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วั

และพัฒนาผู้ผลิตเกลือรายย่อย ท้ังขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้วยการให้ความรู้                                                                                              
ในการผลิตและสนับสนุนเครื่องผสมไอโอดีนในเกลือ จ�านวน 100 เคร่ือง    
โดยด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่ง จนปัจจบุนัเกลอืบรโิภคทีผ่ลติจากสถานทีท่ีข่ออนญุาต  
ผลิตถูกต้อง มีคุณภาพ ปริมาณไอโอดีนเป็นไปตามกฎหมาย ประชาชนได้รับ
ไอโอดีนจากเกลือซึ่งเป็นแหล่งอาหารราคาถูกและเป็นแหล่งต้ังต้นของอาหาร  
รสเค็มอีกหลากหลาย เช่น ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว น�้าปลา อย่างทั่วถึง เราจึงพบผู้ป่วย
ขาดสารไอโอดีนน้อยลงเรื่อย ๆ นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาด�าเนินการบรรลุผลส�าเร็จในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน    
อันเนื่องมาจากพระราชด�ารัสข้างต้น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ                                                         
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ                                                                               

ข้าพระพุทธเจ้า กอง บก. วารสาร อย. Report                                
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 นที่ 2 เมษายน 2558 ครบรอบวันพระราช    
    สมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุาร ีพระชนมายคุรบ 60 พรรษา                                                                   
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ด�าเนนิการ          
แก ้ไขป ัญหาโรคขาดสารไอโอดีนเพื่อสนอง     
พระราชด�ารัสที่พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงพสก
นิกรชาวไทย โดยการออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค ในปี พ.ศ. 2554 
ก�าหนดมาตรฐานปรมิาณสารไอโอดนีในเกลอืบรโิภค                                             

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
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อย. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 
จัดทำาคู่มือการผลิต อบรม และลงพ้ืนท่ีสร้างความม่ันใจเกลือบริโภคมีคุณภาพ 100% 

จ ากพระราชด�ารัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เรื่อง 

 การขาดสารไอโอดีน เหตุท่ีข้าพเจ้าสนใจเร่ืองน้ีเพราะแต่ก่อนเคยเห็นคนมีก้อนโต ๆ           

ท่ีคอมากมายท้ังหมู่บ้าน วันหน่ึงฟังวิทยุ มีบทความของกระทรวงสาธารณสุข บอกว่า

ถ้าขาดไอโอดีน จะทำาให้เป็นโรคเอ๋อได้...” และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

2 เมษายน 2558 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2554 ได้ออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง เกลือบริโภค ก�าหนดให้มีปริมาณสารไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มก./กก. 

และไม่เกิน 40 มก./กก. พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภคให้กับผู้ประกอบการ          

ขนาดเล็กและขนาดกลาง จ�านวน 100 เคร่ือง 

ในปี พ.ศ.2556 เพื่อช่วยพัฒนาการผลิต

เกลือบริโภคให้มีค ุณภาพยิ่งข ึ ้น โดย  

ผู้ประกอบการท่ีได้รับการติดต้ังเคร่ืองผสม               

มีก�าลังการผลิตเกลือบริโภค 84,519 ตัน/ปี 

คิดเป็นร้อยละ 56.35 ของก�าลังการผลิต

เกลือบริโภคของผู้ประกอบการขนาดเล็ก

และขนาดกลาง พร้อมทั้งอบรมการผลิต

ลงพื้นที่  จ.มหาสารคาม  พฤศจิกายน 2557จัดอบรมการพัฒนาการจัดท�าระบบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพการผลิตเกลือบริโภคฯ  กรุงเทพฯ ธันวาคม 2557

จัดอบรมการพัฒนาการจัดท�าระบบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพการผลิตเกลือบริโภคฯ  จ.ขอนแก่น  พฤศจิกายน 2557

จัดอบรมการพัฒนาการจัดท�าระบบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพการผลิตเกลือบริโภคฯ จ.เชียงใหม่ ธันวาคม 2557ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มกราคม 2558
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

1. ดูฉลาก น�้าแข็งหลอดควรสังเกตรายละเอียดบนฉลาก 

ดูเครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีผลิต 

หรือวันหมดอายุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต และข้อความว่า 

“น�้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน�้าเงิน

2. ดูลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นน�้าหรือไอศกรีม ต้องสะอาด 

ไม่มีสี กลิ่น รส ผิดปกติ และไม่เหลว หรือมีลักษณะเหมือนเคยละลาย

มาแล้ว

3. ดูภาชนะบรรจุ ควรเลือกเครื่องดื่มบรรจุในภาชนะที่

สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึม หรือมีรอยสกปรก และไม่มีร่องรอยการ

เปิดใช้ ลักษณะของน�้าต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น หรือรส

ที่ผิดปกติ

4. ดูการเก็บรักษา ส�าหรับน�้าแข็งหลอดตักขายตาม  

ร้านค้า ควรสงัเกตสถานทีเ่กบ็น�า้แขง็ว่า อยูใ่นทีส่ะอาดเหมาะสมหรอืไม่ 

ไม่เก็บน�้าแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น

5. ดูผู ้ขาย สังเกตสุขลักษณะของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็น 

เล็บมือ การแต่งกาย ต้องสะอาดด้วย

เคล็ดลับ 5 ดู...ซื้ออาหารปลอดภัยเคล็ดลับ 5 ดู...ซื้ออาหารปลอดภัย

...ซื้ออาหารให้ปลอดภัย อย่าลืมใช้เคล็ดลับ 5 ดู...

