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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

C
 o

 n
 t 

e 
n 

t s
ภก.วีระชัย นลวชัย 

ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

03 Hot Issue
อย. รณรงค์ “อย�กสวย อย่�เสี่ยง”          
ผ่�นมินิคอนเสิร์ต ต้�นโฆษณ�เกินจริง

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ย้อมผม...อย�กสวยต้องระวัง

05 อย. ดอทคอม
คว�มรู้ท่วมหัว เอ�ตัวรอดได้

06 กินเป็นใช้เป็น
ย�แก้ไข้-แก้ร้อนใน (ย�จ�กสมุนไพร : ในบัญชี
ย�หลักแห่งช�ติ... ตอนที่ 9)

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

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
รู้ ไว้...ย�ปฏิชีวนะรักษ�ไม่ได้ทุกก�รอักเสบ

10 รอบรู้เรื่องยา
พ�ร�เซต�มอล กนิพรำ�่เพรือ่อนัตร�ยถงึ“ต�ย”

12 เกร็ดเล็กน่ารู้
6 เมนูแนะนำ�ย�มป่วยไข้

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2557 (8)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

เ

ทำาให้ปีน้ีฝนมาเร็วกว่าปกติ	เมื่อฝนมา	ท่ีจะติดตามมากับฝนก็คือ	ยุง	ครับ	ระวัง
ยุงลายพาหะนำาเชื้อไข้เลือดออก	ประกอบกับกลางเดือนพฤษภาคม	โรงเรียน
ระดับประถม	 มัธยม	 จะเริ่มเปิดภาคการศึกษา	 เด็ก	 ๆ	 มีโอกาสถูกยุงกัดมากขึ้น	
เมื่อต้องออกนอกบ้าน	 ฝากผู้ปกครองช่วยตรวจตราแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	 โดยรอบ
บริเวณบ้านด้วยนะครับ

	 อย.	 Report	 ฉบับนี้จึงมีทั้งเรื่องการรับประทานยาพาราเซตามอล		
ที่ปลอดภัย	 หรือจะเลือกใช้ยาแก้ไข้	 –	 แก้ร้อนใน	 ตามแบบยาสมุนไพรจากบัญชี
ยาหลักแห่งชาติก็ได้นะครับ	 และสาระดี	 ๆ	 อีกมากมาย	 เชิญท่านผู้อ่านพลิกดู
ด้านในได้เลยครับ

	 	ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ	พบกันฉบับหน้าครับ

	 ดือนพฤษภาคมของทุกปี	มักมีเหตุการณ์
	 สำาคัญให้คนไทยได้จดจำา	เช่น	พฤษภาทมิฬ	
ในป ี 	 35	 ปีนี้ก็มีกรณีแผ่นดินไหวครั้ ง ใหญ่
ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ	แต่ท่ีเสียหายมาก
ที่สุดได้แก่	 จ.เชียงราย	 มองในแง่ดีที่เสียหาย
เพยีงแค่ถนนหนทาง	อาคารบ้านเรอืน	มผีูเ้สยีชวีติ	
จากพิบัติภัยธรรมชาติครั้งนี้เพียง	1	–	2	ราย
เท่านั้น	 ในเวลาต่อเนื่องกันก็เกิดเหตุการณ์	
ลอบวางระเบิด	2	จุด	 ท่ี	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	
ตดิตามด้วยพายฤุดรู้อนถล่มหลายจงัหวดัภาคกลาง	



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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อย. รณรงค์ “อยากสวย อย่าเสี่ยง”
ผ่�นมินิคอนเสิร์ต ต้�นโฆษณ�เกินจริง

	 นักงานคณะกรรมการอาหารและยา	หรือ	อย.	ได ้จัดแคมเปญรณรงค์	

	 อย่างต่อเนื่อง	เตือนภัยผู้บริโภค	โดยเฉพาะสุภาพสตรี	อย่าหลงเชื่อโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความสวยความงามที่ให ้ข ้อมูลเกินจริง	 ภายใต้แคมเปญ	

“อยากสวย อย่าเส่ียง” เน้นหนักไปท่ีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพื่อความสวยความงาม	 โดยรณรงค์ผ่านสื่อกิจกรรมและส่ือมวลชนเพ่ือให้ความรู้ที่

ถูกต้องแก่ผู ้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามที่มักจำาหน่ายตาม

ห้างสรรพสินค้า	 ตลาดนัด	 แผงลอย	 คลินิกและสถานเสริมความงาม	 สื่อเว็บไซต์ต่าง	 ๆ	

ที่มีการแอบอ้างว่าได้มาตรฐานจาก	 อย.	 พร้อมท้ังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนต่ืนตัวกับ

ปัญหาโฆษณาเกินจริง	 ไม่ตกเป็นเหยื่อและหลงเชื่อคำาชักชวนจากแม่ค้าหรือคำาโฆษณา

ที่สื่อให้ผู ้บริโภคเข ้าใจผิดถึงสรรพคุณ

ที่แท ้จริงของผลิตภัณฑ ์หรือเป ็นการ

โฆษณาเกินจริง	 ให้ผู ้บริโภคได้ตระหนัก

ถึ ง ผล เ สี ยและอั นตร ายจากการ ใช ้

เครื่องสำาอางที่ผสมสารห้ามใช้และไม่ผ่าน

กระบวนการขอใบอนุญาตจาก	 อย.	 หาก

หลงซ้ือนำามาใช ้อาจทำาให ้ เสียทั้ ง เงิน	

นพ.ไพศาล	ดัน่คุ้ม	รองเลขาธกิารฯ	อย.	เป็นประธานเปิดงานมนิคิอนเสร์ิต	“อยากสวย	อย่าเสีย่ง”	โครงการรณรงค์	อย่าหลงเช่ือง่าย	
ให้ความรู้เรือ่งผลติภณัฑ์สขุภาพโฆษณาเกนิจรงิและ	Oryor	Smart	Application	ณ	ลานจอดรถพนูทรพัย์	2	จ.ปทมุธาน	ีเมือ่วนัที	่23	เมษายน	2557
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ย้อมผม... 
อยากสวยต้องระวัง

เทรนด์การทำาสีผมกลายเป็นเรื่องแฟชั่นที่นิยมทำากัน	 ไม่เฉพาะผู้หญิง

เท่านั้น	 แต่ผู ้ชายสมัยนี้ก็นิยมทำาสีผมเช่นกัน	 แต่แฟชั่นแบบนี้ก็มีอันตราย			

ท่ีอาจคาดไม่ถึงได้เช่นกัน	 นั่นคืออาการแพ้จากการย้อมผม	 ซ่ึงจะพบผื่นขึ้น

บริเวณที่โดนผลิตภัณฑ์ย้อมผม

1.	 ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้ง	 โดยผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่จะใช้ทดสอบ

ต้องผสมและเตรียมวิธีเดียวกันกับท่ีจะใช้ย้อมจริง	 โดยทาเล็กน้อยบริเวณ

ท้องแขน	ทิ้งไว้	24-48	ชม.	หากไม่มีความผิดปกติ	เช่น	ไม่คัน	ไม่มีผ่ืนแดง	

ก็สามารถใช้ได้

2.  ห้ามนำามาใช้ย้อมขนคิ้วและขนตาเด็ดขาด

3.		อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมอยู่บนศีรษะนานเกินความจำาเป็น

4.  ห้ามผสมผลิตภัณฑ์ย้อมผมต่างชนิดเข้าด้วยกัน

5.		สระผมและหนังศีรษะให้สะอาดหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม

6.		ไม่ควรย้อมผมเมื่อหนังศีรษะเป็นแผลหรือมีรอยถลอก	และไม่ควร

	 เกาศรีษะแรง	ๆ 	ในขณะสระผม	เพือ่ป้องกนัไม่ให้สารเคมีถกูดดูซมึเข้า

	 ร่างกาย

7.	ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการใช้ที่ระบุไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด

ลองปฏิบัติต�มเคล็ดลับง่�ย ๆ 
แค่นี้ก็สวยได้ แบบไม่ต้องเสี่ยงแล้วค่ะ 

เคล็ดลับง่าย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์ย้อมผม

1 2

5 
นา

ที



อย.ดอทคอมกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ยู้ฮู ลัลลา อะโลฮ่า สายลม แสงแดด ก็ต้องนึกถึงฮาวายสินะคะ เคลิ้มแล้วสิเรา ฮะฮ่า  ตื่น ๆ 
กลับมาสู่โลกแห่งความจริงซะที นี่มันประเทศไทยนะคะ จะร้อนไปไหนคะเนี่ย ช่วงเดือนพฤษภาคม แบบนี้ 
หนู ๆ คงจะเปิดเทอมกันแล้ว ยังไงซะ การเรียนเป็นเรื่องส�าคัญ ส่วนความรู้รอบตัวก็จ�าเป็นนะคะ เพราะ
ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไป ตัวเราก็ต้องเรียนรู้มากขึ้นให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น เรามา
เปลี่ยนความเชื่อเดิม ๆ ที่ว่า “ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” กันค่ะ

05

	 www.oryor.com	 ของเราขอเสนอ	 เกมที่ชื่อว่า	 “ดูให้ดี	 ตอบให้ได้“	 แค่ศึกษารายละเอียดความรู้ในเว็บไซต์	 อย.	 ของเรา

ให้แน่นปึ้ก	แล้วออกไปลุยกับเกมนี้กันเลย!!!	อันดับแรก	เพื่อความพร้อม	คลิกเข้าไปอ่านวิธีการเล่นก่อนนะคะ	เมื่อเข้าใจแตกฉานแล้ว	

ก็เริ่มเกมกันเลย

	 พูดถึงประโยชน์ท่ีได้จากเกมนี้ก็คือ	 ฝึกความจำาและไหวพริบ	 แล้วนำาความรู้ที่

รับรู้มาจากการตอบคำาถามในเกมมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง	 เพื่อให้รู้เท่าทันแล้ว

ไม่โดนความเชือ่ผดิ	 ๆ	 ชกัจงูได้โดยง่าย	 เหน็ไหมเอ่ยว่า	 ความรูท่้วมหวั	 เอาตวัรอดได้จรงิ	

ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมไปพิสูจน์กับเกมนี้ได้เลยค่ะ

	 ท้ายนี้ก็ขอฝาก	Application	ดี	ๆ	

จาก	 อย.	 ด้วยนะคะ	 นั่นก็คือ	 ORYOR	

SMART	 APPLICATION	 ซึ่งอัดแน่น

ไปด้วยข้อมูล	 ข่าวสารที่ควรรู ้จาก	 อย.	

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่	 App	

Store	 และ	 Google	 Play	 ฟรีด้วยนะ

ขอบอก

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวรอดได้
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กินเป็นใช้เป็น โดย	ภก.ดร.วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

ยาแก้ไข้-แก้ร้อนใน
( ยาจากสมนุไพร : ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต.ิ.. ตอนที่ 9)

ย	 าจากสมุนไพรเดี่ยว	 ที่ ใช ้แก ้ไข ้	 แก ้ร ้อนใน	 ที่ได ้รับการคัดเลือก	 เข ้าบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 มี	4	ขนาน	คือ

 1.)  ยาบวับก	 ได้จากส่วนเหนอืดนิของบวับก	 (Centella	 asiatica	 L.)	 นอกจากมสีรรพคณุแก้ไข้

แก้ร้อนใน(1) แล้ว	ยังแก้ชำ้าใน(2)	ได้ด้วย	

  ขนาด-วธิใีช้  ชนดิผง	รบัประทานครัง้ละ	2-4	กรมั	โดยชงด้วยนำา้ร้อน	ประมาณ	120-200	มล.	

วันละ	3	ครั้ง	หลังอาหาร	

                  ชนิดแคปซูล	รับประทานคร้ังละ	400	มก.	วนัละ	3	ครัง้	หลงัอาหาร	

  ข้อควรระวงั บวับก	อาจเพิม่	ระดบันำา้ตาล	และคอเลสเตอรอลในเลอืด	และทำาให้ประสทิธผิล	

ของยาลดนำ้าตาล	และยาลดคอลเลสเตอรอลลดลง	อาการข้างเคียง	อาจง่วงนอน	คลื่นไส้	อาเจียน	ท้องอืด	

ปัสสาวะบ่อย	

 2.) ยามะระขี้นก	 เป็นผงจากเนื้อผลแก่	 ที่ยังไม่สุกของมะระขี้นก	 (Momordica	 charantia	 L.)		

มีสรรพคุณแก้ไข้	แก้ร้อนใน	และเจริญอาหาร	

  ขนาด-วิธใีช้  ชนดิผง	รบัประทานครัง้ละ	1-2	กรมั	โดยชงกบันำา้ร้อนประมาณ	120-200	มล.	

วันละ	3	ครั้ง	ก่อนอาหาร	

                 ชนดิแคปซลู	รบัประทานครัง้ละ	500	มก.	-	1	กรมั	วนัละ	3	ครัง้	ก่อนอาหาร	

  ข้อควรระวัง	 ไม่ควรใช้ร่วมกับยาลดนำ้าตาลในเลือดชนิดรับประทาน	 หรือร่วมกับการฉีด	

อินซูลิน	 เพราะจะเสริมฤทธิ์กัน	โดยเฉพาะในเด็ก	หรือสตรีให้นมบุตร	อาจทำาให้ระดับนำ้าตาลในเลือดลดลง

อย่างมาก	จนเกิดอาการชัก	ในเด็กได้	อาการข้างเคียง	อาจคลื่นไส้	อาเจียน	ชาตามปลายมือปลายเท้า	

ท้องเดิน	ท้องอืด	หรือปวดศีรษะ

 3.)  ยารางจดื  ได้จากผงรางจดืทีโ่ตเตม็ที	่(Thunbergia	laurifolia	Lindl)		มสีรรพคณุ	ถอนพษิไข้(7) 

แก้ร้อนใน	

  ขนาด-วิธีใช้ ชนิดผง	รับประทานครั้งละ	2-3	กรัม	โดยชงกับนำ้าร้อน	120-200	มล.	วันละ	

3	ครั้ง	ก่อนอาหาร	

                   ชนดิแคปซลู	รบัประทานครัง้ละ	500	มก.	-	1	กรมั		วนัละ	3	ครัง้	ก่อนอาหาร	

  ข้อควรระวงั	 ควรระวงัการใช้ในผูป่้วยทีก่ำาลงัใช้ยาอืน่	 เพราะรางจดือาจเร่งการขบัยาเหล่านัน้	

ออกจากร่างกายทำาให้ประสทิธผิลของยาลดลง	ควรระวงัการใช้ในผูป่้วยเบาหวาน	อาจทำาให้นำา้ตาลในเลอืดตำา่

  หมายเหต ุแพทย์แผนไทยใช้ใบ	 หรอืรากรางจดื	 ตำาและคัน้กบันำา้ซาวข้าว	 รบัประทานแก้พษิ		

ผิดสำาแดง(4)  

 4.) ยาหญ้าปักกิง่	 ทำาจากผงหญ้าปักก่ิง	 (Murdannia	 loriformis	 Hassk)	 มีสรรพคุณแก้ไข	้

แก้ร้อนใน	แก้นำ้าเหลืองเสีย	

  ขนาด-วิธีใช้ ชนิดผง	รับประทานครั้งละ	2-3	กรัม	ชงนำ้าร้อนประมาณ	120-200	มล.	

