
ปีที่ 6  ฉบับที่ 63 ประจำ�เดือนธันว�คม 2557

องค์กรที่เป็นเลิศด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภ�พมีคุณภ�พปลอดภัย 
ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบก�รไทยก้�วไกลสู่ส�กล www.oryor.com

FDAthai          

Fda Thai

อย. เผาท�าลายยาเสพติดล็อตที่ 2 ปี 2557 
มูลค่ากว่าหกพันล้านบาท

ISSN 2286-9093

“เคร่ืองด่ืม” กับก�ร 
ดูดซึมของ “ย�”
เครื่องดื่มหลากหลาย
ชนิดไม่ว่าจะเป็น นม 
น�้าแร่ ชา กาแฟ 
ชาเขียว เครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสม ...อ่านต่อ

ระวัง... เชื้อดื้อย�   
จ�กก�รใช้ย�ปฏิชีวนะ
ผิดวิธี
เมื่อจ�าเป็นต้องใช้   
ยาปฏิชีวนะ ควร
ปฏิบัติตามค�าแนะน�า
ของแพทย์...อ่านต่อ 

มอบคว�มสุขส่งท้�ยป ี
ด้วย “กระเช้�ของขวัญ” 
คุณภ�พ
ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ได้ออก
ประกาศ...อ่านต่อ

06 1210



ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำ�เดือนธันว�คม 2557บก. บอกข่าว

02

วัตถุประสงค์ อย. Report
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 เร็จลุล ่วงไปอีกหนึ่ งภารกิจส�าคัญของ
 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่     
การเผาท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง มูลค่ากว่า 
6,000 ล ้านบาท เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2557   
ณ นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 
โดยพิธีในครั้งน้ีได ้รับเกียรติจากท่านรองนายก
รัฐมนตรี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป ็นประธาน
เผาท�าลาย พร้อมด้วยสักขีพยานระดับวีไอพีจ�านวน
มาก ทั้ ง  ศ .นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ .
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“เครื่องดื่ม” กับก�รดูดซึมของ “ย�”

12 เกร็ดเล็กน่ารู้       
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13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
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15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

สำ�

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. คณะทูตจากหลายประเทศ ข้าราชการ
ช้ันผู ้ใหญ่ และส่ือมวลชนหลากหลายแขนง รายละเอียดเชิญทุกท่านอ่านได้ใน 
Hot Issue ครับ

 ช่วงนี้หลายท่านคงก�าลังมองหาของขวัญ ของฝาก ส�าหรับบุคคลท่ีเคารพ
นับถือ ทั้งบิดามารดา ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีพระคุณ และแน่นอนกระเช้าของขวัญ 
เป็นสินค้ายอดนิยมอันดับต้น ๆ  ที่พวกเราซื้อเป็นของฝาก ทีมงาน อย. Report มี   
หลักการในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่ถูกต้อง ปลอดภัย ได้คุณภาพมาฝากครับ

เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่คนไทยปลื้มปิติมีความสุขกันทั่วทั้งประเทศ 
อันเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ผมและทีมงาน อย. Report ขอน้อมเกล้าฯ 
ถวายพระพร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเดือนนี้ มีวันหยุดเยอะ ทั้งหยุดสั้น 
หยุดยาว อีกทั้งอากาศเย็นสบาย ให้พวกเราได้กลิ่นอายลมหนาว เทศกาลรื่นเริง 
สังสรรค์ ทั้งของไทยและเทศมากมาย บก. ขอเตือนด้วยความเป็นห่วงว่า ขอให้สนุก
อย่างมีสตินะครับ โปรดระมัดระวัง ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ การเจ็บไข้ได้ป่วย เนื่องจากอากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อย และการพักผ่อนไม่เพียงพอ สุดท้ายนี้ ผมและทีมงาน อย. Report 
ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะท�างานต่ออย่างเข้มแข็ง ในปี พ.ศ. 2558 ครับ

ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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ในก�รเผ�ทำ�ล�ย จะใช้วิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ซึ่งเป็นก�รเผ�ที่อุณหภูมิสูงม�ก  
ไม่ตำ่�กว่� 850 องศ�เซลเซียส จะทำ�ให้เกิดก�รสล�ยตัวของโมเลกุลกล�ยเป็นค�ร์บอนในระยะเวล�อันรวดเร็ว 

และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอ�ก�ศและสิ่งแวดล้อม ภ�ยหลังทำ�ล�ยแล้ว เจ้�หน้�ที่จะทำ�ก�รสุ่มตัวอย่�งเถ้�ในเต�เผ�
เพื่อตรวจวิเคร�ะห์ ว่�มีย�เสพติดอยู่หรือไม่ ซึ่งผลก�รตรวจหลังก�รเผ�ทุกครั้งที่ผ่�นม� 

ไม่พบส�รเสพติดในขี้เถ้�หลงเหลืออยู่

เ มื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา                 

 กระทรวงสาธารณสุข โดย ส�านักงาน             

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกบั

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กองทัพบก  

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด และบริษัทที่ ดินบางปะอิน  

จ� า กั ด  จั ดพิ ธี เ ผ าท� า ล ายยา เสพติ ด   

ให้โทษของกลาง ครั้งที่ 44 อย่างยิ่งใหญ่ 

ณ  ศู นย ์ บ ริ ห า รสาธารณูป โภคและ     

สิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

เคยรู้ ไหม...เนื้อหมูที่กินกันอยู่เกือบทุกวัน อ�จมีอันตร�ยแฝงอยู่

 “สารเร่งเนื้อแดง” เป็นสารที่ถูกน�ามาผสมในอาหารส�าหรับเลี้ยงหมู เพื่อให้เนื้อหมู
มีปริมาณเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น เพราะจะท�าให้ได้ราคาดีกว่าหมูที ่มีชั ้นไขมันหนา ๆ ซึ ่ง
เป็นอันตรายอย่างมากหากมีสารตกค้างในปริมาณสูง อาจจะมีอาการใจส่ัน กล้ามเน้ือกระตุก 

