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วัตถุประสงค์ อย. Report

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่างๆ  

 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว รวมท้ังผลงานเด่น 

 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์  

 และการดำาเนินงาน

4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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บอกรักคนรอบข้างทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแฟน เพื่อนร่วมงาน บุตร ธิดา ผู้บังคับ
บัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้มีพระคุณ และที่สำาคัญที่สุด บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยายครับ 
สำาหรับเน้ือหา ใน อย. Report ฉบับนี้ อย. มีเคล็ดลับดี ๆ มาบอกคุณสาว ๆ  ในการ
ป้องกันตนเองให้ไม่เสียท่าหนุ่ม ๆ โดยยึดหลัก 7 ไม่ 

 และที่รอคอยกันมาเนิ่นนาน คลอดแล้วครับ กฎกระทรวงการขออนุญาต  
และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว 
มีผลบังคับใช้สำาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 สำาหรับ   
ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตอยู่เดิมต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์ 
Good Pharmacy Practice (GPP) ภายในระยะเวลา 8 ปี โดยกฎกระทรวงฉบับนี้
จะสามารถยกระดับมาตรฐานร้านขายยาแผนปัจจุบัน ให้มีความพร้อมในการให้
บริการประชาชน ให้ได้รับยาที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตามหลักวิชาการด้าน
เภสัชศาสตร์ครับ 

 ลากันเพียงเท่านี้ พบกันฉบับหน้าครับ. 

 ดือนกุมภาพันธ์ มีวันสำาคัญ 2 วัน ปีนี้พิเศษ 
 ตรงที ่2 วนัดงักล่าว คอื วนัมาฆบชูา (พระอรหนัต์ 
1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกัน โดยมิได้
นดัหมาย) และวันวาเลนไทน์ (วนัทีน่กับญุวาเลนไทน์ 
พระในศาสนาครสิต์ ผูส่้งเสรมิให้มนุษย์แสดงความรกั
ต่อกัน โดยขัดคำาสั่งของจักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง 
กษัตริย์แห่งกรุงโรม จนถูกประหารชีวิต ในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270) มาตรงกันพอดี ทีมงาน บก. 
อย. Report ขออำานวยอวยพร ให้ผู ้อ่านทุกท่าน  
สุขกาย สบายใจ บริบูรณ์ด้วยความรัก อย่าลืม



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

m อ่านต่อหน้า 14
03

เ ดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้มีวันสำาคัญที่ 

 ตรงกัน 2 วัน  คือ วันมาฆบูชาและ

วันวาเลนไทน์ ซึ่งเวียนมาบรรจบตรงกัน

พอดี วันมาฆบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คำ่า 

เดือน 3 และวันวาเลนไทน์ ซึ่งปีนี้ตรงกับ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา

มีความส�าคญัอย่างไร? เป็นวนัทีพ่ระสมัมา 

สมัพทุธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาตโิมกข์”

แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู ้

มาแล้วเป็นเวลา 9 เดอืน ซึง่หลกัคำาสอนนี้

เป ็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ 

หากสรุปใจความสำาคัญจะมีเนื้อหาว ่า 

“ท�าความดี ละเว้นความชั่ว ท�าจิตใจ 

ให้บรสุิทธิ”์ ทัง้นี ้ ในวนัมาฆบชูาได้เกดิเหตุ 

อัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ 

ได้แก่ 1. วนันัน้ตรงกบัวนัเพญ็ ขึน้ 15 คำา่ 

เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์  

2. มพีระสงฆ์จำานวน 1,250 รปู มาประชมุ

พร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 3. พระสงฆ์

ทีม่าประชมุทัง้หมดล้วนแต่เป็นพระอรหนัต์  

4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบท

โดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุ 

อุปสัมปทา” สำาหรับการปฏิบั ติตนใน

ตอนเช้าควรไปทำาบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อ

ฟังเทศน์ฟังธรรม เมือ่ถงึตอนคำา่ นำาดอกไม้ 

ธปูเทยีนไปเวยีนเทยีน 3 รอบทีพ่ระอโุบสถ 

โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จำานวน 

3 รอบ และช่วงเวลาที่ เดินอยู ่นั้นให้

ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ก็จะถือเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

  วนัวาเลนไทน์ หรอืวนัแห่งความรกั

ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

เป ็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตก คู ่รัก

ต่าง ๆ บางคนให้ความสำาคัญและถือเอา

วนันีเ้ป็นวนัพลกีาย อาจนำาไปสูก่ารล่วงละเมดิ 

ทางเพศทั้งโดยสมัครใจหรือโดนมอมยา

จากการก่ออาชญากรรมที่มักเป็นข่าว

อยู่เสมอในช่วงนี ้หรอืจากการเลีย้งสงัสรรค์ 

โดยการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หรือ อย. มีความห่วงใย  ไม่อยากให้มี

การนำาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ไปใช้ในทางที่ผิด และเตือนกันอยู่เสมอ

โดยเฉพาะสาว ๆ ทั้งหลายว่า ทางที่ดีควร

ป้องกันตนเองโดยยึดหลัก 7 ไม่ คือ 

รักในความต่าง...ทางโลกและทางธรรม

1. ไม่ไปร่วมงานคนเดียว ควรมีเพื่อน

ที่ไว ้ใจได ้ไปด้วย 2. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่

อ๋อ...
มาคนเดียว

ค่ะ...
มาเที่ยว

กับใครครับ...

