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

หลักวิธีปฏิบัติท�ง
เภสัชกรรมชุมชน 
(Good Pharmacy 
Practice : GPP) ตอนท่ี 4                            
GPP เป็นส่ิงดีดี และความ              
ปลอดภัยท่ีผู้มารับบริการ                     
จะได้รับจากร้านยา

ข้อดีของก�รนอน                        
ก่อน 4 ทุ่ม                 
การนอนเร็วยังช่วยให้
ตับ ไต และล�าไส้ ท�า
หน้าที่ล้างพิษได้ดีขึ้น 
และไม่เสี่ยงต่อการ  
เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ

เครื่องหม�ย อย. กับ   
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บางกลุ่มที่ไม่ได้ก�าหนด
ให้แสดงเครือ่งหมาย อย. 
ผู้บริโภคควรพิจารณา
ข้อมูลอ่ืน ๆ ก่อนช้ือ

“ Oryor Press Trip @ Samui ”
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ภก.วีระชัย นลวชัย 

ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ส

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
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ภญ.พาฝัน กิติเงิน  นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว

นางสาวปณายา  โอฬารเวช นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข 

นางสาวอรพรรณ คุณาสกุลเลิศ นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย์ 
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พิมพ์ที่

ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

วัสดท่ีานผู้อ่านวารสาร อย.Report ทกุท่าน
ครับ วันที่ 21–23 มค. 2559 ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา น�าคณะผู้สื่อข่าว                                   
หลากหลายแขนง หลายส�านัก ล่องใต้ลงไปดู
โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้วัตถุดิบเป็น
ยางพาราธรรมชาต ิทีจ่งัหวดัสรุาษฏ์ธาน ีคุณภาพ
มาตรฐานส่งออกไปขายหลายสบิประเทศท่ัวโลก
ช่วยน�าเงินตราเข้าประเทศและช่วยใช้น�า้ยางพารา
ทีไ่ด้จากภาคการเกษตรของพ่ีน้องผูป้ลูกยางพารา
ภาคใต้ โดยมีส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ช่วยส่งเสริม พัฒนา ก�ากับสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
สากล จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศครับ รายละเอียดอ่านได้จากคอลัมน์ Hot 
Issue ตอน Oryor Press Trip @ Samui ครับ

ส�าหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีวันส�าคัญหลายวัน เริ่มจากเทศกาลตรุษจีน
จากนั้นก็ตามมาด้วย วันวาเลนไทน์ บก. ขอฝากน้อง ๆ เยาวชนท้ังหญิง ชาย รู้จัก
ความรักในแง่มุมที่ถูกต้องนะครับ คิดจะรักต้องรักให้เป็น ค�านึงถึงความถูกต้อง
และอนาคตครับ อย่าชิงสุกก่อนห่าม หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้
ให้หลีกเลี่ยง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ค�านึงถึงความปลอดภัยท้ังจากโรคติดต่อทาง      
เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทั้งสองอย่างป้องกันได้โดยใช้ถุงยางอนามัย 
ที่มีเครื่องหมาย อย. ครับ 

รักอย่างฉลาด รักปลอดภัย นะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก กอง บก.
วารสาร อย.Report ทุกคนครับ 

03 Hot Issue
“ Oryor Press Trip @ Samui ”

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ซื้อเป็น ใช้เป็น วัตถุอันตร�ยที่ใช้ในบ้�นเรือน

05 อย.ออนไลน์
แนะนำ�เมนู Media center ใน Oryor smart 
application version 2

06 กินเป็น ใช้เป็น         
เครื่องหม�ย อย. กับ ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ

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

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
“กลูต�ไทโอน” ทำ�ให้ข�วได้จริงหรือ ?

10 รอบรู้เรื่องยา
หลักวิธีปฏิบัติท�งเภสัชกรรมชุมชน (Good 
Pharmacy Practice : GPP) ตอนที่ 4

12 เกร็ดเล็กน่ารู้          
ข้อดีของก�รนอนก่อน 4 ทุ่ม

13 มุมเครือข่าย                    
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ       
พ.ศ. 2559 (5)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย
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“ Oryor Press Trip @ Samui ”

เ มื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
 ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน หรือ Press Tour เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
อย. กบัสือ่มวลชน โดยน�าคณะผูบ้รหิารและสือ่มวลชน จ�านวน 70 คน ศกึษาดงูานท่ีเกาะสมยุ 
จ.สุราษฎร์ธานี อย. Report จึงขอเก็บบรรยากาศการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มาเล่าสู่กันฟัง.....  
 เริ่มจาก นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา น�าทีม
ผู้บริหารพร้อมสื่อมวลชนล่องใต้ ไปศึกษาเรียนรู้การด�าเนินงานของ บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ�ากัด   
ซึ่งเป็นผู ้ผลิตถุงยางอนามัยส�าหรับผู ้ชาย ทั้งจากน�้ายางธรรมชาติและน�้ายางสังเคราะห์ 
วัตถุดิบหลักที่ใช้คือ น�้ายางพาราจากโรงงานน�้ายางที่ตั้งอยู ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี                            
การรับซื้อน�้ายางโดยตรงจากเกษตรกรท้องถิ่นของจังหวัดและพื้นท่ีใกล้เคียง บริษัทฯ        
มปีรมิาณการใช้น�า้ยางดบิ จ�านวน 2,900 ตัน/ปี โดยประมาณ คดิเป็นมลูค่าน�า้ยางพาราท่ีรบัซ้ือ
จากเกษตรกรประมาณ 122 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์

ราคายางพาราตกต�่าอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ  
ยังได้ท�างานร่วมกับผู ้จัดจ�าหน่ายน�้ายาง
ให้มีการควบคุมดูแลวัตถุดิบตั้งแต่การเพาะ
กล้ายางของชาวสวน ส่งผลให้เกษตรกร
มีผลผลิตน�้ายางท่ีมีคุณภาพและได้ราคาที่ดี 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตถุงยางอนามัย
โดยเฉลี่ย 2,880,000 ชิ้น/วัน โดยส่งออก
ผลิตภัณฑ์ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ไปจ�าหน่ายยัง   
75 ประเทศทั่วโลก ส่วนอีก 1 เปอร์เซ็นต์นั้น  
จ� าหน ่ ายในประเทศภายใต ้ชื่ อการค ้ า            
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

ลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายมีใช้อยู่รอบ ๆ ตัว ทั้งที่บ้านและที่ท�างาน เช่น ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นก�าจัดยุง 
 และแมลงในบ้านเรือน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีต่าง ๆ ดังนั้น ก่อนซื้อและก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ ควรให้ความระมัดระวัง เพราะหากใช้ผิด อาจก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน
ผ
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อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ฉ

แนะนำ�เมนู Media center 
ใน Oryor smart application version 2

 บับนี้ขอแนะน�าเมนู Media center แหล่งรวบรวมวิดีโอ

 หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน animation ซีรีส์                                                                                  

ต่าง ๆ  หรือ สารคดีโทรทัศน์ ชุดต่าง ๆ  ท่ีทางส�านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา ได้ผลิตขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

เมนู Media center ประกอบด้วย 2 เมนูย่อย ได้แก่

 1. Animation รวมการ์ตูน ท้ังเก่า-ใหม่ เร่ิมต้ังแต่ชุดแรก 

คือ Oryor Ranger สายลับ อย. ที่แอบคุ้มครองความปลอดภัย

ของประชาชน จนถึงชุดล่าสุด คือ คนรู ฟินาเร่ เรื ่องราวของ

ชุมชนคนรู ท่ีมีสินค้าผิดกฎหมายหรือไม่มีคุณภาพระบาดอย่างหนัก 

เจ้าหน้าที่ อย. ต้องแฝงกายเข้าไปแก้ปัญหา  

 2. Movie & Sound ที่รวบรวมสารคดีโทรทัศน์ สปอต

โทรทัศน์ ที่น่าสนใจมากมาย หลายรูปแบบ ทั้งละครสั้น สารคดี 

ดูสนุก แต่แทรกสาระความรู้ไว้ทุกตอน

ลักษณะการเลือกชมข้อมูล จะมีลักษณะ

ของการแสดงผลอยู่ 3 แบบ ได้แก่

 1. Shelf ซ ึ ่งม ีล ักษณะเป็น

รูปภาพหลายภาพซ้อน ๆ กัน สามารถ

ปาดซ้ายหรือขวา เพื ่อเลือกข้อมูลที่

ต้องการได้

 2. FullList เป็นลักษณะคล้าย

ตารางแบบ 1 คอลัมน์ ที่แสดง

ภาพและชื่อหัวข้อเป็นหลัก

 3. Favorite 

รูปแบบคล้ายกับแบบ 

FullList แต่จะแสดง

เฉพาะเรื่อง
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กินเป็น ใช้เป็น

เครื่องหมาย อย.เครื่องหมาย อย.เครื่องหมาย อย.
กับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ต�มกฎหม�ยกำ�หนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 
โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มเสี่ยงสูง ต้องม�ขอขึ้นทะเบียน 

หรือขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์ก่อนออกจำ�หน่�ย เพื่อคุ้มครอง
คว�มปลอดภัยของผู้บริโภค

 “เครือ่งหมาย อย.” เป็นเครือ่งหมายทีแ่สดงให้ผู้บริโภครู้ว่า ผลิตภณัฑ์สขุภาพ        
นัน้ ๆ ได้ผ่านการรบัรองจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่เครือ่งหมาย 
อย. ไม่ได้แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภท ดังนั้น เพื่อความเข้าใจ และเพื่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เรามาท�าความรู้จักกับ “เครื่องหมาย อย.” 
กนั...

“เครื่องหมาย อย.” คือ….
 สัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นได้ผ่านการ
พิจารณาด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตามเกณฑ์การผลิต / น�าเข้า 
ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก�าหนด แต่ไม่ได้หมายความรวมถึง
การได้รับอนุญาตโฆษณา ฉะนั้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงควรเชื่อสรรพคุณ
ทีแ่สดงบนฉลากเท่านัน้ ไม่ควรเชือ่ข้อมลูจากการโฆษณาท่ีมลัีกษณะจูงใจ หรือกล่าวอ้าง 
สรรพคุณเกินกว่าที่ระบุไว้บนฉลาก

ผลิตภัณฑ์ประเภทไหนบ้างต้องมี… “เครื่องหมาย อย.”
 ตามกฎหมายก�าหนดให้ผู ้ผลิตหรือผู ้น�าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ต้องมาขอขึ้นทะเบียน หรือขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์ก่อน
ออกจ�าหน่าย เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การขออนุญาต
ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้

ผลิตภัณฑ์อาหาร : ผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องแสดงเครื่องหมาย อย. บนฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหาร เรียกว่า เลขสารบบอาหาร ซึ่งจะมีตัวเลข 13 หลัก อยู่ในกรอบ

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เคร่ืองหมาย อย. โดยก�าหนดให้แสดง
บนฉลากอาหาร 3 กลุ่ม ได้แก่

m อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น 
นมพร้อมด่ืม(ผลิตจากนมโค) ไอศกรีม
นมดัดแปลงส�าหรับทารก เป็นต้น

m  อาหารก�าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน เช่น น�า้บรโิภคในภาชนะบรรจุท่ี
ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น�้าแข็ง 
เป็นต้น

m  อาหาร ท่ีต ้อง มีฉลาก เช่น 
ผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ หมากฝรัง่และลกูอม 
เป็นต้น

ส่วนกลุ่มอาหารทั่วไป เช่น แป้ง
และผลิตภณัฑ์ เช่น เส้นก๋วยเตีย๋ว ข้าวสาร, 
น�้าตาล, เครื่องเทศ เช่น พริกไทย วาซาบิ,                                     
เครือ่งปรงุรส เช่น น�า้กระเทียมดอง น�า้ส้ม-                                             
พรกิดอง (เป็นกลุ่มก�าหนดคณุภาพมาตรฐาน)  
ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก 

xx-x-xxxxx-x-xxxx
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เอกสารอ้างอิง  :  หนังสือ ไขข้อสงสัย 200 ค�าถาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดย กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : 
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ต ้องแสดง
เครื่องหมาย อย. ประกอบด้วยตัวอักษร 
ผ.(ผลิต) หรือ น.(น�าเข้า) ตามด้วยเลขที่
ใบอนญุาต/ปี พ.ศ. อยูใ่นกรอบเครือ่งหมาย 
อย. ได ้แก่ ถุงยางอนามัย ถุ งมือยาง            

อันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนบางกลุ่มต้องมี
เครื่องหมาย อย. แสดงบนฉลาก ประกอบ
ด้วยอักษรย่อ วอส.(วัตถุอันตรายที่ใช้ทาง
สาธารณสุข) /ปีพ.ศ. ดังตัวอย่าง

อย่างไรก็ตาม ยังมีผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนบางกลุ่มได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย อย. 
แต่ต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง/ปี พ.ศ. (เลขที่
รับแจ้ง xxx/25xx) ได้แก่ ก้อนดับกลิ่น/
ลูกเหม็น ผลิตภัณฑ์ลบหรือแก้ค�าผิดที่มี
น�้าเป็นตัวท�าละลาย เทปลบค�าผิด และ
น�้ามันหอมตะไคร้

บรโิภคผลติภณัฑ์สขุภาพอย่างปลอดภยั…
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะ
เหน็ว่า เครือ่งหมาย อย. จะแสดงบนฉลาก 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางกลุ่มเท่านั้น แต่ยังมี
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางกลุ่มที่ไม่ได้ก�าหนด
ให้แสดงเคร่ืองหมาย อย. บนฉลาก ดงันัน้ 
ก่อนตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ 
ผู ้บริโภคควรพิจารณาข้อมูลส่วนอื่น ๆ 
บนฉลากผลิตภัณฑ์ อาทิ การแสดงฉลาก
ภาษาไทย ชื่อที่อยู ่ผู ้ผลิต/น�าเข้า แสดง
วนัเดือนปีท่ีผลิต หรือวนัเดอืนปีทีห่มดอายุ     
ของผลิตภัณฑ์ ค�าเตือน ซึ่งสิ่ งเหล ่านี้
จะส่งผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น หรือหาข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือร้องเรียน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ที่ Oryor 
Smart Application

ผลิตภัณฑ์ยา : ผลิตภัณฑ์ยา
ทุกชนิดฉลากจะไม่มีเครื่องหมาย อย. แต่
จะแสดงเลขทะเบียนต�ารับยาบนฉลาก 
โดยจะเป็นอกัษรภาษาองักฤษ แล้วตามด้วย
เลขล�าดับที่ขึ้นทะเบียนและเลขท ้าย
สองหลกัของปี พ.ศ. เช่น ทะเบยีนยาเลขที ่
1A 99/46 , 2A 91/46 Reg. No. 1C 
55/54 เป็นต้น ส�าหรับยาแผนโบราณ 
ฉลากต้องระบ ุชือ่ยา เลขทะเบยีนต�ารบัยา 
เช่น ทะเบียนยาเลขที่ G 888/50 ปริมาณ
ของยาที่บรรจุ ช่ือและที่ตั้งของผู ้ผลิต
วันเดือนป ีที่ผลิตยา และแสดงค�าว ่า    
“ยาแผนโบราณ” ให้เห็นได้ชัด ท้ังนี้ ยาท่ี
ผลิตโดยหน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม   
ท่ีมีหน้าที่ป้องกันหรือบ�าบัดโรค จะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนต�ารับยา  
จึงไม่มีเลขทะเบียนต�ารับยาบนฉลาก 

ผลิตภัณฑ์เครือ่งส�าอาง : ผลติภัณฑ์                     
เครือ่งส�าอางทกุชนดิจะไม่มเีครือ่งหมาย อย.                                              
แต่จะแสดงเลขทีใ่บรบัแจ้งเป็นเลข 10 หลกั                                
บนฉลาก ตัวอย่างเช่น 10-1-52xxxxx 
และห้ามน�าเลขที่ใบรับแจ้งมาใช้ในกรอบ
เครื่องหมาย อย. (ดังตัวอย่างที่แสดงใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร)

ส�าหรับศัลยกรรม ชุดตรวจเชื้อ HIV 
คอนแทคเลนส์ ดังตัวอย่าง

 ส�าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ในกลุ ่ ม เครื่ องใช ้หรือผลิตภัณฑ ์ที่ ใช ้
เพื่อกายภาพบ�าบัด เครื่องตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ เต้านมเทียมซิลิโคน ไม่ต้องมี    
เครื่องหมาย อย. แต่ต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง       
และต้องแจ้งรายการละเอยีดเครือ่งมอืแพทย์ 
บนฉลาก ส่วนเครื่องมือแพทย์ทั่วไป เช่น 
เตยีงผ่าตดั เครือ่งตรวจระดบัน�า้ตาลในเลอืด 
เครื่องตรวจวัดความดัน ไม่ต ้องแสดง
เครือ่งหมาย อย. หรอืเลขทีใ่บรบัแจ้ง บนฉลาก

ผ. xxxx/2555

น. xxxx/2555

วอส. xxx/25xx

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ใน
บ้านเรือน : อย. ก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์วัตถุ
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 สวัสดีแฟนเก็บข่�วทุกท่�น เผลอพริบต�ก็เข้�สู่เดือนที่ 2 ของปี 2559 แล้ว เดือนกุมภ�พันธ์ปีนี้มีคว�มพิเศษกว่�ปีไหน 
เนื่องจ�กมี 29 วัน ดังนั้นท่�นที่เกิดวันที่ 29 ก.พ. เตรียมฉลองวันเกิดไว้ล่วงหน้�ได้เลยค่ะ นอกจ�กนี้ยังมีวันสำ�คัญของทั้งช�วไทย
และเทศ 3 วันด้วยกัน ไม่ว่�จะเป็นวันตรุษจีน วันว�เลนไทน์ และวันม�ฆบูช� เก็บข่�วขอให้ทุกท่�นใช้เวล�กับวันสำ�คัญนี้และทุก ๆ วัน 
อย่�งมีคว�มสุขและมีคุณค่� Happiness is here and now

ส�า

อย. หนุนเยาวชนชาติ คิดดี ลด ละ เลิก การใช้ยาในทางที่ผิด รุกจัดกิจกรรมภายใต้ธีม 
“กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนไทย พลังอนาคตของชาติ

 หรับข่าวแรกที่จะน�ามาบอกเล่า       

 เป็นข่าวกิจกรรมดี ๆ ของ อย. 

