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

“ก�รทำ�ง�น” ทดแทน
“ก�รออกกำ�ลังก�ย” 
ได้จริงหรือ

มาร่วมไขข้อเท็จจริง 

เพือ่การออกก�าลงักาย 

อย่างถูกต้อง

ช�นมไข่มกุ หว�นหอม 
ซ่อนภัยร้�ย

ชานมไข่มุก 1 แก้ว 

มี 200 - 400 กิโล-

แคลอรี ่และมนี�า้ตาล

สูง รู้แล้ว...อย่าเสีย่ง

อันตร�ยส�รเร่ง
เนื้อแดงในเนื้อสัตว์       
(ส�รปนเปื้อน
ในอ�ห�ร ตอนที่ 2)               

วิธีสังเกตเนื้อสัตว์    

ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง
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เผยโฉม 49  สถ�นประกอบก�รดีเด่น                  
คว้ารางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” 
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03 Hot Issue
เผยโฉม 49 สถ�นประกอบก�รดีเด่น คว้�
ร�งวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ประจำ�ปี 2558

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ร้อนนี้...หลีกเลี่ยงอันตร�ยจ�กแสงแดดอย่�งไร?

05 อย.ออนไลน์
Game สนุก ๆ ท่ีสอดแทรกคว�มรู้                    
ในเว็บไซต์ oryor.com
 
06 กินเป็น ใช้เป็น         
อันตร�ยส�รเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์             
(ส�รปนเปื้อนในอ�ห�ร ตอนที่ 2)

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

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
ฉล�ก GDA หว�น มัน เค็ม ช่วยบอกอะไร ?

10 รอบรู้เรื่องยา
“ก�รทำ�ง�น” ทดแทน “ก�รออกกำ�ลังก�ย” 
ได้จริงหรือ 

12 เกร็ดเล็กน่ารู้
ช�นมไข่มุก หว�นหอม ซ่อนภัยร้�ย

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2558 (6)

15 อย.แอ็คชั่น

ส

แต่ละท่านล้วนมีความสุขและภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ และ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไปด้วยครับ 
 หลังจากที่ อย. เป็นผู้ให้รางวัลกับสถานประกอบการแล้ว อย. ขอเป็นผู้รับ
รางวัลบ้าง นั่นคือ อย. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน”  ครั้งท่ี 24                      
ประจ�าปี 2557 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประเภทโครงการ                                                                                              
ของหน่วยงานราชการ จากโครงการ Oryor Smart Application ซึง่เป็น Application 
แรกของกระทรวงสาธารณสุข แอพนี้มีเนื้อหาสาระดี ๆ มากมาย ขอเชิญ Download 
ไว้ใช้งานครับ
 เรื่องดีน่าอ่านที่เหมาะกับอากาศที่แสนจะร้อนอบอ้าวถึงร้อนระอุแบบนี้     
มารับมือกับอากาศร้อนกันเถอะกับ infographic  ...“ร้อนนี้..หลีกเลี่ยงอันตรายจาก
แสงแดดอย่างไร” เชื่อไหมครับการใช้ครีมกันแดดเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยง
จากอันตรายของแสงแดดได้เป็นอย่างดี  

เก็บข่าวเล่าเรื่อง.... กับอีกงานที่ อย. จัดรณรงค์ครั้งใหญ่ “ชั่งใจก่อนใช้ยา...
สเตียรอยด์”ภายใต้สโลแกนโดนใจ “ใช้ผิด ชีวิตจบ” ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ขอนแก่น
เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสม และยังสร้างเครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดยาสเตียรอยด์ โดยเริ่มด�าเนินการในพื้นที่ จ.ล�าปาง จ.ลพบุรี จ.ขอนแก่น และ 
จ.สุราษฎร์ธานี  

ติดตามอ่านกันให้จบ แล้วพบกับเน้ือหาสาระดี ๆ อีกมากมาย พบกันใหม่
ฉบับหน้าครับ 

ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศกัยภาพผูบ้ริโภค

  วัสดีท่านผู้อ่านวารสาร อย. Report ทุกท่าน     
 ครับ ฉบับนี้ . . .ผมขอแสดงความยินดีกับ
สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้ง 49 แห่ง 
ท่ีได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2558 ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านอาหาร 13 ราย ด้านยา 8 ราย 
ด้านเคร่ืองส�าอาง 7 ราย ด้านเครือ่งมอืแพทย์ 4 ราย                                                       
ด้านวตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืนหรอืทางสาธารณสขุ 
5 ราย และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 12 ราย พร้อม
รางวัลการจัดประกวดบูธนิทรรศการประเภท
สวยงามอีก 3 รางวัล ผมเห็นสีหน้าและแววตาของ

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  

ภญ.พาฝัน กิติเงิน  นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว 

นางสาวปณายา  โอฬารเวช นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข 

นางสาวอรพรรณ คุณาสกุลเลิศ นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย ์

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
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สำา
“ ขอแสดงคว�มยินดีกับสถ�นประกอบก�รทุกแห่ง ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกท่�นรักษ�คว�มดี                                              

โดยคงคุณภ�พม�ตรฐ�น คุณธรรม จริยธรรม สมที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�ก อย.”

 นักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
       หรอื อย. ได้จดัท�าโครงการส่งเสรมิจรยิธรรม                
สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ มาต้ังแต่ปี 
2552 และด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 7 แล้ว เพือ่
ให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต สถานที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปลอดภัย 
และผลิตสินค้ามีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับ
สากล รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม
และจรยิธรรมในการประกอบการทีด่ ีโดยมหีลกัเกณฑ์  
ในการพิจารณาสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือจ�าหน่ายในประเทศ 
ที่ได้คุณภาพ หากเป็นผู้ประกอบการผลิตเพื่อส่งออก                                         

ต ้องมีการจ�าหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะ
เวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี มีการ
รักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการน�า
เอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุมการผลิต
ให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ ที่ส�าคัญ
ไม่เคยถูกด�าเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูกตักเตือน 
ตามกฎหมายของ อย. ย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึง                                                    
วันสมัคร) มีระบบในการตอบสนองต่อผู ้บริโภค 
(Customer Relations) และประกอบการด้วย  
ความรับผิดชอบต่อสังคม คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้     
มิใช่เร่ืองง่ายที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
และคัดเลือกผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2558 

