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องค์กรที่เป็นเลิศด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภ�พมีคุณภ�พปลอดภัย 
ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบก�รไทยก้�วไกลสู่ส�กล

“เชื้อดื้อย�” ปัญห�ที่
พวกเร�ต้อง
ช่วยกันแก้ไข

การดื้อยาใน

ประเทศไทยที่ก�าลัง

ทวีความรุนแรงขึ้น

เคล็ดไม่ลับ 9 วิธี 
สู้หวัด อ�ก�ศเปลี่ยน

วิธีรักษาเยียวยา 

ตัวเองที่ง่ายที่สุด 

คือ การนอน

เครื่องสำ�อ�ง 
เลือกซื้อ เลือกใช้
อย่�งไร ให้ปลอดภัย

ซื้อเครื่องส�าอาง

ทีม่ฉีลากภาษาไทย

“คืนความสุขคนไทย
ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้”
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ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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“คืนคว�มสุขคนไทย ส้มปลอดภัย คนไทยย้ิมได้”

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เคล็ดลับ 5 วิธี ผอมอย่�งยั่งยืน
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เครื่องสำ�อ�ง เลือกซื้อ เลือกใช้อย่�งไร         
ให้ปลอดภัย

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

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
ริมฝีป�กชมพู สวยด้วย “ท้ินท์” อย่�งปลอดภัย

10 รอบรู้เรื่องยา
“เชือ้ดือ้ย�” ปัญห�ทีพ่วกเร�ต้องช่วยกนัแก้ไข

12 เกร็ดเล็กน่ารู้
เคล็ดไม่ลับ 9 วิธี สู้หวัด อ�ก�ศเปลี่ยน

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
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15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.
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พ่ีน้องทางภาคใต้ก็มีฝนชุกนะครับ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ
ด้วยครับ เพื่อให้พร้อมส�าหรับปฏิบัติงานในแต่ละสาขาอาชีพ

 ส�าหรับเนื้อหาด้านใน อย. Report ฉบับนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจครบทุก
คอลัมน์ประจ�าเหมือนเดิม มีเคล็ดลับมาเอาใจท่านผู้อ่านสุภาพสตรีเยอะหน่อย
ครบั ทัง้เทคนคิการลดน�า้หนกัทีถ่กูต้อง เพือ่หุน่สวยอย่างยัง่ยนื บก. ขอย�า้นะครบั 
รูปร่างที่ดีคือรูปร่างสมส่วนครับ อ้วนไม่ดีแน่ แต่ผอมไปก็ไม่ดีเช่นกันครับ ติดตาม
มาด้วยการเลือกซื้อเครื่องส�าอางอย่างปลอดภัย ปากชมพู สวยด้วย “ทินท์” 
โอ้โฮ ถูกใจคุณผู้หญิงทุก ๆ ท่านแน่นอน

 สุดท้าย ท้ายสุด ขอประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งที่ผู้บริโภคทุกท่าน
จะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทาง อย. ได้ในรูปแบบของสื่อวีดิโอมัลติมีเดีย 
ทาง Youtube@FDAThai ลองติดตามและช่วยกันบอกต่อบุคคลใกล้ชิดด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ

 วัสดีท ่านผู ้อ ่านวารสาร อย. Report
 ทุกท ่านครับ มกราคม เดือนแรกของ
พุทธศักราชใหม่ บก. และทีมงานวารสาร 
อย. Report ขออ�านวยอวยพรให ้ ทุกท ่าน
ประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดปี 2558 ครับ 
ส�าหรับปีน้ี พวกเราได้มีโอกาสสัมผัสอากาศเย็น
นานกว่าปีก่อน ๆ นะครับ ในเขต กทม. และ
ภาคกลางอากาศก�าลังเย็นสบาย ภาคเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ก็หนาวขึ้นมาอีกหน่อย 

วัตถุประสงค์ อย. Report

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่าง ๆ  

 ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว รวมท้ังผลงานเด่น 

 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์  

 และการด�าเนินงาน

4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

ภก.วีระชัย นลวชัย  ผู้อ�านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

กองบรรณาธิการ

นางสาวจิตรา  เอื้อจิตรบ�ารุง    นางผุสดี  เวชชพิพัฒน์

ภก.ศุภกาญจน์  โภคัย           ภญ.ศิริกุล  อ�าพนธ์

นายบุญทิพย์  คงทอง    นางสุวนีย์  สุขแสนนาน  

นายวัชรินทร์  เครือเนียม       นางสาวดนิตา  เทียบโพธิ์

นายวิษณุ โรจน์เรืองไร  นางสาวสุภมาศ  วัยอุดมวุฒิ  

นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว นางสาวปณายา  โอฬารเวช 

นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย์ 

นายทวชา  เพชรบุญยัง       

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

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

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

พิมพ์ที่

ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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“คืนความสุขคนไทย ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้”

ส่ง ท้ายปลายปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 
 และยา (อย.) ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน และห้างค้าปลีกต่าง ๆ จัดงานส่งท้ายปี 
“คืนความสุขคนไทย ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้” เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน  
ณ ลานอเนกประสงค์ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดย
ได้รับเกียรติจาก นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
และนายนิรันดร์ เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู ้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจ�าหน่ายส้มคุณภาพดี ราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งได้รับ
การตอบรับอย่างดีจากผู้ซื้อที่ตั้งแถวยาวเหยียดและจ�าหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว

 กว่าจะมาเป็นส้มปลอดภัยในวันนี้ เรามาดูกันซิว่ามีความเป็นมาอย่างไร.... เริ่มจาก
นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตตลอดช่วงชีวิต ให้สามารถเข้าถึง
โภชนาการและอาหารปลอดภัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง รวมถึง

การบูรณาการเรื่องอาหารปลอดภัย โดย
ควบคุม ก�ากับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย (Food safety) โดย
เน้นแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารเคมี และ
จุลินทรีย ์ ในอาหาร ประกอบกับที่คณะ
กรรมการ ขับเคลื่ อนด ้ านคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร ภายใต้คณะกรรมการ
อาหารแห่งชาต ิ มมีตเิหน็ชอบให้มกีารผลกัดนั 
เรื่อง “ผักและผลไม้ปลอดภัย” เป็นวาระ
แห่งชาติ  จึ ง เป ็น ท่ีมาของการจัดงาน 
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