ในปี 2559 คือ การด�าเนินโครงการชั่งใจ

ก่อนใช้ยา ภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด 

ก่อนใช้ยาผิด” เป็นการรณรงค์ให้เยาวชน

รู้ถึงโทษและภัยของการน�ายาไปใช้ในทาง

ท่ีผิด ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจาก “ยาทรา- 

มาดอล” และ “ยาแก้แพ้-แก้ไอ” ซึ่งหาก

ใช้ยาเกินขนาด จะท�าให้ประสาทหลอน 

อารมณ์แปรปรวน มนึงง สขุภาพทรดุโทรม      

และการเรียนตกต�่า อีกทั้งจะเกิดภาวะ

แทรกซ้อน เช่น รูม่านตาหด ระบบหัวใจ

และหลอดเลือดท�างานล้มเหลว ชัก ระบบ

การหายใจท�างานช้าลง จนอาจถึงขั้น

หยุดหายใจ ท�าให้ช็อก เสียชีวิตได้ การจัด     

กิจกรรมด้งกล ่าวพุ ่งเป ้าไปที่นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน

เขต กทม. จ�านวน 6 โรงเรียน ได ้แก ่ 

รร.สตรีวิทยา 2 , รร.มัธยมบ้านบางกะปิ , 

รร.เศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ , รร.บดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) , รร.รัตนโกสินทร์สมโภช 

ลาดกระบัง และ รร.บางกะปิ นอกจากนี้    

อย. ยังจัดกิจกรรมเพื่อเด็กนักเรียนอีก

อย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ อย. น้อย ซึ่ง

มีส่วนช่วยส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้” ล่าสุด นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา                                          

เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม อย.น้อย                                               

ปี 2559” ณ โรงเรียนอตุรดติถ์ จ.อตุรดิตถ์ 

โครงการ อย. น้อยนี้ มุ่งพัฒนาพฤติกรรม

การบริโภคของเด็กไทย ให้รู้จักเลือกซื้อ

เลอืกใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้อง ปลอดภัย 

 มาที่ข่าวเตือนภัย อย. ออกมา

เตือนผู้บริโภคว่า อย่าหลงเชื่อการโฆษณา

อวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ยา และ

ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร อ้างรักษาโรคมะเร็ง  

ให้หายเด็ดขาด ด้วยการน�าจุลชีพมาก�าจัด

เซลล์มะเร็ง และอ้างมีผลงานวิจัยรองรับ 

ซ่ึง อย. ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล

การขึ้นทะเบียนยาท้ังยาแผนปัจจุบัน

และแผนโบราณ รวมทั้งไม่พบข้อมูลการ

อนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่อย่างใด 

และข่าว อย. ออกมาแนะน�าประชาชน

ที่จะซื้อน�้ าปลาร ้าในภาชนะป ิดสนิท

มาบริโภค ควรสังเกตรายละเอยีดบนฉลาก

อาหารให้ครบถ้วน และต้องมีการแสดง

เลขสารบบอาหารภายใต้เครื่องหมาย อย. 

เพื่อป้องกันการได้รับอาหารที่ไม่สะอาด

หรือมีสิ่งเจือปน อย่าลืมบอกต่อค�าแนะน�า

และสาระดี ๆ จาก อย. ซึ่งต้องการเห็น

ผู ้บริโภคทุกคนมีภูมิคุ ้มกันตนเอง ไม ่

โดนหลอกจากพ่อค้าหัวใส มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีค่ะ 

 ติดตามอ่านรายละเอียดข่าว

เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ อย. (www.fda.

moph.go.th)

 อย .  ย ่อมาจาก  ส� านั ก งาน

คณะกรรมการอาหารและยา

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

“กลูตาไทโอน” ท�าให้ขาวได้จริงหรือ ?
 เอ�ใจส�ว ๆ หนุม่ ๆ ทีอ่ย�กข�ว เชือ่ว่�ต้องเคยผ่�นต�กบัก�รโฆษณ�
ฉดี “กลตู�ไทโอน”  เพือ่ให้ผวิข�วต�มสถ�บนัเสรมิคว�มง�มหรอืท�งสือ่ต่�ง ๆ     
วันนี้เร�จะม�ทำ�คว�มรู้จักกับ เจ้�กลูต�ไทโอนกันค่ะ ว่�จะส�ม�รถทำ�ให้
ผิวข�วได้จริงหรือไม่

 สวัสดีครับ ผมมีข้อสงสัยอยาก       

 จะถามครับ พอดีตอนนี้แฟนผม                                      

ก�าลังสนใจการฉีด “กลูตาไทโอน” ซึ่ง

ทางร้านโฆษณาว่าเหน็ผลเรว็ และผ่าน อย.                            

แล้ว ผมจึงเกิดข้อสงสัยว่ากลูตาไทโอน

สามารถปรับสภาพสีผิวได้จริงหรือไม่

และมีผลข้า ง เคี ยงจากการใช้ไหม 

ขอบคุณครับ

 กลูตาไทโอนเป็นสารต้านอนุมูล 
 อิสระชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถ
สร้างเองได้จากการรับประทานอาหาร
ประเภทโปรตีน เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ปลา                    
ไข่ และนม ในทางการแพทย์มีการใช้                        
กลูตาไทโอนเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ เช่น                                         
โรคระบบเส้นประสาทบกพร่อง (โรคพาร์กนิสนั                                              
โรคอั ล ไซ เมอร ์ หรื อ โรคสมอง เสื่ อม
โรคปลายเส้นประสาทอักเสบ) มะเร็ง
กระเพาะอาหาร มะเรง็ต่อมลกูหมาก เบาหวาน                                  
รักษาพิษจากการได้รับยาพาราเซตามอล
เกินขนาด ในการรักษาผู ้ป ่วยจะได้รับ
กลูตาไทโอนจากการฉีดเข้าหลอดเลือดด�า              
หรือเข้าที่กล้ามเนื้อซึ่งผลข้างเคียงจาก
การใช้ยาที่พบ คือ ผู ้ป่วยมีสีผิวที่ขาวขึ้น            
เนื่องจากกลูตาไทโอนสามารถยับยั้ ง
การสร้างเม็ดสีผิวหรือที่เรียกว่าเมลานิน      
(Melanin) แต่ผลข้างเคียงนี้จะเกิดเพียง