4 วิธีเลือกเนื้อหมู          ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และเป็นอันตรายมากส�าหรับคนท่ีเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
เพราะฉะนั้น หากต้องการจะซื้อเนื้อหมู เรามีข้อแนะน�าง่าย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสารเร่งเนื้อแดง

4 วิธีเลือกเนื้อหมู          ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

อย่�มองข้�มเรื่องใกล้ตัวนะคะ เพื่อคว�มปลอดภัยค่ะ

เนื้อหมูต้องไม่มีสีแดงผิดปกติ
เลือกเนื้อหมูที่มีมันแทรก
ระหว่างกล้ามเนื้อเห็นได้ชัด

มันหมูต้อง 1 ส่วน
ต่อเนื้อแดง 2 ส่วน

ส่วนที่เป็นหมูสามชั้น สัดส่วนของ

หากพบว่ามีส่วนเนื้อมากผิดปกติควรหลีกเลี่ยง

เมื่อกดดู เนื้อจะนุ่ม ไม่กระด้าง
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อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

อย. 

Twitter@FDAThai 
Twitter.com/fdathai

ปัจจุบัน Twitter.com/fdathai เปิดให ้
บริการมาแล้วเกือบ 4 ปี มีผู้ให้ความสนใจ 

follow ติดตามข่าวสารจาก อย. แล้ว มากกว่า 
61,500 คน และก�าลังจะเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ

 ได้เปิดตัว Twitter@FDAThai  อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 

 2553 ในช่วงเวลาเดียวกันกับ facebook.com/FDAThai  เพื ่อเป็น

ช่องทางการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานและประชาชน โดยประชาชนสามารถติดตาม

ข่าวสารที ่น่าสนใจได้ตลอดเวลา ไม่ว่า

จะเป ็น ข ่าว (ข ่ าวการจ ับกุมสินค้า 

ผ ิดกฎหมาย ข่าวแจ้งเต ือนภัยต่าง ๆ

ข่าวกิจกรรม หรือข่าวประชาสัมพันธ์ 

เป็นต้น) สื่อความรู้รูปแบบต่าง ๆ (เช่น 

คลิปวีดิโอ การตูนแอนิเมชั่น โปสเตอร์ 

Infographic เป็นต้น) กิจกรรมร่วมสนุก

ชิงรางวัล ซึ ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์

ควบคู่กันไปกับทาง facebook ถือเป็น

อีก 1 ทางเลือกที่ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาตั้งใจน�าเสนอ  

 ปัจจุบัน Twitter.com/fdathai 

เปิดให ้บร ิการมาแล้วเก ือบ 4 ปี  มี  

ผู้ให้ความสนใจ follow ติดตามข่าวสาร

จาก อย. แล้ว มากกว่า 61,500 คน และ

ก�าลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

 ส�าหรับผู้ท่ีสนใจติดตามข่าวสาร

กับ อย. ผ่าน Twitter@FDAThai สามารถ

เข้าชมได้ที่ www.twitter.com/fdathai 

พร้อมกับกด  follow ก็จะไม่พลาดข่าวสาร 

ด ี  ๆ จาก อย.  ส ่ งตรงถ ึ ง  twi t ter 

ของคุณ
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กินเป็น ใช้เป็น กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

“กระเช้าของขวัญ”

เ 

	 a	ราคาสินค้าแต่ละรายการ ซึ่ง

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.)  
ได้ออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข  เรื่อง ก�รแสดงฉล�กของ

อ�ห�รจัดรวมในภ�ชนะ  ซึ่งเป็นม�ตรก�รควบคุมให้
กระเช้�ของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์อ�ห�รจัดรวมอยู่ในภ�ชนะเดียวกัน  

โดยมีก�รหุ้มห่อ  ไม่ว่�จะเป็น  กระเช้�  ตะกร้�  กล่อง  ถุง 
หรือภ�ชนะใด ๆ  ต้องแสดงข้อคว�มภ�ษ�ไทย

ที่เห็นได้ชัดเจน อ่�นได้ง่�ย

 เมื่อเข้าสู่เทศกาลส่งความสุข “ส่งท้าย 

 ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” หลายคนต่าง

มองหาของขวัญเพื่อส่งความสุขให้แก่กัน 

โดยเฉพาะ “กระเช ้าของขวัญ” ซึ่ ง

ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และ

ร้านค้าต่าง ๆ มักจะน�าผลิตภัณฑ์อาหาร

หลากหลายรายการมาจัดในกระเช้า ไม่ว่า 

จะเป็นอาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง 

ขนม คุกกี้ นม ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป 

ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า ดังนั้น การเลือกกระเช้าอาหาร

ให ้ปลอดภัยและได ้คุณภาพจึ ง เป ็น

สิ่งส�าคัญ....

ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของ

อาหารจัดรวมในภาชนะ ซึ่งเป็นมาตรการ

ควบคุมให้กระเช้าของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์

อาหารจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน โดย

มีการหุ้มห่อ ไม่ว่าจะเป็น กระเช้า ตะกร้า 

กล่อง ถุง หรือภาชนะใด ๆ ต้องแสดง

ข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่าน

ได้ง่าย และข้อความต้องแสดงรายละเอยีด 

อันได้แก่ 

	 a	ชื่อ หรือประเภท หรือชนิด

ของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุอยู ่ใน

กระเช้า 

	 a	วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือ

วันเดือนป ีที่ควรบริโภคก ่อน (BEST 

BEFORE) ของอาหารที่จัดรวมในภาชนะ

บรรจุ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำ�เดือนธันว�คม 2557

07

การเลอืกสรรอาหารหรอืผลติภณัฑ์

อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน มอบให้กัน

และกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่เพียงแต่

จะสร้างความสุข ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับ 

แต่ยังเป็นการมอบสุขภาพที่ดีเพื่อต้อนรับ

ปีใหม่ที่ก�าลังจะมาถึงอีกด้วย 

(สคบ.) เป็นผู้ก�าหนดให้แสดงรายละเอียด

ในส่วนนี้ 

 อย่างไรก็ตาม ห้างสรรพสินค้า 

ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าท่ีจัดกระเช้า

ส�าหรับจ�าหน่ายควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์

อาหารต่าง ๆ ที่น�ามาบรรจุ โดยค�านึงถึง

สิ่งต ่อไปน้ี ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด

ต้องได้รับการอนุญาตจาก อย. ฉลาก

ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร 13 หลัก

ในเครื่องหมาย อย.  วันเดือนปีที่หมดอายุ

หรือวนัเดอืนปีทีค่วรบรโิภคก่อน  ต้องไม่เป็น

ผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุหรือใกล ้

หมดอายุ  ทั้ งนี้  หากห ้างสรรพสินค ้า 

ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าฝ่าฝืนจะต้อง

รับโทษตามกฎหมาย ดังนี้ 

 a	หากพบผลิตภัณฑ ์อาหาร

หมดอายุและผลการตรวจวิ เคราะห ์

ผู ้บริ โภคสนับสนุนผลิตภัณฑ ์อาหาร

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาหาร

แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย

ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และ

วธิกีารผลิตท่ีดีข้ันต้นจาก อย. หรือ จีเอม็พี

ข้ันต้น (Primary GMP) เพ่ือเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และช่วยสร้าง

รายได้ให้แก่ครอบครัวและท้องถิ่นด้วย 

หรือหากต้องการจัดกระเช ้าของขวัญ

ด้วยผักผลไม้ ก็ควรเลือกผักผลไม้ที่อยู ่

ในสภาพสด ใหม่ สะอาด ไม่มีกล่ินฉุน

แสบจมกู ไม่เหี่ยวเฉา ไม่มีร่องรอยช�้า ไม่มี

สีผิดธรรมชาติ ผลไม้ต้องดูผิวสดใหม่ ขั้ว

หรอืก้านยงัเขยีวและแขง็ เปลอืกไม่ช�า้หรอืด�า 

และขนาดของผลต้องสม�่าเสมอ เป็นต้น 

คณุภาพพบสิง่ทีน่่าเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

หรอืมกีารปนเป้ือนวตัถอุนัตราย จะเข้าข่าย

เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 

2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ 

	 a	หากพบกระเช ้ าของขวัญ   

ไม่แสดงฉลากตามท่ีกฎหมายก�าหนดหรือ

ผลิตภัณฑ์อาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 

เช่น ไม่แสดงรายการผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ

วนัหมดอายหุรอืวนัเดอืนปีทีค่วรบรโิภคก่อน 

จะมีโทษ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท 

อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคสามารถซ้ือ

ผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง 

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ 

และมีคุณภาพดี ไม่หมดอายุ โดยขอให้
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ดนิต� เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

เ

บุกจับหมอเถื่อน รักษาโรคทางไสยศาสตร์ โฆษณาสรรพคุณเกินจริง
หลอกให้ซ้ือยาราคาแพง 

 ริม่ต้นฉบบันี ้ขอน�าข่าวการจบัหมอเถือ่น
  มาเตือนให้ระวังกัน เมื่อเร็ว ๆ น้ี อย. 
ได ้แถลงข ่าวการจับกุม นายประเวศ
อุน่จนัทร์ อ้างเป็นหมอรกัษาคนไข้ออกแนว
ไสยศาสตร์ โดยให้ผู้ที่มารักษาเคี้ยวหมาก
และสอบถามมีรสชาติอย่างไร แล้วจึง
วินิจฉัยโรคและจัดยาให้ โดยคิดค่ายา
ในราคาสูงครั้งละหลายพันบาท ดังนั้น 
อย. จึงสนธิก�าลัง ร่วมกับ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ , ต�ารวจ บก.ปคบ. และ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี           
เข้าตรวจสอบ “บ้านอโรคยา” เลขที่ 111 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 
พบผลิตภัณฑ์ยาหลายรายการ โฆษณา
รักษาโรคร้ายต่าง ๆ เช่น เบาหวาน มะเร็ง 
ไทรอยด์ ยาฟอกเลือด ต่อมลูกหมากโต  
ยาผิดกฎหมายที่ตรวจพบ ได้แก่ ยารักษา
เบาหวาน ยารักษามะเร็ง ยาแก้หอบหืด 
ยารักษาไทรอยด์ ยารักษาเก๊าท์ ยารักษา
ต่อมลูกหมากโต ยาฟอกเลือด ผลิตภัณฑ์
ล้างไต ฯลฯ อย. จึงได้เตือนประชาชน 
อย ่ า ได ้หลง เชื่ อ โฆษณาขายยาหรื อ
การรักษาโรคร้ายแรงต่าง ๆ ด้วยวิธีทาง

