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วัตถุประสงค์ อย. Report
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“พลังแผ่นดิน เอ�ชนะย�เสพติด” เผ�ย�เสพติด 
รวมมูลค่�กว่� 8 พันล้�นบ�ท

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อ่�นฉล�ก อย่�งฉล�ด อย่�มองฉล�ก
เป็นแค่ท�งผ่�นส�ยต� (1)

05 อย. ดอทคอม
ดูดี สุขภ�พดี อยู่ที่ตัวเร�

06 กินเป็นใช้เป็น
ย�บรรเท�อ�ก�รไอ-อ�ก�รหวัด (ย�จ�ก
สมุนไพร : ในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ ตอนที่...10)
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12 เกร็ดเล็กน่ารู้
เครื่องสำ�อ�งที่ใช้...ปลอดภัยจริงหรือ ?

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2557 (9)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

ปั	 ญหายาเสพติดก ่อให ้ เกิดความเสียหาย	
	 ร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก	เพื่อเน้นถึง
ความสำาคัญของการต ่อสู ้กับป ัญหาการใช ้ยา
ในทางที่ผิด	ขบวนการลักลอบค้ายาเสพติด	และ
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่ประชุมระหว่างประเทศ	
ว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด	และการลักลอบใช้
ยาเสพติด	 (International	Conference	on	Drug	
Abuse	and	Illicit	Trafficking)	ซึ่งจัดที่กรุงเวียนนา	
ประเทศออสเตรีย	ระหว่าง	วันที่	17	–	26	มิถุนายน	
2530	ได้เสนอต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้กำาหนดวันที่	 26	มิถุนายน	ของทุกปี
เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก	 ซึ่งที่ประชุมสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ
ดังกล่าว	ในการประชุม	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2530

	 ในประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	
(ป.ป.ส.)	 ได้เสนอมติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	 14	 มิถุนายน	
2531	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำาหนดให้วันที่	 26	 มิถุนายน	 ของทุกปี	 เป็นวันต่อต้าน			
ยาเสพติด	โดยเริ่มตั้งแต่	พ.ศ.	2531	เป็นต้นมา

โดยในปี	 2557	 นี้	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ได้จัดกิจกรรม
เผาทำาลายยาเสพติดให้โทษของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว	 มูลค่ากว่า	 8,000	 ล้านบาท	
ณ	 ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม	 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	
จ.พระนครศรีอยุธยา	 เหมือนเช่นทุกปีครับ	 เพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทย
ให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด	โดยกระทำาอย่างจริงจังและสมำ่าเสมอ	
สามารถชมภาพกิจกรรมวันงานในคอลัมน์	Hot	Issue	ได้เลยครับ

	 	ฉบับนี้	ลากันเท่านี้	สวัสดีครับ



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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“พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด” 
เผ�ย�เสพติด รวมมูลค่�กว่� 8 พันล้�นบ�ท

		 มื่อวันที่	26	มิถุนายน	2557	ที่ผ่านมา	กระทรวงสาธารณสุข	โดยสำานักงานคณะกรรมการ	
			อาหารและยา	(อย.)	ร่วมกับ	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	กองทัพบก	กองทัพเรือ	กองทัพ
อากาศ	สำานักงาน	ปปส.	และบริษัทที่ดินบางปะอิน	จำากัด		นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน		
จ.พระนครศรีอยุธยา		จัดพิธีเผาทำาลายยาเสพติดให้โทษของกลาง	ครั้งที่	43	อย่างยิ่งใหญ่	
ณ	ศูนย์บรหิารสาธารณปูโภคและสิง่แวดล้อม	นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	จ.พระนครศรอียธุยา	
โดยมี	พลโทฉัตรเฉลิม	 เฉลิมสุข	 รองเสนาธิการทหารบก	 รองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม	พร้อมด้วย	นพ.ณรงค์	สหเมธาพัฒน์	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	และ	
นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	เป็นประธานในพิธีเผาทำาลาย
ยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่	 43	 ตามแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ	 “พลังแผ่นดิน	
เอาชนะยาเสพติด”	โดยมีทูตานุทูต	จากประเทศต่าง	ๆ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	อสม.	รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน	รวมผู้ร่วมงาน

ในพิธีดังกล่าวกว่า	300	คน	

ยาเสพตดิให้โทษของกลางทีเ่ผาทำาลาย	
ในครั้งนี้ 	 เป็นยาเสพติดให้โทษของกลาง
ที่เก็บรักษาที่	 อย.	 มีจำานวนรวมกว่า	 3,094		
กโิลกรมั	 จาก	 2,911	 คด	ี รวมมลูค่าของกลาง	
ยาเสพติดท่ีจะเผาทำาลายในครั้งนี้ทั้ ง ส้ิน
กว่า	8,867	ล้านบาท	ได้แก่	เมทแอมเฟตามนี	
หรือยาบ้า		จำานวนรวมกว่า	2,504	กิโลกรัม	
(ประมาณ	27	ล้านเม็ด)	มูลค่าประมาณ	



จะเห็นได้ว่าทั้ง	2	ผลิตภัณฑ์	แสดงสัญลักษณ์บนฉลากต่างกันอย่างชัดเจนจึงง่ายต่อการแยกแยะเพื่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ	
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม	อย่าลืมอ่านฉลาก อย่างฉลาด ก่อนเลือกซื้อทุกครั้งค่ะ

    ฉลาก บนผลิตภัณฑ์สุขภาพ	มีความหมายมากกว่าที่เห็น………การ“อ่านฉลาก อย่างฉลาด” 
โดยเลิกมองฉลากเป็นแค่ทางผ่านสายตา และรูจั้กใช้ประโยชน์จากสญัลกัษณ์บนฉลากที ่ อย. ก�าหนดให้แตกต่างกนัไปในแต่ละประเภท
ของผลติภณัฑ์สุขภาพ จะช่วยคดักรองผลติภณัฑ์ได้ในเบือ้งต้น และท�าให้ง่ายต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพมากขึน้ ได้รบัผลติภณัฑ์
ที่ตรงใจ ปลอดภัย ไม่ถูกหลอกลวง	 ฉบับแรกนี้	 เริ่มจากการแยกแยะระหว่างผลิตภัณฑ์อาหาร	 และ	 ยา	 ที่มักจะมีการโฆษณาโอ้อวด
สรรพคุณเกินจริงจนทำาให้เกิดความสับสนว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือยากันแน่	และมีสรรพคุณดังที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่	มาดู
กันว่าทั้ง	2	ผลิตภัณฑ์มีสัญลักษณ์บนฉลากแตกต่างกันอย่างไร
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อ่านฉลาก อย่างฉลาด         
อย่ามองฉลากเป็นแค่ทางผ่านสายตา (1)

ที่มา	:	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค.	แผ่นพับ	เรื่อง”อ่านฉลากอย่างฉลาด”.	มีนาคม	2557.

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

ไม่แสดงเครื่องหมาย	อย.	แต่แสดง
เป็น	“เลขทะเบียนตำารับยา”	เช่น	
ทะเบียนยาเลขที่	1A	999/56,	

Reg.	No.	1c	999/54

ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

ผลิตภัณฑ์ย�

“เลขสารบบอาหาร”	
ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข	13	หลัก	

ในกรอบเครื่องหมาย	อย.