 อากาศร้อน ๆ แบบนี้ ผลิตภัณฑ์น�้าดื่ม น�้าแข็ง และไอศกรีม คงเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน                                          
แต่ต้องระวังกันให้ดีนะคะ เพราะหากเลือกไม่ดี เสี่ยงต่อโรคอุจจาระร่วงได้ค่ะ วันนี้มีเคล็ดลับ 5 ดู 
ส�าหรับเลือกซื้ออาหารให้ปลอดภัย

...ซื้ออาหารให้ปลอดภัย อย่าลืมใช้เคล็ดลับ 5 ดู...



05

 

เชิญชมได้ ได้ที่  http://www.oryor.com  
แล้วคลิ๊กเลือกที่เมนู  Print Media 
ตามด้วย Infographic  ได้เลย 

อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

Infographic ข้อมูลความรู้รูปแบบใหม่
ที่น่าสนใจในเว็บไซต์ oryor.com

เ ว็บไซต์ oryor.com เว็บไซต์ของคนรักสุขภาพ กับหลากหลายข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ เว็บของเรามี Infographic รวบรวมแล้ว    

 เกือบ 100 เรื่อง และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีแผนการจัดท�าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทุกภาพจะสอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับ  

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ที่ส�าคัญสีสันสดใส สบายตา

 ขอเชิญชมได ้  ได ้ ท่ี  http://

www.oryor.com  แล ้วคลิ๊กเลือก

ที่ เ ม นู  P r i n t  M e d i a  ต า ม ด ้ว ย 

Infographic  ได้เลย

ตัวอย่าง Infographic ที่รวบรวมไว้
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กินเป็น ใช้เป็น

ม

ภัยแฝงจากอาหารปนเปื้อนสารบอแรกซ์ 

 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศห้ามใช้ ใน
อาหาร โดยให้ถือว่า อาหารที่มีส่วนผสมของสารบอแรกซ์
ปนเป้ือนอยูน่ัน้ เป็นอาหารที่ไม่บรสิทุธิ ์ เน่ืองจากอาจก่อให้เกดิ
อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ ผู้ผลิต
หรือจำาหน่ายอาหารที่ปนเปื้อนสารบอแรกซ์ ถือเป็นการ
ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยให้ถือว่า 
ทำาการผลิตหรือจำาหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำาคุก    
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 าถึงสารปนปนเปื้อนในอาหารที่มีชื่อว่า “สารบอแรกซ์” อีกหนึ่งสารปนเปื้อน 

 ที่พบว่าน�ามาผสมอาหารในปริมาณสูง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจก่อให้

เกิดโรคร้ายแรงต่อผู้บริโภคได้ ถ้าเป็นเช่นนี้... เราควรท�าความรู้จัก “สารบอแรกซ์” 

ให้มากยิ่งขึ้น

โลหะ รวมทั้งใช้ในเครื่องส�าอางเพื่อเป็น
สารยับยั้ งการเจริญเติบโตของเช้ือรา     
ในแป้งทาตัว เป็นต้น 

 ป ั จ จุ บั น ผู ้ ผ ลิ ต อ า ห า ร แ ล ะ
ผู ้ประกอบการบางรายได ้ลักลอบน�า
สารบอแรกซ์มาใช้ผสมอาหาร เช่น เนื้อบด 
หมูบด ลูกชิ้น หมูยอ อาหารชุบแป้งทอด 
พวกกล้วยทอด มันทอด ผัก/ผลไม้ดอง 
หรืออาหารหวานอย่าง ทับทิมกรอบ วุ้น  
เพื่อท�าให ้อาหารมีความเหนียว หรือ
กรุบกรอบ คงตัวได้นาน และไม่บดูเสยีง่าย 
นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีการลักลอบน�า
สารบอแรกซ์ไปใช้ปลอมปนในผงชูรสที่
ตักแบ่งขายอีกด้วย

อันตรายจากสารบอแรกซ์             
 สารบอแรกซ์ในอาหารก่อให้เกิด      
อนัตรายต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค ถ้าผูบ้รโิภค   

 สารบอแรกซ์ เป็นสารอนินทรีย์
ท่ีมีชื่อทางเคมีว่า โซเดียม เตตราบอเรต 
(Sodium tetraborate) แต่คนทั่วไปจะ
รู้จักกันในชื่อ น�้าประสานทอง ผงกรอบ 
ผงเน้ือนิ่ม ผงกันบูด สารข้าวตอก และ 
เม่งแซ หรือเพ่งแซ โดยทั่วไปสารบอแรกซ์
จะถูกน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด 
เช่น อุตสาหกรรมท�าแก้ว ชุบและเคลือบ
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 เอกสารอ้างอิง :  -  เอกสารเผยแพร่ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร  โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
       Fact Sheet อาหาร เรื่อง พิษภัยจากสารบอแรกซ์ในอาหาร ฉบับที่ 5     

    -  http://www.oryor.com/media/k2/pdfs/7203.pdf

ได้รับสารดังกล่าวในปริมาณสูงจะมีอาการ
อย่างเฉียบพลัน ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน 

ปวดศรีษะ อจุจาระร่วง และหากได้รบัสาร
ดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้
ร่างกายอ่อนเพลีย เบือ่อาหาร ผิวหนงัแห้ง 
หน้าตาบวม เยื่อตาอักเสบ และตับไต
อักเสบได้ 

 อย่างไรกต็าม กระทรวงสาธารณสขุ                              
ได้ออกประกาศห้ามใช้ในอาหาร โดย      
ให้ถือว่า อาหารทีม่ส่ีวนผสมของสารบอแรกซ์ 
ปนเปื้อนอยู่นั้น เป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ 

เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง               
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ ผู้ผลิต
หรอืจ�าหน่ายอาหารทีป่นเป้ือนสารบอแรกซ์                                             
ถือเป็นการฝ่าฝ ืนตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 โดยให้ถือว่า ท�าการ
ผลิตหรือจ�าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษ                                          
จ� าคุ ก ไม ่เกิ น  2  ป ี  หรื อปรับ ไม่เกิ น 
20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

เลือกซื้ออาหารอย่างไรให้ปราศจาก  
สารบอแรกซ์

	 c	ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการ
ซื้อเนื้อหมูที่ผิดปกติจากธรรมชาติ เช่น 
เนื้อหมูที่แข็ง กดแล้วเด้ง หรือมีผิวเป็นเงา
เคลือบ 

	 c	ไม่ควรซื้อหมูบดที่ส�าเร็จรูป 
ควรซื้อเป็นชิ้นแล้วน�ามาล้างให้สะอาด 
โดยน�ามาบดหรือสับเอง

	 c	หลีกเล่ียงอาหารที่มีลักษณะ
กรอบเด้ง หรืออยู่ได้นานผิดปกติ

  อ ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ไม่อยาก

จะเชื่อเลยใช่ไหมว่า เจ้า “สารบอแรกซ์” 

ชื่อคุ ้นหูที่รู ้จักกันมานาน จะมีพิษภัย  

ร้ายแรงได้ขนาดนี้ ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดี                                              

หลีก เลี่ ย งบริ โภคอาหารที่ ปนเป ื ้อน

สารบอแรกซ์กันเถอะค่ะ และส�าหรับ    

กนิเป็น ใช้เป็น เรือ่ง สารปนเป้ือนในอาหาร 

ตอนต่อไปจะเสนออะไรนัน้ อย่าลืมตดิตาม

อ่านกันนะคะ
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำาเดือนเมษายน 2558

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 สวัสดีแฟนเก็บข่าวทุกท่านค่ะ และแล้วหน้าร้อนก็มาเยือนอย่างรวดเร็ว หวังว่าทุกท่านเตรียมรับ
กับอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ทั้งสภาพอากาศร้อนที่มาพร้อมกับพายุฝน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ 

ฉ บับเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอเริ่มด้วยข่าว

     การตรวจจบั ร้านน�า้หอมฟุ้ง เลขที ่225/87    

หมู ่8 ต.บ้านสวน อ.เมอืง จ.ชลบรุ ีและสถานที่  

ขายของ The bazaar หลังเซ็นทรัลชลบุรี 

ลอ็ค C166 เนือ่งจาก อย. และต�ารวจ บก.ปคบ.   

สืบพบว่าเป็นแหล่งขายยาสมุนไพร โอ้อวด

สรรพคุณรักษาโรคครอบจักรวาล และเคย

ตรวจพบมีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์ ซึ่งมี

การขายผ่านทางเว็บไซต์ถึง 35 เว็บ โฆษณา

ข้อความว่า “ยาสมุนไพรไทย (ฉลากเขียว) 

