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

ย�ท่ีเปิดใช้แล้ว...    
เม่ือใดจึงจะหมดอ�ยุ ?

เมือ่เปิดใช้ยา...จดวนั

เปิดใช้บนฉลาก เพื่อ

ก�าหนด “วันหมด  

อายุใหม่” ของยา

คิดสักนิดก่อน      
ปรุงรสอ�ห�ร          

ลองทานอาหาร

แบบไม่ต้องปรุง 

เพื่อสุขภาพที่ดี

ภัยจ�กส�รฟอกข�ว      
ในอ�ห�ร (ส�รปนเป้ือน

ในอ�ห�ร ตอนที่ 4)                        

หลีกเลี่ยงได้โดย

เลอืกซือ้อาหารทีม่สีี

ใกล้เคยีงกบัธรรมชาติ   

สธ. ชูผลงานเด่น 6 เดือน 
เน้นสร้�งทีมหมอครอบครัว และดูแลประช�ชนทุกช่วงวัย

1206 10



ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2558บก.  บอกข่าว

02

C
 o

 n
 t 

e 
n 

t s

03 Hot Issue
สธ. ชูผลง�นเด่น 6 เดือน เน้นสร้�งทีม
หมอครอบครัว และดูแลประช�ชนทุกช่วงวัย

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ย�ปฏิชีวนะ... คว�มเชื่อผิด ๆ ที่ต้องคิดใหม่

05 อย.ออนไลน์
Oryor.com Library ห้องสมุดเคลื่อนที่     
ของ อย.
 
06 กินเป็น ใช้เป็น                
ภัยจ�กส�รฟอกข�วในอ�ห�ร (ส�รปนเปื้อน 
ในอ�ห�ร ตอนที่ 4)

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

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
เรื่องหว�น ๆ ของนำ้�ต�ลใน “เคร่ืองดื่ม” 

10 รอบรู้เรื่องยา
ย�ที่เปิดใช้แล้ว...เมื่อใดจึงจะหมดอ�ยุ ?

12 เกร็ดเล็กน่ารู้
คิดสักนิดก่อนปรุงรสอ�ห�ร

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2558 (8)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

ผ่

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

 1. การสร้างทีมหมอครอบครัว
 2. การดูแลผู้สูงอายุ
 3. การบูรณาการ 3 กองทุน
 4. การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(ใช้ได้ทุกท่ี ดีทุกสิทธิ์)
 5. การเร่งรัดการออกกฎหมายส�าคัญ
 6. ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 7. ลดอุบัติเหตุจราจร
 8. เร่งแก้ปัญหาคนไร้สิทธิ
 9. การคุ้มครองผู้บริโภค
 ส�าหรับกรมกองท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องต้องเร่งผลักดันด�าเนินการให้บังเกิดผลงานเป็น  
รปูธรรมจบัต้องได้ เป็นประโยชน์กบัพีน้่องประชาชน จากนัน้ทกุหน่วยงานต้องท�าการเผยแพร่   
ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทราบ นับเป็นภารกิจที่ท้าทายและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

 บก. ขอเป็นก�าลังใจให้ตัวเองและเพื่อนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน 
ร่วมกันท�าภารกิจที่ท้าทายและมีความสุขให้ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
ให้นโยบายไว้ครับ

  ฉบับนี้ลากันเท่านี้ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 านไปอย่างเรียบร้อยส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ของกระทรวงสาธารณสุข ส�าหรับการแถลง
ผลงานเด่น รอบ 6 เดือน ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ตึกส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีท่าน รมว. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 
ท่าน รมช. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นผู้แถลงผลงาน
และมีท่านอธิบดี ท่านเลขาธิการฯ อย. เป็นผู้แนะน�า  
ผลงานเด่นของแต่ละกรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้พีน้่องประชาชนทราบผลงานของกระทรวงสาธารณสขุ 
จากนั้นก็ติดตามด้วยนโยบายส�าคัญเร ่งรัด 9 เรื่อง 
ได้แก่
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กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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สธ. ชูผลงานเด่น 6 เดือน 
เน้นสร้�งทีมหมอครอบครัว และดูแลประช�ชนทุกช่วงวัย 

เ มื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ ่านมา                                         
 กระทรวงสาธารณสุขน�าโดย ศ.นพ.รัชตะ                                            
รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวง
สาธารณสุ ข  นพ .สม ศัก ด์ิ  ชุณห รัศมิ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข         
นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาราชการ
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย
คณะผู ้บริหารระดับสูง ร่วมกันแถลงข่าว
ผลการด�าเนินงานรอบ 6 เดือนของกระทรวง
สาธารณสุข (ตั้งแต่ 12 กันยายน 2557 - 

12 มีนาคม 2558) โดยงานเด่นมีหลายเรื่อง
ด้วยกัน คือการสร้างทีมหมอครอบครัว ซึ่ง
เป็นการน�าบริการทุกมิติของโรงพยาบาล
ทุกระดับ และความร่วมมือจากองค์กรใน
พื้นที่ชุมชน ลงไปถึงครอบครัวของประชาชน
โดยตรง ในปีแรกตั้งเป้า 3 กลุ่ม คือผู้สูงอายุ                                      
ผูพ้กิาร และผูป่้วยระยะสดุท้าย ซ่ึงม ี2 ล้านคน                                        
โดยรอบ 6 เดือนแรก สามารถตั้ งทีม                  
หมอครอบครัวได้ 50,000 ทีมในทุกจังหวัด 
สามารถให้การดูแลได้กว่า 1.2 ล้านคน โดย

เป ็นบริการประชาชนรูปแบบใหม่ ญาติ
สามารถปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง ท�าให้ลดความแออัดของโรงพยาบาล 
แบ่งเบาภาระญาตทิีด่แูล และช่วยให้คณุภาพ 
ชีวิตดีขึ้น 
          ส่วนความคืบหน้าการด�าเนินงาน  
ใน  3 ด้าน คือ การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต อาทิ การให้
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

ยาปฏิชีวนะ... ความเชื่อผิด ๆ ที่ต้องคิดใหม่

การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลร้ายได้เช่นกัน แต่จะเป็นอย่างไร                   
และอันตรายแค่ไหน  ฉบับหน้ามาพบกันต่อค่ะ

ฝนเริ่มมาบ้างแล้ว อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจต้องระวังกับอาการหวัดที่อาจตามมา ทั้งอาการเจ็บคอ                                                                                                
น�้ามูกไหล เสียงแหบ มีเสมหะ บางคนเพียงแค่มีอาการเจ็บคอก็กินยาปฏิชีวนะกันไว้ก่อน แต่ทราบมั้ยคะว่า                                                                                                       
น่ีเป็นสิ่งที่ผิด เพราะหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าเมื่อเป็นหวัด ต้องกินยาปฏิชีวนะ แล้วส่ิงท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ                                                      
ยาปฏิชีวนะคืออะไร ???......มาดูกันค่ะ
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อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคOryor.com Library 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ของ อย.