วันละ	3	ครั้ง	ก่อนอาหาร	

                  ชนิดแคปซูล	รับประทานครั้งละ	400-500	มก.	วันละ	3	ครั้ง	ก่อนอาหาร

  หมายเหตุ ในภูมิปัญญาเดิม	 ใช้ทั้งต้น	 คั้นนำ้า	 แล้วต้ังทิ้งไว้ให้ตกตะกอน	แล้วนำาส่วนที่ใส

ไปรับประทาน

	 	 ยาสมนุไพร	ทัง้	4	ขนาน	นี	้เมือ่นำามา

ลดไข้	มีข้อควรระวังเพิ่มเติมดังนี้	

  1. ไม ่ใช ้ ในผู ้ป ่วยที่สงสัยว ่า เป ็น

ไข้เลอืดออก	เนือ่งจากอาจบดบงัอาการของไข้เลอืดออก	

และหากใช้เกิน	3	วัน	แล้วอาการไม่ดีขึ้น	ควรปรึกษา

แพทย์

  2.	 เช่นเดียวกับพืชสมุนไพรทั่ว	ๆ	ไป	

คือ	ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน	เพราะอาจ

เกิดพิษต่อตับ

	 ส่วนตำารับยาไทย	 หรือยาแผนโบราณที่

ได้รับการบรรจุเข้าในบัญชียาหลัก	ฯ	มี	6	ตำารับ	คือ

 1. ยาเขียวหอม	 ประกอบด้วยสมุนไพร

ทีม่กีลิน่หอมรวม	18	ชนดิ	มทีัง้ชนดิผง	และชนดิเมด็	

  สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้	 ร้อนใน

กระหายนำ้า	แก้พิษหัด	อีสุกอีใส	 	 	

  ขนาด-วิธีใช้	ผู้ใหญ่	รับประทานครั้ง

ละ	 1	 กรัม	 ละลายนำ้ากระสายยา	 ทุก	 4-6	 ชั่วโมง	

เด็ก	 6-12	 ปี	 ลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง	 นำ้ากระสายยา 

กรณี	บรรเทาอาการไข้	ร้อนใน	กระหายนำ้า	ใช้นำ้าสุก

หรือนำ้าดอกมะลิ		เป็นนำ้ากระสายยา	กรณี	แก้พิษหัด	

อีสุกอีใส			ใช้นำ้ารากผักชีต้ม	เป็นนำ้ากระสายยา	โดย

ใช้ได้ทั้งรับประทาน	หรือ	ชโลม	 (ประพรม)	ตามตัว

ที่เป็นตุ่มใส

  หมายเหต	ุ ในแพทย์แผนไทย	 ห้าม

รับประทานอาหารทะเล	 ไข่	 และนำ้าเย็น	 เพราะอาจ

ผิดสำาแดง

 2.  ยาจนัทน์ลลีา ประกอบด้วยโกฐต่าง	ๆ

และสมุนไพรอ่ืน	ๆ	รวม	8	ชนิด	มีผลิตท้ังชนิดผง	

เม็ด	และแคปซูล		 	

  สรรพคุณ	บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน

ไข้เปลี่ยนฤดู(5)         

  ขนาด-วิธีใช้	 ผู ้ใหญ่	 รับประทาน
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ภาพ	:	 www.google.co.th	,	www.happyhospital.org
	 	 www.healthdd.info	,	www.bloggang.com
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	 	 www.abhaiherb.com

ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2557

ครั้งละ	1-2	กรัม	ละลายในนำ้าสุกทุก	3-4	ชั่วโมง	

เดก็	6-12	ปี	ลดขนาดลงครึง่หนึง่	หมายเหต ุตำารบันี้	

ยังใช้ได้ในสตรีที่มี ไข้ทับระดู(6)

 3. ยาประสะจนัทน์แดง	มแีก่นจนัทน์แดง	

เป็นสมนุไพรหลกั	และมสีมนุไพรอ่ืน	อีกรวม	12	ชนิด 

  สรรพคุณ	 บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน	

แก้ร้อนในกระหายนำ้า	

  ขนาด-วิธีใช้	ผู้ใหญ่	คร้ังละ	1	กรัม	

ละลายในนำ้าสุก	 หรือนำ้าดอกมะลิ	 รับประทานทุก	

3-4	ชั่วโมง	เด็ก	6-12	ปี	ลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง

 4.  ยาประสะเปราะใหญ่ ประกอบด้วย

หัวเปราะหอม	เป็นสุมนไพรหลัก	และ	มีสมุนไพร	

อื่น	ๆ	อีกรวม	20	ชนิด		 	 	 	

  สรรพคุณ ถอนพิษไข้(7) ตานซาง(8) 

สำาหรับเด็ก	 

  ขนาด-วิธีใช้	เด็ก	1-5	ขวบ	คร้ังละ	

500	มก.	-	1	กรัม	โดยละลายในนำ้าสุก	รับประทาน

ทุก	3-4	ชั่วโมง

 5. ยามหานิลแท่งทอง	 ประกอบด้วย

พืชสมุนไพรที่นำามาสุม	 (จุดไฟ)	 และพืชสมุนไพร	

อื่น	 ๆ	อีกรวม	11	ชนิด	มีผลิตในรูป	ผง	 เม็ด	 และ

แคปซูล	

  สรรพคณุ แก้ไข้กาฬ(9)		หดั	อสีกุอใีส	

หรือร้อนในกระหายนำ้า	

  ขนาด-วิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทาน	ครั้ง

ละ	1 .5-2	กรัม 	ละลายนำ้ า สุก	วันละ	2	ค ร้ัง	

ก่อนอาหาร	เช้า,	เย็น	เด็กลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง

 6.  ยาห้าราก	 ประกอบด้วยรากสมนุไพร	

ต่าง	ๆ	รวม	5	ชนิด	มีผลิตทั้งชนิดผง	 เม็ด	และ

แคปซูล	

  สรรพคุณ	บรรเทาอาการไข้	

  ขนาด-วิธีใช ้ ผู ้ใหญ่รับประทาน

คร้ังละ	1-1.5	กรัม	ละลายนำ้าสุก	วันละ	3	ครั้ง	

ก่อนอาหาร	เด็ก	6-12	ปี		ลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง

	 ยา ไทย ท้ั ง 	 6 	 ตำ า รับ 	 ประกอบด้วย

ส่วนต่าง	ๆ	ของพืชสมุนไพร	ชนิด

  1. ส่วนที่เป็นใบ	ใบพิมเสน	ใบผัก

กระโฉม	ใบหมากผู้	ใบหมากเมีย	ใบสันพร้าหอม	

ใบย่านาง	เถาบอระเพ็ด

  2. ส่วนที่ เป ็นราก	รากแฝกหอม	

รากปลาไหลเผือก	 รากเหมอืดคน	 รากมะปรางหวาน	

รากมะนาว	รากย่านาง	รากคนทา	รากมะเดื่อชุมพร	

รากชิงชี่	รากไม้เท้ายายม่อม	หัวเปราะหอม

  3.  ส่วนที่เป็นแก่น	แก่นจันทน์ขาว	

แก่นจันทน์แดง	แก่นจันทน์เทศ	แก่นฝางเสน

  4. ส ่ ว นที่ เ ป ็ น ดอก 	ด อ กพิ กุ ล

ดอกบุนนาค	 ดอกสารภี	 ดอกจันทน์	 ดอกมะลิ	

ดอกกานพลู

  5. ส่วนทีเ่ป็นลกู	ลกูกระดอม	ลกูจนัทน์	

ลูกกระวาน	ลูกมะคำาดีควาย	

  6. ส่วนที่เป็นเกสร	เกสรบัวหลวง

  7. กลุ่มโกฐ ได้แก่	โกฐสอ	โกฐเขมา	

โกฐจุฬาลัมพา	โกฐเชียง	โกฐหัวบัว

  8. กลุม่เทยีน	ได้แก่	เทยีนขาว	เทยีนดำา	

เทียนแดง	เทียนข้าวเปลือก	เทียนตาตั๊กแตน

  9. กลุ่มว่าน	ได้แก่	ว่านกีบแรด	ว่าน

ร่อนทอง	

  10. อืน่ ๆ	 ไดแก่	 เนระพสู	ีพษินาศน์

มหาสดำา	 หมึกหอม	 ถ่านไม้สัก	 เนื้อในเมล็ดสะบ้า

มอญ(สุม)	 หวายตะค้าน(สุม)	 เมล็ดมะกอก(สุม)	