ไสยศาสตร์ เพราะนอกจากไม่ได้ผลแล้ว 
อาจท�าให้เสียโอกาสในการได้รับการรักษา
ท่ีถูกต้อง  ซ่ึงหากป่วยโรคใด ๆ ในระยะ
เริ่มแรก และไม่ได้รับการรักษาอาการที่
ถูกต้องตามทางการแพทย์ เมื่อไปรักษา
โดยวิธีอื่น อาจท�าให้โรคนั้นรักษาไม่หาย 
และอาจเกดิอนัตรายร้ายแรงต่อร่างกายได้ 
  ข่าวต่อมาที่จะเตือนกันเกี่ยวกับ
ก า รต ร วจสอบ เว็ บ ไซต ์ ที่ จ� า หน ่ า ย
เครื่ อ งส� า อ า งผิ ดกฎหมาย  รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑ์ยา และอาหารที่ต้องสงสัยว ่า
อาจจะผิดกฎหมาย ได ้ แก ่ เว็บ ไซต ์ 
www.easy2diet.com , www.8plaza.
com , www.mgtshop.creamjula.
com , www.milklightonline.com , 
www.storchild.com , www.be2hand.
com , www.nukeshopping.com , 
www.sbsbeautyshop.com , www.
easy2findshop.com และ iwdding-
skincare.weloveshopping.com ซึ่ง
ขยายผลพบว่าการช�าระเงินเข ้าบัญชี 
เป็นของบรษิทั มายน์เวร์ิล ไบโอ (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด โดยเครื่องส�าอางผิดกฎหมายที่พบ 
เช่น myR Syn-ake smoothing serum , 
Gold peal OFF mask , Anti Black 
Head Serum , Platinum Collagen 
Boosting และ Advanced Whitening 
Cream จึงขอให้ทุกท่านระมัดระวัง
อย่าหลงเชื่อการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง

ของผลิ ตภัณฑ ์ สุ ขภาพทาง เว็ บ ไซต ์
หลีกเลี่ยงไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยค่ะ 
  มาที่ข่าวเตือนภัยให้ทุกท่านระวัง 
อย ่ าหลงเชื่ อ โฆษณาโม ้ เกินจริ งของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลอโรฟิลล์ เพราะ
มีรายงานถึ งการบริ โภคคลอโรฟ ิลล ์
อาจท�าให้เกิดอาการแพ้ มีผื่นคัน และ
อจุจาระร่วงได้ รวมทัง้พบว่าล้ินเปล่ียนเป็น 
สีเหลืองหรือด�า และท�าให้สีของปัสสาวะ 
หรืออุจจาระเปลี่ยนเป็นสีเขียวในผู้บริโภค
บางรายอีกด้วย ดังนั้น การโฆษณาว่า 
น�้าคลอโรฟิลล์ สามารถช่วยขับสารพิษ 
สารตกค้างต่าง ๆ ท�าให้ผิวพรรณสดใส 
บรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ หรือช่วยให้
เด็กทารกแข็งแรงกว ่าปกตินั้น จึงยัง
ไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่า คลอโรฟิลล์
มีคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้างจริง ที่ส�าคัญ
อย่าได ้หลงเชื่อสรรพคุณว่าผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารสามารถรักษาหรือป้องกันโรค
ได้ นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จ�าเป็นแล้ว 
ยังอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย
โดยคาดไม ่ถึง ช ่วงเทศกาลป ีใหม ่  มี
วนัหยดุยาวถงึ 5 วนั ท่านใดจะท่องเท่ียวไป
แหล่งใด ขอให้ระวังเรื่องการใช้รถใช้ถนน 
เมาอย่าขบั พกัผ่อนให้เพยีงพอ มีความสุข 
กันถ้วนหน้ารับปีใหม่ค่ะ

 สวัสดีค่ะ เก็บข่�ว...เล่�เรื่อง กลับม�พบกับผู้อ่�นในฉบับส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ เวล�ผ่�นไปรวดเร็วจริง ๆ
เร�ม�ร่วมนับถอยหลังส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่กันดีกว่� ท่�นใดหวังที่จะทำ�สิ่งใด ๆ ที่ดีให้กับชีวิตในปีใหม่นี้ รีบว�งแผน
กันได้แล้ว ที่สำ�คัญ อย่�ลืมไปกร�บขอพรคุณพ่อ คุณแม่ พระในบ้�นของเร� เพื่อเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

 “กลูต้าไทโอน” ช่วยผิวขาวได้จริงหรือ?

 “กลูต�ไทโอน” ส�รที่หล�ยคนเข้�ใจว่� ช่วยให้
ผิวข�วกระจ่�งใส แต่จะทำ�ให้ข�วได้จริงหรือ ? ต้องม�
ติดต�มอ่�นกัน...

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน อย. ไม่มีก�รรับ
ข้ึนทะเบยีนตำ�รบัย�ทีจ่ะใช้ส�รกลตู�ไทโอน
ท�งก�รแพทย์แต่อย่�งใด และไม่มีข้อมูล
ท�งวชิ�ก�รเกีย่วกบักลตู�ไทโอนในแง่คว�ม
ปลอดภัย ประสิทธิภ�พที่ทำ�ให้ผิวข�วขึ้น   
ไม่ว่�จะอยู่ในรปูย�ฉีด ผลติภณัฑ์เสรมิอ�ห�ร 
(dietary supplyment) หรอืเครือ่งสำ�อ�ง