ผลิตภัณฑ์ย�	 มีสรรพคุณป้องกัน	 บำาบัด
บรรเทา	 ร ักษาโรคหรืออาการของโรค
บางชนิดเท่านั ้น	 ไม่สามารถรักษาโรค
ได้สารพัดโรคหรือครอบจักรวาล	 ตามที่
โฆษณาอวดอ้าง	ซื้อยาทุกครั้ง! ควรซื้อ
จากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต	 หรือซื ้อ
ตามแพทย์สั่งเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร ไม่มีสรรพคุณในการ
บำาบัด	 รักษา	 ป้องกันบรรเทาโรค	 หรือ
อาการของโรค	หากพบผลิตภัณฑ์อาหาร
ท่ีโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณดังกล่าว	 อย่า
เชื่อ ! เพราะเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง	
ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก	 อย.	“ผลิตภัณฑ์
อาหารไม่ใช่ยา รักษาโรคไม่ได้”

สัญลักษณ์บนฉลาก ข้อควรรู้

ค�าถาม  หากต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีสรรพคุณในการป้องกัน บ�าบัด บรรเทาหรือรักษาโรค จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ 
 ที่แสดงสัญลักษณ์อะไรบนฉลาก ?
	 ตอบคำาถามถกูต้อง	ลุน้รบัรางวลัเสือ้ยดืคอปกสวย	ๆ	10	รางวลั	จาก	อย.	ส่งคำาตอบพร้อมชือ่และทีอ่ยู	่ทาง	facebook	
ชือ่	Mai	Ao		ตาม	Link	https://www.facebook.com/ao.mai.3	(ตอบใน	Inbox)	หรอืทาง	SMS	มาทีเ่บอร์		09	1661	8505		
หมดเขตส่งคำาตอบวันที่		20	กรกฎาคม	2557		(เฉลยคำาตอบ	และแจ้งรายชื่อผู้โชคดีฉบับหน้า)
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อย.ดอทคอมกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ดูดี สุขภาพดี อยู่ที่ตัวเรา

การ์ตูน	 ซึ่งทำาให้เด็ก	 ๆ	 เข้าใจง่าย	 รวมถึง
หัวข้อต่าง	ๆ	 ไม่ว ่าจะเป็น	อยากรู ้ว ่าเรา
เข้าข่ายอ้วนไหมนะ	 ต้องนี่เลย	 หัวข้อ	 กิน
เท ่าไหร ่ต ้องใช ้ให ้หมด	 ,	 มารู ้ จักฉลาก
โภชนาการกัน	 ในหัวข้อ	 ฉลากโภชนาการ	
อ่านเป็น	กนิเป็น	,	วธิกีารอ่านฉลากโภชนาการ	
แบบจีดี เอ	รู ้ ถึงความหมายของพลังงาน
นำา้ตาล	ไขมนั	โซเดยีม	ในหวัข้อ	ฉลากโภชนาการ	
แบบจีดีเอ	 อ่านง่ายใช้สะดวก	 ,	 ประโยชน์ที่
ได้จากฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ	 ในหัวข้อ	
การประยุกต์ใช้ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
ในชีวิตประจำาวัน	 ตบท้ายด้วย	 แบบทดสอบ
วัดความเข้าใจเรื่องฉลากโภชนาการแบบ
จีดีเอ	

เห็นไหมคะ	ว่าฉลากโภชนาการ
แบบจีดีเอ	 มีประโยชน์ต่อเรามากทีเดียว	

สุขภาพเป ็นของเรา	 อยู ่ที่ตัวเราแล ้วว ่า
จะเริ่มดูแลแล ้วหรือยัง	 ท ้ายนี้ก็ขอฝาก	
Application	ดี	ๆ	จาก	อย.	ด้วยนะคะ	นั่น
ก็คือ	 ORYOR	 SMART	 APPLICATION	 ซึ่ง
อดัแน่นไปด้วยข้อมลู	 ข่าวสารทีค่วรรูจ้าก	 อย.	
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ท่ี	
App	Store	และ	Google	Play	
ฟรีด้วยนะขอบอก 

	 “เบาหวาน”	 คุณนึกถึงอะไร	 บางคน
อาจจะคิดว่ามันหมายถึง	 นำ้าตาลน้อย	 ๆ	
หวานไม่เยอะ	ซึ่งแปลตรง	ๆ	กับคำาเลย	อะไร
ประมาณนั้น	 มันน่าจะเป็นเร่ืองดีด้วยซำ้าไป	
แต่เด๋ียวก่อน	 ถ้าเราเชิญ	 “โรค”	 เข้ามาให้	
“เบาหวาน”	 ล่ะ	 จะเป็นอย่างไรล่ะทีนี	้
กลายเป็น	“โรคเบาหวาน”	ไปซะอย่างงั้น	
แล้วทีนี้เราจะห่างไกลจาก	“โรค”	อย่างไร
ดีนะ	คิด	ๆ	 ...ถ้าโดยพื้นฐานส่วนใหญ่จะให้
หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารจำาพวก
ของหวาน	 มีนำ้าตาลสูง	 แต่เพียงเท่านั้นคงยัง
ไม่พอ	 เพราะนำ้าตาลเป็นคาร์โบไฮเดรต
รูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะแฝงอยู่ในธรรมชาติ
ด้วย	เช่น	นำา้ตาลแลคโตสในนม	นำา้ตาลฟรกุโตส
ในผักผลไม้	แล้วอาจยังมีนำ้าตาลที่เติมเข้าไป
ในอาหารหรือเครื่องดื่มต่าง	ๆ	อีกด้วย	แต่ถ้า
ขาดการควบคุม	 เพราะเราไม่รู้ว่าต้องบริโภค
เข้าสู ่ร ่างกายในปริมาณเท่าไหร่ไม่ให้เกิน
ความจำาเป็นในแต่ละวันล่ะ...	 แบบน้ีเราจะ
ทำาอย่างไรกันดี?		 	

www.oryor.com	ของเรามีสิ่ง
ดี	 ๆ	 มานำาเสนออีกแล้วค่ะ	 คราวนี้จะมา
ไขคำ าตอบจากสิ่ งที่ เกริ่ น ไว ้ตอนต ้นกัน
ไปกันเลย!!!	 เข้าไปในหมวด	 LIBRARY	 เลื่อน
ลงมาจนเจอ	 หมวด	 อย.	 HEALTH	 BOOK	
คลิกที่ปุ ่ม	MORE	ที่หมวดนั้นนะจ๊ะ	 หา
ให้เจอ	 หัวข ้อ	 “คู ่มือรณรงค์ให ้ความรู 	้
เรื่อง	 ฉลากโภชนาการ”	 คลิกเลย	 ในนั้น
มีทั้ง	 การให้ความรู ้ฉลากโภชนาการแบบ
จีดีเอหรือฉลาก	 หวาน	 มัน	 เค็ม	 ในรูปแบบ

อยากรู้ว่าเราเข้าข่ายอ้วนไหมนะ ต้องนี่เลย หัวข้อ กินเท่าไหร่
ต้องใช้ให้หมด , มารู้จักฉลากโภชนาการกัน ในหัวข้อ ฉลากโภชนาการ 
อ่านเป็น กินเป็น , วิธีการอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
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กินเป็นใช้เป็น โดย	ดร.ภก.วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

ยาบรรเทาอาการไอ-อาการหวดั
(ยาจากสมนุไพร : ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิตอนที่... 10)

ไ ข้หวัด/ไข้หวัดธรรมดา(Common Cold)  
	 เป็นกลุ่มอาการ	 ของโรคในระบบทางเดิน
หายใจ	เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดทั้งในเด็ก	และ
ผู ้ใหญ่	บางคนอาจเป็นปีละหลายครั้งทำาให้
สิ้นเปลือง	และสูญเสียแรงงาน	ปีละไม่น้อย
 เชื้อหวัด เป็นเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่	
มีอยู่เกือบ	 200	 ชนิด	 การเกิดโรคแต่ละครั้ง	 จะ
เกิดจากเชื้อหวัดเพียงชนิดเดียว	เมื่อเป็นแล้ว
ผู้นั้นจะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อหวัดชนิดนั้น	ในการ
ป่วยครั้งใหม่ก็จะเกิดจากเชื้อตัวใหม่	หมุนเวียน
เช่นนี้ไปเรื่อย	 ๆ	 โดยเช้ือหวัดมักอยู ่ในนำ้ามูก	
นำ้าลาย	และเสมหะของผู ้ป่วย	ติดต่อกันโดย
การไอ	จาม	หรือหายใจรดกัน	อาการเจ็บป่วย	
อาจมีอาการเจ็บคอ	ไอ	ซี่งส่วนใหญ่ไม่ต้องกินยา
ปฏิชีวนะก็หายได้
	 สมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	 ท่ีใช้รักษา
อาการหวัด	คือ	
 ฟ้าทะลายโจร มีทั้งชนิดเม็ด	 แคปซูล	
และลูกกลอน	
 ตัวยาส�าคัญ ใช้ผงจากส่วนเหนือดิน
ของฟ ้าทะลายโจร	 (Andrographalide	
paniculata	Wall)	มีสารออกฤทธ์สำาคัญ	คือ	
Andrographalide		 	 	
 สรรพคุณ บรรเทาอาการเจ็บคอ	

