟชั่น

ลวดดัดฟันแฟชั่น

หากมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน

 ภาพ		 :	www.google.co.th	,	www.phimaimedicine.org	 ,	www.dentalcouncil.or.th	 ,	www.teerawatschool.com	,	
www.blog.naver.com
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อย.ดอทคอม

บูธ ORYOR SMART APPLICATION ในงาน 

“อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน”

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

	 มื่อวันที่	 28	 –	 29	 ตุลาคม	 ที่ผ่านมา	 	 ณ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 มีการจัดงาน	 “อนาคต
	 เศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	 โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นโต้โผ	 ภายในงานมีการจัดบูธจากทางภาครัฐและ
เอกชน	มากมาย	องค์กรอิสระ	สถาบันวิชาการ	ภาคการเมือง	ภาคประชาสังคม	องค์กรด้านผู้บริโภค	จึงเป็นโอกาสสำาคัญในการเผยแพร่		
ข้อมูลข่าวสาร	สร้างความรู้ความเข้าใจ	และการรับรู้ต่อสาธารณชน	เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจ และเข้าถึงข้อมูล	และผลักดันให้คนไทย
ใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทาง	อย.	 ของเรา	ก็ได้จัดคลินิก		
ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยมีเจ้าหน้าท่ี	
ตัวแทน	จากสำานักต่าง	ๆ 	นั่งประจำาการ	
ให้ คำ าปรึกษาและตอบข้อซักถามให้
บริการแก่ผู้สนใจ

และที่ถือเป็นไฮไลท์ก็คือ	 การ
เล่นเกมส์	 ดาวน์โหลด	 ORYOR	 SMART	
APPLICATION	ชิงของรางวัลมากมาย	ทั้ง	

เสื้อยืด	ORYOR.COM,	ตุ๊กตามาสคอตดูโอ	
CAPZY	CAPZA	สุดน่าหยิก	น่าหมั่นเขี้ยว,	
กระติกนำ้า	และรางวัลที่หนึ่ง	Power	Bank	
เครื่องสำารองแบต	ฯ	มือถือ	ฯลฯ	เพียงแค่
ดาวน์โหลด	App.	ของเราและนำามาแสดง
ที่บูธ	 ก็สามารถจับสลากชิงของรางวัลได้
ทันที	ทำาให้มีผู้สนใจร่วมเล่นเกมส์มากมาย	
ก่ายกอง	 !!	 จึงทำาให้บรรยากาศในงาน

เต็มไปด้วยรอยยิ ้มและเสียงหัวเราะ	
(แห้ง	ๆ	เพราะพลาดรางวัล)	

สำ�หรับท่�นท่ีพล�ดร�งวัล
ไม่ต้องเสียใจ ยังมีเกมส์อีกม�กม�ย 

รอให้ท่�นเข้�ม�ร่วมสนุกได้ท่ี 
WWW.ORYOR.COM คร้�บบบบ... 

เ
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กินเป็นใช้เป็น โดย	ภก.วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

สมนุไพรไทย (3)

(ยาจากสมนุไพร : ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต)ิ

 ก�ร “ยักกระส�ย” สำ�หรับสูตรอ�ห�ร อ�จพอรับได้ 
เพร�ะผู้บริโภคส�ม�รถรับรู้ ได้ จ�กกลิ่น รส ที่เปลี่ยนแปลง
แต่สำ�หรับก�ร “ยักกระส�ย” สำ�หรับตำ�รับย�เป็นเรื่อง
ไม่บังควรอย่�งย่ิง เพร�ะนอกจ�กมีผลต่อสรรพคุณในก�ร
รักษ�แล้ว ยังเป็นก�รทำ�ล�ยภูมิปัญญ�ของบรรพบุรุษ  
ที่สั่งสมประสบก�รณ์ม�ย�วน�น

ยัง  มีคำาศัพท์สำาคัญบางคำา	ที่ต ้อง	
	 ทำาความกระจ่างก่อนจะพูดถึง
เน้ือหายาสมุนไพร	 เช่น	 คำาพ้องเสียงที่
มีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง	 คือ	กษัย	
(กระษัย)	กับ	กระสาย	(กระสายยา)	
 กษัย (กระษัย)	 ในความหมาย
อย่างกว้าง	 หมายถึงที่อยู่อาศัย	 การสิ้นไป	
การเสื่อม	หรือทรุดโทรม	ส่วนในทางการ
แพทย์แผนไทย	 หมายถึง	 ช่ือโรคท่ีทำาให้
ร่างกายทรุดโทรม	 ซ่ึงตามคัมภีร์ของกษัย
โบราณ	มีถึง	18	ชนิด	เช่น	กษัยลม	กษัย
นำ้า	 กษัยไฟ	 ฯลฯ	 ส่วนใหญ่หมายถึงโรคไต
พิการในป ัจจุบัน	 และท่ีกล ่าวในคู ่มือ
การใช้ยาจากสมุนไพร	 ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ	พ.ศ.2555		มีอธิบายไว้เพียง	3	คำา	
คือ	กษัยจุก	กษัยเสียด	และกษัยเส้น

 กษัยจุก	เกิดจากลมเข ้าไปใน
เส้นเอ็นภายในท้อง	 ผู ้ป่วยจะมีอาการ
จุกแน่นมาก	 ต้องนอนควำ่า	 นอนหงาย
ไม่ได้	เพราะจะปวดมาก	
 กษัยเสียด	 เกิดจากลมตะคริว
ขึ้นจากหัวแม่เท้า	 ผู้ป่วยมีอาการปวด	 ขบ	
สะดุ้งทั้งตัว	 เสียดตามชายโครง	 ต้องนวด
ให้คลายเสียก่อน	จึงให้ยา
 กษัยเส้น	หมายถึง	ความผิดปกติ
ท่ีเกิดในกล้ามเนื้อ	 และเส้นเอ็น	 ทำาให้
มีอาการปวดเมื่อย	ตามร่างกาย	ท้องผูก	
อ่อนเพลีย	เป็นต้น
	 นอกจากนั้น	 เรายังอาจได้ยิน
ได้ฟังการโฆษณายารักษาโรคกษัยต่าง	ๆ	
อีกมากมายในลักษณะโอ้อวดสรรพคุณ	
ประกอบกับความไม่ชัดเจนของชื่อโรค