 ส�าหรับการรับประทาน กลูตา
ไทโอนชนิดเม็ด แคปซูล หรือของเหลว ที่มี
จ�าหน่ายในรปูแบบของผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร
นั้น ในผลิตภัณฑ์จะต ้องมีกลูตาไทโอน
เป็นส่วนประกอบไม่เกิน 250 มิลลิกรัม
ต่อก�รบริโภค 1 วัน แต่พบข้อมูลว่าการ
รับประทานกลูตาไทโอนนั้นร่างกายสามารถ
ดูดซึมได้น้อยมาก เนื่องจากเอนไซม์และ
น�้าย่อยในระบบทางเดินอาหารจะท�าลาย 
กลูตาไทโอนจนกลายเป็นกรดอะมิโน ส่วน
การน�ากลูตาไทโอนมาฉีดเข้าเส้นเลือด โดย
มุ่งหวังให้ผิวขาวใสกว่าเดิม เนื่องจากเชื่อว่า
สารกลูตาไทโอนจะไปเร ่งการผลิตเม็ดสี
ชนิดฟีโอเมลานิน (Pheomelanin) ซึ่งเป็น
เมด็สชีนดิทีพ่บมากในชาวตะวนัตกทีม่ผีวิขาว
และในขณะเดียวกันจะมีผลท�าให ้ เม็ดสี
ชนิดยูเมลานิน (Eumelanin) ที่พบมาก
ในชาวเอเชียลดลง ผลที่ได้ก็คือ จะรู ้สึกว่า
ผิวขาวขึ้น แต่จะเป็นผลเพียงชั่วคราวเท่านั้น 
ซ�้ายังอาจได้รับอันตรายจากผลข้างเคียง   

อกีมากมาย เช่น ผวิหนงัแดง ความดนัโลหติต�า่ 
หอบหืดเฉียบพลัน ไปจนถึงอาการแพ ้
อย่างรนุแรง เช่น ท�าให้ตวับวม หลอดเลอืดตบี
หายใจติดขัด และหากรักษาไม่ทัน อาจเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

 ก ่อนจะจากกันไปในฉบับนี้ . . . 
ขอฝากไว้ว่า “สารกลูตาไทโอน” หากได้รับ
ในปรมิาณทีพ่อเหมาะจะเป็นสารต้านอนมุลูอสิระ   
แต่ถ้าได้รับมากเกินไปก็จะกลายเป็นอนุมูล
อิสระซึ่งเป็นผลเสียต่อร ่างกาย ที่ส�าคัญ
ไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาทางเว็บไซต์ หรือ
คลินิกเสริมความงามที่อ้างว่าฉีดสารกลูตา
ไทโอนแล้วท�าให้ผิวขาวใส เพราะเป็นการ
โอ้อวดเกินจริงและอาจได้รับอันตรายได้ 

  หากผูอ่้านท่านใดมข้ีอสงสัยเกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเขียนจดหมาย
มาถามได้นะคะ โดยส่งจดหมายมาหาเราที่่ 
กลุ ่มเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ กองพัฒน�
ศักยภ�พผู้บริโภค สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
อ�ห�รและย� เลขที่ 88/24   ถนนติว�นนท์ 
อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  เรารอค�าถามของ
ทุกท่านอยู่ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 

 เพื่ อน ๆ ดิฉันซื้ อผลิตภัณฑ ์  
 เสริมอ�ห�รที่มีส่วนผสมกลูต�
ไทโอนม�กนิ เพือ่นบอกกินแล้วทำ�ให้ผิวข�ว 
ดิฉันจึงอย�กซ้ือม�กินบ้�ง แต่ก็กลัวว่�จะ 
มีผลข้�งเคียง จึงรบกวน อย. ให้คว�มรู้
เกี่ยวกับกลูต�ไทโอนด้วยค่ะ

 กลูตาไทโอน (Glutathione)   
 เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู ่
ในร ่างกายตามธรรมชาติ ประกอบด้วย
กรดอะมโิน 3 ชนดิ คอื cysteine, glutamate 
และ glycine ซึง่ร่างกายสามารถสร้างขึน้เอง
ได ้จากการรับประทานอาหารประเภท
โปรตีน ผักและผลไม้ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว
ปลา ไข ่  นม อะโวคาโด แตงโม และ
หน่อไม้ฝร่ัง ท�าหน้าที่เป็นตัวพาหรือก�าจัด
อนุมูลอิสระ (free radical) และสารพิษ
ออกจากร่างกาย ซึ่งเป็นกระบวนการป้องกัน     
การเสื่อมของเซล ในทางการแพทย์ตามที่
ระบุในเอกสารวิชาการ จะน�ามารักษาพิษ
จากยาพาราเซตามอล และใช้เบื้องต้นส�าหรับ
รกัษาโรคมะเรง็บางชนดิ ส�าหรบัในต่างประเทศ 
มีรายงานว่า มีการน�ากลูตาไทโอนชนิดฉีด
มารักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เช่น 
พาร์กินสัน ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในคนไข้   
โรคเอดส์ โรคมะเร็ง เป็นต้น  ซึ่งผลข้างเคียง
ที่คนไข้จะได้รับจากการฉีดสารนี้ก็คือคนไข้
จะรูส้กึว่าผวิขาวขึน้ แต่เป็นผลชัว่คราวเท่าน้ัน 
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

“เครื่องดื่ม” 
กับการดูดซึมของ “ยา”

เครื่องดื่มหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น นม น�้าแร่ ชา กาแฟ ชาเขียว
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนหรือ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ เป็นต้น อาจส่งผลต่อการดูดซึมของยาที่รับประทานได้ 
 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงอื่น ๆ ตามมา การใช้ “น�้าเปล่า”

เพื่อรับประทานยาจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

“

”

 จจุบันมีเครื่องดื่มให้เลือกบริโภคอย่างหลากหลาย หาซื้อได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็น 

 น�า้อดัลม  เครือ่งดืม่ชาเขียว  เครือ่งดืม่ผสมเกลอืแร่  นม  น�า้แร่  ชา กาแฟ เครือ่งด่ืม

ผสมแอลกอฮอล์ เป็นต้น ท�าให้บางคนเลือกท่ีจะดื่มเครื่องด่ืมเหล่านี้แทน “น�้าเปล่า” 