อาการโรคหวัด	เช่น	เจ็บคอ	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ		
 ขนาดรับประทาน	 ครั้งละ	 1.5	 ถึง	 3	
กรัม	วันละ	4	ครั้ง	หลังอาหารและก่อนนอน
 ข้อควรระวัง 
  c	ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์	และให้	
	 	 	 นมบุตร
  c	ห้ามใช้	ในผู้มีประวัติเป็นโรคไต	
	 	 	 อักเสบ
  c	หากใช ้ติดต ่อกัน	เกิน	3	วัน		
	 	 	 แล้วไม่หาย	ควรพบแพทย์
  c	ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลด	
	 	 	 ความดันโลหิต	เพราะอาจเสริม	
	 	 	 ฤทธิ์กัน
 อาการไม่พึงประสงค์ อาจท้องเดิน	
ปวดท้อง	คลื่นไส้	 เบื่ออาหาร	วิงเวียนศีรษะ
ใจสั่น	หรือเป็นลมพิษ	
	 ส่วนตำารับยาแผนไทย	ที่ใช้บรรเทา	
อาการไอ	มีหลายตำารับ	คือ
 1.  ยาแก ้ ไอผสมกานพลู  เป ็นยา
ลูกกลอน	บรรเทาอาการไอ	ขับเสมหะ	
 ตัวยาส�าคัญ	รากชะเอม	บ๊วย	มะกอก
ดองแห้ง	และพืชสมุนไพรอื่น	ๆ	รวม	15	ชนิด	
 ขนาดและวิธีใช้	อม	ครั้งละ	200-300	
มก.	เมื่อมีอาการไอ	ทุก	4	ชั่วโมง
 2. ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม	เป็นยานำา้	
บรรเทาอาการไอ	ขับเสมหะ	
 ตัวยาส�าคัญ 	สารสกัดนำ้ามะขามป้อม	
ใบเสนียด	มะนาวดองแห้ง	และสมุนไพรอื่น	ๆ	
อีก	รวม	7	ชนิด	
 ขนาดและวิธีใช้	 จิบ	 เมื่อมีอาการไอ	
ทุก	4	ชั่วโมง
 ข ้อควรระวัง เ น่ืองจากมีสารให ้

ความหวาน	จึงควรระวังในผู้ป่วยเบาหวาน
 3. ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง	 เป็นยา
ลูกกลอน
  ตัวยาส�าคัญ มะนาวดองแห้ง	 บ๊วย
รากชะเอม	และสมุนไพรอื่น	ๆ	อีกรวม	9	ชนิด	
  ขนาดและวิธีใช้ รับประทาน	 ครั้งละ	
200-300	มก.	เมื่อมีอาการไอ	ทุก	4	ชั่วโมง	
  4. ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน	 เป็นยานำ้า	
บรรเทาอาการไอ	ขับเสมหะ
 ตัวยาส�าคัญ เน้ือลูกมะขามป้อมแห้ง	
รากชะเอมไทย	ลูกสมอไทย	ลูกชะเอมเทศ	และ
สมุนไพร	อื่น	ๆ	อีกรวม	17	ชนิด		 	
 ขนาดและวิธีใช้ จิบเมื่อมีอาการไอ	
ทุก	4	ชั่วโมง	
 ข้อควรระวัง เนื่องจากมีนำ้าตาล	จึง
ควรระวังในผู้ป่วยเบาหวาน
 5 .  ยาตรีผลา 	 มักทำ า เป ็นยา เม็ด	
ลูกกลอน	 แคปซูล	 หรือยาชง	 ใช้บรรเทาอาการ
ไอ	ขับเสมหะ
 ตัวยาส�าคัญ	 เนื้อลูกสมอไทย	ลูกสมอ
พิเภก	และลูกมะขามป้อม	
 ขนาดและวิธีใช้ ชนิดชง ครั้งละ	1-2	
กรัม	ชงนำ้าร้อนประมาณ	120-200	มล.	ท้ิงไว	้
3-5	นาที	ดื่มขณะยังอุ ่น	ทุก	4	ชั่วโมง	 เมื่อมี
อาการไอ	
 ชนิดเม็ด-แคปซูล	 รับประทานครั้งละ		
300-600	มก.	วันละ	3-4	ครั้ง	เมื่อมีอาการไอ
 6. ยาประสะมะแว้ง	มีทั้งชนิดเม็ด	
ลูกกลอน	 และยาชง	 รับประทานบรรเทาอาการ
ไอ	ขับเสมหะ	ทำาให้ชุ่มคอ	
 ตัวยาส�าคญั	ผลมะแว้งต้น	มะแว้งเครอื
และสมุนไพรอื่น	ๆ	อีกรวม	7	ชนิด			 	

ภาพ	:	เซีย	ไทยรัฐ
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ภาพ	 :	 www.google.co.th	,	www.attawut.ran4u.com	,	www.chiagmaiteashop.com 
 	 www.chmipan.com	,	www.pattashop.weloveshopping.com

 ขนาดและวิธีใช ้ ชนิดผง	 ผู ้ ใหญ่	
รบัประทาน	คร้ังละ	1-1.4	กรมั	ละลายนำา้มะนาว	
แทรกเกลือ	รับประทาน	เด็ก	6-12	ปี	ลดลงเหลือ	
200	-	400	มก.	
 ชนิดเม็ด,ลูกกลอน		อาจใช้อม	หรือ
ละลายนำ้ามะนาวแทรกเกลือ	 ตามขนาดของ
ชนิดผง	
 ข้อควรระวัง	 ในผู ้ป่วยท่ีต้องจำากัด
การใช้เกลือ
 7. ยาอ�ามฤควาที	 เป็นยาผง	 หรือ
ลกูกลอน	รับประทานบรรเทาอาการไอ	ขับเสมหะ	
 ตัวยาส�าคัญ รากชะเอมเทศ	 และ
สมุนไพรอื่น	ๆ	รวม	6	ชนิด	
 ขนาดและวธิใีช้ ชนดิผง ผูใ้หญ่	ครัง้ละ
1	กรมั	ละลายนำา้กระสายรบัประทาน	(นำา้กระสาย	
มักเป็นนำ้ามะนาวแทรกเกลือ)	เด็ก 6-12	ปี	ลด
ขนาดลงกึ่งครึ่ง	อาจใช้	จิบ	หรือ	กวาดคอ 
 ชนิดลูกกลอน ผู้ใหญ่	 รับประทาน	
ครั้งละ	1	กรัม	เด็ก	6-12	ปี	ลดลงกึ่งหนึ่ง		
 ข้อควรระวัง	ในผู ้ป ่วยที่ต ้องจำากัด
การใช้เกลือ
	 ส่วนยาที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติในการบรรเทาอาการหวัด	คือ		
 ย า ป ร า บ ช ม พู ท วี ป 	 มี ทั้ ง ช นิ ด

	 	 	 ทีม่คีวามผิดปกต	ิของตบั	ไต	และ	
	 	 	 ทางเดินปัสสาวะ	
  c	อาจมีอาการแสบร้อนยอดอก
	 จะเหน็ว่า	 ยาแก้อาการไอ	และบรรเทา	
อาการหวดัทัง้	8	ตำารบั	มพีชืสมนุไพร	ส่วนต่าง	ๆ	
คือ
 1. ราก	 ได้แก่	 รากชะเอมเทศ	 ราก
ชะเอมไทย	รากเจตมูลเพลิงแดง
 2. เหง้า ได้แก่	เหง้าขิง	เหง้าว่านนำ้า	
เหง้าขมิ้นอ้อย
 3. ลูก/ผล	ลูกผักชีลา	ลูกจันทน์	ลูก
กระวาน	 ลูกพิลากาสา	 ผลมะแว้งต้น	 ผลมะแว้ง
เครือ	พริกไทยอ่อน	พริกไทยดำา
 4. เนื้อ เน้ือลูกสมอพิเภก	 เน้ือลูก
มะขามป้อม	เนื้อลูกสมอไทย	เนื้อลูกสมอเทศ	
บ๊วย	มะนาวดอง
 5. ดอก ดอกกานพลู	 ดอกเก๊กฮวย	
ดอกดีปรี	ดอกจันทน์
 6. ผวิ/เปลอืก	ผวิส้มจนี	เปลอืกอบเชย	
เปลือกอบเชยญวน
 7. ใบ ใบเสนียด	 ใบสวาด	 ใบกะเพรา	
ใบกะเพราแดง	ใบตานหม่อน	ใบกัญชาเทศ											
ใบชะพลู
 8. กลุม่โกฐ โกฐจฬุาลมัพา	โกฐพงุปลา	
โกฐสอ	โกฐเขมา
 9. กลุ ่มเทียน เทียนขาว	เทียนแดง	
เทียนดำา	เทียนตาตั๊กแตน	เทียนแกลบ
 10. อื่น ๆ	เหงือกปลาหมอ	หสัคณุเทศ	
ลำาพันหางหมู	หล่อฮั้งก้วย	นำ้าตาลกรวด	นำ้าตาล
ทรายแดง	นำา้ผ้ึง	กลีเชอรนี	การบรู	เกรด็สระแหน่
พิมเสน	 เกลือแกง	 เกลือสินเธาว์	 สารส้มสะตุ	
แอลกอฮอล์
 