และอาการ	 จึงเป ็นป ัญหาอย ่างมาก	
ในการกำากับดูแลการโฆษณายา	 เมื่อต้อง
นำาศาสตร์แผนปัจจุบัน	 เช่น	 สรีรศาสตร์	
กายวิภาคศาสตร์		มากำากับดูแล
 กระสาย (กระสายยา) ในความหมาย
ทั่วไป	 หมายถึง	 สิ่ งที่ ใช ้ละลาย	 หรือ								
ปนในยา	เวลาจะกินยา	ถ้าเป็นของเหลว	
มักเรียก	กระสาย	หรือ	นำ้ากระสายยา
 

 

	 ส่วนในทางวชิาการด้านเภสชักรรม	
หมายถึง	 เครื่องแทรกยา	 (Vehicle)	 เช่น	
นำ้า	 นำ้าผึ้ง	 นำ้าดอกไม้	 เหล้า	 (สุรา)	 ใช้
ผสมยาเพื่อช่วยให้กินยาง่ายขึ้น	และ/หรือ
เสริมฤทธิ์ของยา	 ให ้ มีสรรพคุณดีขึ้น
ตลอดจนช่วยให้การปรุงเป็นรูปแบบยา
ต่าง	ๆ	ได้ตามต้องการ
	 ในสูตรตำารับยาที่จัดเข้าในบัญชี
ยาหลกัแห่งชาต	ิ จะระบกุารใช้นำา้กระสายยา	
แตกต่างกันไป	ขึ้นอยู ่กับตัวยาหลักใน
ตำารับนั้น	ๆ	เช่น
 1) กลุม่ยาแก้ลม	(ระบบไหลเวยีน	
โลหิต)	ได้แก่	ยาหอมสูตรต่าง	ๆ
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 ภาพ		:	www.google.co.th	,www.phimaimedicine.org	, www.khontone.com	, www.lanpanya.com		, www.gq-magazine.co.uk	,	www.luminescents.co.uk
	 	 www.bloggang.com ,	www.prcmu.cmu.ac.th	,	www.manager.co.th	,	www.guideubon.com	,	www.ksrealitybites.com

  1.1 ยาหอมทิพโอสถ ใช้นำ้า
ดอกไม้	หรือ	นำ้าสุก	เป็นนำ้ากระสายยา
  1.2 ยาหอมเทพจิตร	ใช้นำ้าสุก	
เป็นนำ้ากระสายยา
  1.3 ยาหอมนวโกฐ
	 	 	 1.3.1	 กรณีใช้แก้ลมวิงเวียน	
คลืน่เหยีนอาเจยีน	ใช้นำา้ลกูผกัชี	หรอืเทียนดำา	
ต้มเป็นนำ้ากระสายยา
	 	 	 1.3.2	 กรณใีช้แก้ลมปลายไข้	
(หลังพักฟื้น)	 ใช้ก้านสะเดา	ลูกกระดอม
เถาบอระเพ็ด	ต ้มเป ็นนำ้ ากระสายยา
ทัง้สองกรณ	ี หากหาสมนุไพรเหล่านัน้ไม่ได้
สามารถใช้นำา้สกุ	เป็นนำา้กระสายยาแทนได้
 2) กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการ
ท้องอืด	ท้องเฟ้อ	(ระบบทางเดินอาหาร)

ใช้ไพล	 เผาไฟพอสุกฝนกับนำ้าสุก	 เป็น
นำ้ากระสายยา
 3) กลุม่ยาบรรเทาอาการท้องเสยี 
เช่น

ใหม่	 หรือ	 เปลี่ยนวิธีการใหม่	 ซึ่งต่อมา
ความหมายกลายรวมไปถึงการเล่นแง	่
หรือสงวนท่าทีอะไรประมาณนั้น
	 ในความเหน็ของผูเ้ขยีน	 เนือ่งจาก
คำาว ่า	“ยัก”	หมายรวมถึงการยักยอก	
เบยีดบงั	ปิดบงัได้ด้วย	คำาว่า	“ยกักระสาย”	
จึงอาจหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลง	
หรือลดทอนจำานวนตัวสมุนไพร	ที่จะนำา
มาทำานำ้ากระสายยา	 อันอาจมีสาเหตุ
จากการหายาก	 ไม่สะดวก	 ดังได้กล่าว
มาแล้วซึ่งเป็นไปได้ว่า	 ในสังคมปัจจุบัน	
สูตรตำารับ	(Recipe)	ทั้งยา	หรืออาหาร
ได ้ เปลี่ ยนแปลงไปจากตำ ารับดั้ ง เดิม	
โดยเฉพาะนำา้กระสาย	 ด้วยปัญหาการจดัหา	
หรือการประหยัดเพื่อลดต้นทุนวิธีการ
ดังกล่าว	 จะเรียกว่า	 “ยักกระสาย”	 ก็คง
ไม่ผิดนัก
	 การ	 “ยักกระสาย”	 สำาหรับ
สูตรอาหาร	 อาจพอรับได้	 เพราะผู้บริโภค
สามารถรบัรูไ้ด้	 จากกลิน่	 รส	 ทีเ่ปลีย่นแปลง
แต่สำาหรับการ	 “ยักกระสาย”	 สำาหรับ
ตำารับยาเป็นเรื่องไม่บังควรอย่างยิ่ง	เพราะ
นอกจากมผีลต่อสรรพคณุในการรกัษาแล้ว
ยงัเป็นการทำาลายภมูปัิญญาของบรรพบรุษุ											
ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน
	 ครับ!	ศัพท์แสงในยาแผนไทย
ยังมีเรื่องให้เล ่าขานกันอีกมาก	 แต่จะ
ขอปูพื้นไว ้ เพียงเท ่านี้ก ่อน	จะได ้ เริ่ม
เข้าเนื้อหาตัวยาในฉบับต่อไป	 ขืนขี่ม้า
เลยีบค่ายไปเรือ่ย	ๆ	อาจถกูข้อหา	มีเจตนา																															
“ยักกระสาย”