รวมถึงบางคนใช้แทนน�้าเปล่าในการรับประทานยาด้วย ซ่ึงเครื่องด่ืมเหล่านี้บางตัวจะ 

ส่งผลต่อการดดูซมึของยา อาจท�าให้ดดูซมึได้น้อยลงจนไม่ท�าให้เกดิผลในการรกัษา หรือ

ดูดซึมมากเกินปกติจนท�าให้เกิดอาการข้างเคียงได้ ตัวอย่างของเครื่องดื่มที่ส่งผลต่อ

การดูดซึมของยา อาทิ

นม นำ้�แร่ ตัวอย่างของยาที่

ควรหลีกเล่ียงการรับประทานพร้อมนม

หรือน�้าแร ่  เช ่น ยาฆ ่าเช้ือแบคทีเรีย

ชนิดรับประทานในกลุ ่มเตตร้าไซคลิน                         

ปั

(Tetracycline) และกลุ ่มควิโนโลน  

(Qu ino lone )  ยาที่ ช ่ วยชะลอการ

สูญ เสี ยมวลกระดู ก ในกลุ ่ มบิ สฟอส

โฟ เนต (B i sphosphonate )  หาก

จะต้องรับประทานควรต้องเว้นระยะห่าง

อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อไม ่ให ้มีผล

ต่อการดูดซึมของยา รวมถึงยาลดกรด

เคลือบกระเพาะอาหาร ยาหรือเครื่องดื่ม         

ท่ีมีแคลเซียมหรือแร่ธาตุอื่ น  ๆ เป ็น

องค์ประกอบ โดยแคลเซียมและแร่ธาตุ

จะขัดขวางการดูดซึมของยาข ้างต ้น

ท�าให้ร่างกายได้รบัยาในปรมิาณทีน้่อยกว่า 

ท่ีควรได้รับ ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผล
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ภาพจาก : www.allstylesupply.com , www.sanooklifes.blogspot.com  
  www.restaurantshogun.com , www.drinksmart.com , www.rsunews.net 
  www.doctorsiam.com 

ใช้ “น�้าเปล่า”   
รับประทานยา...

ดีที่สุด

เหล้� เบยีร์ ไวน์ และเครือ่งดืม่ที่

มีส่วนผสมของแอลกอออล์ จะมีปฏิกิริยา

กับยาหลายชนิด ได้แก่

	 G ย า แ ก ้ ป ว ด ล ด ไ ข ้

พาราเซตามอล (Paracetamol) และ

ยาฆ่าเชื้อรากลุ ่มอะโซล (Azole) เช่น           

คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ฟลูโค

นาโซล (Fluconazole) ไอทราโคนาโซล 

(Itraconazole) เป็นต้น  การดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีส ่วนผสมของแอลกอฮอล์ จะส่งผล

ให้การเกิดพิษต่อตับของยาเหล่านี้มากขึ้น  

เพิ่มความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดตับวายได้

G  ยาแก ้แพ ้แก ้คันกลุ ่มต ้าน

ฮีสตามีน (Antihistamine) ยาต้านภาวะ

วิตกกังวล (Antianxiety) ยาต้านอาการ 

ซึมเศร้า (Antidepressant) แอลกอฮอล์

จะท�าให ้ เกิดการกดประสาท ง ่วงซึม   

ขาดสมาธิ ได้มากกว่าปกติ ถ้ารุนแรง     

ก็อาจถึงขั้นหมดสติและหยุดหายใจได้ 

	 G ยาต้านเชือ้แบคทเีรยี เมทโทร

นดิาโซล (Metronidazole) เมือ่รบัประทาน

ร่วมกันกับแอลกอฮอล์จะท�าให้เกิดอาการ 

ปวดท้อง, คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, 

หน้าแดง ผิวหนังแดงจากการขยายตัวของ

หลอดเลือด โดยเฉพาะที่ใบหน้า ซ่ึงเป็น

อาการคล้ายคนแพ้เหล้า (Disulfiram-like 

syndrome)

นอกจากนี้ เนื่องจากแอลกอฮอล์

เป็นตัวท�าละลายที่ดี ส่งผลให้ปริมาณการ

ดูดซึมยาเข้าสู ่ร ่างกายเปล่ียนแปลงไป

ยาบางชนดิจะถกูดดูซมึได้มากขึน้ ส่งผลให้

เกดิผลข้างเคยีงจากการได้รบัยาเกนิขนาดได้

ช� ก�แฟ เคร่ืองด่ืมช�เขียว 

เครื่อง ด่ืมชูกำ�ลัง และเคร่ืองด่ืมที่มี

ส่วนผสมของค�เฟอีน (caffeine) โดย

ปกติคาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้จะมีฤทธิ์

ในการกระตุ ้ นประสาท ท� า ให ้ รู ้ สึ ก

สดชื่น แต่หากรับประทานเคร่ือง ด่ืม

เ ห ล่า นี้  ร ่ว ม กั บ ย า ที่ มี ฤ ท ธิ์ ใ น ก า ร 

กระตุ้นประสาท เช่น ยาแก้หวัดสูตรผสม   

ซูโดอีฟรีดีน (Pseudoephedrine) จะ

ท�าให้เกิดอาการกระวนกระวาย ใจสั่น

นอนไม่หลับได้

ดงันี ้ จะเหน็ว่า การใช้ “น�า้เปล่า” 

ในการรับประทานยาจึงเป็นส่ิงที่ดี และ

เหมาะสมที่สุด ทั้ งนี้ รวมไปถึงการใช ้  

น�้าเปล่าในการผสมยาด้วย เช่น กลุ ่ม 

ยาปฏิชีวนะชนิดผสมน�้าในเด็ก ซึ่งควรใช้

น�้าเปล่าที่ผ่านกระบวนการต้มสุกและ

ต้ังทิ้งไว้จนเย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วเท่านั้น 

ห ้ามผสมกับน�้าอุ ่นหรือน�้าร ้อนเพราะ

จะท�าให้ยาเสื่อมสภาพได้
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 เชื้อดื้อยา
จากการใช้ยาปฏิชีวนะผิดวิธี

แหล่งที่ม� 

 แผ่นพับให้ความรู้เรื่อง จ�าเป็นหรือไม่ ต้องใช้... 

ยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่มีน�้ามูก ไอหรือเจ็บคอ

 http://www.oryor.com/media/k2/

pdfs/701.pdf

ภ�พจ�ก  

 www.dreamstim.com 

 จากหนังสือ ไข ้หวัดใหญ่ เรื่องน่าใส ่ใจกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  โดย เซีย ไทยรัฐ   
     

“

”

เมื่อจ�าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�า
ของแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด อย่าใช้ยาปฏิชีวนะ

ตามที่คนอื่นแนะน�า อย่าเก็บยาไว้กินครั้งต่อไป 
และอย่าแบ่งยาปฏิชีวนะให้ผู้อื่น

 ชื้อดื้อยา คือ เช้ือท่ีเกิดจากการใช ้  

 ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ส่วน

อันตรายจะมีมากหรือน้อยขนาดไหนนั้น 

เรามาติดตามอ่านกัน...

    เชือ้ดือ้ยา หรอื   

   การดื้อยาปฏิชีวนะ

   เ กิ ด จ า ก ก า ร ใช้ 

   ย า ป ฏิ ชี ว น ะ ไ ม ่

สมเหตสุมผล ใช้เกินจ�าเป็น หรือกินยา

ไม่ครบต่อเนื่องตามแพทย ์สั่ ง  ท�าให ้

แบคที เรียที่ ยั งคงอยู ่ กลายพันธุ ์ และ

ทนต่อยาปฏิชีวนะชนิดที่ ได ้รับเข ้าไป 

ส ่งผลให ้เช้ือแบคทีเรียนั้นไม ่สามารถ

รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะเดิมได้อีกต่อไป

ท�าให้ต้องเปลีย่นใช้ยาปฏิชวีนะอืน่ท่ีแพงข้ึน 

มีผลข้างเคียงอันตรายมากขึ้น ใช้เวลา

รักษานานขึ้น และ

สุ ด ท ้ า ย ย า อ ะ ไ ร

ก็ รั ก ษ า ไ ม ่ ห า ย  

ที่ ส� าคัญเชื้ อ ด้ือยา

ยาปฏชิวีนะ เป็นยาท่ีใช้รักษาโรคทีเ่กดิจาก

การติดเชื้อแบคทีเรีย และต้องใช้ให้ตรง

กับเชื้อท่ีเป็นสาเหตุ เนื่องจากยากลุ ่มนี้ 

มีหลายชนิด และแต่ละชนิดใช ้รักษา 

แบคทีเรียต่างชนิดกัน เช่น เพนนิซิลลิน 

อะม็อกซิซิลลิน เตตร้าซัยคลิน อิริทโทร

มัยซิน ซัลฟา เป็นต้น หากใช้ยาปฏิชีวนะ

ไม ่ เหมาะสม อาจได ้รับอันตรายจาก

การใช้ยา โดยมีอาการข้างเคียงตั้งแต่เ

ยาปฏิชีวนะ จึง

ควรปฏิบัติตามค�า

แนะน�าของแพทย์

และเภสัชกรอย่าง

เคร่งครัด อย่าใช้      

ยาปฏิชีวนะตามที่

สามารถติดต่อกันได้โดยผ่านทางการไอ 

จาม กิน และสัมผัส ซึ่งนับว่าเป็นอันตราย

ต่อสังคมไทยมาก

 ดั ง นั้ น  เ มื่ อ จ� า เ ป ็น ต้อ ง ใ ช ้

คนอื่นแนะน�า อย่าเก็บยาไว้กินครั้งต่อไป

และอย่าแบ่งยาปฏิชีวนะให้ผู้อื่น เนื่องจาก 

มี อ า ก า รผื่ น  คั น

ค ล่ืนไส ้  ท ้อง เ ดิน  

ติดเชื้อแทรกซ ้อน

ตับอักเสบ ตาบอด 
หรือรู้สึกแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก 

และช็อคจากการแพ้ยาได้ 



13

มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (3)  

โ

ภาพบรรยากาศในการประชุมครูแกนน�า อย.น้อย ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 ครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับ

 4 จังหวัด เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ  เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพตามร้านช�า ตลาดนัด รถเร่ แผงลอย ในหมู่บ้าน 

รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ และจะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการด�าเนินโครงการฯ รับฟังปัญหา

และอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ ในเดอืนกมุภาพนัธ์ – มีนาคม 2558 
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ

ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข 

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) ทูตานุทูต 

ผู้บริหารจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน 

 การเผาท�าลายในครั้งนี้ นับเป็น

ครั้ งที่  2 ของป ี 2557 ตามนโยบาย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ีประสงค์

จะให้มกีารท�าลายยาเสพตดิให้โทษของกลาง

ให ้บ ่อยครั้งขึ้น โดยยาเสพติดให ้โทษ

ของกลางในครั้งนี้มาจาก 3 หน่วยงาน

ประกอบด้วย ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) มีจ�านวนกว่า  2,167  

กิโลกรัม จาก 1,059 คดี รวมมูลค่า

กว ่า 6,565 ล ้านบาท ประกอบด้วย

เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า น�้าหนักกว่า 

1,754 กิโลกรัม (ประมาณ 19 ล้านเม็ด) 