เบี้ยจั่นคั่ว

	 อย่างไรก็ตาม	 ตำารับยาไทย	 ที่ใช้แก้ไข้ทั้ง	

6	ตำารับ	มีข้อควรระวังเช่นเดียวกัน	คือ	ควรระวังใน

ผู้ที่สงสัยว่า	จะเป็นไข้เลือดออก	เนื่องจากอาจบดบัง

อาการ	ของไข้เลือดออก	และหากใช้ยาเกิน	3	วัน	

อาการไม่ดีขึ้น	ควรปรึกษาแพทย์	

	 ศพัท์ในยาแผนไทยข้างต้น	ทีค่วรทำาความ	

เข้าใจ	

  1. ร ้อนใน	หมายถึง	อาการร ้อน

ภายในช่องท้อง	 ถึงภายในปาก	 ผู้ป่วยมักมีอาการ

ปากแห้ง	คอแห้ง	กระหายนำา้	มแีผลในเยือ่บภุายในปาก	

ท้องผูก	เป็นต้น	

  2. ชำ้าใน หมายถึง	อาการบาดเจ็บ

ภายใน	เนื่องจากถูกกระทบ	กระแทกอย่างแรง	หรือ

บ่อย	ๆ	

  3. ผิดสำาแดง (ผิดสำาแลง)	หมายถึง	

การกินอาหารที่แสลงไข้	

  4. นำ้าเหลืองเสีย	เป็นความผิดปกติ

ของนำ้าเหลือง	 ผู้ป่วยจะมีอาการบวม	 คัน	 เป็นแผล

พุพอง	เน่าเปื่อย	เป็นต้น	

  5. ไข้เปล่ียนฤดู หมายถึงไข้ที่เป็น

ในช่วงปรับเปลี่ยนฤดูกาล	ปรับเปลี่ยนภูมิอากาศ

  6 .  ไข ้ทั บระ ดู  คื อ ไข ้ ร ะหว่า ง มี

ประจำาเดือน

  7. ถอนพิษไข้	คือการทำาให้อาการผิด

ปกติที่เกิดขึ้นจากไข้บรรเทา	หรือหายไป	มักใช้คู่กับ

พิษร้อน	เช่น	ดับพิษร้อน	ถอนพิษไข้

  8. ตานซาง	 (ตานทราง,ตาลทราง)	

หมายถึง	 โรคและความเจ็บป่วยในเด็ก	 โดยมิได้ระบุ

เฉพาะเจาะจงว่าเป็นโรคใด	และยังแยกเป็นโรคตาน 

เช่น	 ตานขโมย	 คือเด็กที่มีอาการผอมแห้ง	 พุงป่อง	

และโรคซาง หมายถึงโรคที่มีเม็ดขึ้นในปาก	และคอ

ของเด็กอ่อน	 ยังแบ่งเป็น	 ซางขโมย	 ซางโจร	 ซางโค	

ซางนำ้า	ซางไฟ	ฯลฯ

  9. ไข้กาฬ	หมายถงึไข้	8	ชนดิ	รวมถงึ	

งูสวัด	ไฟลามทุ่ง

	 คำาว่า ไข้ ในความหมายของคนสมัยก่อน	

มิได้หมายพียงการเป็นไข้ตัวร้อนเท่านั้น	 	แต่หมาย

รวมถงึโรค	 และความเจบ็ป่วยด้วย	 โดยมชีือ่ไข้ต่าง	 ๆ	

มากมาย	เช่น	ไข้ทรพิษ	(ฝีดาษ)	ไข้ป่า	(มาเลเรีย,

ไข้จับสั่น)	 ไข้รากสาด	 ไข้เหลือง	ฯลฯ	ซึ่งแต่ละโรค	

มีวิธีรักษา	ที่แตกต่างกันไป

 ไข้ป้าง (ไข้มาเลเรีย	 ลงม้าม	 มีอาการ	

ม้ามโต)	อาจรักษาได้ด้วยยา	แต่ ไข้โป้ง	 (ถูกยิงด้วย

ปืน)	 อาจต้องรีบผ่าตัด	 ส่วนที่ต้องใช้เวลาเยียวยา

รักษานาน	เพราะไม่มียารักษา	คือ	ไข้ใจ 

 ภาษิตโลกนิติ	ที่พูดถึงไข้	ท่องจำากันได้	

ตั้งแต่เด็ก	คือ	

						หมอแพทย์ทายว่าไข	้ ลมคุม

						โหรว่าเคราะห์แรงรุม	 โทษให้

						แม่มดว่า	ผีกุม	 	 ทำาโทษ

						ปราชญ์ว่ากรรมเองไซร้	 ก่อสร้างมาเองฯ

 

	 ถ้าจะให้สรุปย่อ	ๆ	สำาหรับโคลงโลกนิติ	นี้	

เห็นจะตรงกับคำาพังเพย	“มากหมอ ก็มากความ”	

แต่ความจริงมิได ้	 หมายถึง	 เฉพาะหมอความ 

(ทนาย,นักกฎหมาย)	 เท่านั้น	 หากจะให้ครอบคลุม	

น่าจะต้องพูดว่า	

	 “มากหมอคน	ก็มากโรค	มากหมอความ 

ก็มากเรื่อง	(คดี)		

	 น่าจะ โอ	กว่าไหม	?
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2557

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 ผ่�นไปแล้วกบัอ�ก�ศร้อนสดุ ๆ ในเดอืนเมษ�ยน ย่�งเข้�สูเ่ดอืนพฤษภ�คม 
พ�ยุฝนเริ่มโปรยปร�ยทั้งตกหนัก และไม่หนักทั่วทุกภ�คของไทย รวมทั้ง กทม. 
หนำ�ซำ้�เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ยังเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ 100 ปี 
คว�มแรงถงึ 6.3 รกิเตอร์ ทำ�ให้พืน้ทีบ่�งส่วนในจงัหวดัเชยีงร�ยเสยีห�ยอย่�งหนกั 
เก็บข่�วขอแสดงคว�มเสียใจ และเป็นกำ�ลังใจให้กับทุกท่�นที่ได้รับผลกระทบ
ครั้งนี้ ขอให้สู้ ๆ ชีวิตต้องเดินหน้�ต่อไปค่ะ

เ

อย. เอาจริง จับมือ บก.ปคบ. จับร้านขายยาลักลอบขายยาอันตราย 
Tramadol และย�แก้ไอนำ้�เชื่อม ให้กับเย�วชนตำ่�กว่� 17 ปี นำ�ไปใช้ในท�งที่ผิด

	 ก็บข่าวฉบับ น้ี 	 นำ าข่าวการตรวจจับ
	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมาบอกเล่า
ให้ทราบเช่นเคย	 เพื่อเตือนให้ระมัดระวัง
และให้ทราบการดำาเนนิงานของ	 อย.	 ทีเ่อาจรงิ
กับผู ้กระทำาผิดกฎหมาย	 โดยเมื่อช ่วง
เดอืนเมษายน	2557	ทีผ่่านมา	อย.	 ได้ร่วมมอื
กับตำารวจ	บก.ปคบ.	ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ
ร้านขายยาในเขต	กทม.	ที่ได้รับการร้องเรียน
ว่ามีการขายยา	Tramadol	 และยาแก้ไอ
ให้กับเด็ก	จนเด็กได้รับอันตรายจากการ
ใช้ยา		ซึ่งพบว่ามีร้านขายยา	6	ร้าน	กระทำาผิด
กฎหมาย 	 ได ้ แก่	 ร ้ านวารี ทิ พย ์ เ ภสั ช	
เลขที่	 903	 ถ.เจริญพัฒนา	 แขวงบางชัน	
เขตคลองสามวา	 กรุงเทพฯ	 ,	 ร้านขายยา	
ดาชัยเภสัช	 เลขที่	 286/3	 ถ.เจริญพัฒนา	
แขวงบางชัน	 เขตคลองสามวา	 กรุงเทพฯ	 ,	
ร้านท่งแซโอสถ	เลขที่	1115	แขวงตลาดพลู	
เขตธนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ,	 ร ้านพรฟาร์มาซ	ี
เลขที	่ 105/15	 ถ.กรุงเทพกรฑีา	 แขวงสะพานสงู
เขตสะพานสูง	 กรุงเทพฯ	 ,	 ร ้านขายยา
ดี-ดรักส์	 เลขที่	 627/9	 ซอยลาดพร้าว	 112	