ชั่วคราวเท่านั้น ป ัจจุบันยังไม ่มีข ้อมูล
สนับสนุนท่ีชัดเจนในเร่ือง ท�าให้ผิวขาว
แต่อย่างใด กลูตาไทโอน เป็นสารที่มีความ
ไม่คงตัวในกระแสเลือด สลายตัวได้ง่าย
และรวดเร็ว ท�าให้ผู้ที่หวังผลในการรักษา 
ต้องให้แพทย์ฉีดบ่อย ๆ เช่น ในกรณีของ
การฉดีเข้าเส้นเลือดด�าเพือ่หวงัผลให้ผวิขาว                                             
โดยแพทย์มักจะฉีดร่วมกับวิตามินซี หาก
ฉดีในความเข้มข้นสงู และต้องฉดีอาทติย์ละ                              
2 ครั้ง นอกจากจะท�าให้เสียเงินมากแล้ว 
การฉีดในความเข้มข้นสูง อาจท�าให้ช็อค 
ความดันต�่า เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง 
กล้ามเนือ้สัน่ ประสาทหลอน หายใจติดขดั                                     
หลอดลมตีบ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้                                           
และผู้ที่ได้รับยาฉีดนี้นาน ๆ เป็นประจ�า                                           
อาจท�าให้เม็ดสีที่จอตาลดลง ท�าให้รับแสง                                              
ได้น้อยลง เสีย่งต่อการมองเหน็ได้ในอนาคต 
วารสารทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา  
จึงจัดสารกลูตาไทโอนเป ็นสารที่อาจ
ก่อให้เกิดผลข้างเคียงทางสายตา 
 ส�าหรับผู้บริโภค อย. ขอแนะน�า
อย่าหลงเชื่อการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ 
กลูตาไทโอน ตามสื่อต่าง ๆ ว่าฉีดแล้ว
ท�าให้ผวิขาวใส เพราะมีผลข้างเคยีงทีร้่ายแรง                                  
และหากผู้ใดแพ้สารกลูตาไทโอนง่าย จะ
เป ็นอันตรายถึงชีวิตได ้ อีกทั้งยังไม ่มี
ผลการศึกษาท่ีชัดเจนและไม่มีหลักฐาน

การวิจัยเพียงพอ อย. จึงยังไม่เคยรับขึ้น
ทะเบียนกลูตาไทโอนเป็นยาท่ีมีข้อบ่งใช้
ว่าท�าให้ผิวขาวแต่อย่างใด ทั้งนี้ การมีสีผิว
ตามธรรมชาติ เม็ดสีเมลานินจะท�าหน้าที่
ดูดกลืนรังสี UV ทั้งยังช่วยป้องกันมะเร็ง
ผิวหนัง และป้องกันใยคอลลาเจนไม่ให้
ถูกท�าลาย แต่เมื่อมีการท�าให้ผิวขาวขึ้น 
จึงเป็นการก�าจัดปริมาณเม็ดสี อันถือว่า
เป็นเกราะคุ ้มกันตามธรรมชาติออกไป
โดยอัตโนมัติ และพึงระลึกเสมอว่าไม่มี
ยา อาหาร เครื่องส�าอาง ชนิดใดในโลก
สามารถเปลี่ยนสีผิวให้ขาวได้อย่างถาวร 
แถมซ�้ายังกลับน�าผลข้างเคียงที่รุนแรง
มาให้ร่างกายของเราด้วย

อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ ่าน
มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ส า ม า ร ถ ส ่ ง จ ด ห ม า ย ม า ถ า ม เ ร า ที่
กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนา         
ศกัยภาพผูบ้รโิภค ส�านกังานคณะกรรมการ      
อาหารและยา เลขที ่88/24 ถนนตวิานนท์ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พบกันใหม่   
ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

ดัง

หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน          
(Good Pharmacy Practice : GPP) ตอนที่ 4

GPP นอกจากจะเป็นสิ่งดีดี และความปลอดภัย
ทีผู่ม้ารบับรกิารจะได้รบัจากร้านยาแล้ว ยงัเป็นสิง่ที่
ร้านยาจะได้น�ามาเป็นโอกาสในการพัฒนาร้านยา

ให้มี “ระบบคุณภาพ” เพื่อรองรับ
ต่อการแข่งขันในอนาคต

“

”
 ที่ได้กล่าวมาแล้วในฉบับก่อนหน้านี้ถึง “หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน”  

 หรือ Good Pharmacy Practice (GPP) ในหมวดสถานที่และอุปกรณ์  

หมวดบุคลากร หมวดการควบคุมคุณภาพยา และในฉบับนี้จะได้กล่าวถึงหมวด

สุดท้าย คือ “หมวดการให้บริการทางเภสัชกรรม”  

จ่ายยา อาทิ ใครเป็นผู้ที่ใช้ยานี้ ผู้ที่ใช้ยา

มีประวั ติของการแพ้ยา อาหาร หรือ

สารอื่นใดหรือไม่ ก่อนหน้านี้เคยได้รับการ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร หรือมียาใดบ้าง

ที่ใช้เป็นประจ�า ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือ 

มโีรคประจ�าตัว หรือมข้ีอจ�ากดัในการใช้ยา

อย่างไร เป็นต้น 

หมวดการให้บริการทางเภสัชกรรม

การให ้บริการทางเภสัชกรรม

จะต้องด�าเนินการโดย “เภสัชกร” และ

เภสัชกรจะต้องมีการควบคุมการจ่ายยา

ในกลุม่ยาอนัตราย และกลุม่ยาควบคมุพเิศษ

พร้อมค�าแนะน�าเพ่ือการใช้ยาได้อย่างถกูต้อง  

ปลอดภยั กรณทีีเ่ภสชักรไม่อยูป่ฏิบตัหิน้าที่

จะต้องควบคุมไม่ให ้มีการจ�าหน่ายยา

กลุ ่มนี้  ทั้ ง น้ีก ่อนท่ีจะจ ่ายยา เภสัชกร

จะต้องมีการซักถามข้อมูลที่จ�าเป็นก่อน

ซองบรรจยุา จะต้องมีรายละเอียด 

ที่จ�าเป็นครบถ้วนอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อ

ร้านยา ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ

ผู้ใช้ยา ชือ่ยา สรรพคณุ วธิใีช้ ข้อควรระวงั

(ถ้ามี)
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นอกจากนี ้ในกระบวนการจ่ายยา