ค�าไทยที่เกี่ยวข้องจากพจนานุกรมฯ  
 1. จิบ หมายถึง	ลิ้ม	ดื่มทีละนิด	

 2. แทรก เข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่น	
เพียงเล็กน้อย	เช่น	แทรกเกลือ	หมายถึง	มีเกลือ
อยู่ในตำารับเล็กน้อย
 3. กวาด ในทางยา	หมายถงึ	เอายาป้าย
เช่น	กวาดยา	กวาดคอ
 4. ตรผีลา	หมายถงึ	3	ผล	หรอื	3	ลกู	เช่น	
ตำารับยาตรีผลา	 ประกอบด้วย	 ลูกสมอไทย
สมอภิเภก	และมะขามป้อม
 5. อ�ามฤควาที หมายถึง	 พูดจาดี
หรือ	 เสียงดี	 เสียงใส	 เป ็นชื่อตำารับท่ีสื่อว่า
รับประทานแล้ว	เสียงใส	ไม่แหบแห้ง
 หวัด (ค�านาม) หมายถึงโรคที่มี
อาการเสียงแห้ง	 นำ้ามูกไหล	 เน่ืองจากอวัยวะ
เกี่ยวกับการหายใจ	อักเสบ	(ค�ากิริยา)	หมายถึง	
เขียนเร็ว	ๆ	 ไม่ประณีตบรรจง	คร่าว	ๆ	สะเพร่า	
ไม่ตั้งใจทำาให้เรียบร้อย	หวัดดี (คำาแผลง)	พูดย่อ
มาจาก	สวัสดี
	 	 เห็นไหมครับว ่า	 ถ ้าพูดย่อเกินไป	
ความหมายจะตรงกันข้ามเลยทีเดียว	 หวัด	 ไม่มี
อะไรดีสักอย่าง	ไม่ว่าจะเป็น	นาม	หรือ	กริยา
	 ความจริงคำาทักทายของเรา	 สวัสดี	 มี
ความหมายครอบคลุมกว้างขวาง	หมายถึง	
ให้ราบรื่น	 ปลอดจากภัยทั้งปวง	 และยังเป็น
คำาอวยพรให้มีความสุข	 ความเจริญ	 มีโชคลาภ		
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 และยังใช้เป็นคำาอ�าลา
ได้ด้วย	 คำาทักทายของหลายประเทศ	 เช่น	 ลาว 
ใช้คำาว่า	สบายดี	หรือเนปาล ใช้	อายุบวร	ล้วน
เป็นคำาที่เน้นให้มีสุขภาพร่างกายดี		ไม่เจ็บ	ไม่ไข้
มีอายุยืนยาว	 ซ่ึงไม่กว้างขวางเท่าคำาว่า	 สวัสดี
ของเรา จึงอยู่ที่พวกเราเจ้าของภาษา	 อยากได้
มาก	ๆ		แต่ขี้เกียจพูด	ขี้เกียจแม้เพียง	จะออก
เสียงให้ครบ	เลยได้แค่คำาว่า	หวัดดี	แล้วมันจะดี
ได้ยังไง……

ลูกกลอน	แคปซูล	ใช้
บรรเทาอาการหวัด
ในระยะแรก 	 และ
อาการเน่ืองจากการ
แพ้อากาศ	

 ตวัยาส�าคญั	 เหงอืกปลาหมอ	พรกิไทยดำา
ใบกัญชาเทศ	และพืชสมุนไพรอื่น	ๆ	อีกรวม	
23		ชนิด	
 ขนาดและวิธีใช้	 รับประทานครั้งละ	
750	มก.	–	1.5	กรัม	วันละ	4	ครั้ง
 ข้อควรระวัง
  c ห้ามใช้ในเด็ก	สตรีมีครรภ์	หรือ	
	 	 	 ผู้มีไข้
  c	ควรระวังในผู้ป่วยเป็นโรคความ	
	 	 	 ดนัโลหติสงู	โรคหวัใจ	หรอืผูป่้วย	
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2557

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 สวัสดีค่ะ วันเวล�ผ่�นไปเร็วเหลือเกิน ย่�งเข้�สู่กล�งปี 2557 แล้ว มีเหตุก�รณ์เกิดขึ้นในบ้�นเร�ม�กม�ย ไม่ว่�จะเป็น       
ภัยธรรมช�ติ ปัญห�สังคม ก�รเมือง อ�ชญ�กรรม ฯลฯ เก็บข่�วขอให้ทุกท่�นมีสติ ดูแลสุขภ�พก�ยและใจให้เข้มแข็งและแข็งแรง 
เพื่อพร้อมเผชิญกับสิ่งต่�ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่�ดีหรือไม่ดีต่อไป เป็นกำ�ลังใจให้ค่ะ

ฉ

ทลายแหล่งผลิต/ขายเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย
แสดงฉล�กไม่ถูกต้อง พร้อมจับ “ย�จุดกันยุง” ปลอม พบส�รอันตร�ย

	 บบัเดอืน	ม.ิย.	นี	้เกบ็ข่าวกย็งัเล่าข่าว		
							 การตรวจจับผลิตภัณฑ ์สุขภาพ																										
ผิดกฎหมายเช่นเคย	 เพื่อคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้ผูบ้รโิภค	 ยำา้เตอืนให้ระมดัระวงั	
รวมถึงให้ทราบการดำาเนินงานของ	 อย.	
ที่ ยั งคงเข ้มงวดปราบปรามผู ้กระทำา
ผดิกฎหมายอย่างต่อเนือ่ง	เริม่จากข่าวแรก	
อย.	ร ่วมกับ	บก.ปคบ.	 เข้าตรวจสอบ
บริษัท 	คอสเมด	อิน โน เวชั่ น 	จำ ากั ด	
เลขที่ 	 1534 	 ซอยเพชร เกษม	 94	
แขวงบางแคเหนือ	 เขตบางแค	 กรุงเทพฯ	
พบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย	ได้แก	่
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางที่แจ้งชื่อผู ้ผลิต
ที่ ไม่ตรงต่อความจริ ง 	 เข ้ าข่ายเป็น
เครื่องสำาอางปลอม	 และแสดงฉลากไม่
ถูกต้อง	 ได้แก่	 SHINY	PERFECT	WHITE	
CREAM	 ลักษณะเป ็นกล่องกระดาษ
สีชมพู-เหลือง	หุ้มพลาสติก	,	ผลิตภัณฑ์
เดอเชียร์	 CO-ENZYME	Q10	 CREAM	
ลั กษณะเป ็นกระ ปุกพลาสติกสี ขาว
หุ ้มพลาสติกใส	 และแอดวานซ์	 สกิน
รีแพร์	เซรั่ม	ลักษณะเป็นกล่องกระดาษ
สขีาว-ดำา	 ไม่ระบเุลขทีจ่ดแจ้งเครือ่งสำาอาง	
อีกทั้งยังพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแสดง
ฉลากไม่ครบถ้วน	 ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
และวิธีการแสดงฉลาก	 รวมทั้งเลขสารบบ
อาหารระบุไม่ตรงความจริง	 เพื่อลวงเรื่อง
สถานที่ผลิต	ได้แก่	คอลลา	พลัส	ซี	ขนาด
บรรจุ	20	กรัม	และ	150	กรัม	ลักษณะ
เป็นกล่องกระดาษสชีมพ	ู มลูค่าของกลาง
กว่า	 3	 แสนบาท	 ดำาเนินคดีหลายข้อหา	
อย.	จึงออกข่าวเตือนผู ้บริโภคอย่าได ้
ห ล ง เ ช่ื อ และซื้ อ ผลิ ตภัณฑ ์ สุ ขภ าพ