ห้

ห้องสมุดของเราประกอบไปด้วย

 1. Oryor report (ตั้งแต่ฉบับแรก มกราคม 2548 จนถึงปัจจุบัน) หรือก็คือ
วารสารที่คุณก�าลังอ่านอยู่นี่เอง เป็นวารสารรายเดือนที่จัดท�าขึ้นส�าหรับผู้บริโภคทั่วไป

 องสมุดเคล่ือนที่ของ อย. ที่จะติดตามคุณไปทุกที่ สามารถเรียกใช้ได้ทุกเวลาที่ 
 ต้องการ (แต่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ) สะดวก รวดเร็ว ที่ส�าคัญ ฟรี

 ภายในอัดแน่นไปด้วยหนังสือ วารสาร คู ่มือ มากมายให้เลือกอ่านกันแบบ
เต็มรูปแบบ เรียกได้ว่า อ่านหนังสือของจริงแบบไหน เรามีให้อ่านเหมือนกันทุกประการ 
และสามารถบันทึกเก็บไว้อ่านวันหลังก็ได้

 2. Oryor Trade Insight (ตั้งแต่
ฉบับแรก มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบัน) เป็น
วารสารราย  3  เดื อนที่ จั ดท� าขึ้ นส� าห รับ   
ผู ้ประกอบการเป็นหลัก แต่ผู ้บริโภคทั่วไป  
ก็สามารถอ่านได้

 3. อย. Health book ที่รวบรวม
หนังสือ คู่มือ ต่าง ๆ ที่ทาง อย. ได้จัดท�าขึ้นตาม
โครงการ หรือวาระต่าง ๆ สะสมให้อ่านกัน
อย่างต่อเนื่อง

 4. งานวจิยั เป็นแหล่งรวบรวมงานวจิยั  
ท้ังหมด ท่ีทางกองพัฒนาศักยภาพผู ้บริโภค 
ได้ศึกษาวิจัยไว้ ตั้งแต่ปี 2540 มาจนถึงปัจจุบัน 
มีให้อ่านแบบ Full text เต็มเล่มกันไปเลย

 5. FDA journal วารสารวิชาการ
ของ อย. เริ่มรวบรวมให้อ่าน ตั้งแต่เล่มของ    
ปี 2557 

 6. จดหมายข่าว อย.น้อย (ตั้งแต่
ฉบับแรก ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน) ส�าหรับ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย โดยเฉพาะ 
แต่ผู้บริโภคทั่วไปก็สามารถอ่านได้นะครับ

 7. อย. E-Magazine ผลิตมาทั้งหมด 
7 เล่ม ปัจจุบันหยุดผลิตแล้ว

 หากคุณสนใจ สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ 
www.oryor.com แล้วคลิกเลือกเมนู Library 
ได้เลย
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กินเป็น ใช้เป็น

ย

ภัยจากสารฟอกขาวในอาหาร                                       

เลือกซื้ออ�ห�รที่มีสีใกล้เคียงกับธรรมช�ติ           
ไม่ข�วจนเกินไป เช่น หลีกเลี่ยงก�รซื้อถั่วงอกหรือ 
ขิงซอยที่ผ่�นก�รใช้ส�รฟอกข�วจนทำ�ให้มีสีข�ว
ใหม่อยู่เสมอ แม้ต�กลมก็ยังไม่มีสีคลำ้� และก่อน
นำ�ม�ปรุงอ�ห�รทุกครั้ง  ควรล้�งนำ้�ให้สะอ�ด 
โดยให้นำ้�ไหลผ่�น  รวมทั้งควรปรุงอ�ห�รให้สุก           

ก่อนก�รบริโภค

 อดมะพร ้าวที่ดูขาวสะอาด หรือ สไบนางที่ดูขาวกรอบ มักถูกฟอกขาว     

 ด้วยสารฟอกขาวเพื่อให้อาหารแลดูน่ารับประทาน และดูใหม่อยู่เสมอ จนอาจ

เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคได้ เพราะสารฟอกขาวเป็นสารเคมทีีใ่ช้ในอตุสาหกรรมหลายชนดิ 

และกระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาตให้ใช้เจือปนในอาหาร...

เครือ่งในสตัว์อย่างสไบนางหรอืผ้าขีร้ิว้ เพือ่ให้                     

อาหารมีสีขาว ดูคุณภาพดี น่ารับประทาน   

ดูใหม่อยู่เสมอ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาต

ให้ใช้สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium 

Hydrosulfite) เจือปนในอาหาร

อันตรายจากสารฟอกขาว

 ถ้าสัมผัสผิวหนังจะท�าให้ผิวหนัง

อักเสบ เป็นผื่นแดง และถ้าบริโภคเข้าไป 

จะท�าให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่

สัมผัสอาหาร เช่น ปาก ล�าคอ กระเพาะ

อาหาร เกิดอาการปวดหลัง ปวดศีรษะ 

อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก  

ไตวาย ช็อก หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด 

 สารฟอกขาว  หรือ ผงซักมุ ้ง

หรืออกีชือ่ทางเคม ีสารโซเดยีมไฮโดรซลัไฟต์     

(Sodium Hydrosulfite) เป็นสารเคมี    

ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใยไหม ฟอกแห 

อวน แต่มีผู ้ค้าบางรายลักลอบน�ามาใช้

ฟอกขาวในอาหาร อาทิ ถั่วงอก ขิงฝอย 

กระชายซอย ยอดมะพร้าว หน่อไม้ดอง    

น�้ าตาลมะพร ้าว ทุ เรียนกวน รวมถึง                                                   ภาพจาก www.greenshopcafe.com

ภาพจาก www.l3nr.org
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 เอกสารอ้างอิง :  -  เอกสารเผยแพร่ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร  โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    -  นิทรรศการ ชุด สารปนเปื้อนในอาหาร เรื่อง สารฟอกขาว  โดย ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วิธีหลีกเล่ียงอันตรายจากสารฟอกขาว