ภาพ : www.wallpaper.dmc.tvภาพ : www.freeprettythingsforyou.com 
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ยาลดความอ้วน....
ทางลัดอันตราย

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในภาวะโรคอ้วน และต้องการลดนำ้าหนัก ก่อนอื่น

ต้องพิจารณาสาเหตุก่อนว่าทำาไมถึงอ้วน เช่น เกิดจากกรรมพันธุ ์ การกินอาหาร

ไม่ถูกหลักโภชนาการ หรือขาดการออกกำาลังกาย แต่หากต้องการลดนำ้าหนักเพื่อ

ความสวยงามให้มีรูปร่างดีโดยใช้ยาลดความอ้วน ควรคำานึงถึงอันตรายที่จะตามมา 

แต่หากจำาเป็นต้องใช้ยาลดความอ้วนในการลดนำา้หนกัต้องใช้ภายใต้คำาแนะนำา 

และการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ด้วยการ

ควบคมุอาหารและออกกำาลงักายควบคูไ่ปด้วย ทีส่ำาคญั พงึระลกึไว้เสมอว่า ยาลดความอ้วน 

ไม่สามารถทำาให้หายจากโรคอ้วนได้อย่างถาวร  

โรคอ้วน

ยาลดความอ้วน

การลดความอ้วน

ยาลดความอ้วนเป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยลด

ความอยากอาหาร ซ่ึงจะส่งผลข้างเคยีงต่อผูร้บัประทาน  คอื นอนไม่หลบั กระวนกระวาย 

ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ปากแห้ง เหงื่อออก คลื่นไส้ ท้องผูก 

และถ้าใช้ไปนาน ๆ จะทำาให้เกิดการติดยา และภูมิต้านทานโรคตำ่า ก่อให้เกิดโรค

แทรกซ้อน จนอาจเสยีชวีติได้ สำาหรบัในผูใ้ช้ยาบางรายอาจทำาให้เกดิอาการทางจิต ท้ังนี้ 

การใช้ยาในขนาดปกติเพื่อลดความอ้วน หากหยุดยาทันทีอาจเกิดภาวะถอนยาได้ โดย

เกิดภาวะทางจิตอย่างเฉียบพลัน เช่น อาการสับสน หวาดระแวง และประสาทหลอน

 ภาพ  :  www.google.co.th , www.board.postjung.com , www.women.postjung.com   
            women.thaiza.com , www.suan-spirit.com
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อย.ดอทคอมกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำาเสนอผลงาน            

โรงเรียน อย. น้อย ในเขตภาคกลาง”

เ

 อกีหนึง่กิจกรรมดี ๆ มีประโยชน์ต่อเยาวชน ทีท่าง อย. 
ของเราให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ที ่ โดยคราวนีน้�าสาระความรู้ 
และความบันเทิงไปมอบให้กับน้อง ๆ โรงเรียน อย. น้อย 
ในเขตภาคกลางกันจ้า !!

 โดยภายในงานก็มีการจัดบูธจากทาง อย. ของเรา 

โดยเฉพาะกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริโภค ก็ไม่พลาดที่จะนำาเกมส์วัดดวง ให้ได้ร่วมสนุก ลุ้นรับ 

ของรางวัลสุดคุ้ม เพียงแค่ดาวน์โหลด Oryor Smart App. 

ภายในงาน ก็สามารถจับฉลากชิงของรางวัลกันไปได้เลย ! 

 ทำาให้ทั้งเด็ก ๆ ครูบาอาจารย์ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่

ที่ม าจ ั ดกิ จกรรม  ร่วมรุมล้อมมะรุมมะตุ้มกันอยู่ที ่บ ูธ 

Oryor Smart App. ของเรากันอย่างชุลมุนวุ่นวาย บรรยากาศ

ภายในงานจึงเป็นไปอย่างสนุกสนาน! ได้รับของรางวัลพร้อมด้วย

สาระความรู้ดีๆ และเมนูที่เป็นประโยชน์จาก application  

ของเรากลับไปใช้กันที่โรงเรียนอีกด้วย !!

 ท่านที่ยังไม่ได้โหลดมาลองใช้กัน

ก็อย่าลืมนะครับ Oryor Smart App.

 มื ่อว ันที่  30 มกราคม 2557 ที่ผ ่านมานั้น ส ำ าน ักงาน 

 สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บ ุร ี ในฐานะผู ้ประสานงานเขต

ภาคกลาง เขาจัดทำาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำาเสนอผลงานโรงเรียน 

อย. น้อย กัน ณ โรงแรมบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยองฮิ 

นู่น !! 
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กินเป็นใช้เป็น โดย ภก.วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

(ยาจากสมนุไพร : ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิตอนที่ 6)

ยา ถ่าย เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของยารักษาอาการทางระบบทางเดินอาหารใช้บรรเทา 

 อาการท้องผูก ซึ่งทางแพทย์แผนไทยถือว่าเกิดจากธาตุไม่ปกติ คือ การย่อย

อาหารผิดปกติ จึงเกิดอาการได้หลายอย่าง เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย จนถึงท้องผูก 

ยาถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ มี 2 ตำารับ คือ

1. ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง มีดีเกลือฝรั่ง (Magnesium sulfate) และยาดำาสะตุ1 

เป็นยาหลัก นอกจากนั้นยังมีพืชสมุนไพรผสมอยู่ในตำารับอีก 23 ชนิด นิยมทำาเป็นยาเม็ด 

หรือบรรจุในแคปซูล ใช้บรรเทาอาการท้องผูกที่เรื้อรัง หรือท้องผูกมาก

2. ยาธรณีสันฑะฆาต2 มีพริกไทยล่อน ยาดำาสะตุ และรงทอง3 (ประสะ) เป็น

ยาหลัก นอกจากนั้นยังมีพืชสมุนไพรในตำารับอีก 25 ชนิด นิยมทำาเป็นชนิดผง ลูกกลอน 

เม็ด หรือแคปซูล ใช้แก้โรค เถาดาน4 ท้องผูก 

สมุนไพรที่เป็นยารองในสองตำารับ ได้จากหลายส่วนของพืช คือ

c  ส่วนของใบ ได้แก่ ใบมะกา ใบมะขาม ใบส้มป่อย ใบไผ่ป่า

c	ส่วนของดอก ได้แก่ ดอกจันทร์ ดอกกานพลู

c  ส่วนของเนื้อ ได้แก่ เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอดีงู เนื้อลูกมะขามป้อม 