  เคล็ดลับง่�ย ๆ .....ผอมปลอดภัยและยั่งยืน
 สาว ๆ ส่วนใหญ่มักคิดว่ารูปร่างผอมจะท�าให้ดูดี ใส่เส้ือผ้าแล้วดูสวย เป็นท่ีสนใจของใครต่อใคร 

จึงท�าให้สาว ๆ จ�านวนไม่น้อยต่างสรรหาวิธีเพื่อให้ตนเองผอม บางคนไปกินยาลดความอ้วนโดยไม่คิดถึง
อันตรายที่ตามมา แต่ถ้าอยากผอมแบบปลอดภัยและยั่งยืน วันนี้มี 5 เคล็ดลับแบบถูกวิธีและท�าได้ไม่ยาก  
มาบอกกันค่ะ

5 เคล็ดลับง่าย ๆ นี้...คุณสาว ๆ จะดูดีผอมบางอย่างยั่งยืน ค่ะ

จะลดภายใน 10 -15 วัน
เป็นไปไม่ได้

อ้วนสะสม 
10 -20 ปี

1. ควบคุมอาหาร ลดอาหารมัน
อาหารทอด เพิ่มผักเป็น 2 เท่า

2. อย่าตามใจปาก อย่ากินจุบจิบ

3. หมั่นออกก�าลังกายอย่างน้อย 3 คร้ัง/สัปดาห์
ครั้งละ 20 นาทีขึ้นไป

4. ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะหุ่นดีและมีสุขภาพดี

5. พักผ่อนให้เพียงพอ
อย่านอนดึก



05

 อย. ได้เริ่มให้บริการ Youtube@FDAThai     
อย่างเป็นทางการ เมือ่วันท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2555 ซึง่
มีผู้รับชมวีดิโอของ อย. ผ่านช่องทางนี้แล้ว กว่า 
500,000 ครั้ง

อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคYoutube@FDAThai
youtube.com/fdathai 

 คืออีกหน่ึงช่องทางท่ี อย. ใช้เป็นช่องทางส�าหรับสื่อสาร เผยแพร่ความรู้และ  
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลความรู้สู ่ประชาชน ในรูปแบบของส่ือวีดิโอ ซ่ึง
ถอืว่าเป็นสือ่ทีม่คีวามน่าสนใจมาก เพราะสามารถน�าเสนอได้ท้ังภาพและเสียง พร้อมท้ัง
สามารถสอดแทรกความรู ้หรือข่าวสารได้มากมาย โดยวีดิโอที่  อย. น�าเสนอ

ผ่าน Youtube@FDAThai มีทั้งสารคดี
โทรทัศน ์ที่ เคยฉายทางทีวีช่องต่าง ๆ      
สปอตทีวีที่เคยลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
รวมทัง้การ์ตนูแอนเิมชัน่ ท่ี อย. ผลิตขึน้มา
ทั้งนี้ อย. ได้รวบรวมเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและรับชมได้โดยสะดวก 
อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นมายัง อย. ได้อีกด้วย

  อย. ได้เริ่มให้บริการ Youtube@
FDAThai  อย่างเป็นทางการ เม่ือวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีผู้รับชมวีดิโอของ 
อย. ผ่านช่องทางนี้แล้ว กว่า 500,000 
ครั้ง  

  ส�าหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสาร
กบั อย. ผ่าน Youtube@FDAThai สามารถ

นี่ 
เข้าชมได้ที ่www.youtube 
.com/fdathai พร้อมกบั   
กด follow กจ็ะไม่พลาด 
ข่าวสารดี ๆ จาก อย.  
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กินเป็น ใช้เป็น

ปี

เครื่องส�ำอำง
ให้ปลอดภัย

 ปีนีอ้�ก�ศหน�วเยน็น�นกว่�ปีทีผ่่�นม� คณุหนุม่ ๆ ส�ว ๆ คงไปเลอืกซือ้ห�

เครื่องสำ�อ�งเพื่อม�ใช้ถนอมผิวก�ยให้ชุ่มชื้น รับลมหน�วให้ผิวสวยง�มต�มฤดูก�ล 

และหล�ยคนคงเคยได้ยนิคำ�โฆษณ�ข�ยเครือ่งสำ�อ�งต�มสือ่ต่�ง ๆ ในลกัษณะดงัต่อไป

นี ้ “ครีมไวท์เทนน่ิง ส�รสกัดจ�กกธรรมช�ติ ผ่�นก�รทดสอบท�งก�รแพทย์แล้วว่�

ไม่ระค�ยเคือง ไม่แพ้ ช่วยรกัษ�ฝ้� กระจดุด่�งดำ� ใช้แล้วผวิจะข�วขึน้ภ�ยใน 7 วนั” หล�ยคน

หลงเชื่อซื้อเครื่องสำ�อ�งม�ใช้ จนได้รับอันตร�ยจ�กส�รห้�มใช้ที่ลักลอบผสม

ในเครื่องสำ�อ�ง

 2 557  ที่ ผ ่า นมา  ส� า นั ก ง าน  

 คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ร่วมกบั ต�ารวจ บก.ปคบ. ด�าเนนิการตรวจจบั

แหล่งผลิต จ�าหน่าย และลักลอบ น�าเข้า

เครื่องส�าอางเถื่อนมาแล ้วหลายครั้ ง 

หลายครา และได้แถลงข่าวไปแล้วนั้น

จากการตรวจสอบมักพบว่าเครื่องส�าอาง

ที่  อย. ตรวจจับมามีการลักลอบผสม

สารห้ามใช้ในเครื่องส�าอาง ท�าให้ผู้บริโภค

มอีาการไม่พงึประสงค์จากการใช้เครือ่งส�าอาง 

น้ัน อาทิ มีอาการแพ้ ระคายเคือง เกิด

จุดด่างขาวที่หน้า หรือผิวหน้าด�า เป็นฝ้า

ถาวรรักษาไม่หาย บางรายถึงข้ันเสียโฉม 

หน้าพังยับเยิน ดังที่เป็นข่าว

เครือ่งส�าอาง กบั วัตถทุีห้่ามใช้ในเครือ่งส�าอาง

 ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ได ้ก�าหนดรายการวัตถุ

ที่ห้ามใช้ในเครื่องส�าอาง ตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เรื่อง 

