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ภก.วีระชัย นลวชัย 

ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เริ่มต ้น
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยความคกึคกัอย่างยิง่       
เริ่มจาก 2 ตุลาคม 2557 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ.  
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. และทีมที่ปรึกษา ได้มา
ตรวจเยี่ยมสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มี 
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. และคณะผู้บริหาร 
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยาให้แก่คณะ รมว.สธ. ฟัง
งานนี้สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได ้รับคำา
ชื่นชมจากผู้บริหารกระทรวงและได้รับข้อชี้แนะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำามาพัฒนางานของสำานักงานคณะกรรมการ

03 Hot Issue
เจ้�กระทรวงหมอพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม อย.

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นำ้�มันทอดซำ้� อันตร�ย

05 อย.ออนไลน์
คุณรู้จักมั้ย? ฉล�ก GDA หว�น มัน เค็ม

06 กินเป็น ใช้เป็น
ย�รักษ�กลุ่มอ�ก�รท�งระบบผิวหนัง  
(ย�จ�กสมุนไพร :  ในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ...ตอนท่ี 14)

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

09 ถามมา-ตอบไป Q&A
ไขข้อข้องใจ “ย�ชื่อส�มัญ”

10 รอบรู้เรื่องยา
“ออฟฟิศซินโดรม” ภัยเงียบของคนทำ�ง�น
ออฟฟิศ

12 เกร็ดเล็กน่ารู้
ระวัง! สังคมก้มหน้� ทำ�เสียสุขภ�พต�

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2558 (1)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

สำ�

อาหารและยาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ครับ

 จากนั้น วันท่ี 3 ตุลาคม 2557 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการฯ อย. 
เป็นผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภท
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ประจำาปี พ.ศ. 2557 จาก ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม              
รองนายกรฐัมนตร ีณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตี
คุณภาพการปฏิบัติงานของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การนำาของ นพ.บุญชัย 
สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. 

 สุดท้าย ท้ายสุด บก. ขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งงานใหญ่ งานสำาคัญของสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กับงานพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำาปี 2558 โดยจัด
ต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้วนะครับ เป็นรางวัลที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มอบให้กับ
สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คุณธรรมและจิตสำานึกที่ดี
ต่อสังคม ขณะนี้อยู่ในระหว่างเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการคัดเลือก กำาหนดปิดรับสมัครภายใน 
28 พฤศจิกายน 2557 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในเดือน
มีนาคม 2558 ครับ ส่วนท่านผู้อ่านที่เป็นแฟนประจำาคอลัมน์ใด ไม่ว่าจะเป็น เก็บข่าว...เล่าเรื่อง  
ยาจากสมุนไพร เรื่องเล่าจากเครือข่าย ฯ ทุกคอลัมน์ยังอยู่ครบถ้วน อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระที่มี
ประโยชน์เหมือนเดิม ขอเชิญทุกท่านเลือกอ่านได้ตามสะดวกเลยครับ

 ฉบับนี้ลากันเท่านี้ก่อนครับ



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนน�น
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

m อ่านต่อหน้า 14
03

เจ้ากระทรวงหมอพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม อย.

ควรเร่งรัดดำ�เนินก�รปรับแก้ไขกฎหม�ยบ�งฉบับที่ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นของ อย. คล่องตัวขึ้น 
ส่งผลดีด้�นเศรษฐกิจ เข้มงวดตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภ�พนำ�เข้�ให้ทั่วถึง 

โดยเฉพ�ะสเตียรอยด์ต้องควบคุมให้อยู่ในระบบ เพื่อลดปัญห�ก�รลักลอบนำ�ไปใช้ในท�งที่ผิด

เ มื่อวันที่ 2 ตุล�คม 2557 ที่ผ่�นม�
 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ 
ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ พร้อมคณะทีป่รกึษา ตรวจเยีย่ม
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

โดยมี นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ดร.นพ.ปฐม
สวร รค ์ ป ัญญา เลิ ศ  รอ ง เ ลข าธิ ก า ร
คณะกรรมการอาหารและยา นพ.ไพศาล 
ดั่นคุ ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา ภก.ประพนธ์ อางตระกูล

รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าท่ี อย. 
ให้การต้อนรบั ณ ห้องประชมุชยันาทนเรนทร 
อาคาร 1 ชัน้ 1 ตึกสำานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข 
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คนท�า : สูดดม
มาก ๆ ก็เสี่ยง

คนกินเสี่ยง

โรคมะเร็ง
โรค

หลอดเลือด โรคหัวใจ
โรคความดัน

โลหิตสูง

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

น�้ามันทอดซ�้า อันตรายน�้ามันทอดซ�้า อันตราย
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อย.ออนไลน์

คุณรู้จักมั้ย ? 
ฉลาก GDA หวาน มัน เค็ม

กลุ่มสารสนเทศ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ขอเชิญชมได้ที่                
http://www.oryor.com/

oryor_gda/

ม 

 ล่าสุด ต้นเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา 
เว็บไซต์ oryor.com เปิดตัว mini website 

เกี่ยวกับ ฉลาก GDA หวาน มัน เค็ม

 าทำาความรู้จักกับ ฉลาก GDA หวาน 

 มัน เค็ม ว่าคืออะไร ?  อยู ่ที ่ไหน ?

บอกอะไร ?  อ่านอย่างไร ?  ตัวช่วยป้องกัน

โรคอย่างไร ?  นอกจากน้ันยังรวบรวมส่ือเด็ด ๆ 

ที่เน้นเฉพาะเรื่อง ฉลาก GDA โดยเฉพาะ      

ในรูปแบบ responsive website ท่ีสามารถ 

รับชมได้เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ , 

tablet หรือ smart phone รุ ่นต่าง ๆ 

เพราะเว็บไซต์จะปรับรูปแบบให้เหมาะสม 

กับอุปกรณ์ของผู้อ่านอัตโนมัติ

 Mini website ฉลาก GDA หวาน 

มัน เค็ม เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ อย. ที่

คาดหวังจะนำาเสนอสื่อในรูปแบบที่น่าสนใจ 

นำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ ท่านสามารถ

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสื่อใหม่ ๆ ของ อย. 