จะต้องมกีระบวนการในการป้องกนัการแพ้ยา

เช่น การแสดงป้าย “แพ้ยาอะไรโปรดแจ้ง  

เภสัชกร” การถามเรื่องการแพ้ยาทุกครั้ง

ก่อนจ่ายยา การป้องกันการปนเปื้อนของ

ผงยาระหว่างการแบ่งนับยา/ถาดนับยา/

ช ้อนนับยา เป ็นต ้น อนึ่ง หากผู ้ป่วย

มีอาการที่สงสัยการแพ้ยา อาจจัดท�าเป็น     

“บัตรสงสัยการแพ้ยา” เพื่อให้ผู ้ใช ้ยา

ได้ติดตัวไว้ ส�าหรับสื่อสารกับบุคลากร

ทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อป ้องกันการ

แพ้ยาซ�้า โดยระบุลักษณะอาการที่พบ 

และยาที่สงสัยจะเป็นสาเหตุ

กรณีที่ผู ้ป ่วยมีอาการป่วยที่มี 

ความจ�าเป็นต้องส่งต่อเพื่อเข้ารับการ

ตรวจรักษาโดยแพทย์ เภสัชกรอาจช่วย

ผู ้ป ่วยในการสื่อสารกับบุคลากรทาง

การแพทย์อืน่ ๆ โดยจดัท�า “ใบส่งต่อผูป่้วย” 

โดยระบุข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุของการ

ส่งต่อ ยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ การได้รับยา หรือ

การรักษาก่อนหน้านี้ ท้ังนี้ เพื่อช่วยเหลือ

ผูป่้วยในการสือ่สารเพือ่ให้ได้รบัการวนิจิฉยั

โรคที่ถูกต้องต่อไป

โดยผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม

ของสถานที่จากผู้อนุญาต คือ ส�านักงาน                       

คณะกรรมการอาหารและยา หรอื ส�านกังาน

สาธารณสุขจังหวัดก่อน  แต่อย่างไรก็ตาม    

เภสัชกรในร้านขายยาแผนปัจจุบันจะ

สามารถปรงุยาได้เฉพาะยาตามใบสัง่แพทย์

ส�าหรบัผูป่้วยเฉพาะรายเท่าน้ัน ไม่สามารถ

ปรุงยาขึ้นมาเพื่อจ�าหน่ายเองได้

ด ้วยร ้านขายยาแผนป ัจจุบัน

เป็นเสมือนที่พึ่งด้านยาของคนในชุมชน

เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดี 

ร้านยาจะต้องไม่มีการจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืม

ผสมแอลกอฮอล์ และบุหรี่ นอกจากนี้                       

การให้ข้อมูลด้านยาและสุขภาพต่าง ๆ

ของร้านขายยา ควรมีแหล่งข้อมูลท่ีน่า 

เชื่อถือในการสืบค้น และอ้างอิง ควรมีการ

คัดแยกชัดเจนระหว่าง “ส่ือให้ความรู ้

ที่ไม่มีโฆษณาแอบแฝง” ออกจาก “ส่ือ

โฆษณาของบริษัทยาต่าง ๆ” ทั้งนี้ “สื่อ

โฆษณา” จะต้องได้รับอนุญาตโฆษณา

ภายในร้านยา เภสชักรผูม้หีน้าท่ีปฏบัิตกิาร

จะต้องตรวจความความถูกต้อง เหมาะสม

ก ่อนที่ จะอนุญาตให ้ด� า เนินกิจกรรม

นั้น ๆ ด้วย

จบทั้ ง 4 ตอน ของ GPP ซึ่ ง

เป็นการกล่าวโดยย่อให้เหน็ถงึความจ�าเป็น

และรายละเอียดที่ ส� าคัญโดยสั ง เขป

ของ GPP ทีจ่ะส่งเสรมิให้ผูร้บับรกิารร้านยา

ได้รับความปลอดภัยด้านยา และกล่าวถึง          

ส่ิงท่ีร้านยาจะต้องเปล่ียนแปลง เพื่อให้

ส�าหรับการปรุงยาในร ้านขาย

ยาแผนปัจจุบันนั้น จะต้องด�าเนินการ

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสังเกตได้จาก 

เลขที่อนุญาตโฆษณา “ฆท. ..../25....” 

บนชิ้นงานโฆษณา อนึ่ง กรณีที่บริษัทยา

จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยาอื่นใด                   

ชุมชน” โดยสามารถดาวน์โหลด                    

ได้จากเว็บไซต์ ส�านักยา อย. 

หรอืที ่ http://drug.fda.

moph.go.th/zone_

service/ser064.asp

อยู่รอดได้ภายใต้สภาวะของการแข่งขัน

ที่มี “ระบบคุณภาพ” เป็นเงื่อนไขส�าคัญ

ของการต่อสู้ทางธุรกิจ ทั้งนี้รายละเอียด                                     

เพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากหนังสือ                                             

“แนวทางจัดการสู่วธิปีฏบิตัทิางเภสชักรรม
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รู้รู้รู้

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/24472

ข้อดีของข้อดีของข้อดีของการนอนก่อน  ทุ่มการนอนก่อน  ทุ่มการนอนก่อน  ทุ่ม
“

”

การนอนเร็วยังช่วยให้ตับ ไต และล�าไส้ ท�าหน้าที่ล้างพิษ
ได้ดีขึ้น และไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ    

อย่างโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคความดันโรหิตสูงหรือโรคภูมิแพ้