เนื้อในฝักคูณ

c  ส่วนของลูก ได้แก่ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ลูกเร่ว

c	ส่วนของฝัก ได้แก่ ฝักส้มป่อย ฝักแพรวแดง

c	ส่วนของหัว ได้แก่ หัวดองดึง 

หัวบุก หัวกลอย หัวหอม หัวกระดาดขาว 

หัวกระดาดแดง

c ส่วนของราก ได้แก่ รากขีก้าแดง 

รากขี้กาขาว รากตองแตก รากชะเอมเทศ 

รากเจตมูลเพลิงแดง

นอกจากนั้นยังมีพืชตระกูลเทียน 

คือ เทียนดำา และเทียนขาว และพืช

ตระกูลโกฐ คือ โกฐเขมา โกฐนำ้าเต้า และ

โกฐกระดูก

ยั งมีพื ช  และสารอื่ น  ๆ  คื อ 

เถาวัลย์เปรียง ขี้เหล็ก หญ้าไทร เหง้าขิง 

มหาหิงคุ์ และการบูร

ข้อควรระวังในการใช้ยาถ่าย 

ที่สำาคัญ คือ

1. ห้ามใช้ในเด็ก และสตรีมีครรภ์

2. ห้ามใช้ในภาวะทางเดินอาหาร

อุดตัน (Gastrointestinal Obstruction)

  3 .ห ้ า ม ใช้ใ นผู ้ป่ว ยที่ มี ภ า วะ

ผิดปกติ เฉี ยบพลันที่ทาง เดินอาหาร 

(Acute gastrointestinal conditions)  

เช่น คลื่นไส้ อาเจียน

4. ไม่ควรใช้ในผูป่้วยอ่อนเพลยีมาก 

 ‘ก�รใช้ย�ถ่�ยติดต่อกันเป็นเวล�น�น จะมี
ผลเสีย คือ ก�รสูญเสียนำ้� และเกลือแร่ โดยเฉพ�ะ 
Potassium และข้อเสยีทีค่วรระวงั คือ จะทำ�ให้ลำ�ไส้ใหญ่ 
ชินต่อย� ถ้�ไม่กินย�จะไม่ถ่�ย จึงไม่ควรใช้ย�ถ่�ย
อย่�งผิดวัตถุประสงค์ ’
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 ภาพ  :  www.google.co.th , www.npc-se.co.th , www.arocaya.net , www.charme.in.th
www.greenshopcafe.com , www.bansamunpaiosot.com , www.sanyasi.org 
www.samunpri.webiz.co.th

หรือภาวะขาดนำ้า

5. ไม่ควรใช้บ่อย และควรเว้น

อย่างน้อย 2 วัน ในแต่ละครั้ง

6. ควรระวงัในผูส้งูอาย ุและผูป่้วย 

ที่มีความผิดปกติของไต หรือตับ

นอกจากยาแผนไทย 2 ตำารับ

ดั ง ก ล่า ว  ยั ง มี พื ช ส มุ น ไ พ ร ที่ ไ ด ้ รั บ

การพัฒนาเป็นยาตำารับเดี่ยว และได้รับ  

การบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช ้

บรรเทาอาการท้องผูกอีก 2 ขนาน คือ

ยาทั้งสองตำารับ มีข้อควรระวัง 

และข ้อห ้ามเช ่นเดียวกับยาแผนไทย         

ที่กล่าวข้างต้น และอาจมีอาการไม่พึง

ประสงค์ คือ อาจเกิดอาการปวดมวนท้อง

เนื่ อ งจากการบี บตั วของลำ า ไ ส้ใ หญ่ 

นอกจากนั้นการใช้ยาถ่ายติดต่อกันเป็น

เวลานาน จะมีผลเสีย คือ การสูญเสียนำ้า 

และเกลือแร่ โดยเฉพาะ Potassium และ

ข้อเสียที่ควรระวัง คือ จะทำาให้ลำาไส้ใหญ่

ชินต่อยา ถ้าไม่กินยาจะไม่ถ่าย จึงไม่ควร

ใช้ยาถ่ายอย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อ

การลดนำ้าหนัก

ศัพท ์ยาแผนไทยที่ควรทราบ    

ในฉบับนี้มี

และยังมีคำาว่า สันทะคาด ซึ่งใช้ในทาง

การนวด หมายถึง เส้น ในร่างกายที่    

หนาทึบ

1. ยาชมุเห็ดเทศ มผีงใบชมุเหด็เทศ 

ซึง่มสีารสำาคญั คอื hydroxyanthracene 

derivatives ใช้บรรเทาอาการท้องผูก

มีทั้งชนิดผง ชงนำ้าร้อนรับประทาน และ

ชนิดแคปซูล

2. ยามะขามแขก ใช้ทั้งใบและ 

ฝ ักมะขามแขก ทำาเป ็นผงชงนำ้ าร ้อน     

รับประทาน และยังมีชนิดเม็ด และชนิด

แคปซูล

1. ยาด�าสะตุ คือ ยาดำา (Aloe) 