 เลือกซื้ออาหารที่มีสีใกล้เคียงกับ

ธรรมชาติ ไม่ขาวจนเกินไป เช่น หลีกเลี่ยง

การซื้อถั่วงอกหรือขิงซอยที่ผ ่านการใช้

ปรุงอาหารทุกคร้ัง ควรล้างน�้าให้สะอาด

โดยให้น�้าไหลผ่าน รวมทั้งควรปรุงอาหาร

ให้สุกก่อนการบริโภค เพราะสารโซเดียม 

ไฮโดรซัลไฟต์จะถูกท�าลายด้วยความร้อน 

 อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคสามารถ

ทดสอบสารฟอกขาวเบือ้งต้นได้ด้วยตนเอง                              

โดยใช ้ชุดทดสอบสารฟอกขาว ของ    

สารฟอกขาวจนท�าให้มีสีขาวใหม่อยู่เสมอ 

แม้ตากลมก็ยังไม่มีสีคล�้า และก่อนน�ามา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีวิธีทดสอบง่าย ๆ ดังนี้

 1. น�าถั่วงอกมาหั่นเป็นข้อเล็ก ๆ เติมน�้า 10 ซีซี บดให้เข้ากัน

 2. หยดน�า้ยา 3 - 4 หยด สังเกตดูสีน�า้ยา

 3. การอ่านผล ถ้าน�้ายาเป็นสีเทา 

ด�า แสดงว่ามีสารไฮโดรซัลไฟต์

 รู้อย่างนี้แล้ว... เราควรหลีกเลี่ยง

การบรโิภคอาหารทีผ่่านการใช้สารฟอกขาว 

หรือเพื่อความปลอดภัย จะใช้ชุดทดสอบ

สารฟอกขาวเพื่อทดสอบสารฟอกขาว

เบือ้งต้นในอาหารตามวธิทีีแ่นะน�าไว้ข้างต้น 

ก็ได้ ส่วนสารปนเปื้อนในอาหารชนิดต่อไป 

ติดตามอ่านกันในฉบับหน้าค่ะ

พบสารฟอกขาว

ไม่พบสารฟอกขาว

ภาพจาก www.student.chula.ac.th

ภาพจาก www.l3nr.org
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2558

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ฉ

อย. ผนึกก�าลัง กสทช. , กระทรวง ICT , บก.ปคบ. จัดการแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพผิดกฎหมาย ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เพิ่มบทลงโทษสูงขึ้น 

 บับนี้ ขอเริ่มด้วยการแถลงข่าวของ อย.                                                 
       เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 58 ที่ผ่านมา แถลง 
เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบ                         
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้มงวดขึ้นทางสื่อ                                    
ต่าง ๆ   โดยร่วมมือกับ กสทช. , กระทรวง ICT                                    
และ บก.ปคบ. ด้วยมาตรการที่ส�าคัญ ได้แก่                                       
การปรับแก้กฎหมายโฆษณาให้มีบทลงโทษ
มากขึ้น เช่น แก้ไขบทก�าหนดโทษโฆษณา
อาหารและยา โดยเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น
ท้ังโทษจ�าคุกและปรับ , ปรับแก้ร่าง พ.ร.บ. 
เคร่ืองส�าอาง พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับอ�านาจ
ในการระงับโฆษณาและด�าเนินคดีทางอาญา                        
โฆษณาเครื่องส�าอาง รวมทั้งด�าเนินการตาม
กฎหมายกับผู้กระท�าผิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย  
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ สื่อ และพิธีกร                     
ผู ้ด�าเนินรายการ ส่วนการด�าเนินงานของ 
กสทช. จะพักใช ้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ                              
การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบช่องทีวี
ดาวเทียมจ�านวนทั้งส้ิน 41 ช่อง พบโฆษณา                         

ผิดกฎหมายจ�านวน 27 ช่อง โดย อย. ได้แจ้ง                                                 
ระงับและเปรยีบเทียบปรบัเจ้าของสือ่ เจ้าของ   
ผลิตภัณฑ์ และพิธีกร ผู ้ด�าเนินรายการ  
เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ อย. ยังเฝ้าระวัง
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ต 
จ�านวน 622 URL. และพบการโฆษณาฝ่าฝืน
กฎหมาย และได้ส่งเรื่องให้กระทรวงไอซีที            
เพื่อปิดเว็บไซต์จ�านวน 483 URL. ซ่ึงขณะนี้                                              
ปิดไปแล้วจ�านวน 69 URL. อีกท้ัง อย. จะ
ด�าเนินการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุชุมชนอย่างเข้มงวด                
มากขึ้น โดยด�าเนินการร่วมกับ กสทช. ,                          
กสทช.เขต , บก.ปคบ. และเครอืข่ายผูบ้รโิภค                                                
ในจังหวัด การแถลงข่าวครั้งนี้ ได้น�าผลงาน  
การตรวจจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
ผ่านทางเวบ็ไซต์ และ Social Media มาแถลง 
ให้สื่อทราบด้วย 
  เริ่มจากการจับเว็บไซต ์ (www.
multilifeshop.com) โฆษณาขายผลิตภัณฑ์
อาหาร ผลติภณัฑ์นมผึง้ (Royal Jelly) Multi                 
Life อวดสรรพคุณรักษาโรคไมเกรน ภูมิแพ้ 
สรรพคุณมากมาย และเว็บไซต ์ (www.
marmui.com) โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ 