  2.1 ยาธาตบุรรจบ	ใช้กระเทียม	
หรือใบกระเพรา	ต้มเป็นนำ้ากระสายยา
  2.2 ยาประสะกะเพรา
	 	 	 2.2.1	ก ร ณี แ ก ้ท ้อ ง อื ด	
ท้องเฟ้อ	ใช้นำ้าสุก	หรือนำ้าใบกระเพรา	ต้ม
เป็นนำ้ากระสายยา
	 	 	 2.2.2	กรณี แก ้ จุ ด เสี ยด	

  3.1 ยาธาตุบรรจบ	ใช้เปลอืกแค	
หรือเปลือกสะเดา	หรือเปลือกลูกทับทิม	
ต้มแทรกกับนำ้าปูนใส	เป็นนำ้ากระสายยา
  3.2 ยาเหลืองปิดสมุทร	ใช้
เปลือกลูกทับทิม	หรือเปลือกแค	ต้มแทรก
กับนำ้าปูนใส		เป็นนำ้ากระสายยา
	 จะ เห็นว่า 	 นำ้ ากระสาย	 หรื อ
นำ้ ากระสายยา 	 มี ความหลากหลาย	
แบ่งตามตัวยาหลัก	 หรืออาการของโรค	
มิได้บังคับตายตัว	 เพราะในยุคปัจจุบัน	
สมุนไพรมิได้อยู่ใกล้ตัว	 ในครัวหรือข้างรั้ว
อี กต ่อ ไป 	 เพราะนับวั นคุณแม่บ ้ าน
คุณพ่อบ้าน	 ต่างพากันเป็นมนุษย์อาหาร
ถุงพลาสติกกันหมดแล้ว	ในตำารับยาจาก
สมนุไพรทีน่ำามาบรรจใุนบญัชยีาหลกัแห่งชาต	ิ
จงึอนโุลมให้ใช้	นำา้ต้มสกุ	เป็นนำา้กระสายยา	
ได้เกือบทุกกรณี
	 ด้วยความมากมาย	 หลากหลาย
ของสมนุไพรทีต้่องจดัหามาทำานำา้กระสายยา
เหล่านีก้ระมงั		จงึมสีำานวนไทยทีค่นสมยัก่อน	
นิยมพูดกัน	 คือ	 คำาว ่า	 “ยักกระสาย”
ในความหมายของการเปลี่ยนกระสายยา
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 เก็บข่�ว...เล่�เร่ือง กลับม�ร�ยง�นข่�วส�รส�ระน่�สนใจในแวดวง อย. พร้อมกับกิจกรรมด้�นส�ธ�รณสุข ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค อย�กรู้แล้วใช่ไหมคะฉบับนี้มีเรื่องอะไรบ้�ง ติดต�มอ่�นได้ ณ บัดนี้ค่ะ

เ	 ริ่มด้วยขอแจ้งข่าว	อย.	กำาลังเปิดรับสมัคร	
	 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ ดำ า เ นิ น ง า น อ ย ่ า ง มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะมี
ความรับผิดชอบต ่อสังคม	เพื่อรับรางวัล	
“อย.	ควอลติี	้อวอร์ด	2557”	ต้ังแต่บดัน้ี	จนถงึ
วันที่	27	ธันวาคม	2556	โดยปี	2557	ฉลอง
ครบรอบ	 40	 ปี	 อย.	 จัดรางวัลเพิ่มเป ็น	
40	 รางวัล	 คาดว่าจะมีพิธีมอบรางวัลภายใน
เดือนมีนาคม	 2557	 สนใจดาวน ์โหลด
ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์	อย.	(www.fda.moph.
go.th)		เก็บข่าว	จะติดตามรายงานความ
คืบหน้าให้ทราบเป็นระยะค่ะ
 

 กลับมาทีข่่าวการตรวจจบัผลติภณัฑ์  
สุขภาพผิดกฎหมายกันบ้าง	 อย.	 ยังคงทำา
หน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น
ขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
ได ้ตรวจจับผู ้กระทำาผิด	2	รายซ้อน	โดย
ร่วมงานกับตำารวจ	ปคบ.	เช่นเคย	เริ่มจาก
การทลายแหล่งผลิตยาเถื่อน	ณ	อาคารเลขที่	
199/23-24	 ถ.วัชรพล	 แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม	กรุงเทพ	ฯ	พบผลิตภัณฑ์ยา
สำ าหรั บคนและยาสำ าห รับสั ตว ์ ที่ ไ ม่ไ ด ้	
ขึ้นทะเบียนตำารับยามากกว่า	 20	 ชนิด	 อาทิ	
CIDA	(ซด้ีา)	รกัษาขีเ้ขยีว	ขีข้าว	,	ยาถ่ายพยาธ	ิ 
KILLER	 (คิลเลอร์)	 ,	 I-BE	 (ไอ-บี)	 รักษาหวัด	
หน้าบวม	ตาลมูก	คอครอก	,	TASIS	(ทาซิส)	
ใช้ห้ามเลือด	 รักษาบาดแผลสด	 ,	 ยาบำารุง

