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วัตถุประสงค์ อย. Report

1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่างๆ	 

	 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.	เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว	รวมท้ังผลงานเด่น	

	 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์		

	 และการดำาเนินงาน

4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

ภก.วีระชัย	นลวชัย		ผู้อำานวยการกองพัฒนาศักภาพผู้บริโภค

กองบรรณาธิการ

นางผุสดี		เวชชพิพัฒน์				 นางสาวทิพากร		มีใจเย็น

ภก.ศุภกาญจน์		โภคัย											ภญ.ศิริกุล		อำาพนธ์

นายบุญทิพย์		คงทอง				 นางสุวนีย์		สุขแสนนาน		

นายวัชรินทร์		เครือเนียม							 ภก.วิษณุ		โรจน์เรืองไร

นางสาวดนิตา		เทียบโพธ์ิ		 นางสาวสุภมาศ		วัยอุดมวุฒิ		

นางสาวรมิดา		ธนธนวัฒน์	 นางสาวนะรารัตน์		แสนสุข	

นางสาวกรกมล		พิพัฒน์ภูมิ	 นางสาวนันทิยา		ถวายทรัพย์	

นายทวชา		เพชรบุญยัง	 	 					

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค		สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา		

กระทรวงสาธารณสุข		อำาเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000

โทรศัพท์	:	0	2590	7114,	0	2590	7117		โทรสาร	:	0	2591	8474

														e-mail	address	:	oryor@fda.moph.go.th

พิมพ์ที่

สำานักงานกิจการโรงพิมพ์		องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
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ภก.วีระชัย นลวชัย 

ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

03 Hot Issue
อย. Road Show ปล่อยขบวนรถรณรงค์ เดินส�ยให้
คว�มรู้แก่ผู้บริโภค “อ่�นฉล�ก อย่�งฉล�ด”

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ย�ปฏิชีวนะ

05 อย. ดอทคอม
เลิศ !! อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2557 สมเกียรติ
สถ�นประกอบก�รผลิตผลิตภัณฑ์สุขภ�พยอดเยี่ยมจ้� !!

06 กินเป็นใช้เป็น
ย�แก้ท้องเสียและบรรเท�ริดสีดวงทว�รหนัก (ย�
จ�กสมุนไพร : ในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ ตอนที่ 7)

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

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
ระวัง! อ�ห�รแช่ฟอร์ม�ลิน ภัยร้�ยใกล้ตัว

10 รอบรู้เรื่องยา
“นำ�้ไม่สะอ�ด” เล่นสงกร�นต์ อ�จทำ�ให้ต�บอดได้ 

12 เกร็ดเล็กน่ารู้
บริโภคนำ้�ดื่ม นำ้�แข็ง และไอศกรีม อย่�งปลอดภัย 
ในฤดูร้อน

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2557 (6)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.
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ที่ไม่สะอาดมาสาดกัน	 เป็นสิ่งที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อยากให้

ทุกท่านนำาไปปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับ

	 เรื่องต่อไปที่	ทาง	บก.	อยากแจ้งให้ทุกท่านทราบก็คือ	ในเดือนมีนาคม	

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีกิจกรรมดี	ๆ	ที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค	

หลากหลายโครงการเร่ิมจาก	 พิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ให้ความรู ้แก่ผู ้บริโภค	

ให้	“อ่านฉลาก อย่างฉลาด”	ตามตลาดและแหล่งชุมชนใหญ่	ๆ	จำานวน	12	แห่ง

ในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ สุขภาพดี 

เริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here)	และขณะนี้	สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	เปิดรับสมัครน้อง	ๆ	นักเรียน	อย.	น้อย	ส่งผลงานเข้าประกวด

ในกิจกรรม	“อย. น้อย Music & Song Contest”	ชงิทนุการศกึษากว่า	120,000	บาท	

รายละเอียดโครงการ	และสาระน่ารู้อื่น	ๆ	ติดตามอ่านได้ด้านในเลยครับ

	 ฉบับนี้	ลากันเท่านี้ครับ	สวัสดีครับ

 ดอืนมนีาคม	นักเรียน	นกัศกึษาปิดภาคการศกึษา		

	 จักจั่นร้องยามแดดร่ม	ลมตก	เป็นสัญญาณเริ่ม

เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วครับ	อย.	Report	ฉบับนี้มีเรื่องดี	ๆ 	

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและข้อควรระวังในช่วง

ฤดูร้อนมาฝากหลายเรื่อง	 เริ่มจากคำาแนะนำาใน

การเลือกบริโภคนำ้าดื่ม	นำ้าแข็ง	 ไอศกรีม	อาหาร

ยอดฮิตในยามอากาศร้อน	 ที่ปลอดภัยห่างไกลจาก

โรคอาหารเป็นพิษ	 การเล่นนำ้าสงกรานต์ให้ปลอดภัย

จากโรคตาอัก เสบที่ อาจจะมาจากการใช ้นำ้ า			



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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อย. Road Show ปล่อยขบวนรถรณรงค์
เดินสายให้ความรู้แก่ผู้บริโภค “อ่านฉลาก อย่างฉลาด”

	 มื่อวันที่	19	มีนาคม	2557	ท่ีผ่านมา

	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หรือ	อย.	จัดงานใหญ่	เป ิดตัวโครงการ	

Good	Health	Starts	Here	สุขภาพดี

เริ่มต้นที่น่ี...ที่ตัวคุณ	ณ	 บริเวณด้านหน้า

ตึกสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

โดยมี นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา	 หัวเรือใหญ่

เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ	 Road	

Show	พร้อมผูบ้รหิาร	สือ่มวลชน	มาร่วมงาน

อย่างคับคั่ง	 ภายในงานมีพิธีกรสาวสวย	

ได๋	ไดอาน่า	จงจินตนาการ	พร้อมการแสดง

ตี กลอง เบิ กฤกษ์	 โ ดยที มหญิ งล ้วน	

จากทีมสวัสดี	 ที่เข้ารอบ	 Semi	 Final	

36	 ทีมสุดท้าย	 จากรายการ	 Thailand’s	

gottalent	มาสร้างสีสันอีกด้วย

อย. 	 ได ้ดำ า เนินงานโครงการ

ดังกล่าว	ตามนโยบายสุขภาพดี	เริ่มต้นที่นี่	

(Good	 Health	 Starts	 Here)	 ของ

กระทรวงสาธารณสุข	 โดยยึดหลักแนวคิด	

“สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่...ที่ตัวคุณ”	 เพื่อเน้น

ให้ผู ้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของตัวเอง	 ซึ่งเป็นได้ทั้งต้นเหตุและสาเหตุ

ของการมีสุขภาพที่ดี	ดังนั้น	จึงได้มีการจัด

กิจกรรม	Road	Show	รณรงค์ให้ผู้บริโภค	

“อ่านฉลาก	 อย่างฉลาด”	 โดยจะนำาขบวนรถ	

Mini	 truck	 จำานวน	 5	 คัน	 เดินสายให้

ความรู้ผู ้บริโภคในการจำาแนกสัญลักษณ์
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

c	 หลายคนเข้าใจผิด	คิดว่าเจ็บคอต้องกินยาปฏิชีวนะ	ไม่เช่นนั้นไม่หาย

c	 เจ็บคอส่วนใหญ่	(ร้อยละ	80)	ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	แต่เกิดจากสาเหตุอื่น		