ยีห้่อ Premium อวดสรรพคณุเพิม่สมรรถภาพ                                               
ทางเพศ พบสถานท่ีส่งและขายสินค้า เว็บแรก                                                 
อยูท่ีน่ครนายก และเวบ็ทีส่องอยูท่ี่เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ ขอเตือนผู ้บริโภคอย่าหลงเชื่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารอวดสรรพคุณเกินจริง อ้าง
รักษาได้สารพัดโรค ย�้า ! ผลิตภัณฑ์อาหาร
ไม่ใช่ยารักษาโรค เสี่ยงต่ออันตรายได้ค่ะ 
และไฮไลท์การแถลงข่าวท่ีจะน�ามาเตือนสาว
อยากผอมท้ังหลาย กรณ ีจบั “ยาลดความอ้วน          
อ้างชื่อ เชอร์รี่ 3 โคก” โฆษณาเกินจริง
ผ่านทางเฟซบุ๊ก ท�าให้มีผู้เสียชีวิต เคสนี้ อย. 
ร่วมกับ บก.ปคบ. สืบสวนอย่างเร่งด่วน
จนจับผู้กระท�าผิดได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดย
พบ น.ส.ชลธิชา แตงหนู (ชื่อเล่น เชอร์รี่) 
เป็นผู้ขายยาผ่านเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อว่า “เชอร์รี่   
3 โคก” ให้การกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่า รับยา
มาจากเอรียาคลินิกเวชกรรม ย่านห้วยขวาง 
ผลการตรวจคลินิกดังกล่าวพบยาที่ไม ่ได้
ข้ึนทะเบียนต�ารับยาหลายรายการ ส่วนหนึ่ง
เป็นยาลดความอ้วนด้วย ขอเตือนสาว ๆ             
อย ่าหลงเชื่อโฆษณาอวดสรรพคุณของ
ยาลดความอ้วนทางสื่อต่าง ๆ เสี่ยงต่อ
ผลข ้างเคียงสูง ท้ังหัวใจและหลอดเลือด 
อาจท�าให้เสียชีวิตได ้ งานนี้  คุณลฎาภา 
รัชตะอมรโชติ (เชอร์รี่ 3 โคกตัวจริง) ได้มา
ร่วมแถลงข่าวด้วย 
  ปิดท้ายขอให้ทุกท่านมีภูมิคุ ้มกัน
ตนเอง อย่าหลงเชือ่ง่ายกบัโฆษณาอวดสรรพคณุ
ใด ๆ มีสติ คิดก่อนที่จะซื้อค่ะ
 

 สวัสดีค่ะ เก็บข่�วกลับม�ร�ยง�นข่�วที่น่�สนใจในแวดวงอ�ห�รและย�ให้ทร�บอีกเช่นเคย ก่อนอื่นขอแสดงคว�มเสียใจและ
เป็นกำ�ลังใจให้พี่น้องช�วเนป�ลผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่�งรุนแรง เชื่อว่�อีกไม่น�นสถ�นก�รณ์จะกลับคืนสู่ภ�วะปกติ 
ด้วยคว�มช่วยเหลือและแรงใจจ�กน�น�ประเทศ รวมทั้งช�วไทยด้วย สู้ ๆ ค่ะ
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

เรื่ีองหวาน ๆ ของน�้าตาลใน “เครื่องดื่ม”
 ในช่วงปล�ยฤดูร้อนต้นฤดูฝนแบบนี้จะมีเครื่องดื่มอะไรที่ให้
คว�มรู้สึกดีได้ม�กไปกว่�ก�รได้ดื่มนำ้�หว�นเย็น ๆ  ที่ให้คว�มสดชื่น 
ทำ�ให้ร่�งก�ยรู้สึกกระปร้ีกระเปร่� อีกท้ังยังช่วยทดแทนปริม�ณนำ้�
ทีเ่ร�สญูเสยีไปในแต่ละวนั แต่คณุผูอ่้�นทร�บหรอืไม่ว่�ภัยแฝงทีแ่ถมม�
กับเครื่องดื่มเหล่�นี้คืออะไร เร�จะม�ไขข้อข้องใจกันค่ะ