ซึ่งเป็นยางที่ทำาจากใบไม้ มีลักษณะเป็น

ก้อนสีเหลือง เหนียว รสขม กลิ่นเหม็น ใช้

สำาหรับถ่ายท้องมักใช้ประกอบกับยาไทย

หลายตำารับ ส่วนคำาว่า สะตุ ได้กล่าวถึง

ในฉบับที่แล้ว

2. สันฑะฆาต ในทางแผนไทย 

หมายถึง โรคโลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง 

หรอืเป็นก้อน เป็นดาน (ก้อนแขง็) อยูใ่นท้อง 

3. รงทองประสะ รง เป็นยางไม้ 

พวกหน่ึง มีสีเหลืองใช้ทำาเป็นยามีฤทธิ์

ระบาย ส่วนคำาว่า ประสะ ได้กล่าวแล้ว

ในฉบับก่อน

4. เถาดาน หมายถงึ โรคชนดิหนึง่ 

ซึ่งมีอาการเป็นลำาแข็งอยู่ในท้อง 

ยังมีสำานวนไทยที่เคยนิยมพูดกัน 

ซึ่งตรงกับยาถ่าย คือ ยาด�า และ แกะด�า

ยาด�า เป็นยางไม้ที่มีฤทธิ์ถ่ายหรือ

ระบาย มักผสมในตำารับยาไทยแทบทุก

ตำารับ จึงใช้หมายความถึง คน หรือสิ่งของ

ที่แทรกอยู่ทั่วไปจนเป็นปกติ

แกะด�า (Black sheep) คือ 

เกาะที่มีขนสีดำา พบได ้น ้อยในแต่ละ

ฝูงแกะจึงนำามาอุปมากับคนที่ผิดพวก      

ผิดพ้อง คนทรยศต่อหมู่คณะ

ครับ! ถึงจะดำาทั้งคู่ แต่ก็มีความ

หมายต่างกนัโดยส้ินเชงิ จะด�าด ีหรอืด�าร้าย 

ก็ขอให้เว้นไว้สักคำา คือ อย่าใจด�า
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 สวัสดีค่ะ เก็บข่�ว กลับม�เล่�ข่�วอีกแล้ว ฉบับ
เดือน ก.พ. นี้ มีข่�วน่�สนใจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  
ม�บอกกล่�วให้ทร�บหล�ยข่�วค่ะ

อั

อย. เตือน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ระวังอย่าให้บุตรหลานบริโภคขนมกรุบกรอบมากเกินไป
อ�จได้รับเกลือโซเดียมสูง แนะอ่�นฉล�ก หว�น มัน เค็ม บนซองผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ

 นดับแรกขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ  
 ซื้อยาหยอดตาสมุนไพรมาใช ้รักษา
อาการโรคตาต่าง ๆ อันตรายมาก ๆ เชียว ค่ะ 
ดังมีตัวอย่างพบผู้ป่วยใช้ยาหยอดตาสมุนไพร 
ตราหมอยอม ท่าใหญ่  ระบรัุกษาตาแดง ตามวั 
ตาต้อ ปรากฏใช้แล้วมีแผลติดเชื้อรุนแรง   
ที่กระจกตา ตาบอดสนิท ตรวจพบเชื้อก่อโรค 
ซูโดโมแนส ออรูจิโนซา และเป็นยาที่ไม่ได้
ขึ้นทะเบียนตำารับยาด้วย และอีกข่าวที่ อย. 
ออกมาเตือนกันในช่วงนี้ คือ อย่าหลงเชื่อซื้อ
เครื่องดื่มนำ้าหมักเต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ 
อ้างบำารุงร่างกายให้แข็งแรง พบลักลอบใส่  
ยาแก้แพ้ ปนเป้ือนเชือ้โรค อนัตรายต่อร่างกาย 
ไม่ขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำารับยา จึงจัดเป็น
ยาเถ่ือน ซึง่ทาง สสจ.นครราชสมีาเคยดำาเนนิคดี 
กับผู้จำาหน่ายแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบค่ะ 

กลับมาข่าวที่ได้พาดหัวไว้ คงสงสัย 
กันนะคะว่าทำาไมเด็ก ๆ ไม่ควรบริโภคขนม
กรุบกรอบ อย่างเช่น มันฝรั่ง ข้าวเกรียบ 
สาหร่ายทอดกรอบ หรือสาหร่ายปรุงรส 
มากเกินไป และไม่ควรบริโภคจำานวนมาก
ติดต่อกันทุกวัน ก็เน่ืองมาจากอาจได้รับ
ปริมาณโซเดียมเกินความต้องการโดยไม่รู ้ 
โดยเฉพาะหากเป็นสาหร่ายอบแห้งธรรมดา
เมื่อนำามาปรุงรสด้วยรสชาติต่าง ๆ จะมี
การใส่เกลอืโซเดยีมและโมโนโซเดียมกลตูาเมท
หรือผงชูรสเป็นส่วนผสม เพื่อให ้รสชาติ
ของสาหร่ายอร่อย ซึ่งผลการสำารวจพบว่า 
สาหร่ายทอดกรอบมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 

100 มิลลิกรัมต ่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือ
เทียบเท่ากับเกลือ 250 มิลลิกรัม ในขณะที่
ก ารบริ โภคอาหารสำ า เร็ จ รู ปที่ มี รสจั ด 
ก็ทำาให้ได้รับปริมาณโซเดียมสูงด้วย โดย 
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. มี
ความห่วงใยและได้ออกข่าวเตือนเรื่องนี้  
เพราะผลเสียของการบริโภคอาหารที่มี
โซเดียมสูง จะทำาให้เกิดการคั่งของเกลือและ
นำา้ในอวยัวะต่าง ๆ  ทำาให้แขน ขา บวม เหนือ่ยง่าย 
แน่นหน้าอก ทำาให้ความดันโลหิตสูง รวมท้ัง 
เกิดผลเสียต่อไต ทำาให้ไตทำางานหนักขึ้น และ
ไตเสื่อมเร็วขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณเกลือและโซเดียม
ที่ควรได้รับต่อวัน ไม่ควรเกิน 2,400 มิลลิกรัม 
ซึ่งเทียบเท่ากับเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) 
6 กรัม หรือเทียบเท่ากับเกลือแกงแบบ
ร่วนละเอยีดประมาณ 1 ช้อนชา และนอกจาก
จะได้รับโซเดียมจากเกลือแล้ว ผู ้บริโภค
ยังอาจได้รับโซเดียมจากผงชูรส (โมโนโซเดียม 
กลูตาเมท) ท่ีอยู ่ในรูปของเครื่องปรุงรส/ 
ผงปรุงรส อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น ไม่ว่าจะ
บริโภคอาหารสำาเร็จรูป ขนมต่าง ๆ สาหร่าย
ทอดกรอบ หรือสาหร ่ายปรุงรส ขอให ้
ผู ้ปกครองอ่านฉลาก แนะนำาบุตรหลาน
อ่านฉลากด้วย ว่ามีปริมาณโซเดียมเท่าใด 
และควรใช้วิจารณญาณในการบริโภคว่า
ร่างกายควรได้รับอาหารดังกล่าวมากน้อย
เพียงใด เก็บข่าวก็มีเคล็ดลับการเลือกซื้อ
อาหารมาฝากค่ะ โดยให้ยึดหลัก 3 ฉ. สนอง
สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ คือ ฉลาก ฉลาด และ
เฉลียว โดยอ่านฉลากทุกครั้ง ฉลาดซื้อ
ผลิตภัณฑ ์ ท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน ์