	 เช่น	โรคหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัส	ซึ่งหายเองได้ด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกาย	

c	 การกินยาปฏิชีวนะทุกครั้งเมื่อเจ็บคอ	จึงไม่ถูกต้อง	เพราะยาปฏิชีวนะไม่มีฤทธิ์

		 ฆ่าเชื้อไวรัส	ไม่มีฤทธิ์ลดอาการคออักเสบ	คอแดง	ไอ	จาม	นำ้ามูกไหล	

c	 หากต้องกินยาปฏิชีวนะ	ควรกินให้ครบตามแพทย์สั่ง

c	 อย่าแนะนำาหรือแบ่งยาปฏิชีวนะให้ผู้อื่น	เพราะอาจไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่	หรือ	

	 อาจเกิดการแพ้ยา

c	 อย่าใช้ยาตามผู้อื่นแนะนำา	ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้ง	

c	 มีไข้

c	 ไม่มีอาการไอ

c	 มีจุดขาวหรือตุ่มหนองที่ต่อมทอนซิล

c	 คลำาใต้ขากรรไกรพบต่อมนำ้าเหลืองบวมโตกดเจ็บ

 ภาพ		:		จากหนังสือ	ไข้หวัดใหญ่	เรื่องน่าใส่ใจ	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข		โดย	เซีย	ไทยรัฐ	

....ยาปฏิชีวนะ....

คว�มเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับย�ปฏิชีวนะ

แต่ห�ก “เจ็บคอ” และมีอ�ก�รต�ม 3 ใน 4 ข้อนี้     
ควรไปพบแพทย์ เพร�ะอ�จเป็นก�รเจ็บคอที่เกิดจ�ก           

เชื้อแบคทีเรีย

ปลอดภัยก่อนใช้ย�ปฏิชีวนะ
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อย.ดอทคอมกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เลิศ !! อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2557 สมเกียรติ 
สถ�นประกอบก�รผลิตผลิตภัณฑ์สุขภ�พยอดเยี่ยมจ้� !!

 ผ่านไปแล้วกับงาน	 อย.	 ควอลิตี้	 อวอร์ด	 ประจำาปี	 2557	 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม	 แจ่มแจ๋ว	 ปลอดภัย	 ได้คุณภาพ	 !!	 เมื่อวันที่	 17	 มีนาคมที่ผ่านมา	ณ	 โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	โดย	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	เป็นประธานในพิธ	ี

	 ในปีนี้กองพัฒนาศักยภาพ	

ผู ้บริ โภค	ก็รับหน ้า เสื่ อ 	จัดงาน

ออกมาได้อย่างอลังการ	 สวยงาม						

สมเกียรติ	 จนผู ้หลักผู ้ ใหญ่	 และ

ผูป้ระกอบการเอ่ยปากชืน่ชมประสาน

กันเป็นเสียงเดียวเลยว่า	“เยี่ยม!!”	

ติดตามอ่านข่าวสารได้ที่	

http://www.oryor.com/index.

php/th/news

เลิศ !! อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2557 สมเกียรติ 
สถ�นประกอบก�รผลิตผลิตภัณฑ์สุขภ�พยอดเยี่ยมจ้� !!
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กินเป็นใช้เป็น โดย	ภก.วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

ยาแก้ท้องเสยี
และบรรเทารดิสดีวงทวารหนกั

(ยาจากสมนุไพร : ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิตอนที่ 7)

ฉ

 สำ�หรับก�รตั้งชื่อย�ไทยในสมัยก่อน มักบ่งบอกสรรพคุณ
อย่�งดุเด็ดเผ็ดมัน  เช่น เพชรสังฆ�ต มห�ก�ฬ ฯลฯ แต่ภ�ยหลัง  
มีกฎหม�ยย�ออกม�ควบคุมต้ังแต่ พ.ศ. 2510 ก�รตั้งชื่อย�
ถูกห้�มมิให้สื่อไปในท�งโอ้อวด หรือทำ�นองรับรองว่�รักษ�ได้ผล 
อย่�งชงัด จึงเป็นเหตุให้ชื่อย�หล�ยตำ�รับต้องปรับเปลี่ยน นำ�ม�ซึ่ง
คว�มผิดเพี้ยนท�งภ�ษ�

	 บับน้ี	ยังคงวนเวียนอยู ่กับยาในระบบทางเดินอาหารไม่พ้นเร่ืองไส้	เร่ืองพุง	

	 (เรื่องท้องเรื่องไส้ไม่เกี่ยว)	 เห็นทีจะต้องเก็บตกให้จบในฉบับนี้	 โดยจะต้องพูดถึง	

ยาแก้ท้องเสยีก่อน	 เพราะพดูเรือ่ง	 ยาถ่าย	 ค้างไว้ตัง้แต่ฉบบัก่อน	 ขนืปล่อยให้ถ่ายนาน	ๆ	

คงหมดไส้หมดพุงแน่	จึงต้องรีบแก้ด้วยยาไทยในบัญชียาหลักฯ	ซึ่งระบุไว้	2	ตำารับ

 1. ยาธาตุบรรจบ	มีทั้งชนิดผง	ลูกกลอน	และแคปซูล	ตัวยาสมุนไพรในฉบับนี้	

ได้พูดไว้แล้วในตอนที่	 5	 (ยาขับลม)	 ยาธาตุบรรจบ	จึงมีสรรพคุณเป็นทั้งยาขับลม	

แก้ท้องอืด	ท้องเฟ้อ	และแก้ท้องเสีย	ทั้งนี้โดยการใช้น�้ากระสายยา	ที่แตกต่างกัน

  c	กรณีขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ	ใช้กระเทียมทุบชงนำ้าร้อน	หรือ	

ใบกระเพราต้ม	เป็นนำ้ากระสายยา

  c	กรณีแก้ท้องเสีย	บรรเทาอาการอุจจาระ	ธาตุพิการ	ใช้เปลือกแค	หรือ

เปลือกสะเดา	หรือเปลือกลูกทับทิมต้ม	แทรกกับนำ้าปูนใส	เป็นนำ้ากระสายยา

 2. ยาเหลืองปิดสมุทร	มีทั้งชนิดผง	และเม็ด	ประกอบด้วยเหง้าขมิ้นชัน	เป็น

ตวัยาหลกั	ส่วนยารองอืน่	ๆ	ประกอบด้วย	ชนัอ้อย	ครัง่	สเีสยีดเทศ	เปลอืกสเีสยีดเทศไทย	

เปลือกเพกา	 ใบเทียน	 ใบทับทิม	 หัวแห้วหมู	 หัวกระเทียมคั่ว	 ดอกดีปลี	 เหง้าขมิ้นอ้อย	

รากกล้วยตีบ	 น�้ากระสายยา	 ใช้นำ้าเปลือกลูกทับทิม	 หรือเปลือกแคต้มแทรกนำ้าปูนใส

จะเห็นว่า	 ตัวสมุนไพรท่ีใช้ในตำารับแก้ท้องเสีย	 ส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ฝาดสมาน	 (ตัวยามี