 สวัสดีค่ะ ดิฉันเป ็นแม่บ ้านที่  

 ต ้องดูแลลูก ๆ และสามี ซึ่ง

ในช่วงหน้าร ้อนแบบนี้ ดิฉันต้องซื้อ

น�้าอัดลม และน�้าหวานอ่ืน ๆ เข้าบ้าน

เป ็นจ�านวนมาก เพราะลูกและสามี

ดื่มน�้าอัดลมและน�้าชาเขียวเกือบตลอด

ทั้งวันเลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะมีอันตราย

กับสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัว

ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

 ปัจจุบัน เครื่องดื่ม เช่น น�้าอัดลม  

 น�้าชาเขียว เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับ                               

ความนิยมของคนไทยเป็นจ�านวนมาก

อาจด้วยสภาพอากาศที่ร ้อน รสชาติที่

ถูกใจ ประกอบกับแรงจูงใจด้วยการสร้าง

ค่านยิมว่า ดืม่แล้วเป็นคนรุน่ใหม่ ทนัสมยั                                        

หรือดื่มแล้วดีต ่อสุขภาพ อีกทั้งผู ้ผลิต              

ยังส่งเสริมกลยุทธ์ทางการขาย โดยการ

ส่งชิงโชค จึงน�ามาสู ่การบริโภคต่อวัน                                 

ในปริมาณที่สูงขึ้นแทนการดื่มน�้าเปล่า            

ซึ่งเคร่ืองดื่มเหล่าน้ีมีส่วนผสมของน�้าตาล 

กาเฟอีน ตลอดจนส่วนผสมอื่น ๆ โดย        

ภัยแฝงหลัก ๆ มาจากน�้าตาลท่ีเป ็น   

ส่วนประกอบในเครื่องดื่มต่าง ๆ จากการ

ศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

พบว่าผู้ใหญ่ 1 ใน 10 เป็นโรคเบาหวาน  

โดยทั่วโลกพบผู ้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 

371 ล้านคน และพบคนที่มีระดับน�้าตาล

ในเลือดสูงกว่าปกติเสี่ยงเป็นเบาหวานอีก 

2.4 ล้านคน สาเหตุเพราะบริโภคน�า้ตาลสูง                                     

เฉลี่ยวันละ 20 ช ้อนชา ในขณะที่มี        

ข้อแนะน�าให้คนไทยบริโภคน�้าตาลทราย                  

ไม่เกนิวนัละ 6 ช้อนชา ซึง่มากกว่าปรมิาณ 

ท่ีควรบริโภคถึง 3 เท่า โดยในน�้าอัดลม   

1 กระป๋อง ขนาดบรรจุ 325 มิลลิลิตร 

จะมีน�้าตาลผสมอยู่ 8 - 13 ช้อนชา และ

ส�าหรับน�้าชาเขียว 1 ขวด ขนาดบรรจ ุ

500 มิลลิลิตร มีน�้าตาล 13 - 16 ช้อนชา 

เทคนิคง่าย ๆ ที่ช่วยควบคุมการบริโภค

น�้าตาลสามารถเทยีบด้วยตวัเองง่ายๆ โดย

จ�าว่าน�้าตาล 1 ช้อนชา มีน�้าหนัก 4 กรัม 

และอ่านฉลากโภชนาการดูว่าเครื่องดื่ม   

มีปริมาณน�้าตาลกี่กรัม และน�ามาหาร 4  

ก็จะทราบค่าประมาณกี่ช้อนชา

 ภัยแฝงอีกประการหนึ่ ง  คือ

เครือ่งดืม่บางประเภทมกีาเฟอนี ทีเ่ดก็เลก็ 

สตรีมีครรภ์ และคนที่เป็นโรคกระเพาะ

ควรหลีกเลี่ยง โดยเครื่องดื่มน�้าอัดลมที่

เป็นน�้าด�า จะมีกาเฟอีน 38 - 45 มิลลิกรัม

ต่อกระป๋อง ในเครื่องดื่มชาเขียวขนาด

บรรจุ 500 มลิลิกรัม จะมกีาเฟอนี 50 - 76          

มิล ลิก รัม ซ่ึ งหากบริโภคกาเฟอีนใน  

เคร่ืองด่ืม 50 - 200 มลิลิกรมั จะกระตุน้ให้        

ไม ่ง ่วงนอน ลดความเหนื่อยอ่อนของ

ร่างกายชั่วคราว แต่หากรับประทานเกิน 

200 มิลลิกรัมต่อวัน จะส่งผลให้หัวใจ

ท�างานหนัก เร่งการหลั่งกรดและน�้าย่อย

ในกระเพาะอาหาร ท�าให้ท้องอืด จุกเสียด 

และกระเพาะอาหารเป็นแผลได้ ดังนั้น          

การด่ืมเครื่องด่ืมต่าง ๆ  ไม่ได้เป็นสิ่งผิด                                          

ถ้าด่ืมในปรมิาณทีเ่หมาะสม ไม่มากจนเกนิไป    

คุณผู ้อ่านก็จะได้รับความอร่อย สดชื่น 

จากเครื่องดื่ม และไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

ในระยะยาวอีกด้วย

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ ่าน                                           

มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                      

สามารถส่งจดหมายมาถามเราที ่กลุม่เผยแพร่                                   

ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ       

ผูบ้รโิภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  พบกันใหม่

ฉบับหน้านะคะ ลาก่อนค่ะ
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รอบรู้เรื่องยา น�ยทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

ยาที่ใช้แล้ว...
เมื่อใดจึงจะหมดอายุ ?

“

”

ก่อนที่จะใช้ยาทุกครั้งควรสังเกตลักษณะของยา                         
หากลักษณะทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น รส

เปลี่ยนแปลงไป หรือมีการตกตะกอน                                   
ก็ไม่ควรใช้ยานั้น

“เมือ่ยาถกูเปิดใช้ “อายขุองยา”   
จะสั้นลง และไม ่ใช ่วันหมดอายุตาม
ที่ระบุบนฉลาก” ยังคงมีความเข้าใจผิด                                          
เกีย่วกบัยาทีเ่ปิดใช้แล้ว ว่าจะมอีายขุองยา   
ตามที่ระบุไว้บนฉลาก แต่ความจริงไม่
ได้เป็นเช่นน้ัน  เนื่องจากเมื่อยาถูกเปิด
ออกใช้ ยาจะสัมผัสกับอากาศ ความช้ืน 
อุณหภูมิ หรือแสง ท�าให้ยาที่เปิดใช้นั้น

วันที่หมดอายุนี้ ได ้จากการศึกษาวิ จัย
เกี่ยวกับความคงสภาพของยาภายใต ้                             
ภาชนะบรรจุและสภาวะของการจัดเก็บ      
(อุณหภูมิ  และความชื้ น )  ตามที่ ขอ             
ขึน้ทะเบยีนยาไว้กบัส�านกังานคณะกรรมการ                           
อาหารและยา แต่เมื่อยาถูกเปิดใช้ หรือ
เปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ ตลอดถึงการ  
จัดเก็บในสภาวะแวดล้อมที่ ไม ่ เป ็นไป  
ตามที่ระบุบนฉลาก  ยาจะเสื่อมสภาพลง
เร็วกว่าปกติ และวันที่หมดอายุก็จะไม่เป็น
ไปตามที่ระบุบนฉลากยานั้น

ค่อย ๆ เสื่อมสภาพลง ปริมาณสารส�าคัญ
ทีม่ผีลในการรกัษาจะลดลง หรอืในบางครัง้ 
โครงสร้างของยาอาจกลายสภาพไปเป็น
สารท่ีไม่มีฤทธิ์ในการรักษา หรืออาจเป็น
พิษต่อร่างกายได้ อนึ่ง ในยาบางประเภท 
เช่น ยาน�้าก็อาจจะมีการเจริญเติบโตของ
เชื้อโรคในยานั้น ๆ จนท�าให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ที่น�าไปใช้ได้

 ยาที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงาน
ผลิตยาจะมีการระบุ “วันหมดอายุ” หรือ 
“วันสิ้นอายุ”  ของยาบนฉลาก โดย               

  “ยาที่เปิดใช้แล้ว” จึงไม่ได้มีวัน
ที่หมดอายุของยาตามที่ระบุไว้บนฉลาก 
ดังนั้น เมื่อเปิดใช้ยาจึงควรเขียนวันที่เปิด
ใช้ยาลงบนฉลาก เพ่ือเป็นการเตอืนความจ�า     
ทั้งนี้อาจระบุถึงวันหมดอายุใหม่ของยา
ลงไปเลยก็ได้เพื่อให้ง ่ายต่อการสังเกต 
ส�าหรบั “วนัหมดอายใุหม่” ของยาท่ีเปิดใช้ 
เป็นดังนี้

   HE17
07 พ.ค. 57 
07 พ.ค. 59

ภาพจาก www.theguardian.com

ภาพจาก www.icureny.comภาพจาก www.fodgiology.wix.com
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 1. ยาหยอดตา  ยาป ้ ายตา 
โดยทั่วไปจะมีการใส ่สารต้านเชื้อการ
เจริญเติบโตของเชื้อโรค หรือสารกันบูด    
(Preservative) ลงไปในยาด้วย โดย
หลังจากที่เปิดใช้ ยาจะมีอายุ 1 เดือน  
นับจากวันท่ีเปิดใช้คร้ังแรก  และเมื่อพ้น 
1 เดือนหลังการเปิดใช้  ควรที่จะทิ้งยา
ทันที เนื่องจากสารต้านการเจริญเติบโต เก็บไว้ได้หลังจากที่ผสมน�้าแล้ว แต่ต้อง