ไหม... ช่วงเวลาทองที่เหมาะแก่
การนอนหลับคือ ช่วง 4 ทุ่ม ถึง

เที่ยงคืน เพราะเป็นช่วงเวลาที่... 
4	สมองสร้างเคมีสุข ได้แก่ 

เคมนิีทรา (เมลาโทนนิ)  เคมสีขุ (ซโีร
โทนิน )  ฮอร ์ โมน เพศ และ เคมี
บ�ารุงต่าง ๆ ช่วยให้ระบบต่าง ๆ
ในร่างกายท�างานราบร่ืน และพร้อม
ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น 

4	สร้างเคมีหนุ่มสาว หรือ
โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone)
การนอนหลั บ ไวและหลั บส นิท
จะท�าให ้สมองผลิตโกรทฮอร์โมน
ธรรมชาติให้ท่านได้

4	ช ่วยให ้ความจ�าดีขึ้ น
เพราะการได้นอนเต็มอิ่มมีส่วนช่วย
ให้สมองได้เติมพลังชาร์จ และช่วย
จัดระเบียบสมอง (Consolidation) 

สร้างเคมีดับหิวขึ้นมา แถมยังช่วย
กระตุ ้นการเผาผลาญในร่างกาย
ให ้ท�างานได้ดี  ท�าให ้ ไม่อ ้วนง่าย 
การนอนเร็วจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย
คุมน�้าหนักตัวได้ดี 

นอกจากนี ้ การนอนเรว็ยงัช่วย
ให้ตับ ไต และล�าไส้ ท�าหน้าที่ล้างพิษ                                      
ได้ดีขึ้น และไม่เสี่ยงต่อ การเจ็บป่วย
เป ็น โรคต่า ง  ๆ  อย่า ง โรคหั ว ใจ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดัน
โรหิตสูง หรือโรคภูมิแพ้ เพราะการ
นอนดกึจะส่งผลเสยีต่อ 5 อวัยวะหลกั
ของร ่างกาย ได ้แก ่ สมอง หัวใจ 
หลอดเลือด ต่อมไร้ท่อ และภูมคุ้มกัน
ร่างกาย นั่นเอง

พร้อมรับความจ�าใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น
4	ควบคุมความดันโลหิตได้

เมื่อเรานอนหลับเร็วระบบประสาท
อัตโนมัติและกลไกทางชีววิทยา จะ
ช่วยกันท�างานในการควบคุมความดัน
โลหิตและหัวใจให้สงบลง

4	ซ่อมแซมร่างกาย การนอน
เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้ซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอ เพราะสมองได้พักผ่อน 
กล้ามเนื้อได้คลายตัว หัวใจสงบขึ้น
ความดันลด ฉะนั้น ยิ่งนอนเร็วก็จะ
ท�าให้ร่างกายมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย
ง่าย

4	นอนเรว็ไม่อ้วน การนอนเรว็
ช่วยสกัดอาการหิวดึก และมีกลไก

ภาพจาก www.creditonhand.com
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5)  

โ ครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เริ่มกิจกรรมประชุม 
 คณะท�างานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา การด�าเนินงานจะเน้นประเด็น เรื่อง ลดหวาน ลดโรค รู้เท่าทันสื่อ และสเตียรอยด์ ภายใต้กิจกรรม “เผยแพร่
ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ” นอกจากนี้ เสนอให้มีการจัดประชุมคณะท�างานภาคประชาชนทุกวันพุธสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน

 ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ อย.น้อย คือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายท้องถิ่น อปท. ร่วมกับโรงเรียน อย.น้อย เมื่อ
วันท่ี 28 มกราคม 2559 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต�าบลตูมใหญ่ และโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนน�า อย.น้อย โรงเรียน
ที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้มีการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ร้านค้า และตลาดคลองถม
ต�าบลตูมใหญ่ 
 อกีจงัหวัดหนึง่ทีด่�าเนนิกจิกรรม อย.น้อย อย่างเข้มแขง็คอืจงัหวดัชยันาท เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง      
ความร่วมมอื (MOU) ในกจิกรรม อย.น้อย และเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู ้ น�าเสนอผลงาน อย.น้อย จดัข้ึนท่ีวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนชียันาท 
ในวนังานได้มกีารลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชยันาท ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ชัยนาท ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยนาท เขต 5 (สิงห์บุรี) และ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
อย.น้อย ชัยนาท เดอะ ไอดอล การจัดนิทรรศการน�าเสนอผลงาน อย.น้อย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
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ไลฟ์สไตล์ (LifeStyles) ส�าหรบัถงุยางอนามยั 
ที่ผลิตจากน�้ายางธรรมชาติ และชื่อการค้า 
สกนิน์ (SKYN) ส�าหรับถงุยางอนามยัทีผ่ลติจาก            
น�้ายางสังเคราะห์ 

 ในงานนี ้เรายงัมกีารจดังานปาร์ตีไ้นท์             
ชื่องาน “Oryor Press Trip @ Samui”
จดักนัแบบ out door เพือ่ใกล้ชดิทะเลยิง่ขึน้               
สัมผัสกลิ่นไอของทะเลได้อย่างเต็มที่ และ
เพ่ือให้เข้ากบัธมีงาน การแต่งกายของผู้ร่วมงาน        
ทุกคนเป็นชุดกะลาสี (เสื้อยืดสีน�้าเงินสลับ
ลายขาว) เมื่อลงทะเบียนทางทีมงานก็จะติด             
แทตทูเป็นสัญลักษณ์รูปสมอเรือขนาดและ
แบบต่าง ๆ ให้เลือกหลากหลาย จากนั้น
มีสอยดาวถอนสมอ รับรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ                           
ติดไม ้ติดมือกันไป พอเริ่มงาน....เป ิดตัว
พิธีกร ชาย-หญิง และพิธีกรกิตติมศักดิ์จาก
ฝ่ายสื่อมวลชน ดร.วันวิสาข์ ชูชนม์ หรือ 
พี่นุช ไทยรัฐ น่ันเอง เริ่มต้นด้วยการแสดง
ชดุแรกและเปิดตวัประธานของงาน นพ.บญุชัย
สมบูรณ์สุข มาในชุดกัปตันสีขาว โดดเด่น
เป็นสง่า เพื่อน�าพาลูกเรือทุกคนล่องลอยไปสู่     