รสฝาด	และมีฤทธ์ิสมานแผล	Astringents)	 เช่น	เปลือกสีเสียด	เปลือกเพกา	เปลือก

ลูกทับทิม	เปลือกกล้วยตีบ	ฯลฯ		

	 การใช้ยาแก้ท้องเสียทั้ง	 2	 ตำารับ

ข้างต้น	 มีข้อควรระวัง	 คือ	 ไม่รับประทาน

ร่วมกับยาในกลุ ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม	

(Anticoagulants)	 และยาต้านการจับตัว

ของเกล็ดเลือด	(Antiplatelets)	และไม่

ควรรับประทานติดต่อกันนาน	 เนื่องจาก

อาจเกิดการสะสมของการบูร	 เกิดพิษ

ต่อไต	 และตับ	 อีกทั้งสตรีมีครรภ์ไม่ควร	

รับประทาน	 และส่ิงสำาคัญสำาหรับการ

ใช้ยาแก้ท้องเสียจากพืชสมุนไพร	 ก็คือ	

ต้องเป็นกรณีท้องเสียที่มิได้เกิดจากการ

ติดเชื้อ	ดังนั้น	หากรับประทานเกิน	1	 วัน	

แล้วยังไม่ได้ผล	 ควรปรึกษาแพทย์หรือ

เภสัชกร

	 ในสมัยก่อน	 กลุ่มยาแก้ท้องเสีย	

มักตั้งชื่อให้สื่อภาพพจน์	 เช่น	ปิดสมุทร	

ปิดทวาร	 เพราะเวลาท้องเดนิ	 จะถ่ายเหลว	



ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือนมีน�คม 2557

07

 ภาพ		:		www.google.co.th	,	www.medicthai.com	,	www.banthaiherbs.blogspot.com	,	www.monmai.com	,	www.world.in.th	,		www.art-culture.cmu.ac.th
										www.mormay.myreadyweb.com	,		www.tak11382.blogspot.com	,	www.sinofoods.en.alibaba.com	,		www.malineeherbal.blogspot.com	
										www.m.thaihealth.or.th

เป็นนำ้าไหลพุ่งราวกับนำ้าทะเล	จนต้องหา

ยามาอุดหรือปิด	 อะไรทำานองนั้น	 สำาหรับ

ยาแก้ท้องเสียที่เป็นสมุนไพรท่ีได้รับการ

พัฒนาเป็นตำารับยาเดี่ยว	ที่ขึ้นบัญชีใน	

ยาหลัก	ฯ	มีแล้ว	2	ตำารับคือ

 ข้อควรระวัง	 ไม่ควรใช้ติดต่อกัน

เกิน	 3	 วัน	 และไม่ควรใช้ในสตรีต้ังครรภ	์

หรอืให้นมบตุร	ฟ้าทะลายโจร	ยงัมสีรรพคณุ	

สำาคัญ	 ในการรักษาอาการหวัด	 เจ็บคอ

อย่างได้ผล	ซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไป

	 ได้พูดถึงยาที่ใช้ในระบบทางเดิน

อาหาร	ไล่ลงมาต้ังแต่	กระเพาะจนถึง

ปลายทางคือ	ลำาไส้ใหญ่	ณ	จุดทวารนี้เอง

อาจมีแขกไม ่ ได ้รับเชิญที่จำา เป ็นต ้อง

กำาจัดคือ	 ริดสีดวงทวาร	 ซ่ึงเป็นเส้นขอด

ของเลือดในเยื่อลำาไส้บริเวณทวารหนัก	

หากเป็นมากจนโผล่ออกนอกทวารหนัก	

มักพบในสตรีมีครรภ์	หรือท้องผูกมาก	ๆ	

ซึง่เป็นทีม่าของศพัท์	บานทะโรค	ยาสมนุไพร	

ที่ใช้รักษาโรคริดสีดวงทวาร	มี

 1. ยาผสมเพชรสังฆาต	 มักทำา

เป็นแคปซูล

  ส่วนประกอบ	เถาเพชรสงัฆาต	

70	กรัม,	รากอัคคีทวาร	20	กรัม	และ

โกฐนำ้าเต้า	10	กรัม	

  สรรพคณุ	รบัประทานบรรเทา	

อาการรดิสดีวงทวารหนกั	ครัง้ละ	1.2	กรมั	

วันละ	3	ครั้ง	หลังอาหาร

  ข้อควรระวัง	 อาจเกิดอาการ

ท้องเสีย	 มวนท้อง	 จึงไม่ควรใช้	 ในสตรี

มีครรภ์	หรือให้นมบุตร

 2. ยาริดสีดวงมหากาฬ

  สูตรต�ารับ	 มดยอบคั่ว	 ขอบ

ชะนางแดง	 ขอบชะนางขาว	 โกฐกรักกรา	

โกฐสอ	โกฐจุฬาลำาพา	โกฐก้านพร้าว	

โกฐพุงปลา	เทียนดำา	เทียนแดง	เทียนขาว															

เที ยนข้า ว เปลื อก 	 เที ยนตาตั๊ ก แตน	

แก่นสนเทศ	 ลู กจันทน ์ 	 ดอกจันทน 	์

เถาสะค้าน	 เปลือกสมุลแว้ง	 ดอกดีปลี	

พริกไทยล่อน	เหง้าขิง	เปลือกอบเชยเทศ

 สรรพคุณ 	 บ ร ร เท าอากา ร

ริดสีดวงทวารหนัก

 ข้อควรระวัง	 เช่นเดียวกับตำารับ

ยาผสมเพชรสังฆาต

	 มีที่น่าสังเกต	 สำาหรับการตั้งช่ือ

ยาไทยในสมัยก่อน	 มักบ่งบอกสรรพคุณ

อย่างดุเด็ดเผ็ดมัน	 เช ่น	 เพชรสังฆาต	

มหากาฬ	 ฯลฯ	 แต่ภายหลังมีกฎหมายยา

ออกมาควบคมุตัง้แต่	พ.ศ.	2510	การตัง้ช่ือยา

ถูกห้ามมิให ้สื่อไปในทางโอ้อวด	 หรือ

ทำานองรับรองว่ารักษาได้ผลอย่างชงัด	จึง

เป็นเหตใุห้ชือ่ยาหลายตำารบั	ต้องปรบัเปลีย่น

นำามาซ่ึงความผิดเพ้ียนทางภาษา	ทั้งนี้

เพราะเหตุผลทางธุรกิจที่ต ้องการคง		

รูปลักษณ์	 ให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู ้บริโภค

คุ ้นเคย	หรือติดหู	ติดตา	 เราจึงได ้พบ

ยาบวดหาย ทัมใจ	ฯลฯ

	 ครับ	 !	 การปรับเปลี่ยน	 เพื่อให้

เหมาะสมกับสถานการณ์	 ย่อมเกิดขึ้นได้

ในทุกวงการ	 แม้แต่บังเกอร์กันกระสุน					

ก็ยังถูกประดับประดาด้วยต้นไม้	 ใบหญ้า						

จึงไม่แปลกอะไร	 หากเราจะได้เห็น	 นักรบ

ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับสถานะแจ้งเกิด	

เดินก้นบิด	 แบกปืน	 ยิงออกมาเป็นดอกไม้

หลากสี	 แต่มีกระสุนซ่อนไว้ข้างในก็ได	้	

ใครจะรู้	………..