ที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง	 อวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริ ง 	 ตามแหล่งต่าง	 ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำาเป็นต้องซื้อ
เครื่ องสำ าอางควร ซ้ือจากร ้ านค ้ าที่ มี
หลักแหล่งแน่นอน	มีฉลากภาษาไทยที่มี
ข้อความบังคับครบถ้วน	 ทั้งนี้	 ผู ้บริโภค
สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง
ที่สงสัยว่ามีการจดแจ้งถูกต้องหรือไม่	 ผ่าน
ช่องทาง	“Oryor	Smart	Application”	
ลองเข ้าไปใช้บริการกันมาก	 ๆ	 นะคะ
เปิดช่องทางให้ร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น

นี้ด้วย

	 	 มาถงึข่าวจับยาจุดกนัยงุผิดกฎหมาย	
กันบ้าง	 โดย	อย.	 ร่วมกับ	บก.ปคบ.	 เข้า
ตรวจสอบสถานที่นำาเข้าชื่อ	บริษัท	หลาน
ไค	ซนิ	หยวน	ฟา	จำากดั	เลขที	่25/3	หมู	่4	
ต.บางคูรัด	 อ.บางบัวทอง	 จ.นนทบุร	ี
พบว ่า เ ป ็ นสถาน ท่ี เ ก็ บย า จุ ดกั นยุ ง
ตรา	 LaoJun	 ลักษณะเป็นกล่องสีเหลือง	
ฉลากแสดงภาษาจีน	 ระบุส่วนประกอบ
สำาคัญของสาร	 Meperfluthrin	 0.05%		
นอกจากนี้	อย.	ได้รับแจ้งจากสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรให้ตรวจสอบ
การผลติ	การนำาเข้า	และการควบคมุฉลาก
ของผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง	ตรา	goldeer	
ซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแสดงฉลาก
ไม่ถูกต้อง	และไม่มีฉลากภาษาไทย	ดังนั้น
อย.	 ร่วมกับ	 บก.ปคบ.	 ทำาการสืบสวน
และล ่อซื้ อยาจุดกันยุ งดั งกล ่ าวจาก
นายอภิเชษฐ์	 ผ่านทางเฟซบุ๊ค	 (www.
facebook/goldeer999)	 โดยนัดส่งของ
บรเิวณซอยเอกมยั	89/7	และเมือ่นายอภเิชษฐ์

นำาสินค ้ามาส ่ง	 เจ ้าหน้าที่จึงแสดงตัว
และทำาการตรวจยึดของกลาง	 ซึ่งจาก
การตรวจสอบพบ เป ็ นยาจุ ดกั นยุ ง
ตรา	goldeer	1981	ลกัษณะกล่องสีนำา้เงนิ	
แสดงฉลากภาษาจีน	 ระบุส่วนประกอบ
สำาคัญของสาร	Meperfluthrin	 0.08%		
อย.	 แจ้งข ่าวว ่า	 สารเมเพอร์ฟลูทริน	
(	Meperfluthrin	)	ที่ระบุไว้ตามเอกสาร
ยาจุดกันยุง	 เป็นสารที่อยู ่ในกลุ ่มของ
สารไล่แมลง	ไพรีทริน	หรือ	ไพรีทรอยด์	ที่	
อย.	 ยังไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตราย						
ชนิดที่	 2	 จึงขอเตือนผู ้บริโภคอย่าซื้อ
อย ่ า ใช ้ยาจุดกันยุ งที่ มี ส ่ วนผสมของ
สารดังกล่าว	 เพราะอาจได้รับอันตรายได้
เนื่องจากสาร	 Meperfluthrin	 ยังไม่มี
ข้อมูลวิชาการยืนยันในความปลอดภัย
แต่อย่างใด	 การออกข่าวตรวจจับครั้งใด	
อย.	จะมีข้อมูลความรู้เตือนผู ้บริโภคให้
ระวังอยู่เสมอ	 หวังเห็นผู้บริโภคทุกคนไม่
ตกเป็นเหยื่อสินค้าผิดกฎหมาย	และได้รับ
อันตรายโดยไม่รู้ตัวค่ะ	

	 	 ยงัมหีลายข่าวทีไ่ม่ได้เล่าในฉบับนี้	
ขอยกยอดไปฉบับหน้า		ติดตามอ่านนะคะ	
Bye	Bye	ค่ะ



09

ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

ผลิตภัณฑ์ย้อมผม 
เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ?

 ลูกสาวดิฉันชอบเปลี่ยนสีผม 
 เป็นประจ�า ไม ่ซ�้ายี่ห ้อ แถม
เปลี่ยนแต่สีสด ๆ ทั้งนั้น จึงต้องรบกวนขอ
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ย้อมผมเพื่อดิฉัน
จะได้น�าไปตักเตือนลูกค่ะ 
 
   สมัยก่อนผลิตภัณฑ์ย้อมผมจะมีสี
	 		ให้เลือกเพียงสีดำา	หรือสีนำ้าตาล
ซ่ึงแตกต่างจากปัจจุบันที่มีสีให้เลือกมากมาย
หลายเฉดสี	 แถมขั้นตอนการเปลี่ยนสีผมก็
ทำาได ้ด ้วยตัวเอง	 ไม ่ยุ ่งยาก	 แต่ในขณะ
เดยีวกันการเปล่ียนสีผมอาจต้องเสีย่งอนัตราย	
หากใช ้ผลิตภัณฑ ์ย ้อมผมโดยขาดความ
ระมัดระวัง	ดังนั้น	 เพื่อความปลอดภัย	เรา
ควรทำาความรู้จักผลิตภัณฑ์ย้อมผมกันก่อน....
	 ผลิตภัณฑ์ย ้อมผมแบ่งได้เป็น	 5	
ประเภท	ได้แก่	
 1.  ครมีปรบัสผีม (Hair restorers) 
มีสารออกฤทธิ์สำาคัญคือ	 ตะกั่วอะซิเตด	
ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีต้องทา	 และนวดบน
เส้นผม	ทุกวัน	จนได้สีตามต้องการ		 	
             2.  สมนุไพรย้อมผม (Vegetable 
hair dyes) หรือ เฮนนา (Henna)	เป็นสีที่
ทำามาจากพืช	โดยสกัดจากผงของใบและ
ก่ิงแห้ง	 ซึ่งหลังจากย้อมผม	สีของผมที่ได้จะ
เป็นสีนำ้าตาลทอง	
 3. สีย้อมผมช่ัวคราว(Temporary 
hair dyes)	สีย้อมผมประเภทนี้จะเคลือบสีที่
บริเวณผิวของเส้นผม		ไม่ซึมเข้าสู ่ชั้นกลาง	

(Cortex)	ของเส้นผม	ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มักพบ
ในรูปแบบครีมแต่งผม	เช่น	เจล	มูส	ครีม	ผง
สเปรย์	color	rinse	(ชนิดล้างออก)
 4.  สย้ีอมผมชนดิกึง่ถาวร  (Semi- 
permanent hair dyes)	มีส่วนประกอบ
ของสซีึง่มโีมเลกลุขนาดเลก็	 สามารถซึมเข้าไป
ถึงชั้นกลางของเส้นผมได ้ โดยไม่ต ้องมี
สารเปอร์ออกไซด์	 และส่วนผสมของแอมโมเนยี	
ซึ่งสีจะคงทนอยู่จนถึงเมื่อสระผมประมาณ	
4-5	ครั้ง
 5 .  สี ย ้ อ ม ผ ม ช นิ ด ถ า ว ร 
(Permanent hair dyes)	 ผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้จะประกอบด้วยครีมย้อม	 และ
นำ้ายาผสม	 เมื่อนำามาย้อมผม	 เส ้นผมจะ
เปลี่ยนสีทันที	สีจะติดทนนาน	ไม่ซีดจาง	
	 ทั้ ง นี้ 	 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ย ้อ ม ผ ม
ส่วนใหญ่มักมีส่วนผสมของสีย้อม	 ได้แก	่
p	–	phenylenediamine	หรือ	PDD	ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้	 เช่น	 เป็นผื่น
ขึ้นบริเวณศีรษะ	 และอาจจะลามไปถึงต้นคอ	
หลังหู	 ใบหู	 นอกจากนี้	 ผู ้ท่ีแพ้สารชนิดนี้
อาจเกิดปฏิกิริยาการแพ้กับสารอื่นท่ีมีสูตร
โครงสร้างใกล้เคียงกัน	 เช่น	 Benzocaine,	
Procain,	 Sulfonamind	 และสารป้องกัน
แสงแดดกลุ่ม	p	–	aminobenzoic	acid	
(PABA)	ดังนั้น	 ผู้ที่แพ้	 PDD	หากจำาเป็นต้อง
ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม	ควรเลี่ยงไปใช้ผลิตภัณฑ์
ย้อมผมกลุ่มอื่นแทน	 เช่น	 ใช้สีย้อมผมที่ทำา
มาจากพืช	หรือ	เฮนนา	เป็นต้น	