สำาหรับไก่ชน	รวมทั้งยาแผนปัจจุบันที่มีตัวยา
สำาคัญเดกซาเมทาโซน	 (Dexamethasone)	
เป ็นต ้น	 นอกจากนี้ยังพบวัตถุดิบที่ เป ็น
ยาสำาเร็จรูปทั้งชนิดยาแผนปัจจุบัน	 และ
ยาแผนโบราณทีน่ำามาแบ่งบรรจ	ุ และอปุกรณ์
ที่ ใช ้ ในการผลิ ต 	 มู ลค่าของกลางร่วม	
10	 ล้านบาท	 อีกรายจับกุมชาวเดนมาร์ก
ได้ทีค่อนโด	TBI	ช้ัน	8	ห้อง	8A	ซอยสขุุมวทิ	30	
พบยาท่ีไม ่ได ้ ข้ึนทะเบียนตำารับยา	 อาทิ
ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ	 เช่น	 ยา	 Super	
KAMAGRA	 ,	 ยา	 KAMAGRA	 100	mg.	
(Watermelon	 Flavour)	 ,	 ยา	 KAMAGRA	
100	mg.	(Pineapple	Flavour)	และพบ
ยาฮอร์โมนเสรมิกล้ามเนือ้	เช่น	ยา	Stanz	inj.	, 
ยา	Depo-Test	250	,	ยา	Testocom	, 
ยา	Burnabol	,	ยา	Boldenate	,	ยา	Trenaject	, 
ยา	 Nandrobol	 และยาผงสีขาวบรรจุ	 Vial	
ฝาสีเหลืองไม่มีฉลาก	อีกทั้งยังพบผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทเวย ์ โปรตีน เสริม
กล้ามเนื้อท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนตำารับอาหาร
จำานวนมาก	ของกลางครั้งนี้กว่า	 3	แสนบาท	
ทั้ง	 2	 รายแจ้งข้อหาโทษทั้งจำาและปรับ	 โดย
ได้รวบรวมของกลางที่ยึดได้ทั้งหมดนำามา
แถลงข่าวที่ห ้องประชุมชั้น	6	ตึก	อย.	มี
นายพสิษฐ์	 ศักดาณรงค์	 ท่ีปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธาน
การแถลงข่าว	พร้อมด้วย	นพ.บญุชยั	สมบรูณ์สขุ	
เลขาธกิารฯ	อย.	และ	ภก.ประพนธ์	อางตระกลู 
รองเลขาธิการฯ	 อย.	 ร่วมแถลงข่าว	 เก็บข่าว
ขอให้ผูบ้รโิภคระมดัระวงัการใช้ยา	 เลอืกใช้ยา 
ที่ขึ้นทะเบียนตำารับยาอย ่างถูกต ้องตาม
กฎหมาย	หากจำาเป็นต้องซื้อยาเอง	ควร
ซื้อยาจากร้านขายยาท่ีมีเภสัชกรประจำาร้าน 
หรือเลือกร้านขายยาคุณภาพ	 ท่ีกระจายอยู่
ทั่วประเทศไทยและ	 กทม.	 ด้วย	 รวมทั้ง

ขอเตือนผู ้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อโฆษณา
ขายยาผ่านเว็บไซต์	ขายตรง	ทางเคเบิลทีวี
โทรทัศน ์ดาวเทียม	 วิทยุชุมชนท ้องถิ่น	
ว่ายานั้นสามารถเสริมสมรรถภาพทางเพศ 
หรือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ	 เพราะอาจ
ได้รับยาปลอม	 หรืออาจใช้ยาเกินขนาดจน
ได้รับอันตรายร้ายแรงได้	อย่าเสี่ยงนะคะ	
	 ปิดท้ายฉบับนี้	 ยังมีเรื่องตรวจจับ
มาบอกเล่าอีก	 1	 เรื่องค่ะ	 นั่นคือการทลาย
แหล่งขายส่งขนมนำาเข้าจากต่างประเทศ
ทีก่ระจายขายตามหน้าโรงเรยีน	 ณ	 บ้านเลขท่ี	
51/417	หมู่บ้านนิสา	ซอยเพชรเกษม	69	
ถนนเพชรเกษม	แขวงหนองแขม	เขตหนองแขม	
กรุงเทพฯ	พบผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูป
พร้อมบริโภคทันที	 เครื่องดื่ม	หมากฝรั่ง
และลูกอมท่ีมีสีสันฉูดฉาด	 ของกลางมีมูลค่า 
200,000	 บาท	 การจับครั้งนี้ป้องกันภัยให้
เด็กนักเรียน	 ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อขนมใส่สี
ที่ไม่ใช่สีผสมอาหาร	ซึ่งอาจทำาให้เด็กได้รับ
อันตราย	เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ	คล่ืนไส้
อาเจียน	 และหากสะสมมากอาจได้รับพิษ
จากโลหะหนัก	 ยิ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
พ ่อแม่ผู ้ ปกครองควร เอาใจใส่แนะนำ า
บุตรหลานในการเลือกซื้อขนมด้วยค่ะ	หาก
ขนมใดมีสี เข ้มสดกว ่าสีปกติ 	หลีกเลี่ยง
ทันที	 สุขภาพดี	 เริ่มต้นด้วยการเลือกซื้อ
เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	
ปราศจากสารปนเปื้อน	 เริ่มต้นดูแลสุขภาพ
กันตั้ งแต่วันนี้นะคะ	เก็บข ่าวอยากเห็น
คนไทยทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์	แข็งแรง 
มีชีวิตที่สดใส	ยืนยาวตลอดไปค่ะ	

ทลายแหล่งผลิตยาคนและยาสัตว์เถื่อนรายใหญ่ ย่านสายไหม กทม. พร้อมกับ                            
จับผู้ลักลอบนำาเข้าและจำาหน่ายฮอร์โมนเสริมกล้ามเนื้อผิดกฎหมาย ย่านสุขุมวิท
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

ส่งคว�มสุข ด้วย 

“กระเช้าอาหาร” คุณภาพ
 “กระเช้�อ�ห�ร” เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่คนส่วนใหญ่นิยมมอบให้แก่กันในช่วง
เทศก�ลปีใหม่ แต่จะเลือกซื้อกระเช้�อ�ห�รอย่�งไร เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ
และปลอดภัยต้องม�ติดต�มอ่�นกัน...

 ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่นิยมซื้อกระเช้าของขวัญที่จัดด้วยผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ 
 มอบให้ผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ยินข่าวเกี่ยวกับการแนะน�า
วิธีเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่ แต่ไม่แน่ใจว่าวิธีการเลือกซื้อที่รู้มานั้นจะถูกต้องหรือไม่ รบกวน 
อย. ช่วยแนะน�าด้วยค่ะ

	 หากพบผลติภณัฑ์อาหารแสดงฉลาก
ไม่ถูกต้อง	 เช่น	 ไม่แสดงรายการผลิตภัณฑ์	
ไม่ระบุวันหมดอายุหรือวันท่ีควรบริโภคก่อน	
จะมโีทษปรบัไม่เกนิ	30,000	บาท	