ก�าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการ

ผลิตเครื่องส�าอาง ซึ่งมีจ�านวนทั้งหมด 

1,352 รายการ ( ข ้อมูล ณ วันที่  20 

มกราคม 2558 ) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม

ต่าง ๆ ได้แก่ โลหะหนัก สารที่เข้าข่าย

เป็นยา เช่น สารปฏิชีวนะ (Antibiotics)  

ฮอร์โมนส์ สารเสพติด (Narcotics, 

natural and synthetic) สารก่อมะเรง็ 

เช่น ไดออกเซน (Dioxane) ไนโตรซามีน 

(Nitrosamine) สารที่ได้มาจากมนุษย์ 

เช่น รกเด็ก และ Stem Cell  เป็นต้น  

 ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางผดิกฎหมาย

ที่พบบ่อยคือผลิตภัณฑ์ทาสิว ฝ้า ท�าให้

หน้าขาว ที่โอ้อวดสรรพคุณว่าเห็นผล

ใน 3 วัน 7 วัน มักพบวัตถุที่ห้ามใช้ 3 

รายการ ได้แก่ 

 8	สารประกอบของปรอท

ท�าให้เกิดอาการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าด�า 

ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท 

ท�าให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไต

อักเสบ

 8 สารไฮโดรควิโนน เป็นสาร

ที่ออกฤทธิ์ช ่วยลดการสร ้างเมลานิน

หรือเมด็สีของผิวหนงั หากใช้เป็นเวลานาน

ท�าให้เกิดการระคายเคือง เกิดจุดด่างขาว 

ทีห่น้า ผิวหน้าด�า เป็นฝ้าถาวร รกัษาไม่หาย

 8 กรดเรทโินอกิ (กรดวติามนิเอ) 

ท�าให้หน้าแดง แสบร้อนรุนแรง เกิดการ

อักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง และเป็น

อันตรายต่อทารกในครรภ์
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 เอกสารอ้างอิง : เลือกเครื่องส�าอางอย่างไร...ให้ปลอดภัยจาก 
สารห้ามใช้ โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 ทั้งนี้  หากพบการผลิต น�าเข้า

หรือขายเครื่องส�าอางที่มีส ่วนผสมของ

สารห ้ามใช ้ข ้างต ้น จะมีความผิดทาง

กฎหมาย ในข้อหาผลิต น�าเข้า หรือขาย

เครื่องส�าอางที่ ไม่ปลอดภัยในการใช ้ 

(มีสารห้ามใช้) มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี 

หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ 

 

เครื่องส�าอาง กับ การโฆษณา

 ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจ

เครื่องส�าอางมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ท�าให้

การโฆษณาเครื่องส�าอางส่วนใหญ่ จึงมี

ลักษณะโอ้อวดสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

 1 .  ก า ร โ ฆษณา ท่ี ก ล ่า ว อ ้า ง

สรรพคุณเกินความเป็นเครื่องส�าอาง เช่น 

โฆษณาว่ารักษาสิวอักเสบ รักษาฝ้า รักษา

แผลเป็น

 2. อ้างอิงผลจากการทดลองใน

ห้องปฏิบัติการ โดยไม่ได้บอกให้ผู้บริโภค

ทราบเงื่อนไขที่ผู้ท�าการทดลองควบคุมไว้ 

เช่น ปริมาณการทา การควบคุมในห้อง

ปฏิบัติการ

 3. การโฆษณาท่ีก�าหนดระยะเวลา

ในการได้รับผลหลังใช้เครื่องส�าอาง เช่น 

ใช้แล้วผิวจะขาวขึ้นภายในข้ามคืน 

 4. การโฆษณาทีน่�าเสนอความจรงิ

เพียงบางส่วน เพื่อให้ผู ้บริโภคเข้าใจผิด

เกีย่วกบัคณุภาพ มาตรฐานของเครือ่งส�าอาง 

เช่น ระบุว่าเป็นเครื่องส�าอางท่ีปลอดภัย

ผ่าน อย. แล้ว รับรองโดย อย. ผ่าน

มาตรฐาน อย. เป็นต้น

 จะเห็นได ้ว ่ า  การโฆษณาทั้ ง         

4 ลักษณะข้างต้นเป็นการโฆษณาโอ้อวด

สรรพคุณ เพ่ือจูงใจให้ผู ้บริโภคเลือกซ้ือ 

ดัง น้ัน  ผู ้บริ โภคจึงไม่ควรหลงเชื่อซื้อ

เครื่องส�าอางเพียงเพราะค�าโฆษณา ทั้งนี้

ตามกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาเป็นหน่วยงานที่รับจดแจ้ง             

ข ้ อมู ล เ กี่ ย วกั บผลิ ตภัณฑ ์ เ พื่ อ ใ ห ้ มี

การแสดงข ้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทยบนฉลากและ

จะได้มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวสอบ

ในภายหลัง แต่ไม่ได้รับรองในส่วนของ

การโฆษณา หรือประสิทธิภาพของ

เครื่องส�าอางดังกล่าว

 

การเลือกซื้อ เลือกใช้เครื่องส�าอางอย่าง

ปลอดภัย 

 ผู้บริโภคควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 G ควรซื้ อ เครื่ องส� าอางจาก