	 อย่างไรก็ตาม	เพื่อความปลอดภัย	
จึ งควรทดสอบการแพ ้ก ่ อนใช ้ทุ กครั้ ง	
โดยทาผลิตภัณฑ์เล็กน ้อยบริ เวณหลังหู
หรือท้องแขนทิ้งไว้	 24	–	48	ชั่วโมง	หาก
ไม่มีความผิดปกติใด	ๆ	สามารถใช้ได้	 โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการใช้ที่ระบุไว ้
บนฉลากอย่างเคร่งครดั	 และห้ามผสมผลติภณัฑ์
ย้อมผมต่างชนิดเข้าด้วยกัน	 เพราะอาจเกิด
อันตรายจากการใช้ได้	 รวมถึงอย่าปล่อยให้
ผลิตภัณฑ์ย้อมผมอยู่บนศีรษะนานเกินความ
จำาเป็น	ที่สำาคัญ	ห้ามนำามาย้อมคิ้วและขนตา
เป็นอันขาด	และหากใช้แล้วมีความผิดปกติ
ใด	 ๆ	 เช่น	 แสบ	 ร้อน	 แดง	 คันยุบยิบ	 ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ครั้งแรกหรือเคยใช้มาระยะหนึ่ง
แล้วก็ตาม	 ต้องหยุดใช้ทันที	 แล้วล้างออก
ด้วยนำ้า	 แต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น	 ควรรีบพบ
แพทย์โดยด่วน	 พร้อมนำาฉลาก	 ซอง	 กล่อง
ผลิตภัณฑ์ไปให้แพทย์ดูด้วย 

	 	 อย่าลืมนะคะ	 หากท่านผู้อ่าน			
มี ข ้ อสงสั ย เกี่ ย วกับผลิ ตภัณฑ ์ สุ ขภาพ	
สามารถส่งจดหมายมาถามเราท่ี	 กลุม่เผยแพร่ 
ประชาสั มพั นธ ์ กองพัฒนาศั กยภาพ   
ผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เลขที่   88/24  ถนนติวานนท ์ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000	 	แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าค่ะ

	 ใครที่ชอบเปลี่ยนสีผมบ่อย	ๆ	ต้องอ่าน...	ถามมา	-	ตอบไป	มีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ย้อมผมมาฝากค่ะ

 “ เพื่อคว�มปลอดภัย จึงควรทดสอบก�รแพ้ก่อนใช้ทุกครั้ง 
โ ด ย ท � ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ เ ล็ ก น ้อ ย บ ริ เ ว ณ ห ลั ง หู ห รื อ ท ้อ ง แ ข น ทิ้ ง ไ ว ้ 
24 – 48 ชั่วโมง ห�กไม่มีคว�มผิดปกติใด ๆ ส�ม�รถใช้ ได้ โดยปฏิบัติ
ต�มขั้นตอนและวิธีก�รใช้ที่ระบุไว้บนฉล�กอย่�งเคร่งครัด ”

www.clipmass.com
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		เภสัชกรชำานาญการ	สำานักยา	อย.

ร้านยาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่...
ก�รยกระดับคุณภ�พร้�นย�เพ่ือประช�ชน

ก

มาตรฐานร้านยาใหม่  
เพื่อผู้มารับบริการได้ใช้ยาที่ปลอดภัย

” 

“

	 ฎกระทรวงการขออนุญาต	และ

	 การออกใบอนญุาตขายยาแผนปัจจบัุน	

พ.ศ.	 2556	 ซึ่ งมีผลบังคับตั้ งแต ่วันท่ี

25	มิถุนายน	2557	นั้น	นับว่าเป็นการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของระบบร้าน

ขายยาของไทย	 ทีต่อบสนองต่อสทิธผิูบ้รโิภค

และสร้างความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้มาใช้

บริการของร้านยา

	 ในกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการ

ปรบัปรงุกฎกระทรวงฉบบัที	่15	(พ.ศ.	2525)	

และกฎกระทรวงฉบับที่	21	(พ.ศ.	2528)

ออกตามความในพระราชบัญญัติยา	

พ.ศ.	2510	ที่บังคับใช้กับร้านยามาอย่าง

ยาวนานกว่า	 32	 ปี	 ให้มีความทันสมัยต่อ

ให้บริการโดยเภสัชกร	และบริเวณสำาหรับ

ให้คำาปรึกษาด้านยา	 และเก้าอี้	 สำาหรับนั่ง

ในขณะรับคำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับการ

ใช้ยาอย่างปลอดภัยจากเภสัชกร

	 3.		 มกีารควบคมุอณุหภมูภิายในร้าน

ให ้เหมาะสมในการเก็บรักษายา	 โดย

จะต้องควบคุมอุณหภูมิภายในร้านให้

ไม่เกิน	30	องศาเซลเซียส	ซึ่งเป็นอุณหภูมิ

ที่ ใช ้ในการกำาหนดวันหมดอายุของยา

บนฉลากยา	 โดยอาจใช้เครื่องปรับอากาศ

เป ็ นตั วช่วย ในการควบคุ มอุณหภูมิ

ภายในร้าน

	 4.		 แสงแดด	จะต้องไม่ส่องกระทบ

โดยตรงถึงผลิตภณัฑ์ภายในร้านยา		รวมถงึ

การจัดเก็บยาในร้านจะต้องไม่เก็บใกล้

แหล่งกำ า เนิ ดความชื้ น 	 เช ่น 	 ตู ้ปลา

พดัลมไอนำา้		แอร์นำา้		เป็นต้น		เพราะนอกจาก	

แสงแดดแล้ว	 ความชื้นก็เป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่ทำาให้ยาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

 

สถานการณ์ปัจจุบัน	 และเป็นการเตรียม

ความพร้อมเพื่อเข้าสู ่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	ทั้งนี้

ตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับ	

มีดังนี้

 

	 1.		ผู้บริโภคสามารถทราบว่าใคร

คอืเภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิารประจำาร้านนี้	

ด้วยรูปถ่ายบนป้ายแสดงชื่อของเภสัชกร

ที่เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำาร้านนั้น

	 2.		มีพื้นที่ในขนาดที่เหมาะสม

ต่อการให้บริการที่สะดวก		โดยมีส ่วน
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	 5.	 มีการจัดร้านยาท่ีเป็นสัดส่วน

มากขึ้น	ได้แก่

 ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร	 โดย

ในส่วนนี้ จะ เป ็นยาที่ ต ้อ งจ ่าย 	 หรื อ

ควบคุมการจ่ายโดยเภสัชกร	ยาในส่วนนี	้

ได้แก่	 “ยาอันตราย”	และ	“ยาควบคุม

พิเศษ”	 ตามกฎหมาย	 ซึ่งยาทั้งสองกลุ่มนี้

มีความจำาเป็นที่ต้องได้รับคำาแนะนำา	หรือ

การคดักรองก่อนจ่ายยา	เพราะยาในกลุม่นี้

มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากหากใช้ไม ่

ถูกต้อง	 หรือ	 การส่งมอบยาที่ผิดพลาด

คลาดเคลือ่น	 ไม่ว่าจะเป็นยาทีม่รีปูร่าง	 สสีนั	

ชื่อเรียก	คล้ายกัน	(Look	alike	–	Sound	

alike	 :	 LASA)	หรือยาที่ห้ามใช้ในคนที่

ต้องมีการใช้ม่าน	 หรือวัสดุทึบแสงปิดบัง

ในบรเิวณนี	้ พร้อมข้อความแสดง	 “ขณะนี้

เภสัชกรไม่อยู ่ปฏิบัติการ	 ไม ่สามารถ

จำาหน่ายยาในบริเวณนี้ได้”