มูลค่าประมาณ 5,847 ล้านบาท ยาไอซ์ 

น�้าหนักกว่า 318 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 

637 ล้านบาท เฮโรอีน น�้าหนักกว่า 86 

กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 68 ล้านบาท  

โคคาอีน น�้าหนักกว่า 3 กิโลกรัม มูลค่า

ประมาณ 10 ล้านบาท เอ็กซ์ตาซี่ หรือ 

ยาอี น�้าหนัก 0.45 กิโลกรัม (ประมาณ 

1,840 เม็ด) มูลค่าประมาณ 1.8 ล้านบาท 

ฝิ่น 0.81 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 2.5 

หมื่นบาท เป็นต้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 

6,565 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกัญชา

ของกลาง จากกองบัญชาการต�ารวจ

ปราบปรามยาเสพติดมาร่วมเผา จ�านวน

กว่า 2,933 กโิลกรมั มลูค่ากว่า 7 ล้านบาท 

และกญัชาของกลางจากจังหวดัอบุลราชธานี 

จ�านวนกว่า 2,546 กิโลกรัม มูลค่ากว่า   

6 ล้านบาท รวมทัง้หมดน�า้หนกักว่า 7,646 

กโิลกรมั มลูค่าทัง้หมดกว่า 6,578 ล้านบาท

ในการ เผาท� าลาย  จะใช ้ วิ ธี

ไพโรไลติก อินซิเนอะเรช่ัน (Pyrolytic 

Incineration) ซ่ึงเป็นการเผาที่อุณหภูมิ

สูงมาก ไม่ต�่ากว่า 850 องศาเซลเซียส 

จะท�าให ้เกิดการสลายตัวของโมเลกุล

กลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและ

สิ่งแวดล้อม ภายหลังท�าลายแล้วเจ้าหน้าที่

จะท�าการสุ ่มตัวอย่างเถ้าในเตาเผาเพื่อ

ตรวจวิเคราะห์ว่า มียาเสพติดอยู่หรือไม่ 

ซึ่ งผลการตรวจหลังการเผา ทุกครั้ ง

ท่ีผ ่านมา ไม ่พบสารเสพติดในขี้ เถ ้ า       

หลงเหลืออยู ่  จากนั้นจะมีการขนถ่าย

ขี้เถ้าไปฝังกลบ และมีการท�าความสะอาด

เตาเผา ตลอดจนบริเวณเตาเผาก่อนจะ   

มีการใช้งานในการเผาขยะอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงวางใจได้ว ่ายาเสพติดที่ เผาท�าลาย

ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ได้มี

ก า รประชุ มคณะท� า ง านพัฒนาการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงาน

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ ห้องประชุม 

ชั ยนาทน เรนทร  อาคาร  1  ชั้ น  1

ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เพื่ อชี้ แจงท� าความเข ้ า ใจร ่ วมกันถึ ง

โครงการพัฒนาการมีส ่ วนร ่ วมของ

ประชาชนในการด�าเนินงานของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และพจิารณา  

คัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการคณะท�างานภาคประชาชน 

พร้อมทั้งจัดท�าแผนงานการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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อย.แอ็คชั่น

การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
 ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย.
เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 
เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัติามกฎหมายวตัถอุนัตราย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557

 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธาน
การประชุมประชาพจิารณ์เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ เรือ่ง ความตกลง
อาเซียนด ้านยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ ์ เสริมอาหาร 
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลศิ รองเลขาธกิารฯ อย. มอบใบประกาศเกยีรตคิณุแก่ผู้ได้รบัคดัเลอืกเป็นคนดศีร ี อย. ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกฯ รวม 18 คน และมอบรางวัลแก่ชมรมกีฬาว่ายน�้า ที่ท�าผลงานดีเด่นคว้า 
4 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง และชมรมกีฬาปาเป้า คว้า 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ครั้งที่ 35  
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

รองเลข�ธิก�รฯ อย. มอบใบประก�ศเกยีรตคิณุผู้ได้รบัคดัเลอืกเป็นคนดีศร ีอย. ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

การประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวัตถุอันตราย



ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำ�เดือนธันว�คม 2557

16

อย.แอ็คชั่น

 นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธกิารฯ อย. พร้อมคณะ สนองนโยบายรัฐ น�าส่ือลงพ้ืนท่ี อ.บรบอื , อ.กนัทรวชิยั และ อ.นาเชอืก 
จ.มหาสารคาม เพือ่ตดิตามการด�าเนนิงานการผลติเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี พร้อมตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์เกลือและการบรรจุ 
หลงัได้รบัการสนบัสนนุเครือ่งผสมเกลอืบรโิภค ครบ 1 ปี พบว่าเกลือบริโภคมไีอโอดีนผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 100 การนัตเีกลอืบรโิภค 
ท่ีผลิตจากเครื่องผสมมีคุณภาพมาตรฐาน มุ่งหวังให้คนไทยทุกพื้นที่ไม่ขาดสารไอโอดีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

อย. ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน น�าสื่อลงพื้นที่ จ.มหาสารคาม การันตีเกลือบริโภค ที่ผสมจาก
เครื่องผสมมีคุณภาพมาตรฐาน หวังคนไทยไม่ขาดสารไอโอดีน 

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. และ น.ต.นพ.บุญเรือง 
ไตรเรอืงวรวฒัน์ อธบิดกีรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พูลสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผกก.4 บก.ปคบ. และ พ.ต.อ.อังกูร 
คล้ายคลึง รอง ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงข่าว หลงัเจ้าหน้าที ่อย. ร่วมกบั ต�ารวจ บก.ปคบ. กองบญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี บุกจับหมอเถื่อน ใช้วิธีพิสดารรักษาโรคแนวไสยศาสตร์ และโฆษณาสรรพคุณเกินจริง 
หลอกลวงผู้บริโภค ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ช้ัน 6  ตึก อย. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557

บุกจับหมอเถื่อน รักษาโรคร้ายแรงแนวไสยศาสตร์ โฆษณาสรรพคุณเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค 