แหล่งที่เชื่อถือได้ มีใบเสร็จถูกต้อง เพื่อ

ตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อมีปัญหา

 G ซื้อเครื่องส�าอางที่มีฉลาก

ภาษาไทย และต้องระบุข้อความส�าคัญ 

ได้แก่ เลขที่ใบรับแจ้ง ชื่อเครื่องส�าอางและ

ชื่อทางการค้า ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็น

ส่วนผสม ชือ่ทีต่ัง้ผูผ้ลติหรอื ผูน้�าเข้า เดอืนปี 

ท่ีผลติ วธิใีช้ ปรมิาณสทุธ ิและค�าเตือน (ถ้าม)ี 

 G ควรทดสอบการแพ ้ก ่อน

ใช ้เครื่องส�าอาง โดยทาผลิตภัณฑ์นั้น 

ที่บริ เวณท้องแขน หรือบริ เวณหลังหู 

ทิง้ไว้ 24-48 ชัว่โมง หากไม่มีความผิดปกติ 

แสดงว่าใช้เครื่องส�าอางนั้นได้

 G หากมีความผิดปกติจากการ

ใช้เครือ่งส�าอาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ครัง้แรก

หรือใช ้มาระยะหนึ่ งแล ้วก็ตาม ต ้อง

หยุดใช้ทันที และควรปรึกษาแพทย์ เพื่อ

หาสาเหตุและท�าการรักษาอย่างถูกต้อง

เหมาะสมต่อไป

 G อย่าใช้เครือ่งส�าอางทีม่ลีกัษณะ

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ไม่ว่าจะเป็นสี กล่ิน 

หรือความข้น เพราะเครื่องส�าอางนั้น

อาจเสื่อมสภาพแล้ว

 G อย่าใช้เครื่องส�าอางร่วมกับ

ผู้อื่น เช่น ลิปสติก เพราะอาจติดเชื้อโรคได้ 

โดยเฉพาะโรคติดต่อ เช่น เริม

 หากคุณหนุ่ม ๆ สาว ๆ ไม่แน่ใจ

ว่าเครือ่งส�าอางทีจ่ะเลอืกซ้ือ เลือกใช้ ได้รบั   

การจดแจ้งกบั อย. หรอืไม่ สามารถตรวจสอบ 

เลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ที่แสดงบน    

ฉลากผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางได้ โดย Oryor 

Smart Application เมนู “ตรวจเลขที่

ใบรับแจ้งเครื่องส�าอาง” ดาวน์โหลดฟรี 

ทั้งในระบบ ios และ android
เลขที่ใบรับแจ้ง เลข 10 หลัก

xx-x-xxxxxxx
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 สวัสดีปีมะแมค่ะ เก็บข่�ว...เล่�เรื่อง พร้อมนำ�ข้อมูลข่�วส�รที่น่�สนใจในแวดวง อย. และส�ธ�รณสุข  ม�บอกเล่�ให้ผู้อ่�น
ได้ทร�บอย่�งเข้มข้นเช่นเคย และขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกท่�นประสบคว�มสำ�เร็จลุล่วง   ในก�รประกอบกิจก�รง�นใด ๆ สมหวัง
ทุกประก�ร พร้อมด้วยสุขภ�พที่แข็งแรงเกินร้อยค่ะ

ข่ าวแรกที่จะน�ามาบอกเล่าให้ทราบ
 ขอเริ่มด้วยข่าวการจับบริษัทขายตรง
ลักลอบขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 
โดยขอย้อนไปเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 57 อย. 
และ ต�ารวจ บก.ปคบ ได้เข้าตรวจสอบ
บริษัท ริโอ เอสเซนซ์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
เลขที่ 86 อาคาร วิน วิน ทาวเวอร์ ชั้น 10 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กทม. พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แสดง
ฉลากไม่ถูกต ้อง ได ้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร Dietary Supplement Product 
R iona  ริ โอน่า  และผลิตภัณฑ์กาแฟ
ปรงุส�าเรจ็ชนิดผง ตรา อาร์ อ ีคอฟฟ่ี รวมทัง้
ยังพบผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางแสดงฉลาก
ไม่ถูกต้อง ไม่แสดงฉลากภาษาไทย คือ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง SC+HA Ultimate 
Hydrating Essence ในเบือ้งต้นแจ้งข้อหา  
จ�าหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง 
มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และ
จ�าหน่ายเครื่องส�าอางไม่มีฉลากภาษาไทย 
มีโทษจ�าคุกไม ่เกิน 3 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
ด้วยความห่วงใย เกบ็ข่าวขอให้ผูอ่้านทกุท่าน

สวัสดีปีใหม่..หัวใจสุข จงห่างทุกข์ ทุกคน ดลสุขสันต์
สิ่งมงคล ผลบุญ หนุนลาภครัน จงเจริญ นิจนิรันดร์ สรรสุขเอย

ต้องดูแลตนเองก่อน หากพบผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีลักษณะดังต่อไปน้ี ต้องไม่ซื้อ
ไม่ใช้เด็ดขาดค่ะ คือ 
 1. ไม่มีฉลากภาษาไทย ซึ่งฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องส�าอาง
ต้องแสดงฉลากภาษาไทย พิมพ์ด้วยอักษร
ที่ชัดเจน และมีข้อความตามที่กฎหมาย
ก�าหนด เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต 
และ/หรือ วันเดือนปีท่ีหมดอายุ ช่ือและ
ที่อยู่ของผู้ผลิต เป็นต้น  
 2. ไม่ขออนญุาตกบั อย. ซึง่ผลติภณัฑ์ 
สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว ดูได้
จาก ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีเลขสารบบ
อาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ส่วน
ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 
ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แต่ยา
จะต้องแสดงเลขทะเบียนต�ารับยา เช่น 
ทะเบยีนยาเลขที ่1 A 9999/46 เครือ่งส�าอาง 
ต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก   
 3. ไม่แสดงชื่อที่ตั้งผู้ผลิต หากพบว่า
ไม่แสดงหลักแหล่งผู้ผลิตท่ีชัดเจนจะถือว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะเมื่อ
พบปัญหาก็ไม่สามารถร้องเรียนและเอาผิด
กับผู้ผลิตนั้นได้ และ 
 4. ไม่บอกความจริงผู ้บริโภค หรือ
โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ท�าให้เสีย
โอกาสในการรักษาอย่างถูกต้องจากแพทย์ 
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ 
โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน และโรคเรือ้รงัต่าง ๆ
เพราะหากบริ โภคผลิตภัณฑ ์ที่อ ้ างว ่า
รักษาโรคได้ จนละเลยการไปพบแพทย์ 