จะต้องพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการอย่าง
รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม สมกับเป็นรางวัล
ด้านคุณภาพ  

และแล้ว...ก็ถึงเวลาที่จะได้เผยโฉม สถาน
ประกอบการดี จริยธรรมเด่น เมื่อวันที่  12 มีนาคม 
2558  ทีผ่่านมานี ้อย. ได้จดัพธิมีอบรางวลั อย. ควอลติี้ 
อวอร ์ด โดยเรียนเชิญ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัล พื้นที่ห้องวิภาวดี แกรนด์ บอลรูม 
A-C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 
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04

สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

 แสงแดด...ตัวการอันดับต้น ๆ ที่ท�าร้ายผิวใส ๆ ของพวกเราให้กลายเป็นผิวหมองคล�้า โดยเฉพาะ
แสงแดดในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ ยิ่งท�าให้                        แสบผิวเหลือเกิน แถมเป็นภัยร้ายท่ีมีผลต่อ
ความงามโดยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยง                        ไปได้ตลอด แต่เราสามารถป้องกันได้นะคะ 
สาว ๆ มาดู 4 วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยป้องกัน                      แสงแดดได้อย่างปลอดภัยและเห็นผลกันค่ะ
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	 ตั้งแต่เว็บไซต์	oryor.com	เปิดตัว	ก็มี	Game		
เป็นหน่ึงในเมนูเด่นมาโดยตลอด	 เนื่องจากมีความ
หลากหลายของรูปแบบการเล ่น	 มีการพัฒนา			
อย่างต่อเนื่อง 

อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

GAME สนุกๆท่ีสอดแทรกความรู้
ในเว็บไซต์ oryor.com

เ ชื่อว่าหลายท่านรู้จักและเคยใช้งานเว็บไซต์ oryor.com  

 กันมาบ้างแล้ว เว็บของเรามีเกมสนุก ๆ ให้เลือกเล่น

มากถึง 16 เกม โดยทุกเกมจะสอดแทรกองค์ความรู ้

เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้ นอกจากจะเล่น

เพื่อความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้ความรู้ดี ๆ น�าไปใช้ได้ในชีวิต

ประจ�าวัน

ตั้งแต่เว็บไซต์ oryor.com เปิดตัว ก็มี Game  

เป็นหนึง่ในเมนเูด่นมาโดยตลอด เนือ่งจากมคีวามหลากหลาย           

ของรูปแบบการเล่น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก

เกมพฒันาบนโปรแกรม flash ดงัน้ัน ผูท่ี้ใช้ระบบปฏบิติัการ                                                                     

iOS จะไม่สามารถเล่นได้ แต่เกมจะท�างานได้อย่างราบรื่น

บน computer และ notebook ท่ีใช้ Windows ทุกรุ่น

รายชื่อเกมทั้งหมด จ�านวน 16 เกม ได้แก่ 

 01. ดูให้ดี ตอบให้ได้ 02. ชุมชนสุขภาพดีกับ อย.  03. เกมก๋วยเตี๋ยวพาเพลิน 

 04. ฉลากโภชนาการ พาเพลิน 05. ดูแลคุณตา มหาเศรษฐี 06. ทลายโรงงานมหาภัย

 07. Miss ไม่หลงเชื่อง่าย 08. อ้วน...อันตราย 09. เลือกให้ดี อย่าให้มีของเสีย

 10. สวยด้วยฉลาก 11. Bugs Attack 12. เซียนปาท่องโก๋ กระทะเหล็ก

 13. ดูให้ดี จ�าให้แม่น ยาเสื่อมคุณภาพ 14. จับตาสินค้าต้องสงสัย ไม่มีเครื่องหมาย อย. 15. เครื่องดื่มมหาภัย 

 16. ก�าเนิด อย.Ranger

ขอเชิญทดลองเล่นเกม ได้ที่  http://www.oryor.com แล้วคลิกเลือกที่เมนู game ได้เลย
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กินเป็น ใช้เป็น

อันตราย สารเร่งเนื้อแดง

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�กำ�หนดมิให้มี          

ก�รปนเปื ้อนส�รซ�ลบูท�มอล หรือส�รเร่งเนื้อแดง ซึ่งเป็น

ส�รในกลุ ่มเบต้�อะโกนิสต์ ในเนื้อหมูต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุข  (ฉบับที่ 269) พ.ศ.2546 เรื่อง ม�ตรฐ�นอ�ห�รที่มี

ก�รปนเปื้อนส�รเคมีกลุ่มเบต้�อะโกนิสต์ ได้กำ�หนดให้อ�ห�ร

ทุกชนิดมีม�ตรฐ�นโดยต้องตรวจไม่พบก�รปนเปื้อนส�รเคมี

กลุ ่มเบต้�อะโกนิสต์ ในอ�ห�ร ห�กผลตรวจวิเคร�ะห์ท�ง

ห้องปฏิบัติก�รพบส�รเร่งเนื้อแดง ถือว่�ฝ่�ฝืนพระร�ชบัญญัติ

อ�ห�ร พ.ศ.2522  มีโทษปรับต�มม�ตร� 60 ระว�งโทษปรับ 

ไม่เกินห้�หมื่นบ�ท

“สารเร่งเนือ้แดง” ช่ือสารคุน้หู                                                             

ที่ยังมีเกษตรกรลักลอบใช้สารดังกล่าว

ผสมอาหารส�าหรบัเลีย้งหม ู เพือ่ตอบสนอง                                           

ความต้องการของผูบ้รโิภคท่ีต้องการบรโิภค      

เนือ้หมทูีม่มีนัน้อย และเนือ้หมมูสีแีดงสวย   

โดยไม่รู ้ เลยว่า หากบริโภคเนื้อหมูที่มี  

สารเร่งเนื้อแดงตกค้างจะเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพหรือไม่ อย่างไร ?