ในทะเลความสุขในค�่าคืนนี้  พร ้อมมอบ              
เสียงเพลง วอลซ์นาวี พอเป็นน�้าจิ้ม เรียก
เสยีงกรีด๊จากลกูเรอืของเรา จากนัน้มเีซอร์ไพรส์ 
กัปตันได้เชิญชวนผู้บริหารมาร่วมร้องเพลง 
อุทาหรณ์ยาโปร แต่งโดย พี่แอ๊ด คาราบาว       
ซึ่งเป็นเพลงรณรงค์ต้านภัยจากการใช้ยา           
ในทางท่ีผดิ ในโครงการช่ังใจก่อนใช้ยา นัน่เอง 
ผู ้บริหารของเราเต็มที่ค่ะ ถึงจะมีเวลาน้อย
แต่ผลงานไม่ธรรมดา ออกมาน ่าพอใจ
ใกล้เคียงต้นฉบับกันเลยทีเดียว จากนั้นถึงคิว  
ฝ ่ายสื่อมวลชนออกมาร ้องเพลงร ่วมกัน 
เสียงดีทุกคนพร้อมแจ้งเกิดได้เลย     

 ในวันสุดท ้ ายของการเดินทาง 
คณะของเรามาที่ บริษัท สมุยเรนอง จ�ากัด 
ซึ่งได้น�ามะพร้าวท่ีมีจ�านวนมากในเกาะสมุย 
มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ามันมะพร้าว
บริสุทธิ์ สปาโก้ โดยมีกระบวนการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการผลิตทุกข้ันตอน ตั้งแต่
การคัดเลือกมะพร้าว ซึ่งเป ็นมะพร้าวที่
มีการปลูกเองและรับซื้อจากชุมชนในท้องถิ่น   
รวมทั้งควบคุมการผลิตด้วยกระบวนการทาง
ธรรมชาติท่ีไม่ใช้ความร้อน ตลอดจนควบคุม
การบรรจุได้ตามมาตรฐานต่าง ๆ และเป็น

ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาวของจังหวัด 
นอกจากนี้ ยังน�ามะพร้าวมาเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเครื่องส�าอาง เช่น สบู่ และเซร่ัม    
บ�ารุงผิว ท่ีได้รับเลขจดแจ้งเครื่องส�าอางแล้ว    
และก�าลังจะขอจดแจ ้งไปยังผลิตภัณฑ ์
เครื่องส�าอางประเภทอื่น ๆ ให้มีหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน โดยผลิตภัณฑ์ของสมุยเรนองนี้                                     
ได้วางจ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ปัจจุบันมียอดขายเฉลี่ยปีละกว่า 3 ล้านบาท  
 เต็มอิ่ มกันแล ้ว  3 วัน 2 คืน 
งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา ท้ายนี้ ขอขอบคุณ
เจ้าของพื้นที่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ที่ดูแลอ�านวยความสะดวก
อย่างเต็มที่ ขอบคุณผู้บริหาร อย. ทีมงาน       
และผู ้ จัด น�าทีมโดย ภก.วีระชัย นลวชัย       
ผู ้อ�านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู ้บริโภค   
ที่ท�าให้ทริปของเราได้ทั้งความรู ้เกี่ยวกับ
การผลิตถุงยางอนามัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทน�้ามันมะพร้าวและเครื่องส�าอาง 
รวมทั้งความสนุกสนานเป็นกันเอง และ              
มีความสุขกันถ้วนหน้า ขอให้มิตรภาพที่ดี                       
ในครั้งนี้อยู่ในความทรงจ�าตลอดไป โอกาส
หน้าเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ 

 และการด�าเนินงานกิจกรรมของ         
โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ                                                 
ผูบ้รโิภค “แรงงาน AC (Asean Community) 
สุขภาพดี บริโภคปลอดภัย” เป็นการจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู ้และตรวจสอบ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ “อะมะฉลาดใช้                                  
อะโก่ฉลาดซื้อ” โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มแรงงาน                   
ต่างด้าว (ชาวเมยีนมา) จดัขึน้ในวนัที ่3 กมุภาพนัธ์        
2559  ณ บริษทั ไทยรอแยลฟรอเซนฟูด๊ จ�ากดั                                          
จังหวัดสมุทรสาคร และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2559 ณ บรษิทั ไทย อกร ิฟูด้ส์ จ�ากดั (มหาชน)            
จังหวัดสมุทรปราการ ถือว่าเป็นการเปิด   
กลุ่มเครือข่ายใหม่ก็ว่าได้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การลงพ้ืนที่

ครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว มีความรู้เบื้องต้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ปลอดภัย โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู ้ นิทรรศการ และเกมส์
ตอบปัญหาชิงรางวัล 
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อย.แอ็คชั่น

พิธีลงนามค�ารับรองปฏิบัติราชการ ของ อย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานพิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก อย.  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

เลขาธิการฯ อย. เยี่ยมชมจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน�้าร้อน และด่านศุลกากรสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย.พร้อมด้วย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. และคณะเจ้าหน้าที่ อย. เยี่ยมชม             
การด�าเนินงานของจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน�้าร้อน , ด่านศุลกากรสังขละบุรี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านพระเจดีย์สามองค์ 
โดยม ี นพ.พนสั โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรุ ี นายด่านศลุกากรและผูป้ระสานงานร่วม ไทย-เมยีนมา จากกองทพับก 
ร่วมเยี่ยมชมด้วย  เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559
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อย.แอ็คชั่น

 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร สธ. และผู้บริหารระดับกรม 
ของ สธ. เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์จากยางพารา ณ บริเวณพื้นที่ อาคาร 1 ชั้น 1 และ ชั้น 2  ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น�าทีมผู้บริหาร ฯ เยี่ยมชม 
นทิรรศการนวตักรรมทางการแพทย์และเครือ่งมอืแพทย์จากยางพารา

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานเปิดโครงการชั่งใจก่อนใช้ยา ภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด”  
เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันการน�า “ยาโปร” และ “ยาทรามาดอล” ไปใช้ในทางที่ผิดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ณ โรงเรียนมัธยม
บ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

“กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด”