แขวงพลับพลา	 เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	
และร้านขายยาเภสัชจุฬา	 เลขที่	 849/5	
ซอยวัดไผ่เงิน	 ถ.จันทน ์	 แขวงบางโคล ่	
เขตบางคอแหลม	กรุงเทพฯ	ทั้งหมดนี้กระทำา
ความผิดฐานลักลอบขายยา	Tramadol	และ
ยาแก้ไอนำ้าเชื่อมให้แก่เด็ก		ส่วนใหญ่ไม่มี
เภสัชกรควบคุมการจ่ายยา	 ไม่จัดทำาบัญชียา
ที่ซื้อและขายตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	
ขายยาแผนป ั จจุ บั นนอก เวลาทำ าการ	
พร ้อมกันนี้ ได ้ เก็บตัวอย่างยาที่ตรวจพบ
ผิดกฎหมายช่น	 ยาแคปซูลสีเหลือง-เขียว	
บรรจุในซองซิปใส	 ไม่ระบุชื่อ	 ไม่มีฉลากยา	 ,	
ยา	PACMADOL®	ฉลากระบุ	“ยาอันตราย”,	
ยา	TRAMACAP,	ยา	MADOLA,	ยา	DITAP	
Syrup	,	ยา	Tenadrin	,	ยา	Cetrizin	Syrup	,
ยา	 CEPHENDRYL	 Syrup	 รวมทั้งยังพบ
ยาชุดหลากหลายรูปแบบ	 บรรจุซองซิปใส		
เจ้าหน้าที่ตำารวจแจ้งดำาเนินคดีผู ้กระทำาผิด
ทันที	 การจับครั้งนี้ได้มีการนำามาแถลงข่าว
ให้สือ่มวลชนทราบ	โดย	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สขุ	
เลขาธกิาร	 อย.	 เป็นประธานซ่ึงท่านได้กล่าวถึง
มาตรการ ในการควบคุมการจำ าหน่าย
ยาอันตราย	Tramadol	ว่า	อย.	ได้เคยจัดทำา
หนังสือแจ้งเวียนให้ร้านขายยาท่ัวประเทศ
ทราบถึงมาตรการเข ้มงวดแล ้ว	 โดยให ้
จำาหน่ายยาเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีความจำาเป็น
ทางการแพทย์เท่านั้น	 ทั้งนี้ไม่เกิน	 20	 เม็ด/
แคปซูล	 ต่อรายต่อครั้ง	 และให้เภสัชกร

ประจำาร้านเท่านั้นเป็นผู ้ส ่งมอบยาให้แก่
ผู้มารับบริการ	ที่สำาคัญห้ามจำาหน่ายยาให้กับ
เด็กที่มีอายุตำ่ากว่า	17	ปีในทุกกรณี	รวมท้ัง
ให ้ผู ้ รับอนุญาตและเภสัชกรผู ้มีหน ้าที่
ปฏิบัติการร่วมกันจัดทำาบัญชีซ้ือยาและบัญชี
การขายยาให้เป็นจริง	 ถูกต้อง	 เป็นปัจจุบัน	
หากพบร้านขายยาใดฝ่าฝืน	 นอกจากดำาเนนิคดี
ตามกฎหมายอย่างเคร ่งครัดแล้ว	 จะถูก
เสนอคณะกรรมการยาให้ความเห็นชอบ
ในการพักใช้ใบอนุญาตขายยาต่อไป	และ
ประสานสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาลงโทษ	
ทางจรรยาบรรณของเภสัชกรที่ มี ส ่ วน
เกี่ยวข้อง	 ส่วนเรื่องของการจำาหน่ายยาแก้ไอ	
อย.	 ก็ เตือนร ้านขายยาทุกแห่ง	 อย่าได ้
จำาหน่ายยาแก้ไอให้แก่กลุ่มวัยรุ่นหรือบุคคล
ใดท่ีคาดว ่าจะนำาไปใช ้ในทางที่ ผิด	 หาก
ตรวจพบมคีวามผดิถงึขัน้เข้าคณะกรรมการยา
เพื่อพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตและลงโทษ
ทางจรรยาบรรณกับเภสัชกรประจำาร้านยา
เช่นเดียวกัน	
	 เอาละค่ะเล ่าได ้ เพียงข่าวเดียว	
เนือ้ท่ีหมดแล้ว	ตดิตามอ่านได้ใหม่ในฉบบัหน้า	
รับรองมีข ่าวเด็ดในแวดวงอาหารและยา
มาเล่าให้ทราบแน่นอน	 ดูแลรักษาสุขภาพ	
ทำาจิตใจให้แจ่มใส	มีความสุขทุกท่านค่ะ
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

รู้ไว้...ยาปฏิชีวนะรักษาไม่ได้ทุกการอักเสบ
 ชว่งนีอ้�ก�ศเปลีย่นแปลงบ่อย ใครทีรู่ส้กึไม่สบ�ย เป็นหวดั 
หรอืมอี�ก�รเจบ็คอ ขอเตอืนว่�อย่�เพิง่ซือ้ย�ปฏชิวีนะม�กนินะคะ
เพร�ะอ�จเป็นก�รใช้ย�ปฏิชีวนะรักษ�โดยไม่ตรงกับเชื้อโรค 
ที่เป็นส�เหตุ..... 