และเฉลียวใจในการดูสภาพของผลิตภัณฑ์ 
ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งใดปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านค่ะ ข่าวที่นำามา
บอกเล่าต่อไปเป็นข่าว อย. เตือนภัยผู้บริโภค
อย่าซื้อยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ตำารับยา เสี่ยงอันตรายจากการปนเปื ้อน
ยาสเตยีรอยด์ค่ะ เพราะอนัตรายจากยาสเตยีรอยด์ 
ที่สะสมในร่างกายเป็นเวลานาน จะทำาให้  
ก ร ะ เพ าะอ าหา รทะลุ ห รื อ เ ลื อ ดออก
ในกระเพาะอาหาร กระดูกพรุน กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง เกิดการสะสมไขมันผิดที่ ใบหน้า
กลมบวมแบบพระจันทร ์  ไตวายได ้ค่ะ 
น่ากลัวจริง ๆ ระวังกันด้วยค่ะ ทางท่ีดีขอให้
ตรวจสอบและอ่านฉลากยาทุกครั้ง ต้องระบุ
ชื่อยา เลขทะเบียนตำารับยา เช่น ทะเบียนยา
เลขที ่G 888/50 ปรมิาณของยาทีบ่รรจ ุเลขที่ 
หรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต ชื่อและที่ตั้งของ
ผู ้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต และแสดงคำาว ่า 
“ยาแผนโบราณ” ให้เหน็ได้ชดัเจน เพือ่ความ
ปลอดภัยค่ะ 

ปิดท้ายเกบ็ข่าวขอเชญิชวนผู้บริโภค   
ทุกท่าน หากมาตดิต่อราชการที ่อย. สามารถ 
รับประทานอาหารจากร ้านอาหาร ใน
โรงอาหาร อย. ได้อย่างมัน่ใจ ในความปลอดภยั 
เพราะทั้ง 30 ร้าน ได้รับประกาศนียบัตร
ร ้านอาหารปลอดภัย “Food Safety” 
เป็นการการันตีในคุณภาพความปลอดภัย
ของอาหารแล ้วค่ะ ติดตามอ่านได้ ใหม่
ในฉบับเดือนมีนาคม ดูแลรักษาสุขภาพ
กนัด้วยค่ะ
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

“กาแฟช่วยเพิ่มพลังเพศ ให้หุ่นเพรียว” ได้จริงหรือ?

 น้องสาวของดิฉัน ชอบซื้ อ  
 กาแฟลดความอ้วน หรือไม่ก็
กาแฟท่ีผสมสารสกัดต่าง ๆ บอกว่า     
กินแล้วอิ่มไม่ค่อยหิวข้าว แถมยังช่วยให้
ผิวขาวใสด้วย ดิฉันเองก็เริ่มสนใจจะ
ซื้อมากินบ้าง แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีอันตราย 
หรอืไม่ จึงรบกวนขอค�าแนะน�าจาก อย. 
ด้วยค่ะ

 ในปัจจุบันเรามักจะเห็นโฆษณา 
 ผลติภณัฑ์กาแฟสำาเรจ็รปูจำานวนมาก 
ที่อวดอ้างสรรพคุณสารพัด ไม่ว่าจะเป็น 
ช่วยเสรมิสมรรถภาพทางเพศ ช่วยลดนำา้หนัก 
เพื่อหุ่นเพรียว หรือช่วยให้ผิวพรรณผ่องใส 
ซึ่งการโฆษณาดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้าง 
และโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เพื่อจูงใจให้
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ในความเป็นจริง 
กาแฟ จัดเป็น “อาหาร” ไม่ใช ่ “ยา” 
ดังน้ัน ไม่ควรคาดหวังว่าการบริโภคกาแฟ
จะช่วยให้ได้ผลดังคำาโฆษณา มิหนำาซำ้าอาจ
ได ้รับอันตรายจากการลักลอบใส ่ยา  
ลงไปได้ อย่างเช่น

โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยที่ควบคุม
ความดันโลหิตไม่ดี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ โรคตับ โรคไต ผู้ที่มีโรคต้อหิน 
รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรด้วย 
โดยอาการข ้างเคียงจากการได ้รับยา 
ดังกล่าวคอื ปากแห้ง ปวดศรีษะ นอนไม่หลบั 
ท้องผูก ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว 
และในบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต  

ส่วนผสมสารกัดเหล่านี้จะมีผลในการ
ลดนำ้าหนัก หรือทำาให้ผิวสวย หรือเพิ่ม
ความงามได้แต่อย่างใด

  รูแ้บบนีแ้ล้ว ก่อนซือ้ ก่อนใช้ ก็ควร
พิจารณาให ้ถ ้ วน ถ่ี เ สียก่อน โดยอ่าน
ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด 
และ ควรจ�าไว้ว่า… ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ไม่ใช่ยา ไม่มีสรรพคุณในการ
ป้องกัน บ�าบัด บรรเทา หรือรักษาโรค
ใด ๆ ทั้งสิ้น ก่อนจะจากกันไป ขอฝากไว้
อีกนิดสำาหรับวิธีควบคุมหรือลดนำ้าหนัก
ที่ดี คือ การควบคุมอาหารควบคู่กับการ
ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ และควร
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ วิธีนี้
นอกจากจะช่วยลดนำ้าหนักแล้ว ยังทำาให้
ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

   หากท่านผู้อ่านมข้ีอสงสยัเกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถส่งจดหมายมา
ถามเราที่ กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที ่ 88/24   
ถนนตวิานนท์ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

 มักลักลอบใส่ยาไซบูทรามีน ซึ่ง
เป็นยาที่ อย. ยกเลิกทะเบียนตำารับแล้ว 
เน่ืองจากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในผู ้ป ่วย

 ท่ีมักลักลอบใส่ “ซิลเดนาฟิล” 
ยาบำาบัดอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 
จะทำาให้เกิดอาการปวดศีรษะ หน้าแดง 
มึนงง โดยเฉพาะผู ้ป่วยโรคหลอดเลือด
หวัใจตบีทีก่นิยาพวกไนเตรตอยู ่ อาจส่งผล
ให้ความดันโลหิตตก จนถึงมีภาวะช็อก
และเสียชีวิตได้