สารเร่งเนื้อแดง หรือ สารซาลบู                         

ทามอล เป็นสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์                                   

(b-Agonist) ได้แก่ ซลับทูามอล (Salbutamol)                                   

ขยายตัว เพิ่มการสลายตัวไขมันที่สะสมใน

ร่างกาย 

ปัจจบุนัยงัพบเกษตรกรผูเ้ลีย้งหมู     

มักลักลอบน�าสารเร ่งเนื้อแดงไปผสม

ในอาหาร น�า้ด่ืม และอืน่ ๆ ส�าหรบัเลีย้งหมู                                           

เพือ่ลดการสะสมไขมนั และกระตุน้เนือ้แดง                                          

ให้เพิม่มากขึน้ ซึง่การกระท�าเช่นนี ้เป็นการ 

ใช้เคมีภัณฑ์ที่ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจาก

สารกลุ ่มนี้มีผลต่อการท�างานของระบบ

ต่าง ๆ ในสัตว์ เช่น ระบบประสาทที่

ควบคุมการท�างานของกล้ามเนื้อหัวใจ         

กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด หลอดลม 

กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้                                

ประเทศไทย และในต่างประเทศได้ประกาศ                                                  

ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการผลิตอาหาร

สัตว์โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิด     

ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 มาตรา 6(5) , 57

อันตรายของสารเร่งเนื้อแดง…
การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่ง

เนื้อแดงตกค้างในปริมาณสูง จะท�าให้

มีอาการใจสั่น มือสั่น เป็นลม คลื่นไส้ 

อาเจียน กระวนกระวาย วิงเวียนศีรษะ 

กล้ามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ                                                    

หัวใจเต ้นเร็วผิดปกติ ที่ส�าคัญจะเป็น

ซมิบูเทอรอล (Cimbuterol) เคลนบเูทอรอล                                                    

(Clenbuterol) มาเพนเทอรอล (Mapen-         

terol) แรคโตพามีน (Ractopamine) 

เคลนเพนเทอรอล (Clenpenterol)  

ไซมาเทอรอล (Cimaterol) คาบูเทอรอล  

(Cabuterol) มาบลิเทอรอล (Mabuterol) 

ทูโลบูเทอรอล (Tulobuterol) โบรโม

บูเทอรอล (Bromobuterol) เทอบูตาลีน 

(Terbutaline) ซึ่งเป็นตัวยาส�าคัญในการ

ผลิตยารักษาอาการโรคหอบ หืด ช่วยใน

การขยายหลอดลม และช่วยให้กล้ามเนื้อ
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 เอกสารอ้างอิง :  -  เอกสารเผยแพร่ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร  โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

    -  http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_L2=15590&id_L3=3087

อันตรายมากส�าหรับผู ้ที่ เป ็นโรคหัวใจ

โรคความดันโลหิตสู ง  โรคเบาหวาน 

โรคไฮเปอร์ไธรอยด์ รวมท้ังหญิงมีครรภ์ 

และทารก

วธิสีงัเกตเนือ้สตัว์ทีใ่ช้สารเร่งเน้ือแดง
 1. ส ่วนของเนื้อหมูจะมีสีแดง

คล�้ากว่าปกติ

 2. เน้ือที่ ห่ันท้ิงไว้จะมีลักษณะ

เนื้อค่อนข้างแห้ง ซึ่งโดยปกติแล้ว เนื้อท่ี

หั่นทิ้งไว้จะพบน�้าซึมออกมาบริเวณผิว

 3. หมูสามชั้น ที่ใช้สารเร่งเนื้อ

แดงจะมีปริมาณเนื้อสูงถึง 3 ส่วนต่อมัน  

1 ส่วน หรอืมเีนือ้แดงมากกว่ามนั

ปัจจบุนัส�านกังานคณะกรรมการ                                     

อาหารและยาก�าหนดมิให้มีการปนเปื้อน

สารซาลบูทามอล หรือสารเร่งเนื้อแดง 

ซ่ึงเป็นสารในกลุม่เบต้าอะโกนสิต์ในเนือ้หมู                    

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

(ฉบับที่ 269) พ.ศ.2546 เรื่อง มาตรฐาน

อาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มเบต้า         

อะโกนิสต์ ได้ก�าหนดให้อาหารทุกชนิดมี

มาตรฐานโดยต้องตรวจไม่พบการปนเป้ือน    

สารเคมีกลุ ่มเบต้าอะโกนิสต์ในอาหาร 

หากผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

พบสารเร่งเนื้อแดง ถือว่าฝ่าฝืนพระราช

บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มีโทษปรับ

ตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน    

ห้าหมืน่บาท เพือ่ความปลอดภยั “กนิเป็น 

ใช้เป็น” มีวิธีเลือกซื้อเนื้อหมูปลอดสารเร่งเนื้อแดงมาฝากดังต่อไปนี้

 

 รูอ้ย่างนีแ้ล้ว.. เรามาหลกีเลีย่งการบรโิภคเนือ้สตัว์ทีม่สีารเร่งเนือ้แดงกันเถอะค่ะ 

จ�าไว้ว่า “สุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่ตัวคุณ” นะคะ  ...มาติดตามอ่านสารปนเปื้อนในอาหาร

ชนิดต่อไปกันได้ในฉบับหน้านะคะ

สีเนื้อหมูต้องไม่มีสีแดง

ผิดปกต ิ3
 

เมื่อกดดู เนื้อจะนุ่ม

ไม่กระด้าง4

เลือกเนื้อหมูที่มีมันแทรก      

ระหว่างกล้ามเนื้อ 1 ส่วนหมูสามชั้นจะต้อง

มีสัดส่วนเนื้อแดง 2 ส่วน 

ต่อมัน 1 ส่วน 

2



08

เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 ประจำ�เดือนมีน�คม 2558

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 เริ่มเข้�สู่เดือนมีน�คม อ�ก�ศเริ่มร้อนอบอ้�ว หล�ยท่�นอ�จไม่สบ�ยตัว ส่งผลให้หงุดหงิดอ�รมณ์เสีย เก็บข่�วขอให้ทุกท่�นทำ�ใจ
ให้เย็น มีหล�กหล�ยวิธีที่ช่วยผ่อนคล�ย ไม่ว่�จะดื่มนำ้�เรียกคว�มสดชื่น ไปว่�ยนำ้� ไปทะเล ดูหนัง ฟังเพลง สวมใส่เสื้อผ้�ที่มีเนื้อผ้�บ�งเบ� 
ลดอ�ห�รประเภทแป้ง เนื้อสัตว์ และไขมันให้น้อยลง และหยิบเก็บข่�ว ที่มีส�ระน่�สนใจเกี่ยวกับสุขภ�พม�อ่�นคล�ยร้อนกันเถอะค่ะ 