www.yutcareyou.com แม่ของดิฉันเวลาป่วยเจ็บคอ              

 เป็นไข้หวัด ก็จะไปหาหมอ 

และ หมอจะจ่ายยาแก้อักเสบหรือยา

ปฏิชีวนะมาให้ แต่แม่ไม่เคยกินยาหมดตาม

ที่หมอสั่งเลยสักครั้ง อยากทราบว่า ถ้าแม่

กินยาปฏิชีวนะแบบนี้บ่อย ๆ จะมีอันตราย

หรือไม่

	 ก่อนอืน่ต้องขอบอกว่า	การเรียก									

								 “ยาปฏิชีวนะ”	ว่าเป็น	“ยาแก้

อักเสบ”	 น้ันไม่ถูกต้อง	 เพราะยาปฏิชีวนะ

ไม่ได้เป็นยารักษาทุกอาการอักเสบ	 ทั้งนี	้

อาการอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ	เช่น	

จากการตดิเชือ้แบคทเีรยี	 จากการติดเชือ้ไวรสั

และการอักเสบจากการไม่ติดเชื้อ	 เช่น

กล้ามเนื้ออักเสบ	ปวดกระดูก	เป็นต้น	แต่	

“ยาปฏิชีวนะ	(Antibiotic)”	เป็นยารักษา

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น	

ซึ่งยากลุ ่มนี้จะมีหลายชนิดด้วยกัน	 เช ่น	

เพนนิซิลลิน	 อะม็อกซิซิลลิน	 เตตร้าซัยคลิน	

อริทิโทรมยัซนิ	โคทรยัมอ็กซาโซล	ซลัฟา	เป็นต้น	

โดยแต่ละชนิดใช้รักษาแบคทีเรียต่างชนิดกัน	

	 สำาหรับกรณีที่มีอาการเจ็บคอมาก

และมีไข ้สูง	 โดยไม ่มีอาการหวัดหรือไอ

มีจุดสีขาวที่ต่อมทอนซิล	 หรือคลำาบริเวณ

ขากรรไกรแล้วพบต่อมนำ้าเหลืองโต	 กดเจ็บ	

แนะนำาให้ไปพบแพทย์	 เพื่อรับการวินิจฉัย

โรคและเชื้อที่เป็นสาเหตุ	 ซึ่งแพทย์จะเลือกใช้

ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์แคบ	และเจาะจง			

ต่อเชื้อเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา	และ

ลดอันตรายจากยาที่ออกฤทธิ์กว้าง	อีกทั้งใช้

ยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสมท้ังชนิด	ขนาด	และ

ระยะเวลาที่รักษา	 ที่สำาคัญผู้บริโภคไม่ควร

หาซื้อยามากินเองอย่างเด็ดขาด	 เพราะหาก

ใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม	 อาจเกิดอันตราย

ต่าง	ๆ	ดังนี้	

 แพ้ยา	ที่มีตั้งแต่อาการผื่น	คัน	จน

รุนแรงถงึข้ันแน่นหน้าอก	และช็อค	เสยีชีวติได้

 อาการข้างเคียง	 เช ่น	 คลื่นไส	้

ท้องเ ดิน	 ไปจนถึงอาการรุนแรง	 อย่าง		

ตับอักเสบ	หรือตาบอด

 เชื้อดื้อยา	 ทำาให้ต้องเปลี่ยนไปใช้

ยาปฏิชีวนะอื่นที่แพงขึ้น	 มีผลข้างเคียงหรือ

อันตรายมากขึ้น	 สุดท้ายไม่มียาใดรักษาให้

หายได้		ที่สำาคัญเชื้อที่ดื้อยานั้นสามารถติดต่อ

สู ่คนรอบข้างได้ทางการไอ	 จาม	 กิน	 และ

สัมผัส	ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงมากต่อสังคม

 ติดเชื้อแทรกซ้อน	 เช่น	 เชื้อรา	

ทำาให้มีตกขาว	 เป็นฝ้าขาวในช่องปาก	 หรือ

ติดเชื้อแบคทีเรียที่รักษายากทำาให้ป่วยหนัก	

จนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล	 อ่านมาถึง

ตรงนี้…	 หลายคนเกิดความสงสัยขึ้นว่า	 หาก

จำาเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะจะต้องใช้อย่างไร	

จึงจะปลอดภัย?	 ไม่ต้องกังวลค่ะ	 เรานำาเรื่อง

นี้มาฝากด้วย…	เมื่อจำาเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ	

ควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์หรือ

เภสัชกร	 โดยกินยาให้ครบตามขนาดและ

ตามกำาหนดอย่างเคร่งครัด	 ,	 อย่าแบ่งยา

ให ้ผู ้อื่น	เพราะจะทำาให ้ได ้รับยาไม ่ครบ	

ตามขนาดท้ังคู,่	 อย่าเก็บไว้กนิครัง้ต่อไป	 เพราะ

ยาอาจหมดอายุ	 และอย่าใช้ยาปฏิชีวนะตาม

ที่คนอื่นแนะนำา	 เพราะอาจเป็นอันตราย

กับเราได้ค่ะ	 ยังไงอย่าลืมนำาไปบอกต่อคน

รอบข้าง	เพื่อส่งต่อความห่วงใยกันด้วยนะคะ	

												หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 สามารถส่งจดหมายมา

ถามเราที่	 กลุ ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่  88/24  

ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		เภสัชกรชำานาญการ	สำานักยา	อย.

พาราเซตามอล 
กินพรำ่�เพรื่ออันตร�ยถึง“ตาย”

ย	 าแก้ปวด	 ลดไข้	 พาราเซตามอล

	 (Paracetamol)	หรอื	อะเซตามโินเฟน	

(Acetaminophen)	นั้น	ในประเทศไทย

ได ้ ถูกบรรจุให ้ เป ็นยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ	พ.ศ.	2556	และฉบับอื่น	ๆ	

ที่เคยประกาศมาแล้วในอดีต	รวมถึงถูกจัด

ให้เป็นยาสามัญประจำาบ้านที่ประชาชน

สามารถซื้อได้ทั่วไป	เพื่อบรรเทาอาการ

แคนาดา	 และญี่ปุ ่น 	 จะนิยมเรียกว ่า	

“อะเซตามิโนเฟน	 (Para-acetylami-

nophenol	=	acetaminophen)”	

	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได ้มี

การรวบรวมสถิติของการเกิดพิษจากยา

อะเซตามิโนเฟน(พาราเซตามอล)	 พบว่ามี

แนวโน้มที่สูงขึ้น	 โดยเฉลี่ยต่อปีจะมีผู้เสีย

 พ�ร�เซต�มอล เป็นย�บรรเท�ปวด ลดไข้ ที่ส�ม�รถ
ห�ซื้อได้ทั่วไป เป็นย�ที่ส�ม�รถทำ�ให้เกิดอันตร�ยง่�ย ห�ก
รับย�เกินขน�ด หรือก�รใช้ย�พรำ่�เพรื่อเกินคว�มจำ�เป็น  
ดังนั้น จึงควรใช้ย�เท่�ที่จำ�เป็น และอ่�นฉล�กให้รอบคอบ
ทุกครั้งก่อนรับประท�นย�  รวมถึงตรวจสอบว่�ย�ตัวอื่น
ที่รับประท�นร่วมด้วยมีพ�ร�เซต�มอลเป็นส่วนประกอบ
หรือไม่ ห�กมีก็ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษ�เภสัชกรในร้�นย�
ใกล้บ้�นท่�นเพื่อขอรับคำ�แนะนำ�ก่อนใช้ย�

” 

“
เจ็บป่วยเบื้องต้น	แต่สิ่งที่ควรตระหนัก

และให้ความสำาคัญอย่างมากคือ	 การใช้ยา

บ่อย	 และพรำ่าเพรื่อเกินความจำาเป็น	 หรือ

การใช ้ยาที่ มี ยาพาราเซตามอลเป ็น

ส่วนประกอบ	มากกว่า	1	รายการ	ในการ

รับประทานยาครั้ ง เดียวกัน	จะส ่งผล

ทำาให้เกิดความเป็นพิษต่อตับจนถึงข้ัน

เสียชีวิตได้

	 พารา-อะเซทิลอะมิ โนฟ ีนอล	

(Para-acetylaminophenol)	 เป็นชื่อ

ท า ง เ ค มี ข อ ง ย า “ พ า ร า เซ ต า ม อ ล

(Para-acetylaminophenol	 ย่อเป็น 

Paracetamol)”	ซึ่งเป็นคำาที่ใช ้เรียก

โดยทั่วไป	 แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา	

ชวีติประมาณ	458	คน	ท้ังนี	้สาเหตมัุกเกิด	

จากการใช ้ยาที่มีพาราเซตามอล	เป ็น	

ส่วนประกอบ	 มากกว่า	 1	 รายการ	 ในการ	

รับประทานยาครั้งเดียวกัน	 ตัวอย่างยาที่

มักจะมีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ	

เช่น	 ยาบรรเทาอาการปวด/ลดไข้	 ยาเพื่อ

บรรเทาอาการปวดอักเสบของกล้ามเนื้อ/

ยาคลายกล้ามเนือ้	ยาทีใ่ช้รกัษาอาการหวดั/

ภูมิแพ้บางชนิด	เป็นต้น



ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2557

11

ภาพ	:	 www.google.co.th	,	www.madchima.org	,	www.west-info.eu	
  www.fitsugar.com

	 อ า ก า ร พิ ษ จ า ก ก า ร ไ ด ้ รั บ

ยาพาราเซตามอลเกินขนาด	 จะไม่ได้ส่งผล

ในทนัททีนัใดทีไ่ด้รบัยาเกนิขนาด	 แต่ความ

เป็นพิษจะค่อย	ๆ	 เกิดข้ึนช้า	ๆ	จนส่งผล

ให้เกิดภาวะตับวายเฉียบพลัน	 (Acute	

hepatic	failure)	กรณีที่ได้รับยาในขนาด

ที่ทำาให้เสียชีวิตได้	 ก็จะยังคงไม่เสียชีวิตใน

ทันทีทันใดเช่นกัน		แต่จะค่อย	ๆ	เกิดการ

ทำาลายของตับอย่างช้า	ๆ	และเสียชีวิตลง

ประมาณ	3-5	วัน	

	 การได้รับยาแก้พิษ	 (Antidote)	

เพื่อช่วยชีวิตให้เร็วที่สุด	 จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ

มาก	 ยาแก้พิษจากยาพาราเซตามอล	 คือ	

เอ็น-อะเซทิลซีสเทอีน(N-acetylcystein	

:	 NAC)	 โดยสารตัวนี้จะไปช่วยร่างกาย

ในการสร้างสารทีจ่ะมายบัยัง้การทำาลายตบั

จากพิษของยาพาราเซตามอล		ซึ่งสารตัวนี้	

โดยปกติจะสร้างได้จากตับในปริมาณ

ท่ีจำากัด	จึงเป็นเหตุผลท่ีมาของการจำากัด

ปริมาณของยาพาราเซตามอลที่ ได ้รับ

ต่อวันไม่เกิน	 4,000	 มิลลิกรัม	 หรือหาก

เที ยบ เป ็ นยาพารา เซตามอลขนาด	

500	 มิลลิกรัมต่อเม็ดก็จะเท่ากับ	 8	 เม็ด	

เท่านั้น

	 แต่ทัง้นี	้ ในกรณทีีผู่ใ้ช้ยาเป็นโรคตบั

หรือเป็นผู ้ที่ ด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจำา

ขนาดรบัประทานสงูสดุต่อวนักจ็ะลดน้อยลง

กว่านี้อีก	 เพราะ	 ร่างกายจะสร้างสารที่

ต้านพิษจากยาพาราเซตามอลนี้ได้น้อยลง

	 ขนาดของยาพาราเซตามอล

ชนิดรับประทานคือ	 10-15	 มิลลิกรัม	

ต่อนำ้าหนักตัว	 1	 กิโลกรัม	 เพราะฉะนั้น	

ขนาดของยาพารา เซตามอล ในผู ้มี

นำ้าหนักตัว	 50	 กิโลกรัม	 คือ	 500-750	

มิลลิกรัม	หากเทียบกับยาพาราเซตามอล

ขนาด	 500	 มิลลิกรัมต่อเม็ด	 ก็จะเท่ากับ	

หนึ่งเม็ดถึงหนึ่งเม็ดครึ่ง	เท่านั้น

	 พาราเซตามอล	เป็นยาบรรเทาปวด

ลดไข้	ที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป	เป็นยาที่

สามารถทำาให้เกิดอันตรายง่าย	 หากรับยา

เกินขนาด	 หรือการใช ้ยาพรำ่ า เพรื่ อ

เกินความจำาเป ็น	 ดังนั้น	 จึงควรใช ้ยา

เท่าที่จำาเป็น	 และอ่านฉลากให้รอบคอบ

ทุกค ร้ัง 	 ก่อนรับประทานยา	 รวมถึ ง

ตรวจสอบว่ายาตัวอืน่ทีร่บัประทานร่วมด้วย

มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ	หรือไม่

หากมีก็ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาเภสัชกร

ในร้านยาใกล้บ้านท่านเพ่ือขอรบัคำาแนะนำา	

ก่อนใช้ยา

“ยา”มีทั้งคุณ และโทษ จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง   
อ่านฉลากให้ถ้วนถี่ก่อนใช้ยา...
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2557

เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย ในยามเจ็บป่วย
ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด หวานจัด เค็มจัด 

และไขมันสูง เพราะอาหารเหล่านี้จะกระตุน้ให้
กระเพาะอาหารท�างานหนัก

ช่

ที่มา	 : http://www.thaihealth.or.th/Content/19708-6%20อาหารแนะนำาเวลาป่วย.html 
ภาพ	 :	 www.google.co.th	,	www.medinfo.psu.ac.th	,	www.oknation.net	,	www.gotoknow.org	,	www.pantip.com	,	www.ilovetogreen.com	,	www.	thaikasetsart.com

6 เมนูแนะน�ายามป่วยไข้

	 วงนี้อากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงบ่อย	เดี๋ยวร้อน	เดี๋ยวฝน	ใครที่ปรับสภาพร่างกาย 
	 ไม่ทัน	ก็อาจจะทำาให้มีอาการป่วยไข้ไม่สบายได้	 ด้วยความห่วงใย...	 เกร็ดเล็กน่ารู้
จึงขอแนะนำา	 6	 เมนูยามป่วยไข้มาฝาก	 เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย	และช่วยให้ฟื้นจาก
อาการไข้ได้เร็วขึ้น

  1. ซุปไก่ร้อน ๆ (ไม่สกัด) :	
เมนูนี	้จะช่วยให้ร่างกายคลายความหนาวเยน็ 
ได้ดี		ช่วยให้จมูกโล่งขึ้น	และป้องกันภาวะ
ขาดนำ้า    
  2. ชาร้อน :	 การดื่มชาเขียว
ชงร้อน	ๆ	จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ 
ป้องกันการติดเชื้อ	มีสารต้านอนุมูลอิสระ
และส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย		
  3. ผลไม้ตระกูลส้ม	:	เนือ่งจาก	
เนื้อเยื่อสีขาวที่หุ ้มเนื้อส้ม	 มะนาว	 จะมี
สารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและ
ปรับอัตราการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของ
ร่างกาย	 	 	
  4. อาหารเผด็ 	ๆ:	ด้วยคณุสมบตัิ	
ตามธรรมชาตขิองพริกต่าง	 	ๆหากรบัประทาน 
ไม่มากเกนิไป	 จะช่วยให้ทางเดินหายใจโล่ง	
บรรเทาอาการคัดจมูกและเพิ่มนำ้าหล่อ
เลี้ยงนัยน์ตาได้

  5. กล้วย	:		มีโปแตสเซียมสูง	
ช่วยเวลาร่างกายเสียเหงื่อ	 หลังอาเจียน	
หรือท้องเสีย	 และช่วยลดอุณหภูมิใน
ร่างกาย	

 

  6. ขิง	:	ช่วยขับลม	แก้อาการ
คลื่นไส้	 การดื่มนำ้าขิงร้อน	 ๆ	 จะช่วยให้
ร่างกายสดชื่นและรักษาอาการปั่นป่วน
ภายในท้องไปพร้อม	ๆ	กัน

 อย่างไรก็ตาม	 ควรหลีกเลี่ยง	
อาหารรสเผด็จดั	เปรีย้วจดั	หวานจดั	เคม็จดั
และไขมันสูง	เพราะอาหารเหล ่านี้จะ
กระตุ้นให้กระเพาะอาหารทำางานหนัก
นั่นเอง
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (8)  

กิ	 จกรรมของโครงการ	อย.น้อย	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	
	 อยู่ระหว่างการดำาเนินการจัดส่งป้ายรับรองโรงเรียน	อย.น้อย	ดีเยี่ยม	ประจำาปี
การศึกษา	พ.ศ.	2556	ให้โรงเรียน	อย.น้อย	ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน	อย.น้อย	
ระดับดีเยี่ยม	ทั้งนี้	 ผู ้ท่ีสนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่	www.oryornoi.com/
dbnoi/	ไปที่เมนูค้นหาข้อมูล	และเลือกไปที่ระบบค้นหาผลการประเมินเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน	 อย.น้อย	 ก็จะมีข้อมูลแสดงค่ะ	 สำาหรับโรงเรียนใดที่มีชื่อได้รับ
ป้ายแต่ยังไม่ได้ป้าย	อดใจรอหน่อยนะคะ	คาดว่าจะสามารถจัดส่งให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม	2557	นี้	ในกรณีที่ได้รับป้ายแล้วพบปัญหาชำารุดเสียหาย	สามารถแจ้ง
กลุม่พฒันาเครอืข่าย	กองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค	หมายเลขโทรศพัท์	0	2590	7121-2	
เพื่อประสานให้ดำาเนินการจัดเปลี่ยนต่อไป

  

	 ในส่วนของกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการพพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	
เม่ือวันที่	6	พฤษภาคม	2557	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	โดยผู้แทนกลุ่มพัฒนา
เครือข่ายได้มีโอกาสลงพื้นท่ีเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าดื่มจาก

ตู้นำ้าหยอดเหรียญ	ที่อำาเภอกระทุ่มแบน
จังหวดัสมทุรสาคร	ดำาเนนิงานโดยเครอืข่าย
คุ ้มครองผู ้บริโภค	ตำาบลสวนหลวง	ซึ่ง
ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันจนได้รับคัดเลือก
เป็นโครงการดีเด่นของเขตบริการสุขภาพ
ท่ี	 5	 สมาชิก	 อสม.	 ท่ีนี่	 สามารถสร้าง

เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าดื่มจากตู้นำ้า
หยอดเหรียญ	เพ่ือให้ผู ้บริโภคม่ันใจว่า
ได้ด่ืมนำ้าที่สะอาดปลอดภัย	 ต้องขอแสดง
ความยินดีด้วยค่ะ	



ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2557

14

หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

ท้ังเวลา	 อาจได้รับผลข้างเคียงจนเป็นเหตุ

ให้เสียโฉมจนถึงขั้นเสียชีวิตได้	

แคมเปญ“อยากสวย อย่าเสี่ยง” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้บริโภคสามารถ

แยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพเพื่อความสวยความงามท่ีโอ้อวด

เกินจริงหรือโฆษณาหลอกลวงได้	และ

สามารถเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อ

ความสวยความงามได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัยโดยรณรงค์ผ่านสื่อต่าง	ๆ	อาทิ	

โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	และนิตยสาร	

รวมถึงกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต	 มุ ่งเน้นที่		

กลุม่เป้าหมายหลกัคอื	วยัรุน่และวยัทำางาน	

อายุ	 15-34	 ปีที่ชอบทดลองสินค้าใหม่	 ๆ	

โดยไม ่คำ านึ งถึ งอันตรายที่ จะตามมา	

กลุ ่มเป้าหมายรองลงมาคือ	วัยทำางาน

อายุ	 25-45	ปี	 เน้นไปที่สาวโรงงานที่นิยม

ซื้อสินค ้าจากคำาชักชวนของผู ้ค ้าและ

คำาโฆษณา	เพื่อให้เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย

มากยิ่งขึ้น	

อย.	ได้จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต	

“อยากสวย	 อย่าเสี่ยง”	 เพื่อสอดแทรก

เกร็ดความรู ้ให้แก่ผู ้บริโภคในเขตพื้นที่

โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียง	 	ครั้งที่	 1	 เมื่อวันที่	 21	มีนาคม	

2557	ณ	 บริเวณสนามฟุตบอล	 บริษัท	

ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ	 จำากดั	 (มหาชน)	

(บางปู	 ถ.สุขุมวิท	 กม.39.5)	 จังหวัด

สมุทรปราการ	 โดยมี กุ ้ง-สุธิราช และ

วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม	 สองพี่น้อง

ลูกทุ ่งขวัญใจชาวไทยมาร่วมรณรงค ์	

กบั	อย.	ซึง่บรรยากาศภายในงานเตม็ไปด้วย

ความสนุกสนานและอัดแน ่นไปด ้วย

เนื้อหาสาระจากซุ้มกิจกรรมต่าง	 ๆ	 อาทิ	

ซุ้มเกมสุ่มสวยและเกมสวยสั่งได้	ที่สาว	ๆ	

โรงงานและประชาชนในละแวกใกล้เคียง

ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมเล่นเกมและ

รับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกัน

อย่างอุน่หนาฝาคล่ัง	 อกีทัง้ยงัมซุ้ีมให้ความรู้

เรื่องเครื่องสำาอางอันตรายกับ	อย.	และ

ซุ้ม	Oryor	Smart	Application	ที่แจก

ของรางวัลกันแทบไม่ทัน	 ครั้งที่	 2 เมื่อ

วันที่	23	 เมษายน	2557		ณ	ลานจอดรถ

ตลาดพูนทรัพย ์	 ซ่ึงเป ็นเขตใกล ้เคียง

พื้นที่ โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน

ย่านอำาเภอเมือง	 จังหวัดปทุมธานี	 โดย

มี ต่าย – อรทัย และ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน 

ศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์	มาร่วม

ให ้ความ รู ้และความบัน เ ทิ งแก่ผู ้ ชม	

ภายในงานมีการบรรยายบนเวที	 โดย	

ภญ.โน้ต - ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล 

(ศิลปินโน้ต-ตูน)	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

อนัตรายจากการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพ		

เพื่อความสวยความงามที่ไม่ได้มาตรฐาน	

ผู ้ชมได ้ร ่วมสนุกกับการเล ่มเกมเ พ่ือ

ลุ ้นของรางวัล	ซึ่ ง เตรียมมาเท่าไหร ่ก็

ไม่พอกบัจำานวนคนที่เข้าร่วมจนของรางวัล

หมดเกลีย้งขนาดทีว่่าศลิปินขึน้เวทแีสดงแล้ว

แต่คนก็ยังเล่นเกมไม่หยุด	 ส่วนของบอร์ด

นิทรรศการเครื่องสำาอางอันตรายก็ได้รับ

ความสนใจจากประชาชนไม่แพ ้กัน	

อีกทั้ง	 อย.	 ยังแนะนำาให้ดาวน์โหลดฟรีกับ	

Oryor	Smart	Application	เพ่ือเชค็เลขท่ี

ใบรับแจ ้งผลิตภัณฑ์สำาอางได ้อีกด ้วย	

งานนี้บอกได้คำาเดียวว่าคุ ้มค่ากับการมา

เป็นอย่างยิ่ง

 สำ าหรั บ โครงการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนฯ	 คณะทำางาน
ภาคประชาชน	 ประจำาป ีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2557	 ได ้มีการจัดประชุมครั้งที่	
3/2557		เมื่อวันที่ 	24	เมษายน	2557	
ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม	
อาคาร	 1	 ชั้น	 2	 ตึก	 อย.	 โดยที่ประชุม
เห็นชอบให ้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่
จังหวัดลพบุรี	 กำาหนดพื้นที่ เป ้าหมาย	
2	 แห่ง	 คือ	 ดูงานด้านการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ	 เรื่อง	 ฉลากโภชนาการ	 แบบ	
จีดีเอ	 ผ่านกิจกรรม	 อย.น้อย	 ที่โรงเรียน
โคกสำาโรงวิทยา	อ.โคกสำาโรง	และงานการ
พัฒนา	 อสม.	 ให ้สามารถดำาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพควบคู ่กับการคุ ้มครอง
ผู ้บริ โภค 	เป็น 	อส .คบ . 	(อาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค)	 ที่โรงพยาบาลส่งเสริม	
สุขภาพตำาบลชอนสมบูรณ์	 อ.หนองม่วง	
ในวันพฤหัสบดีที่	 22	 พฤษภาคม	 2557	
โดยเดินทางไปพร ้อมกับทีมผู ้บริหาร
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
มีท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา	เภสัชกรประพนธ์		อางตระกูล	
ให้เกียรติเป็นประธานคณะศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้	ทั้งนี้ภาพบรรยากาศการศึกษา
ดู ง านจะนำ ามาฝากกัน ในฉบับถัด ไป
นะคะ
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การประชุมโครงการอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การแก้ไขปัญหาโฆษณา” 
	 ภก.ประพนธ์	อางตระกูล	รองเลขาธกิารฯ	อย.	
เป ็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรม
ผู้ประกอบการ	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ .2557 
เรือ่ง	“แลกเปลีย่นเรียนรู้	 สู่การแก้ไขปัญหาโฆษณา” 
ณ	 โรงแรมริชมอนด์	 จ.นนทบุรี	 เมื่อวันที่	 14 
พฤษภาคม	2557

การประชุมสัญจร ระหว่าง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ กับ 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

	 นพ.จักรกฤษณ์	 ภูมิสวัสดิ์ 	 ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นประธาน
การประชุมสัญจร	 ระหว่างคณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข	 กับ	คณะผู้บริหาร	อย.	
เพื่อพัฒนาระบบการสนับสนุนการตรวจราชการ	
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	ณ	ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  
อาคาร	1	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2557
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 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	อย.	พร้อมด้วย	พ.ต.อ.วุฒิชาติ	เลื่อนสุคันธ์	ผกก.4	บก.ปคบ.	และ	พ.ต.ท.นิทัศน์	จิตตวิทยานุกูล	รอง	ผกก.4	บก.ปคบ.	
ร่วมกันแถลงข่าว	หลังเจ้าหน้าที่	อย.	ร่วมกับ	ตำารวจ	บก.ปคบ.	บุกจับร้านขายยา	6	ร้าน	ในเขตพื้นที่	กทม.	ลักลอบขายยาอันตราย	Tramadol	และยาแก้ไอนำ้าเชื่อม	
ให้แก่เยาวชนอายุตำ่ากว่า	17	ปี	ณ	ห้องประชุมอาคาร	4	ชั้น	6		ตึก	อย.	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2557

อย. จับมือ ต�ารวจ บก.ปคบ. บุกจับร้านขายยา 6 ร้าน ลักลอบขายยาอันตราย Tramadol และยาแก้ไอน�้าเชื่อม ให้แก่เยาวชนอายุต�่ากว่า 17 ปี น�าไปใช้ในทางที่ผิด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อย. กับ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน)

	 นพ.บญุชยั	สมบรูณ์สขุ	เลขาธกิารฯ	อย.	 ร่วมกบั	นายอภชิาต	ิธรรมมโนมยั	กรรมการผู้อำานวยการ	บรษิทั	เพรซเิดนท์	เบเกอรี	่จำากดั	(มหาชน) 
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร	 ร ่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 โครงการ	 “ขบวนการทานอาหารครบหมู่”	 ประจำาปี	 2557-2559	
ตอน	“ฉลากดีมีประโยชน์	ลดเค็ม	ลดโรค”	เพื่ือส่งเสริมให้เด็กเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ	5	หมู่	เน้นความรู้เรื่องการอ่านฉลากหวาน	มัน	เค็ม	
อ่านง่ายได้ประโยชน์		ณ	ห้องมณฑาทิพย์	1	โรงแรม	โฟร์ซีซั่น	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2557