หรือละเลยการใช้ยาประจ�าตัว อาจท�าให้
โรคก�าเริบจนถึงขั้นเสียชีวิตได ้ ซ่ึงเป ็น
ค�าแนะน�าดี ๆ จาก อย. สู่ผู้บริโภคค่ะ 
 ข่าวต่อไปท่ีจะเล่าให้ทราบ คือ 
กรณีท่ีมีการส่งต่อข้อมูลผ่านทาง Social 
Media เกี่ยวกับการเพิกถอนยาฟีนิลโปร-
ปาโนลามีน (PPA) ซึ่งข่าวดังกล่าวเป็น
เรื่องเก่า เพราะมีการประกาศเพิกถอน
ทะเบียนยาทุกต�ารับที่มีส่วนผสมของ PPA 
ไปแล้วตั้งแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม 2544 
เน่ืองจาก ยา PPA อาจเป็นสาเหตุท�าให้
ผูใ้ช้ยาเกดิภาวะเลอืดออกในสมอง ผูท้ีไ่ด้รบั 
ยาน้ีอาจไม่ได้รับความปลอดภัยจากการ
ใช้ยา ขอให้ทุกท่านม่ันใจว่า ต�ารับยาที่
มีส่วนผสมของยาฟีนิลโปรปาโนลามีน ไม่มี
อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 13 ปีแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใด ๆ   ก็ตามที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ ท�าให้เกิดความหวาดระแวง 
และมีการส่งต่อผ่านทาง Social Media 
ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณ อย่าเพ่ิง 
หลงเช่ือง่าย หากกังวลสามารถสอบถาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที 
 ปิดท้ายเก็บข่าวขอประชาสัมพันธ์ 
การติดตามข ้อมูลเกี่ ยวกับเชื้ออี โบล ่า 
สามารถคลิกเข ้าไปที่ เว็บไซต์ของส�านัก
โรคติดต่ออุบัติใหม่ http://beid.ddc.
moph.go.th/beid_2014 อย่าพลาด
ตดิตามอ่านข่าวสาระด ีๆ จากเกบ็ข่าวได้ใหม่
ตลอดปี 2558 สวัสดีปีใหม่ค่ะ 
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

 ลูกสาวดิฉันชอบซื้อทิ้นท์ตาม 

 ตลาดนัดมาทาปาก มีสีสดมาก 

ลูกบอกว่า ทาแล้วติดทนนาน แถมราคา

ไม่แพง แต่เท่าที่ดิฉันดูลักษณะของทิ้นท์

แล้ว ไม่น่าจะปลอดภัย จึงขอเรียนถาม 

อย. ว่า เครื่องส�าอางทิ้นท์ต้องผ่าน อย. 

หรือไม่ และหากใช้ของที่ไม่ได้มาตรฐาน

จะเป็นอนัตรายอย่างไร เพือ่ดฉินัจะได้น�า

ไปแนะน�าลูกสาวค่ะ

 สาว ๆ สมัยนี้ริมฝ ีปากชมพู  

 ระเรื่อ สวยด้วย “ทิ้นท์” เสียเป็น

ส่วนใหญ่ เพราะหาซื้อง่าย ตามแผงลอย 

หรอืตลาดนดั ราคาไม่แพง แถมมสีใีห้เลอืก

มากมายตามระดับความเข้มของสี ด้วย

กระแสความนิยมนี้ เอง จึงอาจท�าให ้

มีการลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์ทิ้นท์ไม่ได้

มาตรฐานขึ้นมาจ�าหน่าย โดยไม่ผ่านการ

จดแจ้งจาก อย. หรือใช้สีไม่ได้มาตรฐาน 

หรือใช ้สีห ้ามใช ้ โดยไม่ค�านึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากทิ้นท์ที่

ไม่ได้มาตรฐานดงักล่าว อาจมกีารปนเป้ือน

โลหะหนักที่อยู่ในสีของทิ้นท์ อาทิ ตะกั่ว 

ปรอท แคดเมียม ซึ่งก ่อให้เกิดอาการ

ระคายเคืองแก่ผู ้ใช้อย่างรุนแรง ตั้งแต่มี

อาการคลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่ามัว หรือ

ท�าให้ริมฝีปากปวดแสบปวดร้อน คัน เห่อ

แดง บวม และลอกเป็นขุยได้ 

  ดงันัน้ เพือ่ความปลอดภยั ผูบ้รโิภค  

จึงควรรู ้จักวิธีเลือกซื้อเลือกใช้ ‘ทิ้นท์’ 

การค้า ชื่อเครื่องส�าอาง ประเภทหรือชนิด

ของเคร่ืองส�าอาง ชื่อของสารทุกชนิดที่

ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง   

วิธีใช้เครื่องส�าอาง ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต

หรือผู้น�าเข้า ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต 

กรณีเป็นเครื่องส�าอางน�าเข้า ปริมาณสุทธิ 

เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือน ปี หรือปี 

เดือนที่ผลิต เดือน ปีหรือปี เดือนที่หมด

อายุ ในกรณีที่เครื่องส�าอางมีอายุการใช้

น้อยกว่า 30 เดือน ค�าเตือน(ถ้ามี) และ

ท่ีส�าคัญต้องแสดงเลขท่ีใบรับแจ้งบนฉลาก

หรือกล่องผลิตภัณฑ์

 รูว้ธิเีลอืกซือ้เลอืกใช้ “ทิน้ท์” แล้ว

อย่าลืมน�าไปบอกต่อลูกหลานด้วยนะคะ 

และหากมีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สุขภาพ สามารถส่งจดหมายมาถาม

เราที่  กลุ่ม เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์            

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เลขที ่ 88/24   

ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    

เรารอค�าถามของทุกท่านอยู่ค่ะ

ริมฝีปากชมพ ูสวยด้วย “ทิ้นท์” อย่างปลอดภัย

เนื่ องจากผลิตภัณฑ ์  “ ท้ินท ์”  เป ็น

เครื่องส�าอางควบคุม โดยสีที่ เป ็นส่วน

ผสมในผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นสีที่ได ้รับ

อนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องส�าอาง ซ่ึงผู้ผลิต

หรือน�าเข้าจะต้องจดแจ้งต่อส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ

ส�านกังานสาธารณสุขจังหวดั (สสจ.) เสียก่อน

โดยก่อนตัดสินใจซื้อควรสังเกตและอ่าน

ฉลากผลิตภัณฑ์ ซ่ึงฉลากจะต้องแสดงชื่อ

 สมัยนี้ใครอย�กมีป�กสีชมพูระเรื่อ แลดูเป็นธรรมช�ติ 

ไม่ใช่เรื่องย�กอีกต่อไป เพียงแค่ใช้ทิ้นท์ท�ป�กบ�ง ๆ ก็จะได้

ป�กสีชมพูระเรื่อสมใจ แต่ “ท้ินท์” ที่ ใช ้จะมีคุณภ�พและ

ปลอดภัยหรือไม่นั้น  ต้องรู้จักเลือกซื้อเลือกใช้...
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

ปั

“เชื้อดื้อยา” ปัญห�ที่พวกเร�
ต้องช่วยกันแก้ไข

การดื้อยาในประเทศไทยที่ก�าลังทวีความรุนแรงขึ้น 
ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า 