 1. ยากล้วย 

ตัวยาสำาคัญประกอบ

ด้วยผงกล้วยนำ้าว ้า	

(Musa	Sp. ) 	หรือ	

กล้วยหักมุก	ชนิดแก่จัด	นำามาทำาเป็นผง

  ขนาดรับประทาน	 ครั้งละ	

10	กรัม	ชงนำ้าร้อน	วันละ	3	ครั้ง	ก่อน

อาหาร																			 	 	

  สรรพคุณ	 ใช้บรรเทาอาการ

ท้อง เสีย 	 ชนิดไม่เกิดจากการติด เชื้ อ	

อุจจาระต้องไม่เป็นมูก	 หรือมีเลือดปน	

นอกจากนั้น	 ยากล ้วยยังมีคุณสมบัต	ิ

ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ดี

อีกด้วย

 2 .  ย า ฟ้ า

ท ะล าย โจ ร 	 มี ทั้ ง

ชนิดเม็ด	 ลูกกลอน	

และแคปซูล

 ตัวยาส�าคัญ	 ใช ้ผงจากส ่วน

เหนือดิน	 ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร	

(Andrographis	 paniculata	 Wall)	

มีสารสำาคัญ	 คือ	 Total	 lactone	 โดย

คำานวณเป็น	 andrographolide	 ต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	6	โดยนำ้าหนัก

 สรรพคุณ 	 บ ร ร เท าอากา ร

ท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อ

 ขนาดรับประทาน ครั้งละ	500	

มิลลิกรัม	ถึง	2	กรัม	วันละ	4	ครั้ง
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 สวัสดีค่ะ พบกับเก็บข่�วฉบับเดือนมีน� พร้อมเล่�ข่�วฮอต ข่�วฮิต ประเด็นที่น่�สนใจในแวดวง อย.           
ม�ฝ�กเช่นเคยค่ะ

ก่

อย. จับมือ บก.ปคบ. และ สสจ.สระบุรี บุกจับร้านขายยาที่ลักลอบ       
ข�ยย�เสพติดให้โทษในประเภท 2  และวัตถุออกฤทธิ์ ผิดกฎหม�ย

	 อ น อื่ น ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ 		
	 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทัง้	40	แห่ง	ทีไ่ด้รบัรางวลั	อย.	ควอลต้ีิ	อวอร์ด	
2557	 ซึ่งได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที	่
17	มีนาคม	2557	ณ	ห้องแกรนด์	บอลรูม	
โรงแรมมริาเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	กรงุเทพฯ	
โดย	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	อย.		
เป็นประธาน	ทัง้นี	้อย.	จะมกีารมอบรางวลัด	ีๆ	
เช ่น นี้ เ ป ็น ป ร ะ จำ า ทุ ก ปี	 เ พื่ อ ส ่ง เ ส ริ ม
สถานประกอบการที่มีคุณธรรม	จริยธรรม			
มีความรับผิดชอบต่อสังคม	อันส ่งผลให ้
ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยค่ะ

ได้แก่	 วัตถุสีม่วง	บรรจุในภาชนะทึบแสงไม่มี
ฉลากแสดง	ประมาณ	49,269	เม็ด	และวัตถุ
สีเขียวอ่อน	บรรจุในภาชนะทึบแสงไม่มีฉลาก
แสดง	ประมาณ	48,000	เม็ด	นอกจากนี	้
ยังพบยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ	8	รายการ	
ได้แก่	ยากระตุน้ทางเพศ	Red	Aut	Cream	,		
ยากระตุ ้นทางเพศ	 Caverta	 100	 G	 ,	
ยากระตุ้นทางเพศ	ตราหมาป่า	 ,	ยากระตุ้น	
ทางเพศ	Plant	Viagra	200	mg		,		ยากระตุน้
ทางเพศ	 Super	 Kamagra	 ,	 ยากระตุ ้น
ทางเพศ	 ตราหัวหมาป่า	 ตลับสีนำ้าเงิน	 ,	
ยากระตุน้ทางเพศ	 Kamagra	 100	 mg	 และ
ยาโสมกล่องสีเหลืองภาษาจีน	 รวมทั้งพบ
ผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีเลขสารบบอาหาร	 หรือ
ไม่มีเลข	อย.	คือ	กาแฟสำาเร็จชนิดผง	Slim	
Plus	 Coffee	 และผลิตภัณฑ์อาหารที่นำาเลข	
อย.	ที่ตรวจสอบไม่พบว่าได้รับอนุญาตมาใส	่
ในฉลาก	คือ	กาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผง	Booms	
แจ้งข้อหาทั้งจำาและปรับ	 การจับครั้งนี้
ได้เชญิผู้สือ่ข่าวมาฟังการแถลงข่าวท่ี	 อย.	 โดย
ภก.ประพนธ์	อางตระกลู	รองเลขาธกิารฯ	อย.	
เป็นประธาน	 ซึ่ง	 ภก.ประพนธ์	 ได้เตือน
มายังร้านขายยาทุกร้านอย่าขายยาเสพติด	
ให้โทษผิดกฎหมาย	,	ขายยาแผนปัจจุบัน	
โดยไม่ได้รบัอนญุาต	,	ขายยาท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียน	
ตำารับยา	 และขายวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้
รับอนุญาต	 หากตรวจพบจะถูกดำาเนินคดี
อย่างเข้มงวด	 พร้อมทั้งแนะผู้บริโภคให้ซื้อยา
จากร้านยาคุณภาพ	 และซื้อยาจากร้านยา
ที่มีเภสัชกรประจำาร้าน	 เพื่อแนะนำาการใช้
ยาอย ่างปลอดภัย	 	 ส ่วนการแถลงข ่าว
คร้ังที่	 2	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับคลินิก
เถื่อนลักลอบฉีดซิลิโคน	 หลังจากมีคนไข้
ร ้องเรียนว่าไปใช้บริการฉีดซิลิโคนเสริมก้น	
และซิ ลิ โ คนหลุ ด เข ้า ไปอุ ดตั น ในปอด	

งานนี้	อย.	จับมือ	บก.ปคบ.		และกรม	สบส.	
บุกจับคลินิกชื่อ	 “114	การพยาบาล”	ตั้งอยู่
ในซอยลาดพร้าว	 114	 พบสถานที่ เป ิด
เป็นสถานพยาบาลและการผดุงครรภ์	 ซ่ึง
ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นคลินิกเวชกรรม
แต่อย่างใด	อกีท้ังยงัพบยาฉดีใช้เสรมิความงาม	
หลายชนิด	 เช ่น	 พลาเซ็นต ้ า 	 รกแกะ	
กลตู้าไธโอน	ซลิโิคน	รวมทัง้พบยาแผนปัจจบุนั	
หลายรายการที่มีจำานวนขอบเขตเกินกว่า	
คลินิกจะมีไว้ใช้กับคนไข้ได้	อย.	จึงแถลงข่าว
เตือนผู้บริโภค	หากจำาเป็นต้องฉีด	ควรได้รับ
การฉีดจากแพทย์เฉพาะทางท่ีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างผิวหนัง	กายวิภาค	
เซลล์วิทยา	เนื่องจากจะไม่ฉีดให้กระทบ
เส้นเลือดหรือเส้นประสาท	 และสามารถ
รู้ได้ว่า	 ผู้มารับบริการควรได้รับยาฉีดปริมาณ
เท่าไหร่	 หากฉีดกับผู้ที่ไม่ใช่แพทย์	 หรือไม่ใช่
แพทย์เฉพาะทาง	อาจเสี่ยงต่อการฉีดผิดวิธี
ไม่ถูกทาง	 และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้	 ระวัง
กันด้วยค่ะ	 อย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณา
การฉีดเสริมความงามใด	ๆ	นะคะ	

ก่อนปิดท้าย	เก็บข่าวขอแจ้งว่า	อย.	
ออกกฎกระทรวง	กำาหนดมาตรฐานให ้
ร ้านขายยาต้องปฏิบัติตามหลักวิธีปฏิบัติ
ที่ดีทางเภสัชกรรม	 (GPP)	 เพื่อให้ผู ้บริโภค							
ผูใ้ช้ยา	มคีณุภาพชีวติท่ีดข้ึีน	ปลอดภยัมากขึน้	
รายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ มสามารถ เข ้า ไปดู
ทางเว็บไซต์	 อย.	 (www.fda.moph.go.th)	
ได้ค่ะ	คงต้องบ๊าย	บาย	แล้ว	ขอให้ทุกท่าน
รักษาสุขภาพ	 ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ	
ทำาจิตใจให้สดใส	 มีสติรู ้ตัวอยู ่ตลอดเวลา	
เมื่อเผชิญปัญหาต่าง	ๆ	นะคะ

ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 อย.	
ได้จัดแถลงข่าวการตรวจจับ	 2	 ครั้ง	 โดย
ครั้งแรกได้ร ่วมมือกับตำารวจ	 บก.ปคบ.	
และ	 สสจ.สระบุรี	 ตรวจสอบร้านขายยา
ชื่อ	“ยาเภสัชกร”	 เลขที่	 75	ถ.สุดบรรทัด		
ต.ปากเพรียว	อ.เมือง	จ.สระบุรี	ผลการตรวจ	
พบยาเสพติดให้โทษในประเภท	 2	 ได้แก่	
pms-CEDIPECT®	 Lot	 00314	 ,	 00414	
,	00714	,	10013	และ	10213	,	พบวัตถุ
ออกฤทธ์ิในประเภท	2	 ,	4	เช่น	TIPPY	FU	,	
INZOLAM	 ,	ALNAX-0.25	 ,	 Tenmed	5	 ,	
LORAZIN	 และ	 ANXIRA-1.0	 และพบ
ยาแผนปัจจุบันที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยา	
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

ระวัง ! อาหารแช่ฟอร์มาลิน ภัยร้ายใกล้ตัว

 เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวการ 

 ตรวจพบฟอร์มาลินในผัก 

อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ รู้สึกกลัวมาก 

จึงรบกวนขอความรู้จาก อย. เกี่ยวกับ

อันตรายของฟอร์มาลิน และวิธีสังเกต

อาหารว่ามีฟอร์มาลินหรือไม่ ?

 จากกรณีท่ีมีข่าวพ่อค้าแม่ค้า	

	 หัวใส	!!	นำา	“ฟอร์มาลิน”	มา

ใช้กับอาหารสด	เช่น	ผักสด	อาหารทะเล	

เนื้อสัตว์	เป็นต้น	เพื่อต้องการให้อาหารคง

ความสด	ไม่เน่าเสียง่าย	และเก็บไว้ได้นาน

โดยไม่คำานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ				

ผู้บริโภค	

	 “ฟอร์มาลิน”	เป็นของเหลวใส	

ไม่มีสี	 มีกล่ินฉุนเฉพาะตัว	 และอยู่ในการ

ควบคุมจากหลายหน่วยงาน	 เนื่องจาก

มกีารนำาไปใช้ในทางอตุสาหกรรม	การประมง	

ใช้กับสัตว์	 รวมถึงใช้ในทางการแพทย์ด้วย	

โดย	อย.	จัดให้ฟอร์มาลินเป็นวัตถุห้ามใช้

ในอาหาร	 ตามพระราชบัญญัติอาหาร	

ซึ่งหากฝ่าฝืน	 จัดเป็นการผลิต	 จำาหน่าย

อาหารไม่บริสุทธิ์	 มีโทษจำาคุกไม่เกิน	 2	 ปี	

หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือท้ังจำา

ทั้งปรับ

	 “ฟอร์มาลิน”	 เป็นสารที่มีพิษ

ต่อร่างกาย	 โดยมีผลให้การทำางานของ

ตับ	ไต	หัวใจ	และสมองเสื่อมลง	ผู้ที่ได้รับ

สารนี้จะมีอาการระคายเคือง	 ปวดแสบ

ปวดร ้อนอย่าง รุนแรง ท่ีปากและคอ	

ปวดศีรษะ	หายใจติดขัด	แน่นหน้าอก	

และหากบริโภคฟอร์มาลินโดยตรง	 จะเกิด

อาการพษิเฉยีบพลนั	ตัง้แต่มอีาการปวดท้อง

อย่าง รุนแรง	 อาเจียน	 อุจจาระร่วง	

หมดสติ	และเสียชีวิตได้	ในกรณีที่สัมผัส

สารละลายของฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้น	

จะเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง	และ

หากสัมผัสสารดังกล่าวเป็นเวลานาน	จะ

ทำาให้ผิวหนังอักเสบ	 พอง	 และเป็นตุ่มคัน	

หากสูดดมหรือสัมผัสก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์

จะทำาให้เกิดอาการระคายเคืองที่ตา	จมูก	

และคอ	ไปจนถงึมอีาการปวดแสบปวดร้อน	

ที่ปากและคอ	และมีอาการไอ

				 ดังนั้น	 ก่อนซื้อผักสด	 อาหาร

ทะเลสด	 และเน้ือสัตว์	 ควรตรวจสอบ

อาหารโดยการดมกลิ่น	จะต้องไม่มีกลิ่น

ฉุนแสบจมูก	และมีข้อสังเกตว่า	ผัก	ผลไม้	

ที่วางขายยังดูสด	 ทั้งที่ถูกแสงแดดและลม

ตลอดทั้งวัน	หรือเนื้อสัตว์มีสีเข้มและสด

ผิดปกติ	ทั้ง	ๆ	ที่ไม่ได้แช่เย็น	สันนิษฐาน

ได้เลยว่าอาจจะมีการแช่ฟอร์มาลิน	ไม่ควร

ซื้อมาบริโภคเด็ดขาด	 ขอแนะนำาว่า	 ก่อน

นำาอาหารสดมาประกอบอาหารควรนำาไป

ล้างให้สะอาดเสียก่อน	เพื่อความปลอดภัย

ในการบริโภค	 และหากท่านผู้อ่านพบเห็น	

หรือคาดว่ามีการนำาฟอร์มาลินมาใช้กับ

อาหาร	สามารถร้องเรียนได้ที่	สายด่วน	

อย.	 โทร.	1556	หรืออีเมล์	 :	1556@fda.

moph.go.th	หรือเดินทางมาร้องเรียน

ด้วยตัวเองพร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาที่

ศนูย์เฝ้าระวงัและรบัเรือ่งร้องเรยีนเก่ียวกับ	

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 อย.	 ได ้ในวันและ

เวลาราชการ	หรือสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดทุกจังหวัด

	 อย่าลืมนะคะหากท่านผู ้อ ่าน
มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
สามารถส่งจดหมายมาถามเราที	่กลุม่เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์	กองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค	
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
เลขที่ 		88/24		ถนนติวานนท์	อ.เมือง	
จ .นนทบุ รี 	 11000	 แล ้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าค่ะ

 “อย. จัดให้ฟอร์ม�ลินเป็นวัตถุห้�มใช้ในอ�ห�ร ต�มพระร�ชบัญญัติ

อ�ห�ร ซึ่งห�กฝ่�ฝืน จัดเป็นก�รผลิต จำ�หน่�ยอ�ห�รไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำ�คุก

ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ”
 อยากรู้หรือไม่…	 อาหารแช่	 “ฟอร์มาลิน”	 มีอันตรายอย่างไร	 และมีวิธี

สังเกตอย่างไร	มาติดตามอ่านกัน...
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		เภสัชกรชำานาญการ	สำานักยา	อย.