ได้ในวารสารฉบับต่อไป
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กินเป็น ใช้เป็น โดย ภก.วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

ยารกัษากลุ่มอาการทางระบบผวิหนงั
(ยาจากสมนุไพร : ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต.ิ..ตอนที่ 14)

1) ย�รักษ�กล�กเกลื้อน
 กล�กเกลื้อน เป็นเชื้อรา 2 ชนิด ที่พบ
ได้บ่อยตามผิวหนังชั้นนอก
 กล�ก/ขี้กล�ก (Ring worm) พบในคน
ทกุเพศ ทกุวยั เกดิจากเชือ้ราพวก dermatophyte 
มักเกิดเฉพาะผิวหนังชั้นนอกสุด รวมทั้งเส้นผม 
และเลบ็ ตดิต่อกนัโดยการสมัผสั หรอืใช้ของร่วมกนั 
หรือติดมาจากร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ตลอดจน
สัตว์เลี้ยงในบ้าน ถ้าเป็นตามขาหนีบเรียก สังคัง
ถ้าเป็นตามง่ามนิ้วเท้า เรียก นำ้�กัดเท้� หรือ 
ฮ่องกงฟุต
 เกลื้อน (Tinea versicolor) เกิดจาก
เช้ือรา Malassezia furfur ซ่ึงอยู่ตามผิวหนัง ใน
คนปกติ แม้จะมีเชื้อรานี้ก็ไม่ทำาให้เกิดโรค แต่คน
ที่มีเหงื่อออกมาก เชื้อรานี้จะเจริญงอกงาม จน
กลายเป็นเกลื้อน จึงมักพบในคนหนุ่มสาวมากกว่า
เด็กหรือคนสูงอายุ โดยเฉพาะคนที่ใส่เสื้อผ้าที่อบ 
หรือคนทีม่เีหงือ่ออกมาก เช่น คนทำางานกลางแดด 
แบกหาม หรือนักกีฬา
 ยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักฯ ที่ใช้รักษา
กลากเกลื้อน คือ
 ย�ทิงเจอร์ทองพันชั่ง เป็นสารสกัด
จากการใช้เอทิลแอลกอฮอล์ สกัดใบทองพันช่ังสด 
(Rhinacanthus nasutus L.) 
 สรรพคณุ ทาแก้กลากเกลือ้น โรคผวิหนงั 
ที่เกิดจากเชื้อรา หรือนำ้ากัดเท้า
 ขน�ด-วิธีใช้ ทาบริเวณที่เป็น วันละ 2 
คร้ัง เช้า , เยน็ จนกว่าจะหาย และควรใช้ติดต่อกนั 
อย่างน้อย 2 สัปดาห์
 ข้อควรระวัง 
 7	 ห้ามทาบริเวณขอบตา และเนื้อเยื่อ
อ่อน
	 7	 ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล 
หรือมีแผลเปิด

2) ย�รักษ�แมลงกัดต่อย ได้แก่ ผึ้ง ต่อ แตน
หมาร่า แมลงพวกนี้ จะมีเหล็กใน อยู่ที่ส่วนปลาย 
ของลำาตัว เมื่อต่อยเข้าผิวหนังคน จะปล่อยนำ้าพิษ
ออกมา ทำาให้เกิดอาการ เริ่มตั้งแต่ ปวด บวม 
แดง คัน แสบร้อน ถ้าเป็นมาก อาจบวมลุกลาม
อยู่หลายวัน ถ้าเกิดอาการแพ้รุนแรง อาจมีอาการ 
ริมฝีปากบวม หน ้าตาบวม ลมพิษขึ้นทั่วตัว
คลื่นไส้อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจหอบ จนถึง
ภาวะช็อค อาจตายได้ภายใน 15-30 นาที
 ยาสมุนไพรที่ ใช ้รักษาแมลงกัดต ่อย
ได้แก่
 ทิงเจอร์พลู มีตัวยาสำาคัญคือ สารสกัด
ที่ ได ้ จากเอทิลแอลกอฮอล ์  สกั ด ใบพลู สด 
(Piper betle L.)
 สรรพคณุ บรรเทาอาการผวิหนงัอกัเสบ 
หรืออาการอักเสบจากแมลงกัดต่อย 
 ขน�ด-วิธีใช้ ทาบริเวณที่ถูกกัด วันละ 
2 ครั้ง เช้า , เย็น หรือตามอาการ
 ข้อควรระวัง
	 7	 ห้ามทาบริเวณขอบตา และเน้ือเยื่อ
อ่อน    
 7	 ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล 
หรือมีแผลเปิด
	 7	 เมื่อทาติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจ
ทำาให้ผิวหนังเป็นสีดำา แต่เมื่อหยุดยาแล้ว อาการ
ดังกล่าวจะหายไป
3) ย�สม�นแผล หมายถึง ยาที่ใช้รักษาแผลสด
หรือทำาให้แผลหายสนิท มักมีฤทธิ์ฝาดสมาน 
(astringent) ได้แก่
 3.1 ย�บัวบก เป็นสารสกัดที่ได้จาก 
เอทิลแอลกอฮอล์ สกัดใบบัวบกแห้ง (Centella 
asiatica L.)
 สรรพคุณ ใช้สมานแผล
 

 ขน�ด-วิธีใช้ 
 G	 ทำาความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อ 
ก่อนทายา
 G	 ทาบริเวณผิวหนังที่เป็นแผล วันละ 
1-3 ครัง้
 ข้อควรระวัง
 7	 ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ผักชี ยี่หร่า
 7	 ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรค
มะเร็งผิวหนัง
 7	 ห้ามใช้ทาแผลเปิด
 7	 ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
 3.2 ย�เปลือกมังคุด เป็นสารสกัดด้วย
เอทิลแอลกอฮอล ์  จากเปลือกมังคุดแห ้ ง 
(Garcinia mangostana L.) 
 สรรพคุณ
	 G	ใช้สำาหรับแผลสด และแผลเรื้อรัง
	 G	แพทย์แผนโบราณ ใช้เปลือกมังคุด
ฝนกับนำ้าปูนใส ทารักษาแผลเบาหวาน
 ขน�ด-วิธีใช้ ทาบริเวณแผล วันละ 
2 ครั้ง เช้า , เย็น
 ข้อควรระวัง ห้ามทาบริเวณขอบตา 
และเนื้อเยื่ออ่อน
4) ย�รักษ�เริม-งูสวัด
 เริม เป็นโรคที่พบบ่อยในทุกเพศทุกวัย
เกิดจากเชื้อไวรัส Herpes simplex  ติดต่อโดย
การสมัผสั เป็นโรคทีห่ายได้เอง แต่กลบักำาเรบิได้อกี 
ทำาให้เป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ถ้าขึ้นตามอวัยวะเพศ มักมีอาการแสบ ๆ คัน ๆ 
และมตีุม่นำา้ใสขนาด 2-3 มม. ขึ้นเป็นกลุ่มโดยรอบ 
จะเป็นผื่นแดง ต่อมาตุ่มจะค่อย ๆ กลายเป็น
สีเหลืองขุ่น แล้วแตกสลายเป็นสะเก็ด หายได้เอง
ภายใน 1-2 สัปดาห์
 งูสวัด เป็นโรคที่พบบ่อย และพบได้
มากขึ้นตามอายุ ในเด็กเล็กจะพบน้อย เป ็น
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ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เกิดจากเชื้อไวรัส Herpes 
Zostor โรคนี้จะมีอาการรุนแรงขึ้น และระยะ
เวลาที่เป็นจะนานขึ้นตามอายุ มักจะเป็นครั้งเดียว
ในชวีติ เม่ือหายป่วยแล้ว จะไม่เป็นซำา้อกี ตรงกนัข้าม
กับโรคเริม ซึ่งเป็นซำ้าซาก ไม่หายขาด
 อาการเริ่มแรกจะรู ้สึกไม่ค ่อยสบาย 
อาจมีไข้ขึ้น ปวดตามผิวกาย โดยเฉพาะตามแนว
เส้นประสาท บางคนอาจปวดมาก หรือปวดแสบ 
คล้ายถูกไฟไหม้ มักพบเพียงซีกหนึ่งซีกใดของ
ทรวงอก ใบหน้า หรือ แขนขา   
 ยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเริม และงูสวัด 
ได้แก่    
 ย�พญ�ยอ เป็นยาที่มีสารสกัดด้วย 
เอทิลแอลกอฮอล์ จากพญายอ (Clinacanthus 
nutans Lind)