ห

อย. จัดรณรงค์ครั้งใหญ่ “ชั่งใจก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์” ภ�ยใต้ชื่อง�น “ใช้ผิด ชีวิตจบ” กระตุ้น    
ผู้บริโภคใช้ย�อย่�งเหม�ะสม ห่�งไกลจ�กสเตียรอยด์ ลดภ�วะคว�มเจ็บป่วย มีคุณภ�พชีวิตที่ดี

 ลายท่านคงเคยได้ยิน ภัยร้ายจากสเตียรอยด์ จากสื่อต่าง ๆ
 กันบ้าง ซึ่งเรื่องพิษภัยจากสเตียรอยด์เป็นเร่ืองท่ีทุกคนควรรู้                             
เพือ่จะได้หาทางหลกีเล่ียง เกบ็ข่าวจึงไม่รอช้าน�ากจิกรรมด ีๆ เกีย่วกบั
โครงการ “ชั่งใจก่อนใช้ยา... สเตียรอยด์” ที่ อย. จัดขึ้น มาเล่าให้
ทราบค่ะ จากสถิติป ี  2555 การผลิต - น�าเข ้าสเตียรอยด ์
ในประเทศไทย มจี�านวน 755 ล้านเมด็ บ่งบอกถงึการใช้สเตยีรอยด์
เป็นจ�านวนมากของผู้บริโภค ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสารสเตียรอยด์
เป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็วและให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นในทันที จึงท�าให้มีพ่อค้า       
หวัใสลกัลอบน�าไปใช้ในทางทีผ่ดิ โดยน�ายาจ�าพวก “คอร์ตโิคสเตอรอยด์”                                     
โดยเฉพาะเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน มาจัดเป็นยาชุด หรือ
ผสมเข้าไปในยาลูกกลอน  ยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ารับยา
รวมถึงเคร่ืองดื่มสมุนไพรที่ผลิตอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น ร่วมกับ
การโฆษณาชวนเชื่อหรือขายตรง ส่งผลให้ประชาชนจ�านวนมากใน
ทุกภาคของประเทศได้รับสเตียรอยด์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดปัญหา
ร้ายแรงต่อสุขภาพจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากอาการ
เจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น เกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือล�าไส้รุนแรงอาจ
ถึงขั้นทะลุ กระดูกพรุนแตกหักง่าย กดภูมิคุ้มกันของร่างกายและ
ติดเชื้อรุนแรง ซึ่งการลดหรือหยุดยาทันทีอาจท�าให้มีอาการขาดยา 
ความดันเลือดต�่า หมดสติ หรือเกิดอาการทางจิตได้ ดังนั้น เพื่อ
แก้ปัญหาดงักล่าว อย. จึงได้พัฒนาระบบและกลไกในการควบคมุดแูล
สเตียรอยด์ตั้งแต่การน�าเข้า ผลิต และการจ�าหน่าย แต่สิ่งส�าคัญ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบจากการใช้สเตียรอยด์ หรือ
เกดิเพิม่ขึน้อกี ในปี 2558 นี ้อย. ได้จดักจิกรรมรณรงค์“ชัง่ใจก่อนใช้ยา...   
สเตียรอยด์”ภายใต้ชื่องาน “ใช้ผิด ชีวิตจบ” ขึ้น โดยจัดครั้งแรกเมื่อ
วนัที ่23 ก.พ. 58  ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ และครัง้ท่ี 2 

จะจัดในวันที่ 18 มี.ค. 58 ณ โรงแรม เซ็นทารา แอนด์ คอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น โดยมกีลุม่เป้าหมายหลกัคอื อสม. เพือ่เป็นการตดิ
อาวธุทางปัญญาน�าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผูบ้รโิภคในชมุชนให้มคีวามรู้          
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสเตียรอยด์ โดยไม่ซื้อสเตียรอยด์       
หรือผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าลักลอบผสมสารสเตียรอยด์มาใช้เอง และ
ตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดข้ึนหากใช้อย่างไม่เหมาะสม นอกจาก
โครงการดังกล่าว อย. ยังได้ด�าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” 

เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน
ปลอดยาสเตียรอยด์ โดย
การเผยแพร่ความรู้และเน้น
การมีส ่วนร ่วมของชุมชน
ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เริ่มด�า เนินการ

ในพื้นที่ จังหวัดล�าปาง ลพบุรี ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี นั่นแสดง
ให้เห็นว่าภาครัฐเอาจริงเอาจังในแก้ปัญหาการใช้สเตียรอยด์อย่างไม่
เหมาะสม เก็บข่าวจึงขอเตอืนภยัมายงัทุกท่าน หากพบยาชดุ ยาลูกกลอน 
ที่ไม่ได ้ขึ้นทะเบียนต�ารับยา หรือเครื่องดื่มสมุนไพรที่ผลิตอย่าง
ผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริงอ้างรักษาโรคร้ายแรงต่าง ๆ อย่าได้
หลงเชื่อเด็ดขาดค่ะ 
  ปิดท้ายกับข่าว อย. 
รับรางวัลเชิดชูเกียรติกิตติคุณ
สัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งท่ี 24           
ประจ�าปี 2557 จดัโดย สมาคม                         
นกัประชาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย             
ประเภทโครงการของหน่วยงาน       
ราชการ Oryor Smart Application ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ อย. 
และเป็น Application แรกของกระทรวงสาธารณสุข โดยนายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบรางวัล ณ ตึกสันติ 
ไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล เก็บข่าวขอปรบมือดัง ๆ ให้กับโครงการดี ๆ 
เพื่อผู้บริโภคท่ี อย. จัดท�าข้ึน ติดตามเรื่องน่าสนใจได้อีกในฉบับหน้า      
ต้อนรับวันสงกรานต์ค่ะ
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