                         เล่นสงกร�นต์ 
อ�จทำ�ให้ต�บอดได้

 “ก�รเล่นนำ้�ให้ปลอดภัยควรมีก�ร
ป้องกัน โดยก�รสวมแว่นต� แต่ห�กเมื่อ
สัมผัสกับนำ้�ที่ถูกส�ดแล้วมีอ�ก�รคัน 
ระค�ยเคอืงให้ล้�งต�ด้วยนำ�้สะอ�ดทนัท ี” 

เ

ดวงตาเป็นอวัยวะที่เสี่ยงต่อ

การได้รับอันตรายอย่างมากจากการ

เล่นนำ้าสงกรานต์มากที่สุด	 เนื่องจาก

นำ้าหรือเชื้อโรคต่าง	ๆ	สามารถเข้า

สู ่ดวงตาได้ง่ายกว่าส่วนอื่น	ๆ	ไม่ว่า

จะเป็นเชื้อแบคทีเรีย	 เชื้อไวรัส	 หรือ

แม้กระทั่งเชื้อรา	ที่สามารถติดเชือ้

ได้	ตั้งแต่บริเวณเปลือกตา	เยื่อบุตา

	 ทศกาลสงกรานต์	เป็นช่วงเวลาท่ี

	 หลาย	ๆ	คนมีความสุขด้วยการ

ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง	ๆ	มีการสาดนำ้า

คลายร้อน	สนกุสนาน	แต่จะต้องไม่ลืม	

ท่ีจะเล่นนำ้าด้วยความสุภาพ	ใช้นำ้า

ที่สะอาด	 เพื่อป้องกันอันตรายต่าง	 ๆ	

ที่มาจาก	“นำ้าไม่สะอาด”

“นำ้าไม่สะอาด”	 อาจจะมีเชื้อ

โรคหลากหลายชนิดทั้งเชื้อแบคทีเรีย	

เชื้ อ ไวรัส 	 และเชื้ อรา	 ปะปนอยู	่		

รวมถึงอาจมีสิ่งเจือปนในนำ้า	 ไม่ว่า		

จะเป็นดินสอพอง	สี	เศษฝุ่น	โลหะ	

เศษพลาสติก	 ดอกไม้	 สารเคมีต่าง	 ๆ

ที่มากับดอกไม ้ 	 หรือนำ้ าหอม	 ซึ่ ง

เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดอันตรายได้มาก

หากร่างกายได้รับเข้าไป	 โดยเฉพาะ	

“ดวงตา”

และกระจกตา	 จนทำาให ้ตาเกิด

การอักเสบ	 และหากอักเสบติดเช้ือ

อย่างรุนแรง	อาจถึงขั้นตาบอดได	้

อนึ่งสิ่งแปลกปลอม	 ที่มากับนำ้า	 เช่น	

ฝุ ่น	 หิน	 ดิน	ทราย	 เศษเหล็ก	หรือ

เศษพลาสตกิ	ซึง่อาจเข้าไปเกาะตดิอยู่

กับเยื่อบุตา	 ถ้ามีการขยี้ตารุนแรง

สิ่ งแปลกปลอมเหล ่านี้อาจขูดขีด

“น�ำ้ไม่สะอำด” 

ภาพ	:	www.oknation.net
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บรเิวณกระจกตา	ทำาให้เกดิแผลถลอก	และมกีารตดิเชือ้เป็นแผลบนกระจกตาได้	

นอกจากนี้	 การเล่นสาดนำ้าที่มีความรุนแรง	 หรือแรงดันนำ้าของปืนฉีดนำ้า	 หรือ

กระบอกฉีดนำ้าก็จะทำาให้เกิดอันตรายได้มากขึ้น

ในการเล่นนำ้าให้ปลอดภัยจึงควรมีการป้องกัน	 โดยการสวมแว่นตา	

แต่หากเมื่อสัมผัสกับนำ้าที่ถูกสาดแล้วมีอาการคัน	 ระคายเคืองให้ล้างตาด้วย

นำ้าสะอาดทันที	หรืออาจลืมตาในนำ้าและกลอกตาไปมา	เพื่อให้สิ่งแปลกปลอม

หลุดออก	 แต่ถ้าสิ่งแปลกปลอมนั้นมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ด้วย	 ควรล้างนำ้า

โดยให้นำา้ไหลผ่านเข้าตา	หรือถ้าอาการไม่ดขีึน้	ควรรบีไปพบแพทย์	เพือ่ตรวจดู	

อาการและรับการรักษาอย่างทันท่วงที

ยาหยอดตาท่ีได ้ รับมานั้น

จะต้องเก็บรักษาในสภาวะอุณหภูมิ

ที่ เหมาะสม	 เพื่ อ ให ้ยานั้นยั งคง

ประสิทธิภาพดีอยู่ได้	 ซึ่งบางชนิดจะ

ต้องเก็บรักษาในตู ้ เย็น	โดยเราจะ

สามารถสังเกตได้จากข้อมูลที่ระบุ

บนฉลากหรอืกล่องยา	และยาหยอดตา

แทบทุกชนิดจะมีอายุการใช ้งาน	

1	 เดือนนับแต่วันที่เปิดขวด	 จึงควร

เขียนวันที่เปิดใช้บนฉลากด้วยเพ่ือ

เตอืนความจำา	และทิง้ทนัทเีมือ่ล่วงพ้น 

1	 เดือนนับแต่วันที่เปิดขวด	 ทั้งนี้

เนื่องจากในยาหยอดตานั้นจะมีการ

ใส ่สารยังยั้ งการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลชีพในยาด้วย	และเมื่อครบ	1	

เดอืน	 สารยบัยัง้การเจรญิของเชือ้จลุชพี	

ในยาจะเสื่อมสภาพลงจนทำาให้ในยา

หยอดตาไม่มีความสะอาดพอ	 และ

อาจเป็นสาเหตุให ้เกิดการติดเชื้อ

จนทำาให้ตาบอดได้

เล ่นสงกรานต ์สนุกสนาน		

รักษาสิ่งดีงาม		มาใช้	“นำ้าสะอาด”	

เล่นสงกรานต์กันเถอะ

อนึ่ง	สำาหรับการล้างตานั้นอาจใช้นำ้าเกลือ(Sterile	Normal	Saline	

Solution)	 ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแทนนำ้าประปา	 หรือนำ้าดื่มในการล้างตาก็ได้	

ซึ่งจะมีข้อดีกว่าคือไม่ทำาให้แสบตาเมื่อเทียบกับการล้างตาด้วยนำ้าธรรมดา	

การล้างตาจะต้องล้างให้สะอาดจนแน่ใจว่าสิ่งแปลกปลอม	หรือแป้ง

ที่โดนป้ายตา	 ได้ถูกชำาระล้างออกจนหมดไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นสาเหตุให้เกิด

การระคายเคือง	 	 อักเสบ	 	 ติดเชื้อได้	 	 ท้ังนี้หากมีอาการตาแดงไม่มาก	

อาจขอรับคำาแนะนำาจากเภสัชกรในร้านยาเพื่อใช้ยาหยอดตาบรรเทาอาการ

ท่ีเป็นได้		แต่หากใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับ

การตรวจวินิจฉัยต่อไป
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  ปีนี้ฤดูร ้อนมาเยือนเร็วกว่าทุกปี น�้าดื่มเย็น ๆ น�้าแข็ง หรือ
ไอศกรีม จึงเป็นสิ่งที่ช่วยดับกระหาย คลายร้อนได้เป็นอย่างดี แต่ก่อน
บริโภค ควรเลือกซื้อเลือกบริโภคอย่างระมัดระวังพอสมควร เพราะ
อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ ดังนั้น เพื่อ 
ความปลอดภัย ควรมีวิธีเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ดังนี้...