ชนิดแคปซูล G2540 G2553 G2554 หรือ 

G/2540 G/2553 G/2554” “บรรเทา

อาการปวดหลงั ปวดเอว ปวดเมือ่ยตามร่างกาย 

หรือเหน็บชา กินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับ 

บรรเทาอาการ อัมพาต อัมพฤกษ์ หญิงชาย

ผอมแห้งกินสมุนไพรนี้แล้ว ราศีก็สวยขึ้น 

และแก้ลม 12 จ�าพวก” จากการตรวจสอบ       

เลขทะเบยีนยาดงักล่าว ไม่พบข้อมลูการได้รบั                               

ขึ้นทะเบียนต�ารับยาแต่อย่างใด ซึ่งผลจาก

ตรวจจับทั้ง 2 แห่งนี้ พบยาสมุนไพร ฉลาก

ระบุ “ยาสมุนไพรไทย  ชนิดผงและชนิด

แคปซูล G/2554” บรรจุใส่กล่องเตรียม

จัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ , กาแฟปรุง

ส�าเร็จรูปลดน�้าหนัก Raspberry ketones 

slim Coffe (ราสเบอรี่ คีโตน สลิม คอฟฟี่) , 

กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง ส�าหรับลดน�้าหนัก 

Slim Express Coffee สูตรส�าหรับคนดื้อยา                   

ผอมขั้นเทพ , สบู่ IVORY PERFECT GLUTA 

WHITE SOAP (ไอเวอรี่ เพอร์เฟค กลูต้า 

ไวท์ โซป) , ชุดครีมบ�ารุงผิวหน้า หมอยันฮี                    

สูตรองุ่นผสมกลูต้า 100,000 , ครีมเมโกะ 

รักษาสิว สิวอักเสบ ลบรอยแผลเป็น และ

สบู่ก้อน ไม่มีฉลาก ดังนั้น อย. จึงออกมา

แถลงข่าวและเตือนให้ผู้บริโภคระวัง อย่าได้                

หลงเชื่ อ โฆษณาขายยาสมุนไพรที่ อวด

สรรพคุณรักษาสารพัดโรค และขายผ่านทาง

เวบ็ไซต์ต่าง ๆ เพราะอาจได้รบัยาท่ีมส่ีวนผสม                            

ของสารอนัตราย ควรเลอืกซือ้ยาจากร้านขายยา                      

ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และควรตรวจสอบ

ฉลากยา โดยฉลากต้องระบุช่ือยา เลขทะเบียน 

ต�ารับยา เช่น ทะเบียนยาเลขที่ G 888/50 

ปริมาณของยาที่บรรจุ เลขที่หรืออักษรแสดง

ครั้งที่ผลิต ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต วัน เดือนปี

ที่ผลิตยา เป็นต้น 

  และเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่พูดถึง

ไม่ได้แล้ว นั่นก็คือ การเผยแพร่ข่าวที่ท�าให้

ผู้บริโภควิตกกังวลผ่านทาง social media 

ซึง่เป็นข่าวเก่ามาเล่าใหม่ จรงิบ้าง ไม่จรงิบ้าง                    

ล่าสดุที ่อย. ออกมาช้ีแจงให้ข้อมลูแก่ผูบ้รโิภค 

กรณมีกีารเผยแพร่ในสือ่ออนไลน์ถึงการลกัลอบ                                     

ผสมน�้ายาซักผ้าขาวและน�้ายาล้างห้องน�้า

ในครีมกิโล ที่ผ ่านมายังไม่มีการตรวจพบ

สารปนเปื ้อนท่ีเป็นสารออกฤทธิ์จากน�้ายา 

ดังกล่าว และจากการทดสอบมีความเป็นไป

ได้น้อยที่จะน�าน�้ายาซักผ้าขาวมาต้มและกวน

ตามสตูรท่ีเผยแพร่ทางเนต็ เพราะสารออกฤทธ์ิ      

จะไม่คงตัวเมื่อถูกความร้อน จึงขอให้ทุกท่าน     

เช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแชร์นะคะ หากสงสัย

สอบถามได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ 

Facebook พิมพ์ FDA Thai หรือ Twitter 

พิมพ์ FDAthai หรืออ่านข่าวที่ อย.เผยแพร่

ได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือ

ทาง Oryor Smart Application 

  ช่วงหน้าร้อนนี้ ขอแนะให้ทุกท่าน

เพิ่มความปลอดภัยในการบริโภคน�้าดื่ม 

น�้าแข็ง และไอศกรีม โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 

เช ่น ชื่ออาหารและชื่อที่ตั้งสถานที่ผลิต 

เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 

13 หลัก วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันหมดอายุ 

และขอแจ้งข่าวช่วงท้ายนี้ให้ทุกท่านทราบว่า 

อย. เตรียมยกระดับผักและผลไม้สดสู่ระดับ 

“พรีเมียม (Premium)” เพิ่มทางเลือกให้   

ผู้บริโภคเข้าถึงผักท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 

คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการในเร็ววันนี้ 

  เก็บข่าวจะน�ามาบอกเล่าให้ทราบ

กันต่อไป ติดตามเรื่องราวดี ๆ อย่างนี้กันได้

ในฉบับหน้า รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

จับใหญ่!!! แหล่งขายยาสมุนไพร ผ่านทางเว็บไซต์ 
อวดสรรพคุณครอบจักรวาล อันตราย! 
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

 สวัสดีครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานอาหารจำาพวก 

          เนื้อปลา แต่หลังจากที่ทราบข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 

ว่ามีผู ้เสียชีวิตจากการรับประทาน “ปลาปักเป้า” ผมจึง

ต้องการทราบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการ

ได้รับพิษอะไร เนื้อปลาปักเป้าสามารถรับประทานได้หรือไม่ 

และมีวิธีในการเลือกซื้อเนื้อปลาแล่ที่ปลอดภัยไหมครับ

 กรณีที่มีผู ้ เสียชีวิตจากการได้รับพิษหลังจากทาน  

 “ปลาปักเป้าน�า้จดื” เป็นอาหารนัน้ จากข้อมลูการศกึษา

พบว่า พิษของ “ปลาปักเป้านำ้าจืด” มีชื่อเรียกว่า พิษอัมพาต 

หรือ พีเอสพี (paralytic shellfish poisons : PSP) หรือ 

Saxitoxin (STX) ส่วนพษิของ “ปลาปักเป้านำา้เคม็” มชีือ่เรียกว่า

เทโทรโดท็อกซิน (tetrodotoxin : TTX) พิษของปลาปักเป้า

สามารถพบได้ทกุส่วนของตวัปลา ระดบัพษิขึน้อยูก่บัฤดกูาลและ

แหล่งน�้าที่ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ พิษท้ังสองชนิดนี้เป็นอันตราย  

ถึงชีวิต อาการจะเกิดหลังรับประทานอาหารที่มีพิษ STX 

และ TTX ภายใน 15-45 นาท ีหรอือาจนานกว่า 3 ชม. ขึน้อยู ่

กับปริมาณพิษที่ได้รับ ซึ่งอาการท่ีเกิดข้ึนแบ่งเป็น 4 ขั้น คือ 

ขัน้แรก ชาทีร่มิฝีปาก ลิน้ ปลายนิว้มอื คลืน่ไส้ วงิเวยีน อาเจียน 

กระสับกระส่าย ขั้นที่สอง ชามากขึ้น กระจายไปปลายนิ้วมือ 

นิ้วเท้า อ่อนเพลีย แขนขาไม่มีแรง ยืนและเดินไม่ได้ ขั้นที่สาม 

เคลื่อนไหวแขนขาไม่ได้ พูดล�าบากจนถึงพูดไม่ได้ เนื่องจาก

สายกล่องเสียงเป็นอัมพาต แต่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัว และขั้นที่สี่ 

กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต หายใจล�าบาก ล�าตัวเขียวคล�้าหมดสติ    