เชื้อหลายชนิดมีแนวโน้มการดื้อยามากขึ้นเป็นล�าดับ

“

”
 จจบุนัพบว่าปัญหา “เชือ้ดือ้ยา” ก�าลงั    

        เป็นปัญหาทีส่�าคญัในระบบสาธารณสขุ

ของไทย และเข้าใกล้พวกเรามากขึน้ทกุขณะ

โดยอาจสังเกตได้จากโรค หรืออาการ

เจ็บป่วยหลาย  ๆ อย่างหายช้ากว่าปกติ 

หรือการที่ใช ้ “ยาปฏิชีวนะ” ตัวเดิม ๆ  

แล้วไม่หาย จ�าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ 

ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่สูงขึ้น 

รบัประทานยานานขึน้  และราคายากส็งูขึน้

ด้วย หรือครอบครัวที่มีเด็กอายุน้อย ๆ  

แต่ต้องแวะเวียนเข้า - ออกโรงพยาบาล

บ่อยครั้งด้วยสาเหตุจากอาการหวัด มีไข้ 

มีเสมหะ หายใจไม่ออก ซื้อยาปฏิชีวนะ

มารับประทานก็ไม่ดีขึ้น  จนต้องเข ้า

โรงพยาบาลเพื่อใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด

เข้าเส้นเลือดจึงจะหาย เป็นต้น

เหล่านี้สะท้อนถึงสถานการณ์

การดื้อยาในประเทศไทยที่ก�าลังทวีความ

รุนแรงขึ้น ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ พบว่า เชือ้หลายชนดิมแีนวโน้ม

การดื้อยามากขึ้นเป็นล�าดับ โดยเชื้อที่มี

อัตราการดื้อยาสูง เช ่น เชื้อสเตร็ปโต

ค็อกคัส นิวโมเนียอี (Streptococcus 

pneumoniae) ท�าให้เกิดโรคปอดอักเสบ

ในเดก็อายไุม่เกนิ 5 ขวบ มกีารด้ือยามากขึน้                                       

จาก 47% ในปี 2541 เพิ่มเป็น 65.6% 

ในปี 2556 เชื้อกลุ่มเอซินีโทแบคเตอร์ 

(Acinetobacter) ซ่ึงเป็นสาเหตุของ

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มักฉวยโอกาส

ก ่อ โรคติด เชื้ อระบบทาง เดินหายใจ

ผ่านเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. 

เชื้อเหล่านี้ดื้อต่อยาทุกตัวและมีแนวโน้ม                                   

ด้ือยาท่ีดีท่ีสุดส�าหรับการรักษาโรคติดเชื้อ 

จากแบคทีเรียแกรมลบ คือ อิมิพีเน็ม 

(Imipenem) จาก 14.4% ในปี 2543 

เป็น 66.3% ในปี 2556 รวมถึงเชื้ออีโคไล  

(E.coli) และเชื้อวัณโรคก็มีการดื้อยา

เพิ่มขึ้นด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ ปัจจุบันยังพบว่า  

มีการลงทุนพัฒนายาปฏิชีวนะที่น้อยลง

อย่างมาก โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แทบ

จะไม่ค่อยมียาปฏิชีวนะตัวใหม่ ๆ ออกมา 

จึงเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงว่าในอนาคต

อาจไม่มียาปฏิชีวนะที่ใช้ได้ผลในการรักษา

โรคติดเชื้อที่เกิดจาก “เชื้อดื้อยา” จนเป็น

สาเหตุให้เสียชีวิตได้

การด้ือยาของเชื้อแบคทีเรีย มี

สาเหตุที่ส�าคัญมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างพร�่ า เพรื่ อ โดยไม่จ� า เป ็น  และ 
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รับประทานยาไม่ครบตามจ�านวนท่ีต้อง

รับประทาน ได้แก่ 

 1 .  รับประทานยาปฏิชี วนะ    

โดยเข ้าใจตามชื่อเรียกท่ีไม ่ ถูกต ้องว ่า 

“ยาแก้อักเสบ” เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะ

เพื่อรักษาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ

จากการท�างาน เป็นต้น โดยมากมักจะ

ได้หมด เชื้อแบคทีเรียก็จะมีพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมในตัวเอง 

ท�าให้มคีวามสามารถทนทานต่อการฆ่าเชือ้

ของยาได้มากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดเชื้อที่

ดื้อยาในที่สุด

 2. การรับประทานยาไม่ครบตาม

“ปัญหาเชื้อดื้อยา” 
ปัญห�ร่วมของสังคมที่พวกเร�ต้องช่วยกัน

อยู่ในรูปแบบของ “ยาชุด” ซึ่งอันตราย

และผิดกฎหมาย การได้รับยาปฏิชีวนะ

อย่างพร�่ า เพรื่อนี้  เชื้อแบคที เรียจะมี

โอกาสสัมผัสกับยาปฏิชีวนะ ในขนาดและ

ระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมที่จะท�าลายเชื้อ

ผู้ท่ีอ่อนแอกว่า ได้แก่ เด็ก โดยเฉพาะ “เด็กเล็ก” ซึ่งภูมิต้านทานอ่อนแอกว่าผู้ใหญ ่

จงึมโีอกาสได้รับผลกระทบจากเชือ้ด้ือยาได้ง่าย  ปัญหาเชือ้ด้ือยา จึงเป็นสิง่ทีพ่วกเราต้อง

ร่วมมือแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตัวเรา ไม่รับประทานยาปฏิชีวนะอย่างพร�่าเพรื่อโดย  

ไม่จ�าเป็น แต่หากต้องรับประทานก็จะต้องรับประทานให้ครบตามจ�านวน และระยะ

เวลาที่ก�าหนดโดยเคร่งครัด

จ�านวน และระยะเวลาที่ต้องรับประทาน  เมื่อไม่มีอาการก็หยุดรับประทานทันที  

ท�าให้เชือ้แบคทีเรียถูกท�าลายไม่หมด  เชือ้แบคทีเรียท่ีอยูร่อดจากยาปฏชิวีนะ (สายพนัธุ์