 สรรพคุณ แตกต่างกันไปตามรูปแบบ
ของตำารับต่าง ๆ ดังนี้
 (1)  ย�ครีม มีสารสกัดพญายอ ร้อยละ 
4-5 โดยนำ้าหนัก
   G ใช้บรรเทาอาการของเริม และ
งูสวัด
 (2) ส�รละล�ย มีสารสกัดพญายอ
ในกลีเซอรีน ร้อยละ 2.5-4 โดยนำ้าหนัก
	 				G	ใช้รักษาแผลในปาก (Aphthous 
ulcer) และแผลจากการฉายรังสี และเคมีบำาบัด
 (3) โลชั่น มีสารสกัดพญายอ ร้อยละ 
1.25 โดยนำ้าหนัก
    G ใช้ทาบรรเทาอาการผด ผื่นคัน 
ลมพิษ และตุ่มคัน
 (4) ย�ขี้ผึ้ง มีสารสกัดพญายอ ร้อยละ 
4-5 โดยนำ้าหนัก
    G ใช้บรรเทาอาการอกัเสบ ปวดบวม 
จากแมลงกัดต่อย 
 (5) ทิงเจอร์ มีสารสกัดพญายอ ร้อยละ 
10 โดยนำ้าหนัก
    G	ใช้บรรเทาอาการของเริม และ
งูสวัด
 ขน�ด-วธิใีช้ ทาบรเิวณท่ีมอีาการ วันละ 

5 ครั้ง
5) ย�รักษ�อ�ก�รปวดข้อ ปวดกล้�มเนื้อ ฟกชำ้� 
และเคล็ดยอก
 อาการเหล่าน้ี มกัพบในผูป่้วยโรคข้อเสือ่ม
 โรคข้อเสือ่ม พบในคนอายมุากกว่า 40 ปี 
ขึ้นไป หรือหลังวัยหมดประจำาเดือนพบในผู้หญิง
มากกว่าผู้ชายประมาณ 3 เท่า ถือเป็นโรคเรื้อรัง
ที่ไม่ค่อยมีโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายร้ายแรง 
มักมีอาการปวดขัดที่ข้อ เช่น ปวดเข่า ปวดสะโพก 
ปวดหลัง ปวดต้นคอ
 ผู ้ป่วยที่ปวดข้อเข่า มักจะปวดมาก
เมื่อเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืน และมักจะเป็น
ตอนกลางคืน หรือเวลาอากาศเย็นลง 
 ยาสมุนไพรที่ใช้ในกลุ่มนี้ ได้แก่
 5.1  ย�พริก มักทำาเป็นยาครีม ยาเจล
หรือยาขี้ผึ้ง
 G มี ตั ว ย า สกั ด จ า กผลพริ ก แห ้ ง 
(Capsicum annum L.) โดยควบคุมความแรง                    
ของสาร Capsaicin ที่สกัดได้ ให้มีในผลิตภัณฑ์
สำาเร็จรูป ร้อยละ 0.025 โดยนำ้าหนัก
 สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดข้อ ปวด
กล้ามเนื้อ 
 ขน�ด-วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่ปวด วันละ 
3-4 ครั้ง
 ข้อควรระวัง 
	 7	 ไม ่ควรใช ้ยานี้  ร ่วมกับยารักษา   
โรคหัวใจกลุ ่ม AEC Inhibitors อาจทำาให ้
เกิดอาการไอเพิ่มขึ้น  
 7	 อาจไปเพิ่มการดูดซึมของยารักษา
โรคหอบหืด
	 7	 อาจมีอาการแพ ้   ผิ วหนั งแดง
ปวดแสบปวดร้อน
 5.2  ย�ไพล เป็นยาครีมที่มีปริมาณ     
นำา้มนัระเหยง่ายจากเหง้าไพล (Zingiber montanum) 
ร้อยละ 14 โดยปริมาตรต่อนำ้าหนัก
 สรรพคุณ บรรเทาอาการบวม ฟกชำ้า 
เคล็ดยอก
 ขน�ด-วิธีใช้ ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มี