	 อย่างไรก็ดี	 ผู ้บริโภคสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง
เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ	
และมีคุณภาพดี	ไม่หมดอายุ	หรือหากต้องการ
จัดกระเช้าของขวัญด้วยผักผลไม้	 ก็ควรเลือก
ผักผลไม้ที่อยู่ในสภาพสด	 ใหม่	 สะอาด	 ไม่มี
กลิ่นฉุนแสบจมูก	ไม่เหี่ยวเฉา	ไม่มีร่องรอยชำ้า	
ไม่มีสีผิดธรรมชาติ	 ผลไม้ต้องดูผิวสดใหม่	 ขั้ว
หรือก้านยังเขียวและแข็ง	 เปลือกไม่ชำ้าหรือ
ดำา	 และขนาดของผลต้องสมำ่าเสมอ	 เป็นต้น
เห็นไหมคะ...การเลือกสรรอาหารที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน	 มอบให้กันและกันในช่วงเทศกาล
ปีใหม่	ไม่เพยีงแต่จะสร้างความสขุ	ความพงึพอใจ	
ให้แก่ผู้รับแล้ว	 แต่ยังเป็นการมอบสุขภาพที่ดี
เพื่อต้อนรับปีใหม่อีกด้วย 

	 หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ	
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 สามารถส่งจดหมายมา
ถามเราที่ 	 กลุ ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองพัฒนาศักยภาพผู ้บริโภค ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24   
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

เมื่อเทศกาลปีใหม่ใกล้มาถึง	หลายคนต่างมองหาของขวัญเพื่อส่งความสุขให้แก่กัน	
โดยเฉพาะ	 “กระเช้าของขวัญ”	 ตัวเลือกอันดับแรกท่ีได้รับความนิยมเป็น				

อย่างมากซึ่งห้างสรรพสินค้า	 ซูเปอร์มาร์เก็ต	 และร้านค้าต่าง	 ๆ	 มักจะนำาผลิตภัณฑ์อาหาร
หลากหลายรายการมาจัดในกระเช้า	 ไม่ว่าจะเป็น	อาหารกระป๋อง	ผลไม้กระป๋อง	ขนม	คุ้กกี้	
นม	ผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูป	ฯลฯ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	ดังนั้น	การเลือก
กระเช้าอาหารให้ปลอดภัยและได้คุณภาพจึงเป็นสิ่งสำาคัญ....

	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	
เรือ่ง	 การแสดงฉลากของอาหารจดัรวมในภาชนะ	 ซึง่เป็นมาตรการควบคมุให้กระเช้าของขวญั
ที่มีผลิตภัณฑ์อาหารจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน	โดยมีการหุ้มห่อ	ไม่ว่าจะเป็น	กระเช้า	
ตะกร้า	 กล่อง	ถุง	หรือภาชนะใด	ๆ	ต้องแสดงข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน	อ่านได้ง่าย	
และข้อความต้องแสดงรายละเอียด	อันได้แก่	
 c ชื่อ หรือ ประเภท หรือ ชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุอยู่ในกระเช้า	
 c	วัน เดือน ปีที่หมดอาย ุ หรือ	วัน	เดือน	ปี	ที่ควรบริโภคก่อน	(BEST	BEFORE)
	 	 ของอาหารที่จัดรวมในภาชนะบรรจุ	
 c	ราคาสนิค้าแต่ละรายการ ซึง่สำานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	(สคบ.)	
	 	 เป็นผู้กำาหนดให้แสดงรายละเอียดในส่วนนี้	
	 อย่างไรก็ตาม	ห้างสรรพสินค้า	ซูเปอร์มาร์เก็ต	หรือร้านค้าท่ีจัดกระเช้าสำาหรับ
จำาหน่ายควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่าง	 ๆ	 ที่นำามาบรรจุ	 โดยคำานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดต้องได้รับการอนุญาตจาก	อย.	,	ต้องมีฉลากอาหารที่แสดง	วัน	เดือน	
ปี	ที่หมดอายุ	หรือวันที่ควรบริโภคก่อน	และมีเลขสารบบอาหาร	13	หลักในเครื่องหมาย	
อย.	,	ต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ	,	ไม่ควรนำาเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล์มาบรรจุรวมในกระเช้า	ทั้งนี้	หากฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตามกฎหมาย	ดังนี้	
	 หากพบผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ	และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพพบสิ่งที่น่า
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	หรือมีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย	จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์	
มีโทษจำาคุกไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ	
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		เภสัชกรชำานาญการ	สำานักยา	อย.

“ยาสมุนไพร”	หมายความว่า	

ยาท่ีได ้จากพฤกษชาติ	 สัตว ์ 	 หรือแร ่	

ซึ่งมิได้	ผสม	ปรุง	หรือแปรสภาพ			

“ยาแผนโบราณ”	หมายความว่า	
ยาท่ีมุ ่งหมายสำาหรับใช้ในการประกอบ

โรคศิลปะแผนโบราณ	หรือการบำาบัด

โรคสัตว์	 ซึ่งอยู ่ในตำารายาแผนโบราณที่

รัฐมนตรีประกาศ	หรือรัฐมนตรีประกาศ

เป็นยาแผนโบราณ	หรือยาที่ได้รับอนุญาต

ให้ขึ้นทะเบียนตำารับยาเป็นยาแผนโบราณ

ยกตัวอย่างเช ่น	ใบแป๊ะก ๊วย		

หากมีลักษณะเป็นใบไม้ตามธรรมชาติ	

จะจัดเป็น	“ยาสมุนไพร”	แต่หากมีการ

แปรสภาพโดยนำามาบดเป็นผง	 และบรรจุ

ในแคปซูลจะจัดเป็น	“ยาแผนโบราณ”	

ซ่ึงจะต้องขอขึน้ทะเบยีนตำารบัยาแผนโบราณ

ก่อน	จึงจะสามารถจัดจำาหน่ายได้

“ยาสมุนไพร” กับ 
“ยาแผนโบราณ” 

ต่างกันอย่างไร

“ยาสมุนไพร” กับ “ยาแผนโบราณ” หลายคนอาจเข้าใจว่ามี
ความหมายเหมือนกัน แต่ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ได้ให้นิยาม
ของคำา ท้ังสองนี้ต ่างกัน เพื่อประโยชน ์ ในการคุ ้มครองผู ้บริ โภค
ให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา
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 ภาพ		:	www.google.co.th	,	www.healthherb.wordpress.com	,	www.herbthai.cheapsalemaket.com	,	www.thaibizchina.com	,	www.ejobeasy.com 
	 	www.manager.co.th	,	www.krispmag.com	