กาแฟอ้างช่วยเพิ่ม         
สมรรถภาพทางเพศ

กาแฟอ้างสรรพคุณลดน�้าหนัก

กาแฟอ้างช่วยเพิ่มความงาม

 มักโฆษณาว่ามีส่วนผสมสารสกัด
ทีม่สีรรพคณุเพิม่ความงาม อาท ิคอลลาเจน 
แอลคาร์นิทีน โครเมียม เป็นต้น ซึ่งมัก
ผสมอยู่เล็กน้อยในกาแฟ ที่สำาคัญ..ยังไม่มี
ข ้อมูลทางวิชาการยืนยันว่า กาแฟที่มี

 ‘ก�แฟ จัดเป็น “อาหาร” ไม่ใช่ “ยา”
อย่าหลงเชื่อโฆษณ�อวดอ้�งสรรพคุณ
เกินจริง...’
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรชำานาญการ สำานักยา อย.

“กฎกระทรวงร้านยาฉบับใหม่”...                     
เพ่ือผู้บริโภคได้รับย�อย่�งปลอดภัย

 ’‘กฎกระทรวงก�รขออนุญ�ต และก�รออก
ใบอนุญ�ตข�ยย�แผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ได้ประก�ศ
ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว ม�ตรก�รต�มกฎหม�ยใหม่ 
ที่จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุน�ยน 2557 นี้
เป็นต้นไป เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นของง�นบริก�ร
ในร้�นข�ยย�ให้มีม�ตรฐ�นส�กล  รองรับก�รเข้�เป็น
ส่วนหนึ่งในประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน’ 

วั นที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ ่านมา

 กฎกระทรวงการขออนุญาต และ

การออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

พ.ศ. 2556 ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 

มิถุนายน 2557 นี้เป็นต้นไป

 กฎกระทรวงฉบับนี้  ออกตาม

บ ท บั ญ ญั ติ ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ย า 

พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ

เป็นการแทนที่กฎกระทรวงฉบับที่ 15 

(พ.ศ. 2525) และ ฉบับที่ 21(พ.ศ. 2528) 

ท่ีใช้มายาวนาน ให้มีความทันสมัยยิ่งข้ึน 

ตอบสนองต่อสิทธิผู้บริโภค  และเป็นการ

สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้มารับบริการ

ด ้านยาในร ้านขายยาแผนปัจจุบันทุก

ประเภท 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ที่

ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้ และมาตรการ

ท่ีจะส่งเสริมให ้ผู ้บริ โภคได ้รับความ

ปลอดภัยจากการใช้ยามากขึ้น อาทิ

ปฏิบัติการตามกฎหมายของร้านขายยา

นั้นคือใคร โดยกำาหนดให ้ร ้านขายยา

แผนปัจจบุนัทกุประเภท ต้องแสดงรปูภาพ  

ของเภสัชกร หรือผู ้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

พร้อมป้ายชื่อ สกุล วิทยฐานะ เลขที่

ใบประกอบวิชาชีพ และเวลาปฏิบัติการ

ของผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการไว้ในที่เปิดเผย  

ซึ่งผู ้มารับบริการจะสามารถสังเกตเห็น

ได้ง่าย ณ สถานที่ขายยา

 1. ผู้ทีม่าใช้บริการจากร้านขายยา

จะได้รับทราบว่าเภสัชกร หรือผู้มีหน้าที่

 2 .  ร ้า น ข า ย ย า แ ผ น ปัจ จุ บั น

ทุกประเภท จะต้องมีกระบวนการจัด

สถานที่ขายยาให้มีความเป็นระเบียบ

จุดบริก�รโดยเภสัชกร หรือผู้มีหน้�ที่ปฏิบัติก�ร

การจัดสัดส่วนของร้านขายยา
ตามกฎหมายใหม่

บริเวณให้คำ�ปรึกษ�ด้�นย�



ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ 2557
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เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ  มีการจัดบริเวณ

สำาหรับให้คำาปรึกษาและแนะนำาการใช้ยา

ให้เป ็นสัดส่วน มีการจัดแบ่งประเภท

ของยาภายในร้าน เป็นส่วนของยาท่ีต้อง

ได้รับบริการจากเภสัชกร หรือ ผู้มีหน้าท่ี 

ปฏิบัติการ และส่วนของยาท่ีสามารถ

ให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง (Self-

serv ice area) ซึ่ ง ได้แก่ ยาสามัญ

ประจำาบ้าน และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น

ท่ีไม่ใช่ยา

 3. กรณีร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

(ข.ย.1) ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้กลุ่มยา

ท่ีเป็น “ยาอันตราย” และ “ยาควบคุม

พิ เศษ” ตามกฎหมาย (ยาในกลุ่มนี้

เ ภ สั ช ก รต้อ งควบคุ มก า รจ่า ยยา ) 

ไว้ใน “ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร” และ

จะสามารถขายได้ต่อเมื่อมีเภสัชกรอยู ่

ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น อนึ่ง เพือ่เป็นการ

แสดงให้ชัดเจนที่จะไม่ขายยาตรงส่วนนี้

จะต้องมีการปิดบัง ปิดล็อกตู ้ ปิดป้าย

ท่ีแสดงว่าจะไม่ขายยาตรงส่วนนี้ ในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

 4. การดำาเนินการขายยาจะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทาง

เภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice : GPP) และร้านขายยาจะต้องผ่าน

บริเวณให้ลูกค้�เลือกซื้อได้ด้วยตัวเอง

การตรวจ GPP นี้ก่อนจึงจะสามารถ

ต่ออายุใบอนุญาตได้

 5. กรณีร้านขายยา มีการกระทำา 

ท่ีฝ ่าฝ ืนกฎหมาย เช ่น การไม ่จัดให ้

ผู ้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำาอยู่ตลอดเวลา

ท่ีเป ิดทำาการ การที่ผู ้ รับอนุญาตขาย

ยาอันตรายระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติ

หน้าท่ี เป็นต้น จะเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ต่ออายุใบอนุญาตได้