ที่ทนทานต่อยาปฏิชีวนะ) ก็จะเพิ่มจ�านวน

มากขึ้นแทน ท�าให้โรคที่เหมือนจะหาย

แล้วกลับมาเป็นใหม่  ยาปฏิชีวนะเดิม

ที่เคยใช้ได้ผลก็กลับใช้ไม่ได้ผล

เชื้อที่ ด้ือยา ไม ่ได ้มีขอบเขตที่

จ�ากัดเฉพาะบุคคล หรือช่วงอายุ เท่านั้น เชื้อที่ดื้อยาจะแพร่กระจายไปในสังคม

คนที่ใช้ยาอย่างพร�่าเพรื่อจึงเป็นต้นเหตุบ่มฟักเชื้อดื้อยาแพร่สู่สังคม ผู้ที่ร่างกายแข็งแรง

อาจสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง ท�าให้โอกาสเจ็บป่วยน้อย แต่ 

ภาพจาก : www.Thetrippacker.com
by Mr.Phanthit Malisuwan

ภาพจาก : www.The-parenting-magazine.com/wp-content/
uploads/2012/12/best-iphone-games-53
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ช่

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/20900

ภาพจาก : จากหนังสือ ไข้หวัดใหญ่ เรื่องน่าใส่ใจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  โดย เซีย ไทยรัฐ

เคล็ดไม่ลับ
9 วิธี สู้หวัด อากาศเปลี่ยน 

“

”

วิธีรักษาเยียวยาตัวเองที่ง่ายที่สุด คือ การนอน  
เพราะการนอนจะท�าให้ภูมิคุ้มกันท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และช่วยให้ร่างกายมีเวลาในการซ่อมแซมบ�ารุง 
และฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่ 

 วงน้ีอากาศเปลีย่นแปลงบ่อย เดีย๋วหนาว
 เดีย๋วร้อน แถมยงัมฝีนหลงฤดมูาตกอกี
ใครท่ีปรับตัวไม่ทัน หรือแพ้อากาศง่าย ๆ 
ก็อาจจะต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้มาก 
กว่าเดิมเป็นพิเศษ เพราะอาจจะท�าให้เป็น
ไข้หวดัได้ ดงันัน้ เพือ่ป้องกนัไว้เสยีแต่เนิน่ ๆ
เกร็ดเล็กน่ารู้มี 9 วิธีรับมือไข้หวัดมาฝาก
 วธิทีี ่ 1 : ท�าให้ร่างกายอบอุน่อยู่
ตลอดเวลา 
 วิธีท่ี 2 : ใช้ “น�้าอุ่น” เริ่มตั้งแต่
การอาบน�า้อุน่ เพือ่ช่วยปรบัสภาพร่างกาย 
ควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายให้คงที่ 
แถมยังช่วยบรรเทาอาการหวัด และการ
ดื่มน�้าอุ ่น เพื่อลดอาการตัวร ้อน และ
บรรเทาอาการไอเจบ็คอ ยิง่ดืม่น�า้อุน่บ่อย ๆ
ตลอดวันได้ยิ่งดี แต่ในกรณีที่มีอาการไอ
รุนแรงหรือเรื้อรัง แนะน�าว่าควรไปพบ
คุณหมอจะดีที่สุด

วิธีที่ 3 : ใช้ “ฟ้าทะลายโจร” 
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็น

สาเหตุของการติดเชื้อ และการอักเสบ 
และยังช่วยระงับอาการหวัดได้ดีทีเดียว 
  วิธีที่ 4 : ลดอาการเจ็บคอด้วย
วิธีอมเกลือบ้วนปาก - กลั้วคอ เพียงใช้
เกลือ 1 ช้อนชา ผสมน�้าอุ ่น 1 แก้ว อม
บ้วนปากวนัละ 3 – 4 ครัง้ เพือ่ก�าจดัเชือ้โรค 
และแบคทีเรียสะสมในช่องปากและล�าคอ
ได้
 วธิทีี ่5 : บ�าบดัอาการหวดัคดัจมกู     
ด้วยการ “อบไอน�้าสมุนไพร” ซ่ึงใน
ที่นี้หมายถึง การน�าสมุนไพรท่ีมีน�้ามัน
หอมระเหยมาเติมด้วยสมุนไพรท่ีผ ่าน
ความร ้อน อย ่างการบูร หรือพิมเสน
เล็กน้อย ตั้งไว้อยู ่ตามมุมห้อง กลิ่นหอม
ของสมุนไพรจะช่วยบ�าบัดอาการหวัด
คดัจมกูให้หายอย่างรวดเร็ว แถมยงัช่วยให้
รู้สึกผ่อนคลาย สบายสดชื่นขึ้นด้วย

วิธีที่ 6 : ทานสมุนไพรที่มีกลิ่น
เผ็ดร้อน อย่าง พริกไทย หัวหอมแดง 
กระเทียม ขิง กะเพรา ก็สามารถจะช่วย
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส และ
แบคทีเรียได้ดี

วิธีที่ 7 : ทานผลไม้รสเปรี้ยวที่
อุดมด้วยวิตามินซี เช่น ฝรั่ง ส้ม มะเฟือง 
มะละกอ มะขามป้อม พทุรา มะปราง ฯลฯ
เพราะวิตามินซีจากผลไม้จะช่วยต้านหวัด 
และกระตุ ้นการท�างานของภูมิคุ ้มกัน
ในร่างกายต่อสู้กับไข้หวัดได้

วธิทีี ่ 8 : ใช้สตูรต้านหวดัต�ารบัจนี
อย่าง “ไชเท้า”  โดยน�าหัวไชเท้าสดมา
คั้นน�้า เติมน�้าตาลทรายแดงเล็กน้อย ดื่ม
แก้ไอ และแก้เจ็บคอ เนื่องจากไชเท้าช่วย
ละลายเสมหะ แก้พิษ และลดความดัน
โลหิตได้

วธิทีี ่ 9 : วธิรีกัษาเยียวยาตวัเอง
ที่ง ่ายที่สุด คือ การนอน เพราะการ
นอนจะท�าให้ภูมิคุ ้มกันท�างานได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ร่างกายมีเวลา
ในการซ่อมแซมบ�ารุง และฟื้นฟูตัวเองได้
อย่างเต็มที่
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (4)  

 โ ครงการ อย.น้อย มีก�าหนดลงพื้นที่น�าทีมผู ้บริหาร อย. เยี่ยมชมโรงเรียน อย.น้อย ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้

 เพือ่เป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจให้กบัโรงเรยีนท่ีท�ากจิกรรม อย.น้อย และเป็นแรงกระตุ้นในการท�ากจิกรรม โครงการ อย.น้อย 