อาการ วันละ 2-3 ครั้ง 
 ข้อควรระวัง 
	 7	 ห้ามทาบรเิวณขอบตา และเนือ้เยือ่อ่อน  
 7	 ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล 
หรือมีแผลเปิด
 5.3 ย�นำ้�มันไพล เป็นยานำ้ามันที่ได้
จากไพล (Zingiber montanum) ด้วยวิธีการ
ทอด (hot oil extract) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 สรรพคุณ บรรเทาอาการบวม ฟกชำ้า 
เคล็ดยอก 
 ขน�ด-วิธีใช้ ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มี
อาการ วันละ 2-3 ครั้ง
 ข้อควรระวัง
 7	 ห้ามทาบรเิวณขอบตา และเนือ้เยือ่อ่อน
 7	 ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล 
หรือมีแผลเปิด
 ยาสมนุไพรกลุม่นี ้ ใช้บรรเทาอาการปวด
หรื อคั น โดยการออกฤทธิ์ ต ้ านการระคาย 
(Counter-irritants) ซึ่งทำาให้เกิดอาการแสบร้อน 
เพื่อกลบอาการปวด ซึ่งเป็นหลักการของยาข้ีผึ้ง
บรรเทาอาการปวดบวม ที่เรานิยมเรียกกันว่า 
ย�หม่อง จะออกฤทธิ์โดยการทำาให้บริเวณที่
ถูนวดเกิดการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น อาการปวด 
หรือเคล็ด ขัดยอก จึงบรรเทาลง เช่น ย�พริก 
จะมี Capsaicin ออกฤทธิ์ดังกล่าว
 พูดถึงพริก เป็นสมุนไพรใกล้ตัว คู่ครัว
คนไทยมาแต่ดึกดำาบรรพ์ คนไทยขาดพริกไม่ได้  
ในอาหารแทบทุกมื้อ และยิ่งรู ้สึกภูมิใจ เม่ือได้
ฉายาว ่า เล็กพริกขี้หนู  เพราะมีความดุ เด็ด
เผ็ดร้อนมากกว่า ใหญ่พริกหยวก เป็นไหน ๆ 
จึงมีภาษิต โลกนิติบทหนึ่ง เตือนไม่ให้ดูถูกของเล็ก        
4 อย่าง 

  อย่าหมิ่นของเล็กนั้น สี่สถาน

เล็กพริกพระกุม�ร จืดจ้อย

งูเล็กเท่าสายพาน พิษยิ่ง

ไฟเล็กเท่าหิ่งห้อย อย่าได้ ดูแคลน ฯ
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ดนิต� เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ข่ าวแรกที่จะบอกเล่าให้ระวังกันก็คือ  
 เรือ่ง “เฟรซเซลล์” อย. ได้ออกข่าวเตือน   
ประชาชนให้รับทราบว่า ในประเทศไทย
ยงัไม่เคยมกีารขึน้ทะเบยีนตำารบัยา “เฟรซเซลล์” 
หรือผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากรกแกะ เพื่อใช้   
ในการฉีดแต ่อย ่างใด และอย ่าหลงเชื่อ
การโฆษณาสรรพคุณยาฉีด ซึ่งอ้างมาจาก
เซลล์ของสตัว์ เช่น แกะ เนือ่งจากร่างกายมนษุย์
จะเกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันจากการได้รับ
สารแปลกปลอม ทำาให ้ เกิดการต ่อต ้าน
และทำาลายสารแปลกปลอมน้ัน เกิดอาการ
แพ้ต่าง ๆ ความรนุแรงจะแตกต่างเฉพาะบคุคล
ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได ้ เก็บข ่าว
ขอเตอืนทกุ ๆ ท่านทีค่ดิจะฉดีสารใด ๆ เข้าสู่
ร่างกาย เพื่อเสริมความงามหรือรักษาโรค
โปรดให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่อย่า
คิดฉีดจะดีที่สุดค่ะ ข่าวต่อไป อย. เตือน
ผูบ้รโิภค โดยเฉพาะวยัรุน่ อย่าหลงเชือ่โฆษณา
สรรพคุณเครื่องสำาอางที่ขายผ่านทางเฟซบุ๊ก 
ว่าสามารถช่วยลดปัญหาสวิ ฝ้า กระ จดุด่างดำา
ทำาให้ใบหน้าใส ขาวได้ เพราะผลิตภัณฑ์ที่
อวดอ้างนี้อาจมีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์
ปนเป ื ้อนอยู่  หากสารสเตียรอยด์สะสม
อยู่ใต ้ผิวหนังเป็นเวลานาน จะทำาให้เกิด
ผด ผื่น คัน แดงขึ้นในบริเวณที่ทา ผิวจะดู 

เหี่ยวเร็ว เพราะสเตียรอยด์จะเข้าไปทำาลาย
การสร้างคอลลาเจนในช้ันผิว ทำาให้หน้า
หมองคลำ้า ผิวขาดความชุ่มชื้น 

 มาที่ ข ่าว  อย.  ร ่วมกับตำ ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด จับกุมแผงค้า 5 แผง 
บริเวณย่านนานา ถนนสุขุมวิท พบขาย
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 คือ Xiemed 
(กลุ่มยานอนหลับ อัลปราโซแลม) ขายวัตถุ
ออกฤทธิใ์นประเภท 4 คือ Valium (กลุ่มยา
นอนหลับ ไดอาซีแพม) และขายยาไวอากร้า 
(Viagra) แจ้งข้อหามีโทษทั้งจำาและปรับ 
จงึขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชือ่ซือ้ยานอนหลบั
และยารั กษาอาการ เสื่ อมสมรรถภาพ
ทางเพศจากแหล่งจำาหน่ายตามแผงค้าต่าง ๆ  
เด็ดขาด โดยเฉพาะหากเป็นยานอนหลับ
อัลปราโซแลม (Alprazolam) หรือที่เรียกว่า 
“ยาเสียสาว” ซึ่งเป็นยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท หากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา
นาน จะทำาให้เกิดการติดยา และหากหยุดยา
ทันที จะเกิดอาการขาดยาหรือถอนยา เช่น 
คลื่นไส้ นอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็ว ซมึเศร้า 
เป็นโรคจิต หรืออาจถึงกับชักได้ และหาก
รับประทานยาดังกล่าวพร้อมกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จะทำาให้กดประสาทมากข้ึน 
และอาจกดการหายใจ ส่งผลให้เสียชีวิตได้ 
ในที่สุด

 ก ่อ น จ บ ฉ บั บ นี้  มี ข ่า ว ดี ข อ ง       
คุณสายนัต์ รวดเรว็ นกัวชิาการอาหารและยา
สำ านักอาหาร นัก เรียนทุนปริญญาเอก
ในโครงการผลิตและพัฒนาบุคคลากร

ด้านสาธารณสุ ข  อย .  ซึ่ ง ศึ กษาอยู ่ที่ 
G lasgow Caledonian Univers i ty 
ประเทศสกอ็ตแลนด์ ได้รบัรางวลั The John 
Craigs Student Award ประจำาปี 2014 
จากงานวิจัยเรื่อง Toxigenic Aspergillus 
spp. and aflatoxin contamination 
in selected food commodities of 
Asian origin sourced in the West of 
Scotland โดยทำาการศึกษาลักษณะการ
ปนเปื ้อน  ของแอฟลาท็อกซินและข้อมูล
รูปแบบ mycological profile ของอาหาร   
นำาเข ้าจากเอเชีย เก็บข่าวและชาว อย.   
ขอแสดงความยินดีและปรบมือให้ สำาหรับ
การไปสร้างชื่อเสียงให้กับ อย. เก่งจริง ๆ      
ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ ขอให้ทุกท่านดูแล
ร่างกายเป็นพิเศษ ไร้โรค ไร้ภัย มีความสุขใน
การทำางานค่ะ