เก็บในตู้เย็น (2-8 องศาเซลเซียส) เช่น 
ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งส�าหรับเด็ก  ดังนั้น     
ก ่อนผสมและใช ้ยาจะต ้องอ ่านฉลาก   
ให้ละเอียด ทั้งปริมาณของน�้าที่ใช้เพื่อ
ท�าละลายยา วิธีการผสม การเก็บรักษา  
และอายุของยาหลังจากผสมน�้าแล้ว

ย�ทุกชนิด เสื่อมสภ�พ     
เมื่อเปิดใช้...จดวันเปิดใช้   
บนฉล�ก เพื่อกำ�หนด             
“ วันหมดอ�ยุใหม่ ”                
ของย�

ของเชื้อโรค หรือสารกันบูด ที่ใส่ลงไปนั้น
จะมีประสิทธิภาพดีในช่วง 1 เดือนเท่านั้น
เมื่อพ้น 1 เดือนแล้ว จะมีโอกาสที่เชื้อโรค
จะเจรญิเตบิโตในยาได้ ถึงแม้ว่ายาหยอดตา                                       
หรอื ยาป้ายตาชนดินัน้ ๆ จะเป็น “ยาฆ่าเชือ้”            
ก็ตาม (เชื้อโรคบางชนิด เช่น ซูโดโมแนส                                                                
ออรจูโินซา (Pseudomonas aeruginosa) 
เป็นเชื้อมักพบในยาหยอดตาท่ีเสื่อมสภาพ 
และเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่กระจกตา 
จนเป็นสาเหตุให้ตาบอดได้)

 2. ยาหยอดตา / น�้าตาเทียม 
ชนิดท่ีไม่ใส่สารต้านการเจริญเติบโตของ
เชื้อโรค หรือ สารกันบูด(Preservative)  
ยาจะมีอายุสั้นมาก คือเพียง 1 วัน เท่านั้น
หลังจากที่เปิดใช้ 

 3. ยาผงแห้งผสมน�้า หลังจาก
ผสมน�้าแล้ว อายุยาให้ยึดตามข้อมูลที่
ระบุไว้บนฉลาก บางชนิดต้องใช้ให้หมด
ทันทีหลังจากผสมน�้า เช่น ยาผงละลายน�้า
ส�าหรับละลายเสมหะ บางชนิดสามารถ

 5.  ยาแบ่งนับเม็ด ซึ่งแบ่งบรรจุ
จากภาชนะบรรจุเดิมของบริษัทผู ้ผลิต 
จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ท�าการ

 4.  ยาน�า้ทัว่ไป ทัง้ชนดิรบัประทาน                                                  
และยาส�าหรับใช้ภายนอก หลังจากเปิดใช้
ควรเก็บไว้ไม่เกิน 6 เดือน

แบ่งบรรจุ แต่หากวันหมดอายุที่ก�าหนด     
บนฉลากของภาชนะบรรจุเดิมของบริษัท
ผู้ผลิตสั้นกว่า ให้ใช้อายุที่สั้นกว่าแทน แต่
ท้ังน้ีสภาวะการเก็บรักษาจะต้องค�านึง
ถึงปัจจัยท่ีจะไม่ท�าให้ยานั้นเสื่อมสภาพ
ด้วย เช่น ควรเก็บยาในที่อุณหภูมิไม่เกิน 
30 องศาเซลเซียส (ส�าหรับยาทั่ว ๆ ไป)      
เก็บยาห่างจากความชื้น และแสงแดด  
และหากเป็นยาท่ีเส่ือมสภาพเมื่อสัมผัสกับ
แสง เช่น ยาในกลุ่มวิตามิน ก็ควรใช้ซอง
สีชาหรือภาชนะในการแบ่งบรรจุยาที่
ทึบแสงด้วย 

 อย่างไรกด็ ีแม้ว่าจะมีการก�าหนด        วนั
หมดอายุข้ึนใหม่หลังจากมีการเปิดใช้ยา                            
ตามแนวทางข้างต้น แต่ก่อนที่จะใช้ยา
ทุกครั้งควรสังเกตลักษณะของยา หาก
ลักษณะทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น รส
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีการตกตะกอน    
ก็ไม่ควรใช้ยานั้น

ภาพจาก www.fodgiology.wix.com

ภาพจาก www.icureny.com
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2558

ค

ที่มา : www.thaihealth.or.th/Content/27852-‘เค็มหวานเผ็ดเปรี้ยว’%20คิดสักนิดก่อนปรุง.html

คิดสักนิดก่อนปรุงรสอาหาร

“

”