 ส่วนส�าหรับให้ค�าปรึกษาแนะน�า  

มีการจัดพื้นที่สำาหรับผู้มาขอรับบริการที่

เป็นสัดส่วนโดยมีพ้ืนที่บนเคาเตอร์	 หรือ

โต๊ะซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการ	 สามารถ

วางแฟ้มประวัติผู้ป่วย	 และอุปกรณ์หรือ

หนงัสอืทีป่ระกอบการให้คำาปรกึษาแนะนำา	

ตลอดถึงยาที่ผู ้ป่วยได้รับ	 รวมถึงมีเก้าอี้

สำาหรับเภสัชกร	และผู้มาขอรับคำาปรึกษา

แนะนำา	พร้อมทั้งมีป้ายแสดงชัดเจน

 ส่วนส�าหรับให้ลูกค้าสามารถ

เลือกซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง	 ยาที่จัดเรียง

ในส่วนนีจ้ะเป็นกลุม่ของยาสามญัประจำาบ้าน	

แผนปัจจุบัน	 และยาสามัญประจำาบ้าน

แผนโบราณ	 วัสดุ	 อุปกรณ์การแพทย์		

เครื่องสำาอาง	 รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพ	

อื่น	 ๆ	 โดยจะเป็นบริเวณที่ลูกค้าสามารถ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเองด้วยการ

อ่านจากฉลาก		

 จากข้างต้นนี้เป็นเพียงลักษณะ

ทางกายภาพที่สังเกตได ้อย ่างชัดเจน

เท่านั้น	 ทั้งนี้ยังมีในส่วนของวิธิปฏิบัติทาง

เภสัชกรรมชุมชน	หรือ	 จี	 พี	 พี	 (Good 

มีโรคประจำาตัวบางอย่าง	 หรือยาที่ห้ามใช้

ในสตรีมีครรภ์		รวมไปถึงการปรับขนาดยา

ที่เหมาะสมในเด็ก	หรือผู้สูงอายุ		เป็นต้น	

ทั้งนี้ขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่จะ

Pharmacy	 Practice	 :	 GPP)	 ที่ร้านยา

ยังต้องปฏิบัติ	 เช่น	 การมีระบบควบคุม

ยาหมดอายุที่ชัดเจน	 เป็นรูปธรรม	 	 การ

จดบันทึกเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในร้าน

ให้เป็นไปตามที่กำาหนด	 	 เภสัชกรแต่งกาย

ด้วยเสื้อกาวน์สีขาว	 ติดเครื่องหมาย

สญัลกัษณ์ของสภาเภสชักรรม	และแสดงตน 

ว่าเป็นเภสัชกร		เป็นต้น

ม�ตรฐ�นร้�นย�ใหม่  
เพื่อผู้ม�รับบริก�ร
ได้ใช้ย�ที่ปลอดภัย
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เครื่องส�ำอำงที่ใช้...ปลอดภัยจริงหรือ?

ที่มา 	:	แผ่นพับ	เรื่อง	เครื่องสำาอางที่ใช้... 
										ปลอดภัยจริงหรือ??
ภาพ	 :	 www.google.co.th	,	www.ecouterre.com

เพื่อความปลอดภัย ก่อนใช้เครื่องส�าอางใด ๆ 
ควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้ง 

โดยทาเครื่องส�าอางเล็กน้อยบริเวณหลังหูหรือท้องแขนทิ้งไว้ 
24 – 48 ชั่วโมง หากไม่มีความผิดปกติใด ๆ แสดงว่าสามารถใช้ได้

	 มัยนี้ไม่ว่าสาวว่าหนุ่ม	จะอายุน้อย

	 หรืออายุมาก	 ต่างก็ให้ความสำาคัญ

ในเรื่องของความงามและผิวพรรณกัน

ทั้ง น้ัน	สังเกตได ้จากเครื่องสำาอางท่ีมี

ให ้ เ ลื อกหลากหลายชนิ ดและยี่ ห ้ อ

ในท้องตลาด	ที่ต ่างแข่งขันกันโฆษณา

สรรพคุณ	ทั้งรักษาสิว	ฝ้า	กระ	จุดด่างดำา

หรือทำาให้หน้าขาว	 ซึ่งส่วนใหญ่พบปัญหา

การลักลอบผสมสารห ้ามใช ้ 	 ได ้แก่	

สารไฮโดรควโินน สารประกอบของปรอท 

และกรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ 

การแสดงฉลากเครื่องสำาอางโดยไม ่มี

ภาษาไทย	ไม่แจ้งหรอืปกปิดข้อมลูทีจ่ำาเป็น 

ในการตัดสินใจซื้อ	รวมทั้งการโฆษณา

อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 

 ดงันัน้	ก่อนตดัสนิใจซือ้เครือ่งสำาอาง 

ควรปฏิบัติดังนี้	

  3	ซ้ือเครือ่งส�าอางจากร้านค้า

ที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้ 

  3 ซ้ือเครื่องส�าอางที่มีฉลาก

ภาษาไทย	โดยระบขุ้อความท่ีจำาเป็นครบถ้วน 

แก้ฝ้า	เป็นต้น

และเพื่อความปลอดภัย	ก่อนใช้

เครื่องสำาอางใด	ๆ 	ควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์

ให้ละเอียด	ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้ง	

โดยทาเครื่องสำาอางเล็กน้อยบริเวณหลังหู

และชื่อทางการค้า	ชื่อสารทุกชนิด	ที่ใช้

เป็นส่วนผสม	ชื่อที่ต้ังผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้า	

เดือนปีที่ผลิต	 เดือนปีที่หมดอายุ	วิธีใช	้

คำาเตือน(ถ้ามี)	

 3ซื้อเครื่องส�าอางที่มีภาชนะ

บรรจุหีบห่ออยู่ในสภาพดี	ไม่แตกรั่ว	และ

มกีารเกบ็รกัษาอย่างดี	ไม่อยูใ่นทีโ่ดนแสงแดด

มีความร้อน	หรือความชื้น

 7 อย่าหลงเชือ่ค�าโฆษณาทีอ่วดอ้าง

สรรพคณุเกนิจรงิ	โดยเฉพาะทีอ้่างสรรพคณุ

ส

ชดัเจน	อาท	ิเลขทีใ่บรบัแจ้ง	ช่ือเครือ่งสำาอาง

เลขที่ใบรับแจ้ง 
เลข 10 หลัก

10-1-52xxxxx

นอกเหนือจากความเป็นเคร่ืองสำาอาง	

อย่าได้เชื่อเด็ดขาด	เนื่องจากเครื่องสำาอาง

มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายเพื่อความสะอาด 

ความสวยงาม	หรือส่งเสริมให้เกิดความ

สวยงามเท่านัน้	เครือ่งสำาอางจึงไม่มสีรรพคณุ

ในการรักษา	หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของร่างกายได้	เช่น	ไม่สามารถรักษาสิว 

ก่อนใช้    หลังใช้

หรือท้องแขนทิ้งไว้	24	–	48	ช่ัวโมง	หาก

ไม่มีความผิดปกติใด	ๆ	แสดงว่าสามารถ

ใช้ได้	แต่หากใช้แล้วผิดปกติให้หยุดใช้ทันที	

และรีบไปพบแพทย์ค่ะ	อย่างไรก็ตาม	หาก	

ผู ้บ ริ โภค ได ้ รั บอั นตรายจากการ ใช ้

เค ร่ืองสำ าอาง	 โปรดแจ้งร ้อง เรียนที่	

สายด่วน	อย.	1556	หรืออีเมล	 :	1556@

fda.moph.go.th	 หรือร ้องเรียนผ่าน	

Oryor	 Smart	 Application	 เพื่อ	 อย. 