มาท�าความรู้จัก “ปลาปักเป้า” กันเถอะ
 วันนี้เราจะมาทำาความรู้จักกับ “ปลาปักเป้า” ที่เป็นประเด็นข่าวที่
น่าสนใจ หลังจากที่มีผู้รับประทาน “ปลาปักเป้า” แล้วเสียชีวิตจากการ
ได้รับพิษ นั้น สร้างความสงสัยให้ประชาชนเกี่ยวกับการรับประทาน   
“ปลาปักเป้า” เป็นอาหาร ว่าสามารถทานได้หรือไม่ เราจะมาไขข้อข้องใจ
นี้ให้กระจ่างกันค่ะ

รูม่านตาโตเต็มที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา

ที่ทันท่วงทีอาจเสียชีวิตในเวลาเพียง 10-15 นาที แต่หากผู้ป่วย

สามารถทนพิษได้ถึง 24 ชม. อาจมีโอกาสรอดชีวิตสูง อีกทั้งพษิของ

ปลาปักเป้าสามารถทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี สามารถทน                                                                                    

ความร้อนได้ถึง 170 Co การประกอบอาหารทั่วไป ไม่สามารถ

ท�าลายพษิชนดินีไ้ด้ หากผูบ้รโิภคต้องการซือ้เนือ้ปลาแล่ท่ีมีจ�าหน่าย

ในท้องตลาด มีวิธีสังเกตเบื้องต้น ดังนี้ หากเป็นเนื้อปลาแล่ที่เป็น

ปลาปักเป้า ลักษณะของเนื้อจะนูน                            

คล้ายสันในไก่ ไม่ควรเสี่ยงซ้ือมา 

บรโิภค กรณทีีเ่ป็นผลติภณัฑ์เนือ้ปลา 

เช่น ลูกชิ้น ปลาเส้น ให้พิจารณา

ว ่าอยู ่ ในภาชนะบรรจุ ท่ีมีฉลาก

ระบุแหล่งผลิตชัดเจน มีเครื่องหมาย อย. ก�ากับ ส่วนเนื้อปลาที่          

ไม่ใช้ชื่อปลาปักเป้าแต่มีโอกาสเป็นปลาปักเป้าซึ่งควรระมัดระวัง

ไว้ให้มาก เช่น ปลาเนื้อไก่ ปลาช่อนทะเล  ปลากะพง (ที่ไม่มีหนัง

ติดมา และราคาค่อนข้างถูก) และควรระมัดระวังการรับประทาน

อาหารที่ร้าน ซ่ึงสามารถพบปลาปักเป้าได้ เช่น ร้านหมูกระทะ 

ร้านจิ้มจุ่ม และร้านข้าวต้มปลา เป็นต้น 

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ่านมข้ีอสงสยัเกีย่วกับผลติภณัฑ์                                                                    

สขุภาพ สามารถส่งจดหมายมาถามเราที ่กลุม่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์   

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำานักงานคณะกรรมการอาหาร

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

พบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
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รอบรู้เรื่องยา นายทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

ใ

“ยาก่อนอาหาร” “ยาหลังอาหาร” 
ใช้อย่างไรให้เหมาะสม ?

“

”

การใช้ “มื้ออาหาร” และการก�าหนดเวลาในการ         
รับประทานเป็น “ก่อนอาหาร” หรือ “หลังอาหาร”      

จงึเป็นเรือ่งทีค่วรพจิารณากับยาเป็นตัว ๆ ไป ผูใ้ช้ยาจงึควร               
ศึกษาให้มีความเข้าใจ โดยสอบถามจากแพทย์ เภสัชกร 

หรือการอ่านจากเอกสารค�าแนะน�าในการใช้ยา

.      นการรับประทานยาตัวหนึ่ง ๆ สิ่งท่ี       
 เรามักจะพบในค�าแนะน�าเกี่ยวกับ                                             
 การใช ้ยา คือ รับประทานยานี้         
“ก่อนอาหาร” หรอื “หลงัอาหาร” เน่ืองจาก 
“อาหาร” อาจส่งเสริม หรือขัดขวาง
การดูดซึมของยาเข้าสู่ร่างกายได้ 

 อย่างไรก็ดี มียาจ�านวนไม่น้อย
ที่ “อาหาร” ไม่ได้มีผลโดยตรงในการ
ส่งเสริม หรือขัดขวางการดูดซึมของยา    
แต่ใช้ “ม้ืออาหาร” เป็นตัวแบ่งเวลาของ
แต่ละวันเพื่อให้ร ่างกายมีระดับของยา                                        
ในเลือดที่เพียงพอ ต่อเนื่องที่จะท�าให้
เกิดผลในการรักษา และท่ีส�าคัญเพื่อ
ให ้สามารถที่ จะจดจ� า เวลาที่ จะต้อง
รับประทานยาได้ง่าย

 การรบัประทานอาหารในแต่ละมือ้
ให้ตรงเวลาจงึเป็นสิง่ส�าคญั  การรบัประทาน

อาหารในบางมื้อท่ีใกล้กันเกินไป หรือ   
เท่าที่ควร ทั้งนี้ระยะห่างของมื้ออาหาร
ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 4-6 ชั่วโมง

 “ยาก่อนอาหาร” ควรรบัประทาน                                            
ยา น้ีก่อนอาหารประมาณ 30 นาที                                   
เนื่องจากอาหาร หรือสภาพความเป็นกรด 
ในกระเพาะอาหารมีส ่วนในการท�าให้
ก า ร ดู ด ซึ ม  ห รื อ ก า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ข อ ง 
“ยาก่อนอาหาร” บางตัวลดน้อยลง  