 ตัวอย ่างที่แสดงข ้างต ้นนี้ เป ็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของมาตรการตาม

กฎหมาย ใหม่ที่ จ ะมี ผลบั ง คับ ใช ้  เพื่ อ

ยกระดับมาตรฐานของงานบริการในร้าน

ขายยาให้มีมาตรฐานสากล รองรับการเข้า

เป็นส่วนหนึ่ง ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ต่อไป
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ 2557

“ช็อกโกแลต” อร่อยพอดี มีประโยชน์

 เมื่อเดือนแห่งความรักเวียนมาถึง หลายคนเลือก

ที่จะซื้อ “ชอ็กโกแลต” เพื่อมอบให้แก่คนรกั เกรด็เลก็ 

น่ารู้ฉบับนี้ จึงนำาสาระดี ๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของ

ชอ็กโกแลตมาฝาก ไปตดิตามอ่านกนั...

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/
cms_detail/general_knowledge/13895
ภาพ : www.google.co.th , www.mcot.net
www.healthmee.com , www.technolomo.com 
www.yourhealthyguide.com , www.th.openrice
.com 

“ชอ็กโกแลต”ประกอบด้วย 

ฟลา โวนอยด์ สารต้านอนุ มู ลอิ ส ระ   

ท่ีมีอยู ่มากมายในเมล็ดโกโก้ ทำาให้คน

ที่กินช็อกโกแลตมีโอกาสห่างไกลจาก

โรคหัวใจและมะเร็งได้ นอกจากนี้ยังมี

งานวจิยัจากมหาวทิยาลยัหลายแห่ง พบว่า 

ช็อกโกแลต เป็นแหล่งของสารกระตุ ้น

ที่ทำาให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า

ทกุครัง้ทีก่นิเข้าไป  โดยเฉพาะในชอ็กโกแลตดำา 

มีสารโกโก้ฟลาโวนอยด์ สูงกว่าช็อกโกแลต

อื่น ๆ สารนี้ช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียน

โลหิต เสริมสร้างเซลล์เม็ดเลือดให้แข็งแรง

ป ้อ ง กั น เ ลื อ ดจั บ ตั ว กั น เ ป ็น ลิ่ ม  ลด

ความเสีย่งเกี่ยวกับ

เส้นเลือดในสมอง

อุดตัน ความดัน

โลหิตสูง และหัวใจ

วาย  นอกจากนี้ 

หลัง่สารแห่งความสขุ “เซโรโทนนิ” ออกมา

ละลายความตึงเครียดและแทนที่ด ้วย

ความรู้สึกสุขสดชื่น

ในช็อกโกแลตยังอุดมด้วย “กรดอะมิโน

ทริปโตแฟน” ช ่ วยกระตุ ้ น ให ้สมอง    

 อ่านมาถึงตรงนี้... อย่าเพิ่งด่วน

ดีใจ โหมกินช็อกโกแลตมากจนเกินพอดี

นะคะ เพราะขึ้นชื่อว่าของหวานอย่าง 

“ช็อกโกแลต” ยังไงก็ต้องมีส่วนผสมของ 

ไขมันและนำ้ าตาลเพื่อช ่วยเพิ่มความ

อร่อย ดังนั้น หากจะกินช็อกโกแลตให้ได้

ประโยชน์มากกว่า

โทษ กค็วรจะเลอืก 

ช็ อ ก โ ก แ ล ต ท่ี มี

ส ่ ว น ผ ส ม ข อ ง
ไขมันและนำ้าตาลตำ่าแต่มีปริมาณโกโก้สูง 

หรือที่เรียกว่า “ช็อกโกแลตดำา” นั่นเอง 

 รู ้แล้ว. . .  ก็ควรกินช็อกโกแลต

อย่างพอดี เพราะถ้าเกินพอดีก็จะมีแต่

ผลร้ายกับร่างกายเราค่ะ
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (5)  

กิจ กรรม อย.น้อย ฉบับนี้ ขอนำาภาพบรรยากาศการทำากิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน 

 เรียนรู ้นำาเสนอผลงานโรงเรียน อย.น้อย ในเขตภาคกลาง ปี 2557 เมื่อ

วันที่ 29 – 31 มกราคม 2557 ณ โรงแรมบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำาเภอเมือง จังหวัด

ระยอง ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 43 แห่ง จาก 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง

ซึ่งรวมถึงโรงเรียนจากกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ 

                                            

 

 และอีกกิจกรรมของ อย.น้อย ก็คือ การนำาคณะผู ้บริหาร อย. เยี ่ยมชม

โรงเรียน อย.น้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน 

และเป็นขวัญกำาลังใจในการดำาเนินโครงการแก่โรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้โรงเรียนที่เข้าเยี่ยม

ชมกิจกรรม อย.น้อย คือ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557  โดยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน อย.น้อย ดีเด่นจาก

กิจกรรมโครงงาน อย.น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน เมื่อปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 และได้ดำาเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับ

รางวัลการดำาเนินกิจกรรม อย.น้อย ด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศระดับ

เขตตรวจราชการที ่1 ในปี พ.ศ. 2548 รางวลัรองชนะเลิศระดับภาค ในปี พ.ศ. 2549 – 

2550 และรางวลัรองชนะเลศิระดบัประเทศ ในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้น      

ก า ร ดำาเ นิ น ง าน ในส่ว นขอ ง

โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริโภค ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557  ได้มีการประสานงานใกล้ชิด

กบัสำานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพือ่ดำาเนนิ

กจิกรรมการติดตามผลการดำาเนนิโครงการ 

โดยในเบือ้งต้นกำาหนดไว้ 2 โครงการด้วยกนั 

ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่อง

จากการดำาเนนิโครงการในปีท่ีผ่านมา ได้แก่ 

โครงการ จับผิด พิชิตฉลากปลอม ที่ 

รพ.สต.บางสระเก้า อำาเภอแหลมสิงห์ 

จังหวัดจันทบุรี กำาหนดลงพื้นที่ติดตาม

ในวนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2557 และ โครงการ

เสริมสร้างความเข้าใจ กระตุ้นการใช้สิทธิ

ผู ้บริโภคเครือข่าย คบส. ตำาบลแม่เมาะ 

อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง กำาหนด

ลงพืน้ทีติ่ดตามในวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2557 
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 สำาหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ขณะนี้ 