“ยาสมนุไพร”	ได้รบัยกเว้นไม่ต้อง

ขออนญุาตขายยา	 และไม่ต้องขอข้ึนทะเบียน

ตำารับยา	แต่หากนำา	“ยาสมุนไพร”	มา

บรรจุถุงปิดฉลาก	 ก็อาจเข้านิยาม	 และถูก

ตีความเป็น	“ยาแผนโบราณ”	ได้		ดังนี้

การขาย	“ยาสมุนไพร”	ที่ได้รับยกเว้น

ไม่ต ้องขออนุญาตขาย	และไม่ต ้องขอ

ขึ้นทะเบียนตำารับยานั้น	 จึงต ้องขาย

ในสภาพธรรมชาติ	 ไม่มีการแปรสภาพ		

หรือปิดฉลากระบุซึ่งสรรพคุณใด	ๆ

	 “ยาแผนโบราณ”	ก่อนท่ีจะ

ขายจะต ้องขอขึ้ นทะเบียนตำ ารับยา

แผนโบราณก่อน	 และเมื่อได้ข้ึนทะเบียน

ตำารับยาแล้วจะมีเลขทะเบียนยา	 หรือ

ทะเบียนยาเลขที่	หรือ	Reg.	No.	ตามด้วย

เลขที่	G	108/40	หรือ	Reg.	No.	108/40		

(ไม่มีกรอบ	 อย.	 เหมือนที่พบในผลิตภัณฑ์

อาหาร)	

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ปรากฏ

มีความหมายดังนี้

G	หมายถงึ	ยาแผนโบราณสำาหรบั	

มนุษย์		ที่ผลิตในประเทศ

H	หมายถงึ	ยาแผนโบราณสำาหรบั	

มนุษย์	ที่แบ่งบรรจุ

K	หมายถึง	ยาเป็นยาแผนโบราณ

สำาหรับมนุษย์	ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ

L	หมายถึง	ยาแผนโบราณสำาหรับ	

สัตว์	ที่ผลิตในประเทศ

M	หมายถงึ	ยาแผนโบราณสำาหรับ	

สัตว์	ที่แบ่งบรรจุ

N	หมายถึง	ยาเป็นยาแผนโบราณ

สำาหรับสัตว์	ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนตำารับยา	เป ็น	

มาตรการควบคมุกำากบัตามพระราชบญัญติัยา	

พ.ศ.	2510	เพื่อคุ ้มครองความปลอดภัย	

อักษรภาษาอั งกฤษและตัว เลข	 เช ่น	

เลขทะเบยีนยาที	่G	108/40	หรอืทะเบียนยา

ของผู ้บริ โภค	 ทั้ งนี้ ยาที่ จะได ้รับการ

ขึ้นทะเบียน	จะต ้องผ ่านเกณฑ ์ด ้าน

ความปลอดภัย	 ประสิทธิภาพ	 และ

ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	 ซึ่งเหล่านี้

ผูบ้รโิภคสามารถสงัเกตได้จากเลขทะเบียน	

ยาแผนโบราณก ่อนตัดสินใจเลือกซื้อ	

อนึ่งยาแผนโบราณที่ไม ่ได ้ขึ้นทะเบียน

ตำารับนั้น	 นอกจากจะเสี่ยงต่อผลการ

รักษาท่ีไม่ได้ผลแล้ว	ยงัอาจพบการลกัลอบ	

ใส่สารสเตียรอยด์	หรือยาแผนปัจจุบัน	

ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

อ่านฉลากยาทุกครั้ง  

สังเกตเลขทะเบียนยา  

ไม่หลงเชื่อคำาโฆษณา
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“สารกันบูด” 

 แหล่งที่มา	 :	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 เมื่อไม่นานมานี้มขี่าวพาดหวั “ขนมปังไม่มวีนับดู” ซึ่งคาดกนัว่าน่าจะใส่สารกนับดูเกนิกว่าปรมิาณ

ที่ก�าหนด อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนเกิดความสงสัยขึ้นมาในใจว่า ถ้าเรากินอาหารที่ใส่สารกันบูดจะมี

อนัตรายหรอืไม่? อย่างไร?? เรามาตดิตามอ่านกนั… 

ส	 ารกันบูด	(Preservatives)	หรือ	
					 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัตถุกันเสีย	คือ
สารเคมีที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา	 และ
ช่วยในการถนอมอาหาร	 เพราะจะช่วย
ชะลอหรือยับยั้ งการเจริญเติบโตและ
ทำาลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสีย
ของอาหาร	ซึ่งมีหลายชนิด	ได้แก่	

S  กรดและเกลอืของกรดบางชนดิ
เช่น	 กรดเบนโซอิก	 กรดซอร์บิก	 กรดโปร-
ปิโอนิก	 ฯลฯ	 มีคุณสมบัติในการยับยั้งรา	
และยสีต์มากกว่าแบคทีเรยี	นยิมใช้กบัอาหาร	
ที่มีความเป็นกรด	เช่น	นำ้าผลไม้	เครื่องดื่ม	
แยม	ผักดองชนิดต่าง	ๆ	ขนมปัง	ฯลฯ	

S พาราเบนส์ (parabens)
เป ็นสารกันบูดที่มีประสิทธิภาพยับยั้ง	
หรือทำาลายราและยีสต์ได้ดีกว่าแบคทีเรีย 
นิยมใส่ในอาหารจำาพวก	 นำ้าหวานผลไม	้
นำา้ผลไม้	แยม	ขนมหวานต่างๆ	สารปรงุแต่ง	
กลิ่น	รส	ฯลฯ	

S  ซลัเฟอร์ไดออกไซด์และซลัไฟต์
มีกลไกในการยับยั้ง	หรือทำาลายราและ
ยีสต์ได้ดีกว่าแบคทีเรีย	 นิยมใส่ในไวน์	
นำ้าผลไม้ต่างๆ	ผักและผลไม้แห้ง	ฯลฯ	