นับเป็นโครงการที่ประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง โดยได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียน ในการร่วมมือกันรณรงค์ความปลอดภัย

ด้านอาหารในโรงเรียน นักเรียน อย.น้อย สามารถตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจโฆษณา 

ตรวจสารอันตรายในเครื่องส�าอาง การใช้ยาอย่างปลอดภัย ส่งผลให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน และ

ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จนขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียงอย่างกว้างขวาง  

 โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้มีการก�าหนดการลงพื้นที่ในการท�ากิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่

เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ความรู ้หรือเตือนภัยอันตรายท่ีอาจได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีสารสเตียรอยด์ เริ่มต้นกันที่

จังหวัดลพบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2558 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 มีนาคม 2558 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายฯ     

มุ่งสู่ความเป็น “หมู่บ้านต้นแบบ  ปลอดสารสเตียรอยด์” 
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“คืนความสุขคนไทย ส้มปลอดภัย คนไทย 
ยิ้มได้” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการผัก
และผลไม้ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่สู่ผู้บริโภค 

เนือ่งด้วยผกัและผลไม้ เป็นอาหาร
ที่ มี ความส� าคัญต ่อสุ ขภาพของม นุษย ์   
ให้สารอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโต 
และช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย อีกทั้ง
องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดเกณฑ์การ
บริโภคผักผลไม้วันละ 400-600 กรัม ซึ่ง
เป็นปริมาณการบริโภคที่ช่วยลดภาวะโรค
ต่าง ๆ เช ่น โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็ง
กระเพาะอาหาร มะเรง็ล�าไส้ใหญ่ เป็นต้น ดงันัน้
การร่วมมือกันด�าเนินการของทุกภาคส่วน 
จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้าน
ความปลอดภัยของผักผลไม้ ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยเพ่ิมการบริโภคผักผลไม้อันจะน�าไปสู ่   
สุขภาวะที่ดีแล้ว ยังเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในระบบการดูแลคุณภาพความปลอดภัย
อาหารของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นต่อ                  

ผู้บริโภคต่างประเทศ รวมถึงรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วย

ท้ังนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้
ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเรื่องส้มปลอดภัย
ตลอดห่วงโซ่สู่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อ และบริโภคส้ม
จากแหล่งจ� าหน่ายห้างค ้ าปลีกต่าง  ๆ 
โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
และส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาต ิ ดแูลการผลติอนัเป็นส่วนต้นน�า้
ท�าหน ้าที่ ในการก�าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร ตรวจรับรองฟาร์ม และเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยสินค ้าเกษตร กระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
ดูแลต่อจากกระทรวงเกษตรฯ ถึงผู ้บริโภค 
มีหน้าที่ในการตรวจเฝ้าระวัง สถานที่ผลิต
การน�าเข้าและเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะห์
สารพษิตกค้างในผกัและผลไม้ ณ แหล่งจ�าหน่าย 
สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุน
การวจิยัและองค์ความรูใ้นการพฒันายกระดบั       
คุณภาพความปลอดภัย รวมถึงห้างค้าปลีก
น�าร่อง ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอก-ชัย 
ดสิทรบิวิชัน่ ซสิเทม็ จ�ากดั (Tesco Lotus) , 
บรษิทั สยามแมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) (Makro) , 
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด (Tops และ 
Central Food Hall) , บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) (Big C) และ บริษัท 
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด ได้พัฒนาระบบใน
การควบคุมให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
กรณีเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยได้ 

นับเป ็นความร ่วมมือกันในทุก
ภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ซ่ึงมคีวามมุง่มัน่ร่วมกนั
ในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องส้มปลอดภัย โดยมี
การด�าเนินการและผลักดันมาตรฐานไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการตรวจสอบเฝ้าระวัง ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ และตราสัญลักษณ์
เพื่ อสร ้า งความเช่ือมั่ น ให ้ แก ่ผู ้ บริ โภค 
“คืนความสุขคนไทย ส้มปลอดภัย คนไทย
ยิ้มได้” อย่างแท้จริง 

  โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการด�าเนินงานของ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ได้มีการจัดตั้งคณะท�างานภาคประชาชน

เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว และมีการประชุม

คณะท�างานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2558 

เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม

ชัยน าทน เรนทร   อ าคา ร  1  ช ั ้น  1  

ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

โดยจะ เป็นการแจ้ งที่ป ระชุ มทราบ     

เรื ่อง แผนปฏิบ ัต ิการโครงการพัฒนา  

การมีส่วนร่วมฯ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ซึ ่งได้มีการอนุมติเห็นชอบ

จาก อย.  การอัพเดทข้อมูลการติดต่อของคณะท�างานภาคประชาชนชุดใหม่ อีกทั้ง

ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อีกด้วย 
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อย.แอ็คชั่น

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี อย. 

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกันท�าบุญ เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี อย.           
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาเจ้าหน้าที่ อย.   
โดยมูลนิธิ อย. และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

 นพ.ไพศาล ดัน่คุ้ม รองเลขาธกิารฯ อย. พร้อมด้วย 
พล.ต.ต.สมชาย ทองศร ีผบก.ปคบ. น�าทมีเจ้าหน้าที ่ อย. 
และ ต�ารวจ บก.ปคบ. ลงพืน้ทีต่รวจกระเช้าของขวญัปีใหม่ 
ที่ห้างแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี สร้างความ
เช่ือม่ันให ้ผ ู้บริโภคได ้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุ
ในกระเช้าอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

 ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. 
เป็นประธานการประชุมความร่วมมือไทย-ลาว โครงการ 
“พัฒนาระบบการตรวจสอบอาหารปลอดภัยและระบบ
การรับรองในการน�าเข้าผักและผลไม้สดในรูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศไทย” โดย อย. 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
และ University of Health Science Laos PDR 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. 
เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2557

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. ลงพื้นที่สุ่มตรวจ
กระเช้าปีใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค 

การประชุมความร่วมมือ ไทย - ลาว 
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อย.แอ็คชั่น

 ภก.ประพนธ์ อางตระกลู รองเลขาธกิารฯ อย. เป็นประธานการประชมุชีแ้จงและรับฟังความคดิเหน็ต่อร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการเครื่องส�าอางและแจ้งนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการ 
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1  ตึก อย. จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น