ภาพจาก www.tartoh.com

 วามชื่นชอบในรสชาติอาหารของ

 แต่ละคนนั้นแตกต่างกัน บางคน

ชอบเคม็ บางคนชอบหวาน บางคนชอบเปรีย้ว                                             

หรอืบางคนชอบเผด็ แต่รูไ้หม...การบรโิภค 

อาหารทีม่รีสชาตจิดัจ้านเกนิไปอาจส่งผลเสยี 

แก่สขุภาพร่างกายในอนาคตได้ 

รสเค็ม
 การบริ โภคอาหารที่มีรสชาติ

เคม็จดั อาจเสีย่งต่อการเป็นโรคไต ความดนั  

โลหิตสงู โรคอมัพฤกษ์ โรคหวัใจ อาการบวม 

หัวใจวาย ริดสีดวง ไมเกรน และภาวะ

กระดูกบางได้ ดังนั้น เราควรระมัดระวัง

ในการปรุง หรือบริโภคอาหาร เนื่องจาก

ในอาหารหลายชนดิ จะมเีกลอืหรอืโซเดยีม

เป็นส่วนประกอบ ซึ่งถ้าเราบริโภคเกลือ                                                 

ให ้น ้อยลงจะส่งผลให้การท�างานของ

อนิซลูนิ ดีขึ้น

รสหวาน
 น�้ าตาลจัดเป ็นอาหารจ�าพวก           

คาร์โบไฮเดรตทีใ่ห้พลงังานต่อร่างกาย และ

ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชืน่ กระปร้ีกระเปร่า                        

อย่างรวดเร็ว แต่การบริโภคอาหารที่มี

รสชาติหวานมากเกินไป อาจก่อให้เกิด

ไขมนัสะสม และอาจท�าให้เป็นโรคเบาหวาน 

ได ้ โดยเฉพาะในผู ้ป่วยโรคเบาหวาน

จะส่งผลให้ระดับน�้าตาลในเลือดขาดความ

สมดุล ตับอ่อนต้องท�างานหนักในการผลิต

อินซูลินออกมามากกว่าปกติเพ่ือก�าจัด

ปริมาณน�้าตาลในเลือด 

รสเปรี้ยว
 รสเปร้ียวที่ได้จากธรรมชาติอย่าง 

มะกรูด มะนาว มะขาม มะม่วงดิบ หรือ

สับปะรด จะมีคุณสมบัติในการกระตุ้นตับ

และถุงน�้าดี ให้ปล่อยน�้าย่อยช่วยในการ

ดูดซึมอาหารของร่างกาย ฟอกเลือด เป็น

ยาระบายอ่อน ๆ ช่วยขับเสมหะ และ

แก้เลือดออกตามไรฟัน ซึ่งให้ประโยชน์

แก ่ร ่างกาย แต ่ความเปรี้ยวที่มาจาก

สารสังเคราะห์อย่าง น�า้ส้มสายช ูหากบรโิภค

มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย 

อาจท�าให้ท้องเสีย ร้อนใน ระบบน�้าเหลือง

ในร่างกายมีปัญหา และกระดูกผุ

รสเผ็ด
 รสเผ็ดที่มาจากสมุนไพร เช ่น 

กานพลู กระเทียม หัวหอม และพริก จะ

ช่วยให้การท�างานของปอดและล�าไส้ใหญ่

เป็นไปตามปกติ แต่ถ้าบริโภคมากเกินไป

อาจท�าให้เป็นโรคกรดในกระเพาะอาหาร 

มีอาการท้องขึ้นและอึดอัดได้

 รู้อย่างนี้แล้ว... ก่อนปรุงอาหาร

ครั้งใด หยุดคิดสักนิด หรือชิมก่อนปรุง

สักหน่อย หรือลองทานอาหารแบบไม่ต้อง

ปรุง เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา

ก่อนปรุงอาหารครั้งใด หยุดคิดสักนิด 
หรือชิมก่อนปรุงสักหน่อย หรือลองทานอาหาร

แบบไม่ต้องปรุง เพื่อสุขภาพที่ดี 
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (8)  

ก่

 โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการลงพื้นที่ทั้งหมด 4 คร้ัง ได้แก ่

1. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต�าบลแม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

2. วันที่ 3 มีนาคม 2558  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต�าบลชอนสมบูรณ์ อ�าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

3. วันที่ 10 มีนาคม 2558  ณ วัดนาคาวาส อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4. วันที่ 18 มีนาคม 2558  ณ ต�าบลภูเวียง อ�าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยจะขอประมวลภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่ครั้งที่ 1 – 2 ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการท�าโครงการนี้ และติดตามประมวลภาพการลงพื้นที่

ครั้งที่ 3 – 4  ได้ในฉบับหน้าค่ะ

 อนจะถึงงานมหกรรม อย.น้อย อันยิ่งใหญ่ประจ�าปี 2558  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ต้องมีการเตรียมงานเพ่ือให้          

     งานมหกรรม อย.น้อย ได้สาระและความบันเทิงเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่จะหล่อหลอมให้ อย.น้อย ทุกภาคได้เป็น

หนึ่งเดียวกัน กิจกรรมฐานความรู้ซึ่งทั้งสนุกสนาน และได้ความรู้ รวมทั้งฝึกการท�างานเป็นทีม ยามค�่าคืนกิจกรรมภาคบันเทิง พี่ซานิมาร่วม

เป็นพธิกีรและสร้างสสีนั ควงคู่ศิลปิน AF 7 อรรณพ ทองบรสิทุธิ ์(ปอ) และนกัร้อง นกัแสดง ภทัรภณ โตอุน่ (รอน) ท่ีจะเรยีกเสยีงฮอืฮาจากน้อง ๆ     

ชาว อย.น้อย งานน้ี ของแจกของรางวัลเพียบ ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีจัดให้ ภาพกิจกรรมภายในงานจะมีให้ดูกันในฉบับหน้า   

นะคะ ฉบับนี้ขอทิ้งทวนประมวลภาพงานมหกรรม อย.น้อย ของปีก่อน ๆ ให้ดูกันพอหอมปากหอมคอกันไปก่อน พลาดงานนี้แล้วจะเสียใจค่ะ

1. จังหวัดล�าปาง 2. จังหวัดลพบุรี 3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. จังหวัดขอนแก่น
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

หญิงตั้งครรภ์ที่มีป ีละ 700,000 กว่าคน
กินยาเม็ดเสริมไอโอดีนเพ่ือพัฒนาสมองเด็ก 
การตรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด                                                        
จนถึง 5 ขวบทุกคน การลดปัญหาแม่วัยรุ่น       
ซึ่งพบปีละประมาณ 130,000 คน และ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้าครั้งที่ 2 ให้เหลือ
ไม่เกินร้อยละ 10 ขยายบริการการรักษา
ผู้ป่วยซึมเศร้าซึ่งคาดว่ามีประมาณ 1.5 ล้าน
ไปที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ป้องกันปัญหา
การฆ่าตัวตาย ในส่วนของผู้สูงอายุ ได้รับ
บริการผ่าตัดตาต้อกระจก  ใส ่ฟ ันเทียม 
ฝังรากฟันเทียม คนพิการได้รับการดูแล
ใส่ขาเทียม และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
          มีการตั้งทีมประเมินสถานการณ์
ระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งในการควบคุมโรคติดต่ออันตราย เช่น 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โรคอีโบลา สามารถ
ตรวจจับสัญญาณโรคและควบคุมป้องกันโรค    
ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้ให้ยาต้านไวรัส
แก่ผู ้ ติดเชื้อเอชไอวีทุกคนตั้งแต่รู ้ผลการ                                              
ตรวจเลือด มีการขยายบริการสุขภาพไปยัง    