S  สารปฏิชีวนะ	มีคุณสมบัติ
ทำาลายหรือยับยั้งจุลินทรีย์ได้หลายชนิด
ขึน้กบัชนดิทีใ่ช้	 	 มกันยิมใส่ในพวกเนือ้สตัว์	
ต ่ าง	ๆ	และอาจพบว ่าใช ้กับผักและ
ผลไม้สดด้วย	ซ่ึงปริมาณของสารกันบูด
ท่ีใช้น้ันจะแตกต่างกันออกไปขึ้นกับชนิด
ของอาหาร	 โดย	 อย.	 จะเป็นผู ้กำาหนด
ปริมาณที่อนุญาตให้ใส่ในอาหาร	

สำาหรับอันตรายจากการบริโภค
อาหารที่ ใส ่สารกันบูด เกินปริมาณที่
กำาหนด	 จะมีอาการต้ังแต่ทำาให้ท้องเสีย	
คลื่นไส้	 อาเจียน	วิงเวียนศีรษะ	 ในรายที่		
มีอาการรุนแรงจะทำาให้เม็ดเลือดแดง
หมดสภาพในการพาออกซิเจนไปเลี้ยง

เซลล์ต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 จะเกิดอาการ
ตวัเขยีวหายใจไม่ออก	ในบางรายท่ีมีประวตัิ	
เป็นโรคภูมิแพ้	จะทำาให้ระคายเคืองต่อ
กระเพาะอาหาร	 ท้องเสีย	 ระคายเคืองต่อ
เนื้อเยื่อต่าง	 ๆ	 เลือดออกในร่างกาย	 ตับ	
ไต	ใหญ่ขึ้น	เป็นอัมพาตและเสียชีวิตได ้
ในที่สุด	

ถึงแม้ว่าการใช้วัตถุกันเสียเพื่อ
ถนอมอาหารตามปริมาณที่ 	 อย.	 ระบุ
จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ ง 	แต่
ถึงกระนั้นสิ่งที่ควรระลึกไว้เสมอในการ
บริโภคอาหารอย่างปลอดภัยคือ	 ควร
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารต่าง	 ๆ	 โดยดู
ข้อมูลประกอบการซื้อ	 เช่น	 ช่ืออาหาร	
เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย	
อย.	ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต	ส่วนประกอบ
สำาคัญ	 วันเดือนปีที่ผลิต	และ/หรือวัน
เดือน	 ปีที่หมดอายุ	 รวมทั้งควรอ่านฉลาก
อาหารว่ามีวัตถุกันเสียหรือไม่	มากน้อย
เพียงใด

ภาพ	:	www.oknation.net

ภาพ	:	www.komchadluek.net
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2)  

กิ จกรรม “อย.น้อย” ในปีงบประมาณ	

	 พ.ศ.	 2557	 ท่ีน ่าสนใจอยากให ้

โรงเรียน	 อย.น้อย	 เข้ามามีส่วนร่วมกัน

เยอะ	ๆ	ก็คอื	“การจดัประกวดการผลติสือ่ 

เพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ในกลุ่มนักเรียน”	 โดยให้น้อง	 ๆ	

นักเรียน	 อย.น้อย	 ช่วยกันผลิตสื่อเพลง	

ท้ังทำานองและเนื้อร้องข้ึนมาใหม่	 เนื้อหา

ของเน้ือเพลงจะสอดแทรกสาระความรู	้

ด ้านผลิตภัณฑ ์สุขภาพที่ 	อย.	ดูแลอยู ่	

โดยเฉพาะเรื่องของการอ่านฉลากหวาน	

มัน	 เค็ม	 ความยาว	 3	 -	 5	นาที	 และต้อง

ส่งในนามของโรงเรียนนะคะ	 โดยขอให้

ตั้งช่ือกิจกรรมใหม่ให้สั้น	 กระชับ	 และ

น่าสนใจ	ประเภทของการประกวดจะเป็น	

เพลงลูกทุ่งและเพลงสตริง	ห้ามลอกเลียน

ทำานองและเนื้อร้อง	 ของทั้งศิลปินและ

	 ส่วน	กิจกรรม “โครงการพัฒนา

เครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค” 

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 เน้นสร้าง

ความเข้มแข็งในการดำาเนินงานคุ้มครอง

ผู ้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ให้กับ

กลุ่ม/องค์กร	 ที่ทำางานในพื้นที่	 โดยเฉพาะ

อาสาสมัครสาธารณสุข	รวมทั้งสนับสนุน

เครือข ่ายบริการที่มีผลงานดีเด ่นในปี

ที่ผ ่านมา	ให้ดำาเนินกิจกรรมโครงการ

ต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 หวังให้การพัฒนาเครือข่าย

การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	 เป็นกลไก		

ในการระดมสรรพกำาลังเพื่อสร้างความ

ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในพื้นที่		

ค่ายเพลงนะคะ	มิเช่นนั้นจะถูกฟ้องว่า

เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ของศิลปินและค่าย

เพลงค่ะ		โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับเงิน

ร า งวั ล 	 20 , 000 	 บาท 	 ร า งวั ลที่ 	 2	

เงินรางวัล	 15,000	 บาท	 และรางวัลที่	 3	

เงินรางวัล	 10,000	 บาท	 นอกจากนี้	 อย.	

จะนำาเพลงของโรงเรียนใดท่ีได้รับรางวัล

จากการประกวดครั้งนี้	มาเรียบเรียงดนตรี

และบันทึกเสียงใหม่	 ลงแผ่นดีวีดี	 จัดส่ง

เผยแพร่ให้แก่เครอืข่าย	อย.น้อย		ทัว่ประเทศ	

เพลงของชาว	อย.น้อยเราจะดังใหญ่แล้ว

	 	 กจิกรรมดงักล่าวสามารถตดิตามได้	

ที	่www.facebook.com/oryornoi	และ																																																		

www.oryornoi.com	เร็ว	ๆ	นี้ค่ะ	
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน		มีการกำากับ	
ดูแล	 ทุกขั้นตอนทั้งก่อนและหลังออกสู ่
ท ้องตลาด	เพื่อให ้ผู ้บริโภคได ้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยมีคุณภาพ
มาตรฐาน	รวมถึงการให้ความรู ้ผ่านสื่อ
ต่าง	ๆ	เพื่อติดอาวุธทางปัญญา	สำาหรับ
ในปีนี้	 อย.	 ได้นำาสัญลักษณ์	 “สุขภาพด	ี