 ยาก่อนอาหารบางตัว เช่น ยาที่

ออกฤทธิ์เพิ่มการเคลื่อนไหวของระบบ
ทางเดินอาหาร  ยาลดอาการคลื่นไส ้
อาเจียน  ยาที่ออกฤทธิ์ เพิ่มการหลั่ ง
อินซูลิน  เป ็นต ้น  ยาเหล ่านี้ต ้องการ
ให้ออกฤทธิ์ขณะที่ร ่างกายรับประทาน
อาหาร เข ้ า ไป   การรั บประทานยา
ก่อนอาหารในช่วงเวลาที่ เหมาะสมจึง  
มีความส�าคัญ  ท้ังนี้ เวลาที่ เหมาะสม               

ควรอยูร่ะหว่าง 20-30 นาท ีก่อนม้ืออาหาร                        
หรอืตามทีร่ะบใุนค�าแนะน�า หากรบัประทาน
ยาก่อนอาหารนานเกินไป เช ่น ยาที่

ภาพจาก : www.doktorunoteli.com

ภาพจาก : www.medicaljoblist.com

ภาพจาก : www.cpfreshmartshop.com
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ออกฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินในผู ้ป ่วย
เบาหวาน  ปริมาณอินซูลินที่ถูกกระตุ ้น 
ให้หลั่งออกมาไม่สัมพันธ์กับอาหารที่จะ
รับประทานเข้าไป ส่งผลให้ระดับน�้าตาล
ในเลือดลดลงมากจนท�าให้ผู ้ป่วยรู ้สึก
วิงเวียนศีรษะเป็นลมได้  เป็นต้น

บางชนิดอาจมีค�าแนะน�าให้รับประทาน
หลังอาหารทันที หรือรับประทานพร้อม
มื้ออาหาร โดยมุ่งหวังให้ยาเข้าไปอยู่ใน
กระเพาะอาหาร พร ้อมกับอาหารท่ี       
รับประทานเข้าไป  เพื่อให้เกิดผลในการ
รักษา หรือเพิ่มการดูดซึมของยา  หรือลด    
ผลข้างเคยีงของยา เช่น  ลดการระคายเคอืง 
ต่อกระเพาะอาหาร เป็นต้น

 การลืมรับประทานยา ไม่ว่าจะ
เป็นยาก่อนอาหาร หรือยาหลังอาหาร  
ควรที่จะต ้องพิจารณาถึงเหตุผลของ  
การที่จะต้องรับประทานยานี้ก่อน หรือ
หลังอาหาร เพื่อการตัดสินใจว ่าควร    
รับประทานยาที่ลืมนั้นหรือไม่  เช่น

กรณีลืมรับประทาน “ยาก่อนอาหาร”  

 m	หากเป ็นยาที่อาหารหรือ
ภาวะกรดในกระเพาะอาหารมีผลกระทบ
ต่อยา  การรับประทานยาในช่วง 1 ชั่วโมง
หลังรับประทานอาหารจึงไม่ต่างจากการ
รับประทานยาหลังอาหาร ควรที่จะ
รับประทานหลังอาหารแล ้วประมาณ 
1.5-2 ชั่วโมง 

 m	หากเป็นยาท่ีมุง่หวงัให้เกดิผล          
ในขณะท่ีรับประทานอาหาร เช่น ยาท่ี
ช ่วยกระตุ ้นให้เกิดการหลั่งอินซูลินใน
ผู้ป่วยเบาหวาน ควรข้ามยามื้อที่ลืมไป  

กรณีลืมรับประทาน “ยาหลังอาหาร”

 m	หากเป็นยาที่อาหารช่วยลด
ผลข้างเคียงของยา ควรรับประทานทันที
ที่นึกได้ แต่หากนานเกินกว่า 1 ชั่วโมง 
อาจรับประทานขนม หรืออาหารเพิ่มเติม
เลก็น้อยเพ่ือรับประทานยา แต่หากใกล้กบั 
มื้ออาหารมื้อถัดไปควรข้ามยามื้อที่ลืมไป

 m	หากอาหารไม่มีผลต่อการ
ดูดซึม การออกฤทธิ์ฯ หรือการลดผลข้าง
เคียงของยา  อาจพิจารณาจากปริมาณยา   
ที่ต ้องได้รับต่อวัน เฉลี่ยตามชั่วโมงใน
หนึ่งวัน  เช่น ทุก 4 ชั่วโมง  ทุก 6 ชั่วโมง  
ทุก 8 ชั่วโมง ทุก 12 ชั่วโมง หรือ ทุก  
24 ชั่วโมง  เป็นต้น

 “ยาหลังอาหาร” โดยทั่วไปควร
รับประทานหลังอาหารทันที หรือไม่ควร
นานเกนิ 15-30 นาท ี หลงัจากรบัประทาน
อาหารเสร็จ  แต่ส�าหรับยาหลังอาหาร

 การใช้ “มื้ออาหาร” และการ
ก�าหนดเวลาในการรับประทานเป ็น 
“ก่อนอาหาร” หรือ “หลังอาหาร” จึง
เป็นเร่ืองท่ีควรพิจารณากบัยาเป็นตวั ๆ ไป 
ผู้ใช้ยาจึงควรศึกษาให้มีความเข้าใจ โดย
สอบถามจากแพทย์ เภสชักร หรอืการอ่าน    
จากเอกสารค�าแนะน�าในการใช้ยา เพื่อให้
สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา

ใช้ยาอย่างเข้าใจ  
เพื่อการรักษา   

ที่ได้ผล

ภาพจาก : www.wongnai.com
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ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/27245-‘พิซซ่า’อาหารว่างที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย.html

รู้ทันความอร่อย “พิซซ่า”
“

”

การกินพิซซ่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไร 
แต่ควรรู้จักควบคุมปริมาณให้เหมาะสม 

โดยไม่ควรกินเกิน 2 ชิ้นต่อมื้อ
 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 จัดเป็นอาหารว่าง 

 ยอดนยิมของเดก็ ๆ                          

ในช่วงปิดเทอม เพราะด้วยหน้าตาทีช่วนให้

ลิ้มลอง แถมมีโปรโมชัน่ด ี ๆ ทีท่�าให้อดใจ

ไม่อยู ่ ต้องสั่งซื้อมารับประทาน จนลืม

นึกถึงผลเสียที่อาจจะตามมา

 จากการศึกษาข้อมูลการบริโภค  

“พิซซ ่ า” ของศูนย ์นโยบายสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 

พบว่า การกนิพซิซ่าจะส่งผลเสยีต่อสขุภาพ                                      

เพราะเป็นอาหารทีอ่ดุมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต                                          

ไขมนั และเกลอื ซึง่ส่งผลต่อการกินอาหาร                                          

อืน่ ๆ   ของเดก็ในวนัทีร่บัประทานพซิซ่าได้

โดยจากการทดสอบ หากเด็กรับประทาน

พิซซ่าเป็นอาหารว่างระหว่างม้ือในวัน  

นั้น ๆ และกินอาหารเพิ่มขึ้น 202-365 

กิโลแคลอรี ท�าให้ได ้รับไขมันมากกว่า

ปริมาณที่แนะน�าต่อวันถึงร้อยละ 24 และ

เกลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 

 อันที่จริง... การกินพิซซ่าไม่ใช่

เรื่องผิดอะไร แต่ควรรู้จักควบคุมปริมาณ

ให้เหมาะสม โดยไม่ควรกินเกิน 2 ชิ้น

ต่อมือ้ และควรเสรมิโภชนาการทางอาหาร   

อื่น ๆ อย่างสลัดผัก หรือผลไม้ ควบคู ่

ไปด้วย ท่ีส�าคัญ... ควรส่งเสริมให้เด็ก

ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลโรคอ้วน

ค่ะ

“พิซซ่า”

ภาพจาก : www.manager.co.th

ภาพจาก : www.ath.in.th
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย        
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (7)  

ง านมหกรรม อย.น้อย ปี 2558 ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะ อย.ได้ก�าหนดจัดกิจกรรม งานมหกรรม อย.น้อย  ในวันที่ 25 – 27 
   พฤษภาคม 2558 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 2 โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 155 โรงเรียน ทั่วประเทศ ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ละลายพฤติกรรม เพื่อให้น้อง ๆ 
อย.น้อย ได้ท�าความรู้จัก มีความคุ้นเคยกัน และกล้าแสดงออก  การแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 ภาค  กิจกรรมฐาน  Walk Rally  และ
ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์สุดอลังการยามค�่าคืนภายใต้ Theme “แฟนซี 4 ภาค” พบกับมินิคอนเสิร์ตศิลปินจากค่าย AF พร้อม
ของรางวัลมากมาย เช่น แท๊ปเล็ต  โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป นาฬิกาข้อมือ  ก่อนเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข พร้อมกับ
ได้รับความรู้ที่สอดแทรกตามกิจกรรมฐานต่าง ๆ อีกทั้งได้พบเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน ประสบการณ์เหล่านี้จะสัมผัสได้ในงานมหกรรม 
อย.น้อย ปีละครั้งเท่านั้นนะคะ อยากเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรม อย.น้อย มาร่วมท�ากิจกรรม อย.น้อย ด้วยกันสิคะ
ขอน�าภาพกิจกรรม อย.น้อย ของปีก่อน ๆ มาฝากกันนะคะ 

 การด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ในพื้นท่ีของโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอด
ยาสเตียรอยด์” ได้มีการลงพื้นท่ีวันท่ี 10 มีนาคม 2558 ณ วัดนาคาวาส อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้กับเครือข่าย อสม. คบส.  และประชาชนในพื้นที่ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับคนใน
ชุมชน การตรวจหาสารสเตียรอยด์เบื้องต้น การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของยาสเตียรอยด์ พร้อมกับแนะน�าวิธีการ
เลือกซื้อ การใช้ยาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการบรรเทารักษาโรค กิจกรรมการร่วมสนุกกับซุ้มเกมส์ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเสวนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ยาสเตียรอยด์จากตัวแทนหมู่บ้าน ถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังความเสี่ยงให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในงานพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ 
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

 ส�าหรบัโครงการพฒันาการมส่ีวนร่วม                                      
ของประชาชนในการด�าเนินงานของ อย. 
ได้จัดกิจกรรม น�าคณะท�างานภาคประชาชน 
เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไข 
ปัญหาสเตยีรอยด์ในพืน้ที ่ณ หมูบ้่านเลงิแสง         
ต�าบลกุดขอนแก่น อ�าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2558  ซึง่                                            
เป ็นหนึ่งในเครือข่ายหมู ่บ ้านต้นแบบ
ปลอดยาสเตียรอยด์ โดยการให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพ  
ในร้านขายของช�า ตลาดนดั รถเร่ แผงลอย 
ให้ปลอดจากการจ�าหน่ายยาสเตียรอยด์                                          
อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ตกเป็นเหยื่อจากพ่อค้า                                                                     