 สวัสดีครับ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเคร่ืองหมายแท่ง 

 สี่เหลี่ยมทรงกระบอก 4 แท่ง ติดกัน ที่มีอยู่บนซอง

ขนมขบเคี้ยวว่าบอกข้อมูลอะไรครับ

 แท่งสี่เหลี่ยมทรงกระบอก 4 แท่งติดกันบนฉลาก        

 เป็นการแสดงฉลากหวาน มัน เค็ม หรือ ฉลาก GDA 

(Guideline Daily Amounts) เป็นสัญลักษณ์ทางโภชนาการ

เพิ่มเติมจากการแสดงฉลากโภชนาการที่มีอยู ่บนผลิตภัณฑ์

อาหารทั่วไป ซึ่ง ฉลาก หวาน มัน เค็ม จะแสดงคุณค่าทาง

โภชนาการที่ได้รับในรูปแบบเป็นค่าร้อยละท่ีควรบริโภคต่อวัน

ประกอบด้วย ค่าพลังงาน น�้าตาล ไขมัน และโซเดียม เรา

สามารถพบเห็นฉลาก หวาน มัน เค็ม ได้บนผลิตภัณฑ์อาหาร

ส�าเร็จรูปที่พร้อมรับประทานบางชนิด ได้แก่ 

 

 

 1. มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ 

 2. ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ   

 3. ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยว  

  ชนิดอบพอง 

 4. ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และ 

 5. เวเฟอร์สอดไส้ 

ฉลาก GDA หวาน มัน เค็ม ช่วยบอกอะไร ?
 คุณเคยสงสัยไหมว่�ฉล�กโภชน�ก�รที่อยู่บริเวณด้�นหน้�บรรจุภัณฑ์อ�ห�ร
สำ�เร็จรูปพร้อมบริโภคทันที นั้น แตกต่�งจ�กฉล�กอ�ห�รทั่วไปอย่�งไร เร�จะม�ไขข้อ
ข้องใจเกี่ยวกับฉล�ก GDA   หรือ ฉล�ก หว�น มัน เค็ม กันค่ะ

 ฉลาก หวาน มัน เค็ม นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเตือน    

ผู้บริโภคที่ต้องจ�ากัดปริมาณพลังงาน น�้าตาล ไขมัน และโซเดียม 

ในการรับประทานอาหาร ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะบอกถึงปริมาณที่ควร

แบ่งรับประทาน และคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับต่อ 1 ถุง/ซอง 

ในการรับประทาน

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ่านมข้ีอสงสยัเก่ียวกับผลติภณัฑ์                                                                    

สขุภาพ สามารถส่งจดหมายมาถามเราที ่กลุม่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์   

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    

พบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง                          
ควรแบ่งกิน 7 ครั้ง

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ส่วนที่ 4                         
บอกให้ทราบว่าเมื่อกินหมดทั้งถุง  
หรือซอง จะได้รับพลังงาน น�้าตาล   
ไขมัน และโซเดียม คิดเป็นร้อยละ                               

เท่าไรของปริมาณสูงสุด               
ที่แนะน�าให้บริโภคต่อวัน

ส่วนที่ 3                           
บอกให้ทราบว่าเมื่อกินเข้าไปแล้ว

หมดทั้งถุง หรือซอง จะได้รับ
พลังงาน น�้าตาล ไขมัน และโซเดียม

ปริมาณเท่าไร

ส่วนที่ 2                           
บอกให้ทราบว่า   

เพื่อความเหมาะสม      
ควรแบ่งกินกี่ครั้ง

ส่วนที่ 1                                                             
บอกให้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ พลังงาน น�้าตาล 
ไขมัน โซเดียม ที่จะได้รับจากการบริโภคหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ 

เช่น ต่อ 1 ถุง หรือ ต่อ 1 ซอง เป็นต้น

รูปแบบของฉล�ก หว�น มัน เค็ม และวิธีอ่�น
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รอบรู้เรื่องยา น�ยทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

จ

“การทำางาน” ทดแทน 
“การออกกำาลังกาย” ได้จริงหรือ

“

”

“การท�างาน”	 ในชีวิตประจ�าวันอาจเป ็นเพียง	“การ				
ออกก�าลังกายแบบแอนแอโรบิค”	ซึ่งใช้ก�าลังมากในเวลาสั้น	ๆ	
เช่น	การเดินขึ้น	-	ลงบันได	การยกของหนัก	เป็นต้น	หรืออาจ		
เป็นเพียงการเคลื่อนไหวที่ ไม่ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ	
เป็นเพียงการผ่อนคลายอิริยาบถจากการท�างานเพ่ือป้องกัน	
“ออฟฟิตซินโดรม”	เท่านั้น

 ากค�ากล่าวที่ว ่า “แค่ท�างานให้เหงื่อออก ก็เท่ากับการออกก�าลังกายแล้ว”  

 การท�างานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย  เดินไปเดินมา  การท�างานบ้าน  ล้างรถ  

การท�าเกษตรกรรม  เป็นต้น เหล่านี้คือการออกก�าลังกายหรือไม่  เพราะเหตุใดจึงรู้สึก

เหนื่อย เมื่อยล้า ปวดหลัง จนต้องหาซื้อยามารับประทาน

และการออกก�าลังกายแต่ละครั้งไม่ควร

ต�่ากว่า 20-30 นาที ตัวอย่างเช่น การวิ่ง

เหยาะ ๆ  ปั่นจักรยาน  การเต้นแอโรบิค  

เป็นต้น

การจะวัดว่าอัตราการเต้นของ

หัวใจอยู่ในช่วงนี้หรือไม่อาจใช้การสังเกต

จากความรู ้สึกที่ค ่อนข้างเหนื่อย หรือ

เหนื่อยกว่าปกติพอควร  โดยหายใจเร็ว

กว่าปกติเล็กน้อย หรือหายใจกระชั้นขึ้น

ไม่ถึงกับหอบ หรือ ยังสามารถพูดคุย   

กบัคนข้างเคยีงได้จนจบประโยคและรูเ้รือ่ง 

ขณะออกก�าลังกายหรือออกแรง

การออกก�าลังที่จะส ่งผลดีต ่อ

สุขภาพควรจะเป็นการออกก�าลังกาย

ที่ผสมผสานกันระหว่างการออกก�าลังกาย                                     

ที่ส่งเสริมให้ปอด หัวใจ และการไหลเวียน                                              

โลหติดขีึน้ (การออกก�าลงักายแบบแอโรบคิ)  