จะได ้ ตรวจสอบ	 และดำ า เนินคดีกับ

ผู้กระทำาผิดค่ะ
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (9)  

ถึง	 คิวของงานมหกรรม	อย.น้อย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จัดขึ้นเมื่อวันที่	 2	 –	 4	 มิถุนายน	 2557	ณ	 โรงแรมเจริญธานี	 อำาเภอเมือง

	 จงัหวดัขอนแก่น	โดยจงัหวดัขอนแก่นรบัหน้าทีเ่ป็นแม่งาน	ในครัง้นี	้มคีณุครแูละนกัเรยีน	อย.น้อย	ทกุจงัหวดัในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื	

เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง	 เป็นการได้พบเพื่อนใหม่ที่มาจากต่างโรงเรียน	 และยังได้รับความรู้กันเพียบ	 อาทิ	 ความรู้เกี่ยวกับ

ฉลากหวาน	มัน	เค็ม	กิจกรรมขบวนการทานครบหมู่	และกิจกรรมฐานเรียนรู้	 เรื่อง	เด็กยุคใหม่	ฉลาดเลือก	ฉลาดบริโภค	ก่อนจะแยกย้าย

กลับบ้านยังมีความรู้ปิดท้ายด้วยหัวข้อเรื่อง	การดำาเนินงาน	อย.น้อย	ไทย	มองกว้าง	ก้าวไกล		เป็นไงกันบ้าง	นาน	ๆ	จะเจอกันสักทีต้องเต็มที่

จัดเต็มกันซะหน่อยนะคะ	 

	 โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	 ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	

เทศบาลนครหาดใหญ่	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ในวันที่	15	พฤษภาคม	2557	และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลคำาบง	

และเทศบาลตำาบลยอดแกง	อำาเภอนามน	จังหวัดกาฬสินธุ์	ในวันท่ี	16	พฤษภาคม	2557	ซ่ึงทุกหน่วยงานมีการดำาเนินงานอย่างเข้มแข็ง

และต้องขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำาบลยอดแกง	ที่สามารถคว้ารางวัลโครงการดีเด่นของเขตบริการสุขภาพที่	7	ประจำาปีนี้	

การด�าเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลนครหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การด�าเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลค�าบง และเทศบาลต�าบลยอดแกง อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13  กิจกรรมการศึกษาดูงาน
ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	
เรื่อง	ฉลากโภชนาการ	แบบ	จีดีเอ	
ผ่านกิจกรรม	 อย.น้อย	 เมื่อวันที	่
22	พฤษภาคม	 2557	ณ	 โรงเรียน
โคกสำาโรงวิทยา	 อำาเภอโคกสำาโรง	
จังหวัดลพบุรี

 สำาหรับโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ	 อย.	
ได้นำาคณะทำางานภาคประชาชน	และเครือข่าย	 เดินทางไปดูงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว	 เมื่อวันที่	 22	พฤษภาคม	2557	ที่ผ่านมา	ณ	 โรงเรียน
โคกสำาโรงวิทยา	และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลชอนสมบูรณ์
จังหวัดลพบุรี	ขอนำาภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ	

8,348	 ล้านบาท	 ยาไอซ์	 จำานวนรวมกว่า	
243	กิโลกรัม	มูลค่าประมาณ	487	ล้านบาท	
เฮโรอีน	 จำานวนรวมกว่า	 21	 กิโลกรัม	 มูลค่า
ประมาณ	17	ล้านบาท	เอ็กซ์ตาซี่	หรือ	ยาอี		
จำานวนรวมกว่า	 2	 กิ โลกรัม	 (ประมาณ	
9	 พันเม็ด)	 มูลค่าประมาณ	 9	 ล้านบาท	 ฝิ่น	
จำานวนรวมกว่า	74	กิโลกรัม	มูลค่าประมาณ	
2	ล้านบาท	 เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีกัญชา

ของกลางที่กองบัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติดนำามาร่วมเผา	จำานวน	5,066	กิโลกรัม	
มูลค่ากว่า	12	ล้านบาท	โดยเผาทำาลายด้วยวิธีไพโรไลติก	อินซิเนอะเรช่ัน	(Pyrolytic	
Incineration)	 ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงมาก	 ไม่ตำ่ากว่า	 850	 องศาเซลเซียส	 จะทำาให้เกิด
การสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ในอากาศและสิ่งแวดล้อม		

การเผาทำาลายยาเสพติดให้โทษของกลางจะมีคณะทำางานรักษาความปลอดภัยและ
ทำาลายยาเสพติดให้โทษของกลางเป็นผู้รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมี
เจ้าหน้าท่ีควบคุมท่ีเตาเผาและบริเวณรอบ	ๆ	มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพควบคู่ไปด้วยตั้งแต่
เริ่มต้นการเผาทำาลายจนการเผาทำาลายเสร็จสิ้น	 ตลอดจนเก็บตัวอย่างขี้เถ้าที่เหลือจาก
การเผาทำาลายส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพิสูจน์ว่ายังมีสารเสพติดหลงเหลือ
อยู่หรือไม่	ซ่ึงผลการตรวจทุกครั้งท่ีผ่านมาไม่พบว่ามียาเสพติดใด	ๆ	หลงเหลืออยู่	จากนั้น
จะมีการขนถ่ายขี้เถ้าไปฝังกลบ	 และมีการทำาความสะอาดเตาเผา	 ตลอดจนบริเวณเตาเผา
ก่อนจะมีการใช้งานในการเผาขยะอื่น	ๆ 	ต่อไป	จึงวางใจได้ว่ายาเสพติดที่เผาทำาลายไม่สามารถ
นำากลับมาใช้ได้อีก

ตราบใดท่ียังมียาเสพติดอยู่	 รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ	 เพราะปัญหายาเสพติดไมใช่
ของใครคนใดคนหนึ่ง	 แต่เป็นปัญหาของเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน	 ป้องกัน	 ปราบปราม
รวมถึงการทำาลายให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย	

	 กิจกรรมการศึกษาดูงานการพัฒนา	อสม.	ให้สามารถดำาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภค	เป็น	อส.คบ.	(อาสาสมัคร
คุ ้มครองผู ้บริโภค)	 เมื่อวันที่	 22	พฤษภาคม	2557	ณ	 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลชอนสมบูรณ์	อำาเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี
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อย. ร่วมกับ ต�ารวจ บก.ปคบ. บุกจับผลิตภัณฑ ์
อาหารปลอม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน�าเข้าจากต่างประเทศ ยี่ห้อ FUCO ผิดกฎหมาย

	 ดร .นพ .ปฐม	 สวรรค ์ป ัญญาเลิศ
รองเลขาธกิารฯ	อย.	ให้สมัภาษณ์	เรือ่ง	เตอืนภยั
การใช้ฟิลเลอร์	ในรายการข่าวเทีย่ง	ออกอากาศ	
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	 ช่อง	 5
ณ	อาคาร	1	ชั้น	 2	ตึก	อย.	 เมื่อวันที่	 11 
มิถุนายน	2557

 นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	รองเลขาธิการฯ	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.	 บุกจับผลิตภัณฑ์อาหารปลอม	 ย่านภาษีเจริญ
พร้อมกบัทลายแหล่งลกัลอบจำาหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารนำาเข้าจากต่างประเทศ	ยีห้่อ	FUCO	
ที่โฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริงผิดกฎหมายทางเว็บไซต์	 ย ่านประชาอุทิศ	 44	 กทม.
ณ	ห้องประชุมอาคาร	4	ชั้น	6		ตึก	อย.	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2557

รองเลขาธิการฯ อย. ให ้สัมภาษณ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
เรื่อง เตือนภัย การใช้ฟิลเลอร์

	 ภก.วีระชัย	 นลวชัย	 ผอ.กองพัฒนา
ศกัยภาพผู้บริโภค	รองโฆษก	อย.	 ให้สมัภาษณ์	
หนังสือพิพม์สยามวิเคราะห์	 เรื่อง “แนวทาง
การดำาเนนิงานของ	อย.”	ณ	กองพฒันาศกัยภาพ
ผู้บริโภค	อาคาร	5	ชั้น	6	ตึก	อย.	เมื่อวันที่ 
3	พฤษภาคม	2557

รองโฆษก อย. ให้สมัภาษณ์หนงัสอืพมิพ์ 
สยามวิเคราะห์

การประชุม “โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหาร SMEs
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลความปลอดภัยอาหาร รองรับการเข้าสู่ AEC”

 นส.ทิพย์วรรณ	ปริญญาศิริ	ผอ.สำานักอาหาร	 เป็นประธานการประชุม	“โครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานที่ผลิตอาหาร	 SMES	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำากับ
ดูแลความปลอดภัยอาหาร	รองรับการเข้าสู่	AEC”	ณ	ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	อาคาร	1	
ชั้น	1		ตึก	อย.	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2557
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	 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	อย.	 เป็นประธานเปิดงาน	The	ASEAN	Cosmetic	Scientific	Body	 (ACSB)	20th 
Meeting		ณ	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล	(The	Sukosol)	ถ.ศรีอยุธยา	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	3-4	มิถุนายน	2557

	 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของ	 อย.	
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