เขตสุขภาพทุกเขต ผู ้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง  
ไตวายระยะสุดท้าย ได้รับการดูแลรักษา
ใกล้บ้าน ผู ้ป่วยท่ีมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน จะได้รับการรักษาด้วย
ยาละลายลิ่มเลือดที่โรงพยาบาลชุมชน และ
ได้รับการผ่าตัดหัวใจภายใน 3 เดือน มีการ                                               
ขยายการรกัษาผูป่้วยโรคมะเรง็ด้วยเคมบี�าบดั     
ไปยงัโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ขยายบรกิาร 
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รักษาผู้ป่วย   
ไตวายระยะสุดท้ายเพิ่มในโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดใหญ่อีก 207 แห่ง นอกจากนี้ ได้เปิด
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกด้วยการแพทย์
แผนไทย คู ่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน 
467 แห่ง และจะเพิ่มอีก 100 แห่งในอีก 
6 เดือน เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทย โดยวิจัย
ต�ารับยาไทยรักษาโรคมะเร็ง อาทิ มะเร็ง
ปากมดลูก ตับ และปอด รวมทั้งส่งเสริม
การพึ่งพิงตนเองด้านยา ซึ่งขณะนี้องค์การ
เภสชักรรมได้ผลติยารกัษาโรคความดนัโลหติสงู                                                 
ยาลดไขมนัในเลอืด ยารกัษาจติเวชได้เอง และ                                                    
ได ้วิจัยพัฒนายาเม็ดรักษาปัญหาผมร่วง 
ศีรษะล้าน รวมท้ังยารักษาโรคต่อมลูกหมาก
โต 

          ส�าหรับการสร้างหลักประกันสุขภาพ
คนไทยทุกคน ขณะนี้ท�าได้กว่า 66 ล้านคน
หรือร้อยละ 99.81 ของประชากรไทย และ
เติมเต็มส่วนที่ขาด โดยดึงผู้ที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิให้ได้รับสิทธิเพิ่มอีก 285,171 คน     
มัน่ใจว่าใน 3 ปีนีค้นไทยทกุคนจะมหีลกัประกนั
สุขภาพ
          ในการคุ ้มครองสุขภาพประชาชน 
กระทรวงสาธารณสขุ ได้ผลกัดันร่างกฎกระทรวง                                                
ว่าด้วยการก�าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขยะพิษ 
เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยจากมลพิษขยะ 
ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว 
และพัฒนามาตรฐานบริการโรงพยาบาลรัฐ
และเอกชน สร้างความมั่นใจให้ประชาชน   
มีโรงพยาบาลรัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน  
เอชเอขั้นสูงสุดร้อยละ 54 ส่วนโรงพยาบาล
เอกชนผ่านแล้วร้อยละ 28 รวมทั้งติดตาม                                                   
ควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์และบรกิารสขุภาพ 
โดยเฉพาะเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ ์
เสรมิอาหาร เนือ่งจากเป็นทีน่ยิมของประชาชน
ทกุวัย และการผลักดัน พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ เป็นต้น

 ส�าหรับโครงการพฒันาการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนฯ คณะท�างานภาคประชาชน

ได้มีการจัดประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ    

คณะกรรมการอาหารและยา โดยที่ประชุม

เห็นชอบให้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้ความรู ้ เรื่อง “เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันจาก   

การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง ” 

วันที่ 23 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุม           

ชยันาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 1 ตึกส�านักงาน  

และอันตรายจากสเตียรอยด์ และปัญหา

ปัจจุบันในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ท่ีกล่าวอ้างเกินจริง และการใช้ประโยชน์

จากฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

 นอกจากนี้  คณะท� า ง านภาค

ประชาชน  ได ้ มี มติ พิ จ า รณาคั ด เ ลื อก

ตราสัญลักษณ์(Logo) และสโลแกนของ

โครงการพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนฯ 

เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เป็นที่จดจ�าได้ง ่าย 

ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม 

เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ  

โดยมีประเด็นส�าคัญเก่ียวกับสภาพปัญหา

และส� า ห รั บ ใช ้

ในการท�ากิจกรรม

ต่า ง  ๆ  ข อ ง

ค ณ ะ ท� า ง า น

ภาคประชาชน
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อย.แอ็คชั่น

อย. ออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี พ.ศ. 2558
 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการฯ อย. 
พร้อมด้วย นางทิพยา ตั้งสิริสงวน เลขานุการกรม อย. มอบรางวัล
ให้ผู้โชคดีที่ร ่วมตักไข่สวรรค์น�าโชค ร้านกระทรวงสาธารณสุข
ในงานกาชาด ประจ�าปี พ.ศ. 2558 ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 6 
เมษายน 2558

อย. จับมือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ตกลงร่วมมือทางด้านวิชาการ 
 อย. โดย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต โดย ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ 
คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 
อาคาร 1 ชั้น 1  ตึก อย. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. น�าทีมเจ้าหน้าที่ อย. 
ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เพ่ือ
ติดตามการผลิตและให้ค�าแนะน�าการจัดท�าระบบประกันคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพการผลติ ณ โรงงานเกลอืเพชรสาคร จ.สมทุรสาคร 
และโรงงานปึงเป้งน�้า จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

อย. ลงพื้นที่ ติดตามคุณภาพการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
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อย.แอ็คชั่น

 นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ท่ีปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. ร่วมกับ ต�ารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการ
ต�ารวจสอบสวนกลาง น�าทีมโดย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.4 บก.ปคบ. , น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ 
ประธานอนกุรรมการเพือ่ด�าเนนิการสบืสวน จบักมุ ปราบปรามการกระท�าผดิกฎหมายทางอนิเทอร์เนต็ และ น.ส.สภุญิญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. 
ร่วมกันแถลงข่าว หลังเจ้าหน้าท่ี อย. ร่วมกับ ต�ารวจ บก.ปคบ. จับเว็บไซต์ www.mutilifeshop.com , www.marmui.com โฆษณาขายผลิตภัณฑ์
อาหารอวดสรรพคุณเกินจริง และจับกุม น.ส.ชลธิชา แตงหนู โฆษณาและขายยาลดความอ้วนผ่านเฟซบุ๊ก ใช้ช่ือว่า “เชอร์รี่ 3 โคก” พร้อมกันนี้ ได้
แถลงมาตรการเชิงรุก แนวทางการด�าเนินงานปีงบประมาณ 2558 แก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงทางสื่อ
ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

อย. จับมือ บก.ปคบ. จับ “2 เว็บไซต์ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารอวดสรรพคุณทั้งรักษาโรค เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ” และ 
“ยาลดความอ้วน อ้างชื่อ เชอรี่ 3 โคก” พร้อมผนึกก�าลัง  อย. , กสทช. , กระทรวง ICT , บก.ปคบ. จัดการแก้ไขปัญหาการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ปี 2558 ทางสื่อ ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย

พิธีรดน�้าขอพรผู้อาวุโส ประเพณีวันสงกรานต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2558

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมท�าบุญตักบาตร ด้านหน้าอาคาร 1 และ
รดน�้าขอพรผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม อย. ชั้น 6 อาคาร 4 ตึก อย.  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558