ร ่วมกับการออกก�าลังกายที่จะท�าให ้ 

กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง มีก�าลัง (การ

ออกก�าลังกายแบบแอนแอโรบิค)   

การออกกำาลังกายแบบแอโรบิค 

(Aerobic exercise) เป็นการออกก�าลังกายที่ร่างกายต้องใช้พลังงานจากออกซิเจน   

เป็นการออกก�าลังกายท่ีไม่รุนแรง ไม่ใช้ก�าลังมาก แต่เน้นที่ความต่อเนื่องเพื่อให้ปอด 

หัวใจ การไหลเวียนโลหิต และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีความแข็งแรง โดยการออกก�าลังกาย

ในรูปแบบนี้อัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ในช่วง 70-80% ของอัตราการเต้นสูงสุด  

ภาพจาก www.gotoknow.org

ภาพจาก www.thaifitandfirm.com
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“ออกก�าลังกาย”	
อย่างเหมาะสม	
ช่วยให้
สุขภาพแข็งแรง

การออกกำาลังกายแบบแอน

แอโรบิค (Anaerobic exercise ) 

เป ็นการออกก�าลังกายที่ออกแรงมาก

ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งร ่างกายจะไม่ใช ้  

การสันดาปออกซิเจนเพื่อให้เกิดพลังงาน 

แต่จะใช้กลไกทางเคมีภายในร่างกายแทน

เพื่อให้เกิดพลังงาน  การออกก�าลังกาย            

รูปแบบนี้จะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 

และให้สามารถออกแรงได้มากในชั่วระยะ

เวลาสั้น ๆ เช่น การยกน�้าหนัก การวิ่ง

ระยะสั้น เป็นต้น

จากภาพ จะเห็นได้ว่า “การออกกำาลังกายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic 

exercise)” จะเป็นช่วงที่หัวใจมีอัตราการเต้นสูงขึ้น มากกว่า “การออกกำาลังกาย

แบบแอโรบิค (Aerobic exercise)” ดังนั้นการออกก�าลังกายบางประเภทจึงสามารถ

เป็นได้ทั้งการออกก�าลังกายแบบแอโรบิค และแอนแอโรบิค เช่น การปั่นจักรยาน หาก

มีการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม คือ 70-80% และมีความ

ต่อเนื่อง ก็จะเป็นการออกก�าลังกายแบบแอโรบิค แต่ถ้ามีการเร่งความเร็วของการปั่น  

มีการใช้แรงมากขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการออกก�าลังกายแบบ

แอนแอโรบิค ท�าให้กล้ามเนื้อขามีการพัฒนาให้แข็งแรงมากขึ้น

โดยสรุป “การท�างาน” ในชีวิตประจ�าวันอาจเป็นเพียง“การออกกำาลังกาย

แบบแอนแอโรบิค” ซ่ึงใช้ก�าลังมากในเวลาสั้น ๆ เช่น การเดินขึ้น-ลงบันได  การยก

ของหนัก เป็นต้น หรืออาจเป็นเพียงการเคล่ือนไหวที่ไม่ส่งผลต่ออัตราการเต้นของ

หัวใจ เป็นเพียงการผ่อนคลายอิริยาบถจากการท�างานเพื่อป้องกัน “ออฟฟิตซินโดรม” 

เท่านั้น  ด้วยเหตุนี้เองเพื่อให้ร่างกายมี

สุขภาพที่ดี ป้องกันโรค รวมถึงเพื่อให้การ

เคลื่อนไหวของร่างกายเป็นปกติ อาการ

ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดไหล่ ทุเลาลง 

ควรมี “การออกกำาลังกายแบบแอโรบิค” 

วันละ 20-30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

3-5 วัน 

ภาพจาก www.rangsitcity.com

ภาพจาก https://sites.google.com/site/stayinghealthyphysicalhealth/
anaerobic-exercise-examples.1386461333400
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 ประจำ�เดือนมีน�คม 2558

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/27238-‘ชานมไข่มุก’-เสี่ยงโรคอ้วน-มะเร็ง.html

ภาพจาก : www. health.kapook.com

ชานมไข่มุก หวานหอม ซ่อนภัยร้าย

“

”

ชานมไข่มกุ	1	แก้ว	มแีคลอรีต่ัง้แต่	200	-	400	กโิลแคลอรี่ 
และมีปริมาณน�้าตาลสูงตั้งแต่	8	-	11	ช้อนชาต่อแก้ว	