อย. ได้มีคำาสั ่งแต่งตั ้ง คณะทำางานภาคประชาชน ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว และมีการจัดประชุมคณะทำางาน ครั้งที่ 1/2557  

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  ที่ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม 

อาคาร 1 ช้ัน 2 ตึก อย. การประชุมคร้ังน้ี คณะทำางานภาคประชาชนชุดใหม่ 

ได้รับทราบผลสรุปเกี่ยวกับการดำาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในปีที ่ผ ่านมา แนวทางการดำาเนินงานและแผนปฏิบัติการโครงการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำาเนินงานของสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพิจารณาโครงการฯ ที่จะดำาเนินงาน

ร่วมกับ อย. ในปีน้ี รวมท้ังจะได้รับข้อมูลสำาหรับใช้ในการติดต่อประสานงาน 

กับคณะทำางานภาคประชาชนด้วยกัน

มีแอลกอฮอล์  3. ไม่รับเครื่องดื่มจาก

คนที่เราไม่รู้จักดีหรือไม่สามารถเชื่อใจได้        

4. ไม่ดืม่อย่างรวดเรว็ เพราะหากเครือ่งดืม่ 

ถูกใส่ยาลงไปจะได้มีเวลาที่จะระวังตัว

ได้ทัน 5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแก้วเดียวกับผู้อื่น 

6. ไม ่ดื่มเครื่องดื่มที่อยู ่ ในภาชนะที่มี

ปากกว้าง เพราะง่ายต่อการถูกใส่ยา หรือ

อาจถูกใส่ยาไปแล้ว 7. ไม่ควรละสายตา

จากเคร่ืองด่ืมของตนหากต้องเข้าห้องนำ้า

หรือออกไปเต้นรำา กลับมาแล้วควรเปลี่ยน

แก้วใหม่ทันที ผู ้หญิงที่ไปร่วมงานเลี้ยง

สังสรรค์ หรือไปเที่ยวสถานบันเทิงต่าง ๆ 

ควรสังเกตภาชนะบรรจุว่าอยู ่ในสภาพ

เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยเจาะ หรือรอยปิด

ด้วยเทป หรือผ่านการเปิดฝามาก่อน ไม่ว่า

จะเป็นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ หรือ

นำ้าอัดลม และเมื่อด่ืมเครื่องด่ืมแล้วพบว่า

รสหรือกลิ่นของเครื่องดื่มผิดปกติหรือ

เปลี่ยนไป  ควรหลีกเล่ียงการด่ืมต่อ และ

หากมีอาการแปลก ๆ เช่น รู ้สึกมึนงง

หลังจากดื่มไปได้เพียงเล็กน้อย ให้รีบขอ

ความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ไว้ใจ ปฏิเสธ

ความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้า เพราะ

อาจจะเป็นคนที่ลอบวางยาได้

สาว ๆ ท้ังหลายควรรักนวล

สงวนตัว หักห้ามใจ รอเวลาที่เหมาะสม 

หลีกเลี่ยงสถานที่สุ ่มเสี่ยง วาเลนไทน์

ป ีนี้ตรงกับวันมาฆบูชาด ้วยแล ้ว เป ็น

ชาวพุทธที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรม รักใน

ทางที่ถูกที่ควร รักคุณพ่อ คุณแม่ ครูบา

อาจารย์ เพื่อให้รักนั้นเป็นรักที่บริสุทธิ์

และยั่งยืนเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

ผลงานที่ผ่านมา
ของโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริโภค

...ไม่ดื่มค่ะ
ขอบคุณนะคะ

ดื่มหน่อย
ไหมคะ..
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อย.แอ็คชั่น

การประชุมสัมมนา “ขายตรงไทย ก้าวไกลสู่ AEC ครั้งที่ 2”
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง “ก่อนจะก้าวไกล ขายตรงไทยพร้อมแค่ไหน”ในการ
ประชมุสมัมนา “ขายตรงไทย ก้าวไกลสู่ AEC ครัง้ที ่2” จัดโดย บริษทั ฐานเศรษฐกจิ จำากดั ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมริาเคลิแกรนด์ 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557

 ดร .นพ .ปฐม  สว ร รค ์ป ัญญา เลิ ศ
รองเลขาธกิารฯ อย. ให้สมัภาษณ์ เรือ่ง พบเชือ้ 
ก่อโรคในยาหยอดตาสมุนไพร ถึงขั้นตาบอด 
ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ณ อาคาร 1 
ชั้น 2 ตึก อย. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. 
เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืกอาสาสมคัร 
สาธารณสขุประจำาหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่นระดับชาติ 
ประจำาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาขาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ที่บ้านโนนสวรรค์ ม.5 
ต.สระทอง อ.หนองหงส ์  จ.บุรีรัมย ์  เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมคณะท�างานก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินงานร่วมกับองค์กรผู้บริโภค

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

 ภก.ประพนธ์ อางตระกลู รองเลขาธิการฯ อย. 
เป็นประธานการประชุมคณะทำางานกำาหนด
แนวทางการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรผู้บริโภค 
เพือ่คุ้มครองผู้บรโิภค ณ ห้องประชมุหลวงวเิชยีร
แพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก อย. เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

รองเลขาธิการฯ อย. ให้สัมภาษณ์
รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เรื่อง พบเชื้อก่อโรค

ในยาหยอดตาสมุนไพร ถึงขั้นตาบอด

การคดัเลอืกอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)
ดีเด่นระดับชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
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อย.แอ็คชั่น

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
การผลติเครือ่งมอืแพทย์ให้สอดคล้องกบัระบบ ISO 13485 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. และ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม และได้รับรางวัล
ชนะเลิศการนำาเสนอผลงานโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2557

อย. ลงพื้นที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน อย.น้อย

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์