เริม่ต้นทีน่ี”่	ออกสูส่ือ่ต่าง	ๆ	ทัง้วทิย	ุโทรทศัน์	
หนังสือพิมพ์	วารสาร	และ	Social	Media	
เน้นการให้ความรู้ในเร่ืองของการบริโภค
อย่างเหมาะสม	 อ่านฉลาก	 หวาน	 มัน	
เค็ม	 (จีดีเอ)	 ลดการบริโภคเค็ม	 เลือกซื้อ
อาหารอย่างปลอดภัย	 ระวังอันตรายจาก
การใช ้ยา	การเลือกซ้ือเค ร่ืองสำาอาง
อย่างปลอดภัย	 เป็นต้น	 เพื่อขับเคลื่อนให้

 สำาหรับ กิจกรรม “โครงการ

พัฒนาการมีส ่วนร ่วมของประชาชน

ในการด�าเนินงานของส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา”	 มีกำาหนด											

จดัประชมุคณะทำางานพฒันาการมส่ีวนร่วม	

ของประชาชนในการดำาเนินงานของ	

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ครั้ง ท่ี	1	วันที่ 	19	พฤศจิกายน	2556	

ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม	

อาคาร	 1	 ชั้น	 2	 เพื่อรายงานขั้นตอน	

การดำา เนินงานตามเป ้าหมายในการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส ่วนร่วม		

ในการแสดงความคิดเห็น	และร่วมติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ	และความคืบหน้าผลการตอบรับจากหน่วยงานที่เป็น

ผู้แทนของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	อย.	ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะทำางาน	

ภาคประชาชน	พร้อมทั้งหารือเพื่อเตรียมการเรื่องการจัดประชุมคณะทำางานพัฒนาการ	

มีส่วนร่วมของประชาชนในการดำาเนินงานของ	อย.	และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะ

เกิดขึ้นต่อไป	  

เป็นไปแนวทางเดียวกัน	มุ ่งสู ่เป้าหมาย
เดียวกันคือ	เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี	
เริ่ ม ต ้ นที่ นี่ 	 ( ก ระทรวงสาธารณสุ ข	
สูป่ระชาชน)		

ฉลากหวาน มัน เค็ม
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การประชมุสมัมนา “ ไทย ญีปุ่่น - ครัง้ที ่1” ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
	 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการประชุมสัมมนา	
“1st Thailand-Japan Symposium”	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	เพือ่พฒันา
การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	พร้อมการสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ณ	โรงแอมบาสซาเดอร์	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	24-25	ตุลาคม	2556

 ภก.ประพนธ ์ 	 อางตระกูล	
รองเลขาธิการฯ	อย.	เป ็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
หลกัเกณฑ์และคดัเลอืกสถานประกอบการ	
รับรางวัล	อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2557 
ครัง้ที	่1/2557	ณ	ห้องประชมุหลวงวเิชยีร	
แพทยาคม	ชั้น	2	อาคาร	1	ตึก	อย.	เมื่อ
วันที่	29	ตุลาคม	2556

 นายพสษิฐ์	ศักดาณรงค์	ทีป่รึกษา	
รมว.สธ.	 เป็นประธานการประชุมระหว่าง	
อย. 	 นำ า โดย	 นพ.บุญชัย 	 สมบูรณ ์สุข	
เลขาธิการฯ	อย.	และ	บก.ปคบ.	นำาโดย	
พล.ต.ต.นรศักดิ์	 เหมนิธิ	 ผบก.ปคบ.	 เพื่อ
พัฒนาการดำาเนินงานการคุ้มครองผู้บรโิภค	
ด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ	ประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2557	ณ	ห้องประชมุชัยนาทนเรนทร	
ชัน้	1	อาคาร	1	ตกึ	อย.	เมือ่วนัที	่15	ตุลาคม	
2556

การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์และคดัเลือกสถานประกอบการ 

รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2557 ดร.นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ	
รองเลขาธิการฯ	 อย.	 เป็นประธาน
ให้การต้อนรับ“คณะตรวจประเมินผล
การดำาเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามส่ีวนร่วมในการบริหารราชการ”	
ณ	 ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บรโิภค	ชัน้	6	อาคาร	5	ตึก	อย.	หลังจากนัน้				
ได ้ศึกษาดูงานที่ ร ้ านอาหาร	 C&C	
ถ.สุขุมวิท	กทม.	 เมื่อวันที่	 22	 ตุลาคม 
2556

อย. จับมือ บก.ปคบ. พัฒนาการ
ดำาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ต้อนรับ “คณะตรวจประเมินผลการ
ดำาเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ”
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 ภก.ประพนธ์	อางตระกลู	รองเลขาธกิารฯ	อย.	พร้อมด้วย	พล.ต.ต.นรศกัดิ	์เหมนธิ	ิผบก.ปคบ.	ร่วมกนัแถลงข่าวหลงัเจ้าหน้าที	่อย.	
ร่วมกับตำารวจ	 บก.ปคบ.	 บุกทลายแหล่งขายส่งขนมนำาเข้าจากต่างประเทศ	 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคทันทีไม่มีเลขสารบบ	
อาหาร(เครือ่งหมาย	อย.)	ย่านหนองแขม	นยิมขายตามหน้าโรงเรียน	รวมมลูค่า	200,000	บาท	ณ	ห้องประชมุชัน้	6	อาคาร	4	ตกึ	อย.	
จ.นนทบรุ	ีเมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2556

 นพ.บญุชยั	สมบรูณ์สขุ	เลขาธกิารฯ	อย.	ให้สัมภาษณ์ในรายการบ่ายนีม้คีำาตอบ	เร่ือง	การดำาเนนิงานตามนโยบาย “สขุภาพดี 
เริม่ต้นทีน่ี ่(Good Health Starts Here)”	ภายใต้ภารกจิของ	อย.	ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์โมเดร์ินไนน์	เวลา	14.05-14.50	น. 
ณ	สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2556

“สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่...ที่ตัวคุณ”

อย. จบัมือ ตำารวจ บก.ปคบ. ทลายแหล่งขายส่งขนมนำาเข้าจากต่างประเทศ มลูค่ากว่า 200,000  บาท  