ซึ่งในหนึ่งวันผู้หญิงไม่ควรบริโภคน�้าตาล
เกิน	6	ช้อนชา	และ	9	ช้อนชาส�าหรับผู้ชาย

 “ชานมไข่มุก” เครื่องดื่มรสชาติ

ที่หอมหวาน พร้อมเม็ดไข่มุกท่ีเคี้ยวหนึบ

แสนอร่อย แถมหาซื้อง่าย ราคาก็ไม่แพง 

เป ็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย และยิ่ ง

อากาศร้อน ๆ แบบนี้ คงจะหลีกเลี่ยงที่จะ

ไม่ซื้อไม่ได้

 อนัทีจ่รงิ... หากบรโิภคชานมไข่มกุ  

แต่พอดี ก็คงจะไม่เป็นไร แต่ถ้าบริโภค

มากเกินไปจะก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย 

เพราะชานมไข่มุกประกอบไปด้วย ชา 

ครีมเทียม (มีไขมันทรานส์) น�้าตาลทราย 

นมข้นหวาน เม็ดไข่มุก และผงเครื่องด่ืม

ส�าเร็จรูปที่แต่งกลิ่น จึงจัดเป็นเครื่องดื่มที่

มีน�้าตาลและไขมันสูง โดยชานมไข่มุก      

1 แก้ว มีแคลอรี่ตั้งแต่ 200-400 กิโล

แคลอรี่ และมีปริมาณน�้าตาลสูงตั้งแต่ 8 

– 11 ช้อนชาต่อแก้ว ซึ่งในหนึ่งวันผู้หญิง  

ไม่ควรบริโภคน�้าตาลเกิน 6 ช้อนชา และ      

9 ช้อนชาส�าหรับผู้ชาย

นอกจากนี้  ชานมไข ่มุกยั งมี

ไขมันทรานส์ในครีมเทียม ที่อาจส่งผลให้
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

คราบไขมันในเส้นเลือด

เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง และ

โรคอ้วน ส่วนเม็ดไข่มุกเคี้ยวหนึบ ๆ นั้น 

ท�ามาจากแป้งมันส�าปะหลังน�ามาต้มกับ

น�้าตาล มีแคลอรี่ตั้งแต่ 2-4 กิโลแคลอรี่ 

ต่อเม็ด ไม่มีวิตามิน หรือแร่ธาตุใด ๆ  ที่เป็น

ประโยชน์แก่ร่างกาย 

 รู้อย่างนี้แล้ว... ถ้าไม่อยากเสี่ยง

เป็นโรคอ้วน โรคมะเร็ง ก็ควรบริโภค    

ชานมไข่มุกแต่พอดี ๆ ชีวีจะได้มีสุข
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (6)  

โ ครงการ อย.น้อย ได้มีการจัดท�าป้ายรับรองโรงเรียนมาตรฐาน อย.น้อย ในระดับ
 ดเียีย่ม ปี พ.ศ. 2557 มอบให้แก่โรงเรียนเพื่อน�าไปติดประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา 
เพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบคุณภาพการด�าเนินโครงการ อย.น้อย 
ของโรงเรียน ส�าหรับโรงเรียนในแต่ละจังหวัดที่ได้ส่งผลการประเมินและได้มีการส่ง
รายชื่อโรงเรียนมาให้ที่ อย. แล้ว อดใจรออีกนิดนะคะ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
โรงเรียนที่ได้รับป้ายเพื่อด�าเนินการจัดส่งต่อไป ส่วนโรงเรียนใดประสงค์ที่จะส่งแบบ
ประเมินโรงเรียน อย.น้อย เพิ่มเติม สามารถส่งผลการประเมินได้ที่ส�านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัทีโ่รงเรียนต้ังอยู ่เพ่ือท่ี อย. จะได้ด�าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในเดอืนพฤษภาคมนี้
และส�าหรับชุดทดสอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ยา 
และเครื่องส�าอาง  ตอนนี้ได้จัดซื้อเพื่อมอบให้โรงเรียนไปใช้ประโยชน์แล้วค่ะ 

 กิจกรรมรณรงค์ในพื้นท่ี โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” 
ได้มีการลงพื้นที่ ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หมู่บ้านชอนสมบูรณ์ อ�าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
กับเครือข่ายการด�าเนินงานอาสาสมัคร และประชาชนในพ้ืนท่ี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การตรวจสุขภาพทั่วไป
ให้กับคนในชุมชน การตรวจสารสเตียรอยด์เบ้ืองต้น โดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย การแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของยาสเตียรอยด์ พร้อมแนะน�าวิธีการเลือกซื้อและการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
การบรรเทารักษาโรค กิจกรรมการร่วมสนุกกับซุ้มเกมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ยาสเตียรอยด์ 
จากตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู ้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในงานพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ 
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หน้าต่อ
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อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13
 ส�าหรับโครงการพัฒนาการมี                      
ส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงาน
ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
นั้น คณะท�างานภาคประชาชนเห็นชอบ
ด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ โดย
เน้นประเด็นเรื่องสเตียรอยด์ รู ้เท่าทัน
การโฆษณาเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างไม่ถูกต้อง จึงได้จัดกิจกรรมอบรม/
บรรยายให้ความรู ้เรื่อง สเตียรอยด์ แก่
คณะท�างานภาคประชาชน ซึ่งได้เรียนเชิญ        
ภก.วราวธุ  เสรมิสนิสริ ิเภสชักรช�านาญการ                                                                                               
ส�านักยา เป็นผู ้บรรยายให้ความรู ้เรื่อง 

รวมพลังจัดการสเตียรอยด์ท่ีคุกคามสุขภาพคนไทย ในการประชุมคณะท�างาน
ภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
 นอกจากนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการฯ ต่าง ๆ เช่น ค�าสั่งแต่งตั้ง 
รายงานการประชุม สรุปผลการด�าเนินงาน ผลงานเครือข่าย และบรรยากาศกิจกรรม
ต่าง ๆ สามารถดไูด้ทางเวบ็ไซต์ www.fdapeople.com และสามารถตดิตามข้อมลูเกีย่วกบั
การด�าเนินงานของคณะท�างานภาคประชาชนได้ที่ facebook : fdapeople 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ดูเล็กไปถนัดตา เมื่อคลาคล�่า
ไปด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วม
ภาคภูมิใจกับสถานประกอบการดีเด่นด้านคุณธรรม
ทั้ง 49 ราย ประกอบด้วย

ด ้านอาหาร  จ� านวน 13 ราย ได ้แก  ่       
1 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 2 บริษัท 
ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จ�ากัด 3 บริษัท ไทยเพร-
ซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 4 บริษัท ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด 5 บริษัท ธนากร
ผลิตภัณฑ์น�้ามันพืช  จ�ากัด 6 บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 7 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่        
จ�ากัด (มหาชน)  8 บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ากัด         
9 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ�ากัด        
10 บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จ�ากัด  11 บริษัท   
หย่ัน หว่อ หยุน่ จ�ากดั 12 บรษิทั เอฟแอนด์เอน็ แดรีส์่                                                
(ประเทศไทย) จ�ากัด 13 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น 
ยูไนเต็ด จ�ากัด 