 สวัสดีค่ะ เก็บข่�ว ฉบับต้อนรับปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558 เปิดศักร�ชใหม่ กับง�นใหม่ ๆ และสิ่งดี ๆ ที่จะต�มม�สำ�หรับทุกท่�นที่พูดดี คิดดี ทำ�ดี 

พร้อมกับเก็บข่�วยังทำ�หน้�ที่เล่�ข่�วในแวดวง อย. เช่นเดิมค่ะ ผ่�นไปแล้วสำ�หรับเทศก�ลกินเจในรอบแรก อย. ก็ ไม่รีรอได้ออกข่�วแนะผู้บริโภคในก�รเลือกซื้อ

เลือกบริโภคผักและผลไม้ให้ปลอดภัยจ�กส�รพิษตกค้�งจ�กย�ฆ่�แมลง ต้องเลือกผักในสภ�พสด ใหม่ ไม่มีลักษณะแข็งหรือกรอบจนเกินไป ไม่มีคร�บสีข�ว

ของส�รฆ่�แมลง ส่วนก�รเลือกซื้อผลไม้ ต้องดูที่ผิวสด ใหม่ ขั้วหรือก้�นยังเขียวและแข็ง เปลือกไม่ชำ้�หรือดำ� นำ�ผักและผลไม้ม�ล้�งด้วยนำ้�เปล่�ให้สะอ�ดทุกครั้ง 

ก่อนนำ�ไปปรุงอ�ห�รหรือบริโภค อ้อ สำ�หรับกินเจรอบสอง เริ่มวันที่ 24 ตุล�คม – 1 พฤศจิก�ยน 2557 ก็ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ท่ี อย. ให้ ไว้ เพื่อ      

คว�มปลอดภัยค่ะ

ภาพ : www.creditonhand.com

ภาพ : www.thairath.co.th

อย. แจง ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้ “เฟรซเซลล์” หรือผลิตภัณฑ์
ที่สกัดมาจากรกแกะในไทย



 ดิฉันเคยอ่�นหนังสือแล้วเห็น 
 คำ�ว่� “ย�ชื่อส�มัญ” ซึ่งดิฉัน
ได้อ่�นคว�มหม�ยจ�กหนังสือฉบับนั้น
แต่ยั ง ไม่เข ้ � ใจ  จึ งขอรบกวน อย . 
อธิบ�ยคว�มหม�ยของคำ�ว่� “ย�ชื่อ
ส�มัญ” ด้วยค่ะ 

 ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะ         
 ซื้อยาโดยเรียกช่ือการค้า หรือ
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์กันจนติดปาก เนื่องจาก
การแข่งขันทางการตลาดในการโฆษณา
ผลิตภัณฑ ์ เพื่อสร ้างความจดจำายี่ห ้อ
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค ทำาให้ผู้บริโภค
ไม่รู ้ว ่ายานั้นมีตัวยาหรือย�มีชื่อส�มัญ
อะไรซึง่สร้างความสบัสนและความซำา้ซ้อน
ในการใช้ยาของผู้บริโภคได้ ดังนั้น เพื่อ
ความปลอดภัยผู้บริโภคควรใช้ชื่อสามัญ
ของยาในการเลือกซื้อยาทุกครั้ง
ย�ชื่อส�มัญ..คืออะไร ?
 ยาชื่อสามัญ (Generic name)...
เป็นชื่อที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการ หรือ
ชือ่สากลของยา ซึง่แสดงถงึ สารออกฤทธิ์    
ในผลติภณัฑ์ยา โดยจะเป็นช่ือเรยีกมาตรฐาน
ที่องค์การอนามัยโลกกำาหนด ตัวอย่างเช่น 
“พาราเซตามอล” และ “แอสไพริน” 
เป็นชื่อสามัญของยาแก้ปวดบางประเภท 
หรือ “อะม็อกซี่-ซิลลิน” เป็นชื่อสามัญ
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ไขข้อข้องใจ “ยาช่ือสามัญ”

ของยาปฏิ ชี ว นะ (แก ้อัก เสบฆา่เชื้ อ
แบคทีเรีย) ชนิดหนึ่ง ซึ่งยาเหล่านี้จะมีชื่อ
เรียกทางการค้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งนี้ ชื่อ
ส�มญัน้ีไม่ได้หม�ยถึง ย�ส�มญัประจำ�บ้�น 
(หากเป็นยาสามัญประจำาบ้านบนฉลากจะ
ระบคุำาว่า “ยาสามญัประจำาบ้าน” ในกรอบ 
สีเขียวปรากฏอยู่ชัดเจน)
  สำาหรับคุณภาพมาตรฐานของ
ยาชื่อสามัญนั้น ผู ้บริโภคสามารถมั่นใจ     
ในคุณภาพมาตรฐาน และประสิทธิผล   
ในการรักษาของยาได้ เพราะผลิตภัณฑ์ยา
ทุกตำารับได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตำารับยา
กับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) และได้ผ่านการประเมินในด้าน
ประสิทธิภาพความปลอดภัย และคุณภาพ
มาตรฐานของยา โดยคณะอนุกรรมการฯ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง   
ผู ้ผลิตต ้องดำาเนินการตามหลักเกณฑ ์
และวธิกีารทีดี่ในการผลติ (GMP) ซ่ึงเป็นการ
ประกันคุณภาพยาที่ผลิตในแต่ละรุ ่น 
ให้เป็นไปตามที่ขึ้นทะเบียนไว้
 ดังนัน้ ในการเลือกซ้ือยาแต่ละคร้ัง
ผู้บริโภคควรซื้อยาโดยใช้ชื่อสามัญของยา 
เพือ่ลดปัญหาการใช้ยาซำา้ซ้อนอนัเนือ่งมาจาก
ยาชื่อสามัญเดียวกันแต่มีชื่อทางการค้า
แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำาให้ใช้ยาเกินขนาด 

และเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ และยัง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องจาก “ยาช่ือสามัญ”  
มรีาคาถกูกว่ายาต้นแบบในขณะทีคุ่ณภาพ
ทัดเทียมกัน ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถสังเกต
ชื่อสามัญของยาได้ที่ฉลากยาในหัวข้อ 
ส่วนประกอบของยา หรือบนแผงยา ซึ่ง
จะเป็นชื่อสามัญทางยา ของตัวยาที่เป็น
สารออกฤทธิ์พร ้อมปริมาณตัวยาที่ มี 
อ้อ...ท่ีสำาคญัอย่าลืม ซ้ือยาจากร้านขายยา
ที่มีเภสัชกรให้คำาปรึกษาแนะนำา ไม่ซื้อยา
จากอินเตอร์เนต เพราะเส่ียงที่จะได้รับ
ยาปลอม เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และ
ก ่อนรับประทานยา ควรอ ่ านฉลาก
ให้เข้าใจ ก่อนใช้ยา ศึกษารายละเอียด
ใน “เอกสารกำากบัยา” อาทิ  ช่ือผลิตภณัฑ์ 
ส ่วนประกอบ สรรพคุณ  ข ้ อบ่ง ใช ้ 
ขนาดการใช้ วธิใีช้ คำาเตอืน ข้อห้ามใช้ และ
ข้อควรระวัง เป็นต้น เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้ยา 
 หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถส่งจดหมายมา
ถามเราที่ กลุ่มเผยแพร่ประช�สัมพันธ์  
กองพัฒน�ศักยภ�พผู้บริโภค  สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รอ�ห�รและย� เลขที ่88/24   
ถนนตวิ�นนท์ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  
เรารอคำาถามของทุกท่านอยู่ค่ะ

พาราเซตามอล

บรรเท�ปวด และ ลดไข้ เมื่อพูดถึงคำ�ว่� “ย�ชื่อส�มัญ” หล�ยคนอ่�นแล้วเกิดคำ�ถ�ม
ขึ้นในใจว่� คืออะไร?? ถ�มม�ตอบไปฉบับนี้จึงเลือกเรื่องนี้ม�
ไขข้อข้องใจให้คว�มกระจ่�งกัน  ม�ติดต�มอ่�นกันเลย...
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรชำานาญการ สำานักยา อย.

“ออฟฟิศซินโดรม” 

ภัยเงียบของคนทำ�ง�นออฟฟิศ

“ออฟฟิศซินโดรม(Office Syndrome)” 
ควรแก้ไขด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำางาน 

และจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานใหม่

 “ออฟฟิศซินโดรม(Office Syndrome)” เป็นคำาที่ใช้เรียกกลุ่มอาการเจ็บป่วย

ท่ีพบบ่อยกับผู้ที่ทำางานออฟฟิศ หรือสำานักงาน ท่ีมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมในการ

ทำางาน รวมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น  

 เมื่อเกิด “ออฟฟิศซินโดรม” ขึ้น 

หลายคนมักแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เช่น 

ปวดหัวก็รับประทานยาพาราเซตามอล   

“

”
 a การนั่งทำางานตลอดเวลา ไม่มีการ

เคลื่อนไหวร่างกาย

 a	นั่งเพ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์  การ

จัดวางคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม  

เก้าอี้ที่นั่งทำางาน ไม่รองรับกับสรีระ ไม่มีพนักพิง 

และที่วางแขน

 a	รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์

มีปริมาณของไขมัน เกลือ และนำ้าตาลในปริมาณ

ที่สูง

 a	ด่ืมนำา้น้อยกว่า 2 ลิตร หรือ น้อยกว่� 

6-8 แก้วต่อวัน

 a	เครียด / พักผ่อนไม่เพียงพอ / 

ขาดการออกกำาลังกาย

 a	เครื่องพิมพ์  เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องปรับอากาศ  ที่ขาดการบำารุงรักษา / 

เอกสารท่ีมากมาย เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นและ

เชื้อโรค ฯลฯ

ปวดหลังก็รับประทานยาแก้ปวด/คลาย

กล้ามเนื้อ กรดไหลย้อนก็รับประทาน   

ยาลดกรด/ยาเคลือบกระเพาะ ภูมิแพ้ก็

รับประทานยาแก้แพ้/ยาลดนำ้ามูก เป็นต้น  

 เหล่�นี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เพร�ะ 

ส�เหตุที่แท้จริงยังไม่ได ้รับก�รแก้ไข  

นอกจ�กนี้ ก�รรับประท�นย�บ่อย ๆ  

ยังอ�จเป็นส�เหตุของ “โรคย�ทำ�” หรือ 

“โรคที่มีส�เหตุจ�กย�” ต�มม�ได้

  “ อ อ ฟ ฟิ ศ ซิ น โ ด ร ม ( O f fi c e 

Syndrome) ” ควรแก้ไขด้วยการปรบัเปลีย่น 

พฤติกรรมในการทำางาน และจัดสภาพ

แวดล้อมในการทำางานใหม่ เช่น 
ฝุ่น ภ�ยในเครื่องปรับอ�ก�ศ



ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำ�เดือนตุล�คม 2557
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ภาพ  : www.google.co.th , www.wirada-clinic.exteen.com , www.nitiponclinic.com 
  www.sleekjamaica.com , www.health.kapook.com , www.never-age.com  
  www.fansshare.com , www.sites.google.com

 

	 G	เก้าอ้ีทำางานท่ีมีพนักพิง มีท่ี

วางแขนอยู ่ในระดับเดียวกับแป้นพิมพ์

วางหน้าจอคอมพวิเตอร์ให้อยูใ่นระดบัตำา่กว่า 

ระดับสายตาประมาณ 15-20 องศา

 G	มีอุปกรณ ์สำ าหรับรองรับ

ข้อมือ เวลาใช้เม้าส์ หรือ แป้นพิมพ์

 

	 G	หลีกเลี่ยงการเพ่งสายตา   

ที่คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ 

โดยควรพกัสายตามองวตัถ ุหรอื ววิทวิทศัน์

ที่ไกล ๆ ออกไป เพื่อให้กล้ามเน้ือตา ได้

ผ่อนคลายทุก ๆ 10-15 นาที

 

	 G	มกีารเคลือ่นไหว หรอืเปลีย่น

อิริยาบถในการทำางานเป็นระยะ ๆ ควร

มีการลุกขึ้น เดินบ ้ าง  อาจเป ็นทุก  ๆ     

30 นาท ี(เดนิไปเข้าห้องนำา้ / เดนิไปดืม่นำา้) 

เพื่อให้กล้ามเนื้อได้มีการเคลื่อนไหว

 

	 G	ออกกำาลังกาย อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที

 