ภาพ 	:		www.google.co.th	
         www.sellabitmum.com

น�้าดื่ม	 :	 ฉลากควรระบุข้อมูล
อย่างละเอียด	 อาทิ	 เลขสารบบอาหาร
ในกรอบเคร่ืองหมาย	อย.	
ชื่อที่อยู ่ผู ้ผลิต	หรือผู ้จำาหน่าย	วันที่ผลิต	
เป็นต้น	 นอกจากนี ้ นำ้าที่บรรจุต้องใส	 ไม่มี
ตะกอน	 กลิ่น	 และรสที่ผิดปกติ	 และไม่มี
สิ่งเจือปนอื่น	 ๆ	 เช่น	 ตะไคร่นำ้า	 สำาหรับ
ภาชนะที่บรรจุ	 ต ้องสะอาด	 ไม่รั่วซึม 
ไม่บุบ	 ไม่มีคราบตะไคร่	 หรือรอยสกปรก
เปรอะเปื้อนภายในขวด	 ฝาต้องปิดสนิท	
ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้

น�้าแข็ง	 :	 ควรมีความใส	 ไม่มีสี
หรือกลิ่นผิดปกติ	 ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกซื้อ
หลายแบบ	 เช่น	 นำ้าแข็งหลอดบรรจุถุง
บนฉลากต ้องมีข ้อความ	 “นำ้าแข็งใช ้
รบัประทานได้”	เลขสารบบอาหารในกรอบ 
เครื่องหมาย	อย.																						ชื่อและ
ทีอ่ยูผู่ผ้ลติ	ผูน้ำาเข้าหรอืผูแ้บ่งบรรจ	ุปรมิาณ
บรรจ	ุภาชนะบรรจ	ุต้องไม่มคีราบ	ปิดผนกึ
แน่นหนา	 ไม่ฉีกขาดส่วนนำ้าแข็งตักขาย
และนำ้าแข็งซอง	ถังใส่นำ้าแข็งต้องสะอาด 
ไม่ควรมอีาหารหรอืวสัดอุืน่แช่อยูใ่นนำา้แขง็ 
และวางในสถานที่ปราศจากฝุ ่นละออง

บริโภคน�้าดื่ม น�้าแข็ง และไอศกรีม
อย่�งปลอดภัยในช่วงฤดูร้อน

และสิ่งสกปรก	 โดยเฉพาะนำ้าแข็งซอง	
หากวางหรือลากกับพื้น	 แนะนำาว่าไม่
ควรซื้อมาบริโภค	 เพราะอาจปนเปื ้อน
เชื้อโรคได้	

ไอศกรีม	 :	ต ้องมีสี	 กลิ่น	 รส	
ตามลักษณะนั้น	 ๆ	 ตัวไอศกรีมไม่เหลว
หรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว 
สำาหรบัไอศกรมีในภาชนะบรรจ	ุ ควรดขู้อมลู 
ประกอบการซือ้	 เช่น	ชือ่อาหาร	 เลขสารบบ
อาหารในกรอบเครือ่งหมาย	อย.
ชือ่และทีอ่ยูข่องผูผ้ลติ	 ส่วนประกอบสำาคัญ 
วัน	เดือน	ปีที่ผลิต	และ/หรือวันเดือน 
ปีที่หมดอายุ	 เป็นต้น	 ส่วนภาชนะต้อง
สะอาด	ปิดสนิท	 ไม่ฉีกขาด	หรือรั่วซึม 
หากเป็นไอศกรีมตักขาย	 ภาชนะที่ใช้ใส่
และตักไอศกรีมต้องสะอาด	

เพียงแค่เราใส่ใจในการเลือกซื้อ
เลือกบริโภค	 นำ้าดื่ม	 นำ้าแข็ง	 และไอศกรีม	
กันสักนิด	 ก็สามารถห่างไกลจากโรค
อาหารเป็นพิษได้แล้วค่ะ

XX-X-XXXXX-Y-YYYY
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6)  

โ ครงการ	อย.	น้อย	อยู่ในช่วงการเชิญ	

	 ชวนสมาชิกที่เป็นโรงเรียน	อย.น้อย	

ส ่ งผลงานร ่วมประกวด	 ในกิจกรรม	

“อย.	น้อย	Music	&	Song	Contest”	

เพื่อชิ งทุนการศึกษา	 มูลค่ารวมกว่า	

120,000	บาท	เป็นการเปิดโอกาสให้แก่

น้อง	ๆ	นักเรียน	อย.น้อย	ท่ีมีความสนใจ

และมีความสามารถด้านการแต่งเนื้อเพลง

ดนตรี	 และการร้องเพลง	 โดยผลงานที่ส่ง

ประกวดต ้องมี เ น้ื อหา เกี่ ยวข ้ องกับ

การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จดัประกวดเป็น	 2	 ประเภท	 คอื	 เพลงลกูทุ่ง	

และ	 เพลงสตริง	 และแบ่งเป็น	 2	 ระดับ

ชั้น	คือ	ประถมศึกษา	และ	มัธยมศึกษา							

ผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามกติกาในการส่ง

ที่	 รพ.สต.บางสระเก้า	อำาเภอแหลมสิงห์

จังหวัดจันทบุรี	 เมื่อวันที่	 18	 กุมภาพันธ	์

2557	

	 2.	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ	

กระตุน้การใช้สทิธผิูบ้รโิภค	เครอืข่าย	คบส.	

ตำาบลแม่เมาะ	อำาเภอแม่เมาะ	จงัหวดัลำาปาง	

เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2557	

ผลงานเข้าประกวดพร้อมทั้งดาวน์โหลด

ใบสมคัรได้ท่ี	 www.oryornoi.com	 หรือ	

ส อบถ าม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร สมั ค ร ที่	

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย	กองพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริโภค	โทรศัพท์	0	2590	7121-2  

	 ในส่วนของโครงการพฒันาเครอืข่าย	

การพัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค	 หลาย

พื้นที่มีความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน

จนสามารถจัดกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อ

ตรวจติดตามงานได้	 โดยขณะนี้ทีมงาน

ของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ได ้

ประสานสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

และพื้นที่	 ดำาเนินการตรวจติดตามแล้ว		

2	แห่ง	คือ	

	 1.	โครงการจบัผดิ	พชิติฉลากปลอม	

“ลงพื้นที่ ร่วมแก้ปัญหา                           
ช่วยกันพัฒนาผู้บริโภค”
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

	 การดำาเนินงานโครงการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 ได้เร่ิมกิจกรรมในส่วนของ

คณะทำางานภาคประชาชนแล้ว	โดยได้

จัดประชุมคณะทำางานฯ	ครั้งที่	1/2557	

เมือ่วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	2557	ณ	ห้องประชมุ

หลวงวิเชียรแพทยาคม	อาคาร	1	ตึก	อย.	

การดำาเนินโครงการในปีนี้คณะทำางาน

ภาคประชาชน	 เหน็ชอบให้ดำาเนนิกจิกรรม	

การส่งเสริมความรู้	 โดยการดำาเนินงาน		

จะเน ้นประเด็นเรื่องฉลากโภชนาการ		

แบบ	 จีดีเอ	 หรือฉลากหวาน	 มัน	 เค็ม

และขนมเด็ก	ในชุมชน	ภายใต้โครงการ	

“ฉลาดบรโิภค	 ต้องอ่านฉลาก”	และกำาหนดให้มกีจิกรรมอบรมความรู	้ เรือ่ง	ฉลากโภชนาการ	

แบบ	จีดีเอ	ให้แก่คณะทำางานฯ	หน่วยงานละ	2	ท่าน	ด้วย

	 นอกจากนี้เสนอให้มีการจัดประชุมคณะทำางานฯ	 ทุกวันพฤหัสบดี	 สัปดาห์ที่	 3	

ของเดือน

ต่าง	ๆ	ที่	อย.	กำาหนดบนฉลากผลิตภัณฑ์

สุขภาพแต่ละประเภท	 ซึ่งสัญลักษณ์ของ

แต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน	 ดังนี้	

ฉลากอาหาร	 แสดงในรูปแบบเลขสารบบ

อาหาร	 13	 หลัก	 อยู่ในกรอบเครื่องหมาย	

อย.	,	ฉลากยา	ไม ่มีเครื่องหมาย	อย.	