ด้านยา จ�านวน 8 ราย ได้แก่ 1 บริษัท 
ขาวละออเภสัช จ�ากัด 2 บริษัท ไทยโอซูก้า จ�ากัด               
3 บริษัท ไบโอแลป จ�ากัด 4 บริษัท ยูนีซัน จ�ากัด     
5 บรษิทั เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ�ากดั (มหาชน) 
6 บริษัท สยามเภสัช จ�ากัด 7 บริษัท สหแพทย์เภสัช 
จ�ากดั 8 บรษิทั เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี ่ (อ�านวยเภสชั) 
จ�ากัด 

ด้านเครื่องสำาอาง จ�านวน 7 ราย ได้แก่    
1 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
2 บริษัท นีโอคอสเมด จ�ากัด 3 บริษัท ปวีณ์มล จ�ากัด 
4 บรษิทั พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบลิ แมนแูฟคเจอริง่  
(ประเทศไทย) จ�ากัด 5 บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) 6 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ 
จ�ากัด 7 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล     
เอนเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) 
 ด้านเครื่องมือแพทย์ จ�านวน 4 ราย ได้แก่ 
1 บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987) จ�ากัด 2 บริษัท     
โนวาเมดิค จ�ากัด 3 บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จ�ากัด          
4 บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จ�ากัด

ด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือ
ทางสาธารณสุข จ�านวน 5 ราย ได้แก่ 1 บริษัท แก๊พ       
อินดัสตรีส์ จ�ากัด 2 บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จ�ากัด 
3 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 4 บริษัท 
ลัดดา จ�ากัด 5 บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 
จ�ากัด 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จ�านวน 12 ราย 
ได้แก่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรบ้านแคว จ.เชยีงใหม่ 2 วสิาหกจิชมุชนป้าเยน็                                               
ขนมกรุบกรอบหนองตูม จ.สุโขทัย 3 วิสาหกิจชุมชน
กลุ ่มแม่บ ้านเกษตรกรน�้าพริกโพทะเล จ.พิจิตร            
4 วสิาหกจิชมุชนกลุม่น�า้ดืม่เทพนาคา (มยรุขีนมไทย)                        
จ.พระนครศรีอยุธยา 5 วิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม 
จ.สุพรรณบุรี 6 วิสาหกิจชุมชนน�้าปลาหวานต้นหอม 

บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านโคกสว่าง จ.ขอนแก่น 8 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าว
ฮางงอกหอมทองสกลทวาปี บ้านโนนกุง จ.สกลนคร 
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยาง หมู่ 2 จ.บุรีรัมย์ 
10 วสิาหกจิชมุชนศนูย์ข้าวชมุชนบ้านอุม่แสง จ.ศรสีะเกษ 
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ�้าสิงห์ จ.ชุมพร 
12 วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
ต�าบลนาหมอศรี จ.สงขลา     

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีได้กล่าวแสดง                                     
ความยนิดพีร้อมทัง้มอบรางวลัให้แก่สถานประกอบการ                                         
49 แห่ง นอกจากนี ้ยังมอบรางวัลให้กบัผูช้นะการประกวด                                               
บูธนิทรรศการ  ซ่ึงในปีนี้เป็นปีแรกที่จัดประกวด                                                      
บธูนทิรรศการ ประเภทสวยงามและมคีวามคดิสร้างสรรค์                                                           
จงึท�าให้แต่ละบธูประกวดประชนักนัอย่างคกึคกั ไม่มใีคร                                                      
ยอมใครผลปรากฏว่าบูธที่ได ้รางวัลชนะเลิศ คือ               
บรษิทั ปวณ์ีมลจ�ากดั รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 คือ 
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ามันพืช จ�ากัด และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ บูธกลุ่มเกษตรกรบ้านยาง 
จ.บุรีรัมย์

ท้ายนี ้ขอแสดงความยินดกีบัสถานประกอบการ  
ทุกแห่ง ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านรักษาความดี โดย
คงคณุภาพมาตรฐาน คณุธรรม จรยิธรรม สมกบัท่ีได้รบั                     
ความไว้วางใจจาก อย. เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่   
ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป
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อย.แอ็คชั่น

อย. จัดรณรงค์ครั้งใหญ่ “ชั่งใจก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์” ภายใต้ชื่องาน “ใช้ผิด ชีวิตจบ”
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานเปิดโครงการ “ช่ังใจก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์” ภายใต้ช่ืองาน “ใช้ผิด ชีวิตจบ” 
เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้บริโภคในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสเตียรอยด์ ณ หอประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

การอบรมโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการฯ อย.       
เป็นประธานการอบรมโครงการให้ความรู้ ปลกุจติส�านกึในการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต
ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
เงนิทนุหมนุเวียนยาเสพติด ชัน้ 6 อย.  เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2558

การประชุมคณะทำางานบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
 ภก.ประพนธ์ อางตระกลู รองเลขาธกิารฯ อย. เป็นประธาน  
การประชุมคณะท�างานบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม
กองพัฒนาศักยภาพผ ู้บริ โภค อาคาร 5 ชั้น 6  ตึก อย. เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2558



ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 ประจำ�เดือนมีน�คม 2558
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อย.แอ็คชั่น

 นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธกิารฯ อย. รบัรางวลัเชดิชเูกยีรตกิติตคิณุสมัพนัธ์ “สงัข์เงนิ” ครัง้ที ่24 ประจ�าปี 2557 ประเภทโครงการ
ของหน่วยงานราชการ Oryor Smart Application ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของ อย. และเป็น Application แรกของ สธ. จาก
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล จัดโดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

 ศ .นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ . เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Products Regulation Beyond ASEAN Community 2015 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558

การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำาปี 2558

อย. รับรางวัลเชิดชูเกียรติกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” 
ครั้งที่ 24 ประจำาปี 2557