	 G	พักผ่อนให ้ เพียงพอ โดย 

ควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อย 7 - 8 ชัว่โมง 

โดยควรเข ้ านอนไม่เกิน  4 ทุ ่มของ

แต่ละคืน

 G	รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ มี

ประโยชน์ ครบ 5 หมู ่ในสดัส่วนทีเ่หมาะสม

โดยอาจใช้การอ้างองิตาม “ธงโภชนาการ” 

ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการ

แนะนำา “สัดส ่วน” “ปริมาณ” และ 

“ความหลากหลาย” ของอาหารที่คนไทย

ควรบริโภคในแต่ละวัน ด้วยรูปแบบที่

เข้าใจง่าย

 G	บำารงุรกัษา เครือ่งปรบัอากาศ  

มกีารล้างทำาความสะอาดสมำา่เสมอ รวมถงึ

การจัดสถานทีท่ำางานให้สะอาด เป็นระเบยีบ 

เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของ

ฝุ่นและเชื้อโรค

 G	เครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่าย

เอกสารควรมีการบำารุงรักษา และจัดวาง

ในตำาแหน่งที่ เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด

ฝุ่นหมึก/รังสี  ที่อาจส ่งผลกระทบต่อ

สุขภาพได้ ฯลฯ

เพียงเท่านี้ 
เราก็จะสามารถ

มีสุขภาพดีได้ และ
ห่างไกลจาก

“ออฟฟิศซินโดรม”
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำ�เดือนตุล�คม 2557

 สังคมก้มหน้า
ทำาเสียสุขภาพตา

 แหล่งที่ม� : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/20251   
   ข้อมูลโดย รศ. นพ. นริศ กิจณรงค์
   ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   ผู้อำานวยการทางวิทยาศาสตร์งาน ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย
   เลขาธิการวิทยาศาสตร์งาน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
        ภ�พ  :  www.computer-vision-syndrome.org , www.thetrippacker.com , www.manager.co.th

ผู้ที่จ้องมองคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นเวลานาน ๆ 
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคคอมพิวเตอร์วิชชั่นซินโดรม (Computer 

Vision Syndrome หรือ CVS) โดยจะมีอาการตาแห้ง
กระพริบตาน้อยลง แสบตา มีอาการตาพร่ามัวชั่วคราว

ปั จจุบันสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต  

 กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต

ประจำาวันกันไปแล้ว ไม่ว ่าจะเป็นการ

แชทหรือการคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

(Social media) ที่ทำาให้ผู้ใช้รู้สึกว่า ยิ่งคุย

กเ็หมอืนยิง่ใกล้ หรอือาจจะเป็นการเล่นเกม 

บนอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเวลานาน ๆ โดย

ลืมคำานึงถึงผลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ

ดวงตา

 ทราบหรือไม่ว่า... ผู ้ท่ีจ้องมอง

คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 

เป ็นเวลานาน ๆ มีความเสี่ยงต ่อการ

เกิดโรคคอมพิว เตอร ์ วิ ชชั่ น ซินโดรม 

(Computer Vision Syndrome หรือ 

CVS) โดยจะมีอาการตาแห้ง กระพริบตา

น ้อยลง แสบตา มีอาการตาพร ่ ามั ว

ช่ั ว ค ร า ว  ก า รมอง เห็ น เริ่ ม ผิ ดปก ติ

เห็นภาพซ ้อน มองไม่ชัด ปวดเบ ้าตา 

กล้ามเนื้อตาอ่อนล้า และจะกระตุ้นให้

จอประสาทตาเสื่อมได้เร็วขึ้น ดังนั้น เพื่อ

ความปลอดภัยควรเลือกอุปกรณ์ป้องกัน

และลดปริมาณแสงสีฟ้าหรือรังสีอัลตร้า

ไวโอเล็ต (UV) จากจอคอมพิวเตอร์ ส่วน

สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ควรเลือกฟิล์ม

ติดหน้าจอทีช่่วยป้องกนัรังส ีUV400/UVA1

ก็จะช่วยถนอมและรักษาสุขภาพตา 

ได้ในเบื้องต้น

 ก ่อนจะจากกันไปขอฝากถึ ง

คุณผู ้อ ่านเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมาร์ทโฟน หรอืแทบ็เลต็ ในเดก็ ขอแนะนำาว่า

ไม่ควรให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน

หรอืแทบ็เลต็ เป็นเวลานาน ๆ หลายช่ัวโมง

ติดต่อกัน เพราะอาจจะทำาให้เด็กมีสายตา

สั้น และมีปัญหาทางสายตาในด้านอื่น ๆ 

เพ่ิมมากขึ้น ในเด็กเล็กอาจส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตของสมอง ส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้ช้าลงได้ 

“

”
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1)  

ข

 โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมีชื่อ Theme ว่า “หมู่บ้าน

ต้นแบบปลอดสารสเตียรอยด์”  เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณมีวิธีการที่แยบยลขึ้น และ

พฒันาเป็นรปูแบบใหม่ ๆ ทีไ่ม่ใช่เป็นยาชดุแบบเดมิ แต่มกีารลกัลอบนำาไปบดผสมกบัยาแผนโบราณ ทัง้ยาลกูกลอน ยาแคปซลูสมุนไพร 

หรือที่กำาลังเป็นปัญหามากคือ ยานำ้าแผนโบราณ และยาผงสมุนไพร ลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ ดังนั้น สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา จึงเห็นสมควรดำาเนินโครงการฯ เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้านปลอดสารสเตียรอยด์ โดยเริ่มดำาเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน

ต้นแบบ 4 ภาค  ภาคละ 1 จงัหวดั  จงัหวดัละ 1 หมูบ้่าน ได้แก่ จงัหวดัลำาปาง ลพบรุ ีขอนแก่น และสรุาษฎร์ธาน ีเน้นการทำางานเชิงรกุ 

โดยการเผยแพร่ความรูต่้าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพในร้านขายของชำา ตลาดนดั รถเร่ 

แผงลอย ให้ปลอดภัยจากสารสเตียรอยด์ 

 อต้อนรับเข้าสู ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กันนะคะ กิจกรรมของเครือข่ายปีนี้ จะขอเล่าถึงภาพรวมของแต่ละโครงการ 

 ว่ามอีะไรทีน่่าสนใจบ้าง มาเริม่กนักบัโครงการ อย.น้อย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมชีือ่ Theme ว่า “ขยายเครอืข่าย

กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง” สำาหรับโครงการ อย.น้อย สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 13 แล้ว โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียน อย.น้อย 

สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีการทำากิจกรรม อย.น้อย อย่างต่อเนื่อง สามารถขยายเครือข่าย 

กระจายความรู้ นำาพาไปสู่วิถีการสร้างสุขภาพที่ดีต่อไป 
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m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

เลขาธิการฯ อย. ได้กล่าวถึงภารกิจสำาคัญ
ในการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งการกำากับดูแล
ผลิตภัณฑ ์ก ่อนและหลังออกสู ่ตลาด 
การจดัการป้องกนัการโฆษณาท่ีผดิกฎหมาย 
รวมทั้งควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็น
วตัถเุสพตดิ และกล่าวถงึงานท่ีให้ความสำาคญั 
เช่น ฉลาก GDA การดำาเนินการเพื่อ
แก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน การแก้ไข
ปัญหาพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ล่าช้า 
การดำาเนินงานของศูนย ์ป ้องกันและ
ปราบปรามการกระทำาฝ่าฝืนกฎหมายเกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศปป.) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) งาน Post-Marketing  
ศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์
สุขภาพ ด่านอาหารและยาทั่วประเทศ 
44 แห่ง  มาตรการกำากับดูแลนมโรงเรียน
ตลอดห่วงโซ่ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่   
AEC การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อาหารไทยด้วย Primary GMP การทำา 
L icense per Invoice (LP I )  ห รือ
ใบรับแจ้งการนำาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การส่งเสริมการผลิตยาสามัญใหม่ออกสู่
ตลาด การพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพร
เพื่อทดแทนยาตัวอื่นและสามารถแข่งขัน
ในตลาด การพัฒนาหน่วยงานองค์กร
อิเล็กทรอนิกส ์  การพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการส่งเสริม
ผู ้บริโภคให้มีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพื่อการเลือกซื้อเลือกใช้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย
 ทั้งนี้  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้
นโยบายและแนวทางในการดำาเนินงาน
ของ อย. ว่า ควรเร่งรดัดำาเนนิการปรบัแก้ไข
กฎหมายบางฉบับที่ทำาให้การดำาเนินงาน
ของ อย. คล่องตวัขึน้ ส่งผลดด้ีานเศรษฐกจิ 
เข้มงวดตรวจสอบผลิตภัณฑ์สขุภาพนำาเข้า
ให้ทัว่ถงึ โดยเฉพาะสเตียรอยด์ต้องควบคุม

ให้อยู่ในระบบ เพื่อลดปัญหาการลักลอบ
นำาไปใช้ในทางที่ผิด การเพิ่มอัตรากำาลัง
เพือ่แก้ไขปัญหางานเฝ้าระวงัหลงัออกสูต่ลาด
หรืองานด่านอาหารและยา การแก้ไข
ปัญหาโฆษณาเกินจริง รวมทั้งการสร้าง
มาตรฐาน Drug Code ควรหารือกับ
นักวิชาการเพ่ือนำามาใช ้ให ้ เป ็นสากล 
สำ า ห รั บ แ น ว คิ ด ก า ร จั ด ตั้ ง ส ถ า บั น
ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ
ควรมีการวิ เคราะห ์และจัดทำาข ้อมูล
สนับสนุนการปรับแก้ไขกฎหมาย และ
หาแนวทางช่วยปรับอัตราค่าตอบแทน
ให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมาช่วยพิจารณาเอกสาร
ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 จากนัน้ รฐัมนตรว่ีาการฯ พร้อมคณะ 
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำางานของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center) เพื่อเป็น
ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อีกด้วย

 โครงการพัฒนาการมีส ่วนร่วม
ในการดำาเนนิงานของสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ได้เห็นชอบกำาหนดประเด็นพัฒนาให้ผู้บริโภค
มคีวามรูแ้ละมพีฤตกิรรมการบรโิภคเพือ่สขุภาพ 
เป็นประเด็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามส่ีวนร่วมดำาเนินงาน โดยพจิารณาจาก
วิสัยทัศน์ ของ อย. คือ “องค์กรที่เป็นเลิศ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย ผู ้บริโภคมั่นใจ 
ผู ้ประกอบการไทยก้าวไกลสู ่สากล” และ
จากพันธกิจ “ส่งเสริมให้ผู ้บริโภคมีความรู้
ความเข้าใจและพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง” รวมทั้งจากภารกิจหลัก

หรือยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ คือ พัฒนาผู ้บริโภคให้มีศักยภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ 
ในการบรโิภคผลติภณัฑ์สขุภาพ และการดำาเนนิงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม
ในปีที่ผ่านมา มีรายงานสรุปผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดำาเนนิงานของสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ว่าเห็นควรดำาเนินการเพื่อพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ
ต่อไป
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 นพ.ไพศาล ดัน่คุม้ รองเลขาธกิารฯ อย. 
เป็นวทิยากร เรือ่ง ประเดน็การดำาเนนิงานคุ้มครอง  
ผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทีส่ำาคัญ ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล 
หัวหิน ชะอำา บีช รีสอร์ท สปา จังหวัดเพชรบุรี 
เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2557

รองเลขาธิการฯ อย.รับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2557

การประชมุสมัมนาพฒันาแนวทางการด�าเนนิงาน 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 ภก.ประพนธ์ อางตระกลู รองเลขาธกิารฯ อย. 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้รับรางวัล 
“อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำาปี 2558” ครั้งที่ 1 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 
ตกึ อย. เมือ่วนัที ่3 ตลุาคม 2557

 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขา 
ธิการฯ อย. เป็นผู้แทน อย. รับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ 
ระดับดี ประจำาปี พ.ศ. 2557” จากงาน “การพัฒนา
บริการจัดส ่งยาผ่านระบบไปรษณีย ์โลจีสติกส ์”
ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. โดยมี
ศ.ดร.วษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน 
มอบรางวลั ณ หอประชมุกองทพัเรอื เขตบางกอกใหญ่ 
กทม. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และ
คัดเลือกผู้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจ�าปี 2558”

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีผู้เกษียณฯ เข้าร่วมงานทั้งหมด 12 ท่าน  ณ ห้องประชุม
ชยันาทนเรนทร อาคาร 1  ตึก อย. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

เสร็จจากงานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
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 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณสุข วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

รมว. สธ.วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล

ก้าวสู่ปีที่ 7 อย. ขอเชิญชวนสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤศจิกายน 2557
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ อย.  www.fda.moph.go.th  (พิธีมอบร�งวัลภ�ยในเดืือนมีน�คม 2558)