หวัใส และไม่ได้รบัอนัตรายจากการใช้ยาสเตยีรอยด์ทีไ่ม่ถกูวธิ ีทัง้นี ้ เพือ่ให้ภาคประชาชน 
สามารถน�าไปปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรูไ้ปยงัเครอืข่ายของคณะท�างาน  
ภาคประชาชนต่อไป 

เกลือบริโภคด้วยเคร่ืองผสมเกลือบริโภค   

การบ�ารุงรักษาเครื่องผสมเกลือบริโภค 

จากการประเมินและติดตามการผลิต

เกลือบริโภคภายหลังได้รับการสนับสนุน

เคร ื ่องผสมเกลือบริโภค 1 ปี พบว่า                                                       

เก ลือบ ริ โภค มีป ริมาณไอโอ ดีน ผ่าน

มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้                      

อย. ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สนับสนุนสารโพแทสเซียมไอโอเดตให้กับ

ผู้ประกอบการเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์

ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนทั่วประเทศ จ�านวน 

7,614 กิโลกรัม เพื่อให้ผู้ประกอบการ           

สามารถเข้าถึงสารโพแทสเซียมไอโอเดต

และผลิตผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ท่ีมี

คุณภาพตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น

 ส�าหรับในปี พ.ศ. 2558 นี้ อย. 

มุ่งเน้นการพัฒนาและจัดท�าระบบประกัน

คุณภาพและระบบควบคุมคุณภาพ ด้วยการ         

จัดท�าคู ่มือการผลิตเกลือบริโภคเสริม

ไอโอดีนและการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพส�าหรับผู้ประกอบการ และอบรม

การจัดท�าระบบบริหารคุณภาพให้แก่

ผู้ประกอบการเกลือบริโภคและเจ้าหน้าที่      

ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ พร้อมทั้งลงพื้นที่

ติดตามการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

เกลือบริ โภคของสถานประกอบการ

ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีก�าลังการผลิตเกลือบริโภค                                         

ส ูงถ ึงร ้อยละ 70 ของก �าล ังการผล ิต

เกลือบริโภคท้ังหมด ระหว่างเดือนเมษายน 

ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อให้มั่นใจว่า                                           

เกล ือบร ิ โภคที่ผล ิตมีค ุณภาพ 100 

เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในอนาคตข้างหน้า อย. 

มุ ่ งหวังสร้างความแข็งแรงของชมรม

ผู้ประกอบการผลิตเกลือบริโภคเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตเกลือบริโภคให้มี          

คุณภาพได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนต่อไป 

นอกจากนี้ อย. ยังด�าเนินการเฝ้าระวัง

เกลือบริโภคที่จ�าหน่ายในท้องตลาดอย่าง

เข้มข้น หากพบเกลือบริโภคไม่มีเลขสารบบ 

อาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. จะถูก

ระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และ

หากตรวจพบเกลือบริโภคที่ผลิตโดยไม่ได้        

รับอนุญาต จะถูกระวางโทษจ�าคุก ไม่เกิน      

3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ

ทั ้งจ�าทั ้งปรับ จึงขอให้ผู ้บริโภคมั ่นใจ

การด�าเนินการของ อย. ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน

ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
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สธ. รณรงค์เข้มแข็ง ลด ละ เลิก การใช้สเตียรอยด์อย่างไม่เหมาะสม
 นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์อย่างเข้มแข็งโครงการ 
“ชั่งใจก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์” ภายใต้ชื่องาน “ใช้ผิด ชีวิตจบ” ครั้งที่ 2 เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้บริโภคผ่าน อสม. พร้อมร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนแก้ไขสถานการณ์ ลดปัญหาการใช้สเตียรอยด์อย่างไม่เหมาะสมและใช้ในทางที่ผิด มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558

โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำาแผนบริหารความพร้อม ฯ

 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการฯ อย. 
เป ็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาการจัดท�าแผนบริหาร
ความพร ้อมต ่อสภาวะวิกฤตของ อย. ประจ�าป ีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติต ชั้น 6 อย. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

จับใหญ่! แหล่งขายยาสมุนไพรผ่านทางเว็บไซต์ 
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. ภก.ประพนธ์ 
อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย.  พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขะ ผกก.4 
บก.ปคบ. และ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานอนุกรรมการเพื่อ
ด�าเนินการสืบสวน จับกุม ปราบปราม การกระท�าผิดกฎหมายทาง
อินเทอร์เน็ต ร่วมกันแถลงข่าว หลังเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับต�ารวจ 
บก.ปคบ. บุกจับแหล่งขายยาสมุนไพรผ่านทางเว็บไซต์ อวดอ้าง
สรรพคุณครอบจักรวาล ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 
ชั้น 1  ตึก อย. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558
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 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. และ ภก.เชิญพร เต็งอ�านวย นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ร่วมกันแถลงข่าว 
เรื่อง อย. ก้าวสู่เวทีอาเซียนยกระดับหน่วยตรวจประเมิน GMP ยาตามแนวทาง PIC/S พร้อมได้เป็นสมาชิก ASEAN Listed Inspection Service 
ประเทศแรกที่ผ่านการรับรองจาก ACCSQ-PPWG  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน 
ตลอดจนสภาวิชาชีพ 24 หน่วยงาน เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาเพื่อพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

24 หน่วยงาน ขานรับลงนามบันทึกข้อตกลงเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

อย. ก้าวสู่เวทีอาเซียน ยกระดับหน่วยตรวจประเมิน GMP ยา