บนฉลาก	แต่จะต้องแสดง	“เลขทะเบียน

ตำารับยา”	 ,	ฉลากเคร่ืองส�าอาง	 ไม่มี

เครื่องหมาย	อย.	บนฉลาก	แต่ต้องแสดง	

“เลขที่ใบรับแจ้ง”	เป็นเลข	10	หลัก	และ

มีข้อความอันจำาเป็นครบถ้วน	สำาหรับ

เครื่องมือแพทย์	ฉลากที่ต้องมีเครื่องหมาย	

อย.	 ได้แก่	 คอนแทคเลนส์	 ถุงยางอนามัย	

ถุงมือสำาหรับการศัลยกรรม	 และชุดตรวจ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี	 ส่วน

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน 

ฉลากที่ ต้องมี เค ร่ืองหมาย	 อย. 	 เช่น	

ผลิตภัณฑ์กำาจัดแมลง	 ผลิตภัณฑ์กำาจัดหนู	

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดพื้นผิวประเภท

กรด-ด่าง	 ผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ในบ้านเรอืน	

ผลิตภัณฑ์ลบคำาผิด	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 จะระบุ

ข้อความประชาสัมพันธ์เหล่านี้ข้างรถ	เพื่อ

ให้ผู ้บริโภคได้อ่านและเข้าใจการแสดง

ฉลากของผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 โดยขบวนรถ

จะวิ่งประชาสัมพันธ์พร้อมจัดกิจกรรม

ตามตลาดและแหล่งชุมชนต่าง	ๆ 	ใน	กทม.	

และปริมณฑล	

การจัดกิจกรรม	Road	Show	

สุขภาพดี เริ่ มต ้นที่นี่ . . .ที่ ตั วคุณ	ครั้ งนี้	

นอกจากผู ้ บริ โภคสามารถแยกแยะ

สัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

แล้ว	อย.	ยังหวังให้ผู้บริโภคไม่ถูกหลอก

จากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงหรือ

โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณรักษาสารพัดโรค	

เช่น	 หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณา

เชงิบำาบดั	รักษา	หรือบรรเทาโรค	แต่ไม่พบ	

“เลขทะเบียนตำารับยา”	บนฉลาก	พบแต่	

เลขสารบบอาหาร	13	หลกั	กส็ามารถระบุได้

ว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออาหาร	 ไม่มีผลในการ

รักษาโรคแต่อย่างใด	 ซึ่งข ้อมูลความรู ้	

ท้ังหลายเหล่านี	้ กำาลังเดนิทางถงึผูบ้รโิภค	

โดย	ขบวนรถรณรงค์	แล้วพบกันค่ะ
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พิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ อย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
	 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 พร ้อมด้วย	 ดร.นพ.ปฐม	 สวรรค์ป ัญญาเลิศ รองเลขาธิการฯ	 อย.	
นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	รองเลขาธิการฯ	อย.	ภก.ประพนธ์	อางตระกูล	รองเลขาธิการฯ	อย. และคณะผู้บริหาร	อย.	ลงนามคำารับรอง
การปฏิบัติราชการของ	 อย.	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 ณ	 บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด ์สปา	 จ.สมุทรสงคราม	 เ ม่ือ
วันที่	20	กุมภาพันธ์	2557

 น.ส.สุภิญญา	กลางณรงค์	กรรมการ	กสทช.	ประธานคณะอนุกรรมการฯ	พร้อมด้วย	
นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	รองเลขาธิการฯ	อย.	และ	ผศ.ดร.เอื้อจิต	วิโรจน์ไตรรัตน์	รองประธานคณะ
อนุกรรมการฯ	 แถลงข่าวร่วมกัน	 หลังคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ	 มีมติไม่ต่อใบอนุญาต
ช่องดาวเทียมที่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายซำ้าซาก	 ณ	 ห้องประชุม	 สนง.	 กสทช.	
เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2557

 นางจรุรีตัน์	ห่อเกยีรต	ิผู้เชีย่วชาญด้าน
ความปลอดภัยของอาหารและการบริโภค
อาหาร	 อย.	 เป็นประธานการประชุมชี้แจง
กฎระเบียบใหม่ที่เก่ียวข้องกับวัตถุเจือปน
อาหาร	 พ.ศ.	 2556	 ณ	 ห้องประชุม	 อย.	
อาคาร	 4	 ชั้น	 6	 ตึก	 อย.	 เมื่อวันที่ 	 13 
กุมภาพันธ์	2557

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
มีมติไม่ต่อใบอนุญาตช่องดาวเทียมที่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายซ�้าซาก

การประชุมชี้แจงกฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุเจือปนอาหาร พ.ศ. 2556
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อย.แอ็คชั่น

	 ภก.ประพนธ์	อางตระกูล	รองเลขาธิการฯ	อย.	พร้อมด้วย	พ.ต.อ.วุฒิชาติ	 เลื่อนสุคันธ์	ผกก.4	และ	พ.ต.ท.พยม	พูลเขตรกิจ	สว.กก.4	
บก.ปคบ.	 ร่วมกันแถลงข่าว	 หลังเจ้าหน้าที่	 อย.	 ร่วมกับ	 ตำารวจ	 บก.ปคบ.และ	 สสจ.สระบุรี	 บุกจับร้านขายยา	 “ยาเภสัชกร”	 เลขที่	 75	
ถ.สุดบรรทัด	ต.ปากเพรียว	อ.เมือง	จ.สระบุรี	ลักลอบขายยาเสพติดให้โทษประเภท	2	และวัตถุออกฤทธิ์	ผิดกฎหมาย	ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียร
แพทยาคม	อาคาร	1	ชั้น	2	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	27	กมุภาพนัธ์		2557

	 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	อย.พร้อมด้วย	ดร.นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการฯ	อย.	นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	รองเลขาธิการฯ	
อย.	ภก.ประพนธ์	อางตระกูล	รองเลขาธิการฯ	อย.และ	ภก.วีระชัย	นลวชัย	ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	เข้าเยี่ยมชมผลงานการรณรงค์	
“ลดเค็ม	ลดโรค	ด้วยการลดโซเดียม”	โดยคุณอรนุช	รุจิราวรรณ	ผู้อำานวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย	บรษิทั	ว	ีจ	ีไอ	มเีดยี	จำากดั	(มหาชน)	
ให้การต้อนรับ	ณ	บริษทั	ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ	จำากดั	เขตจตจุกัร	กทม.	เมือ่วนัที	่18	กมุภาพนัธ์	2557

อย. รณรงค์ “ลดเค็ม ลดโรค ด้วยการลดโซเดียม” ในรถไฟฟ้า BTS (WHOLE IN TRAIN)

อย. จับมือ ต�ารวจ บก.ปคบ. และ สสจ.สระบุรี บุกจับร้านขายยาลักลอบขายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ ผิดกฎหมาย


