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เรื่องดีน่าอ่านที่เหมาะกับอากาศร้อน ๆ แบบนี้ เรื่องของอาหารการกิน
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โฆษณากาแฟอวดอ้ า งสรรพคุ ณ เกิ น จริ ง ” อ้ า งว่ า ลดความอ้ ว น อ้ า งว่ า เพิ่ ม
สมรรถภาพทางเพศ และยังอ้างว่าเพิ่มความงามอีกด้วย จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่
มีกาแฟเช่นนี้ในโลกด้วยหรือ? ทิ้งท้ายไว้ให้คิด นอกจากนี้ ยังมีการซื้อยาทาง
อินเตอร์เน็ต เสี่ยงกับยาปลอม ชีวิตอยู่ยากขึ้นทุกวัน ต้องรู้เท่าทันข่าวสาร
นะครับ
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สำ�

“ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการทุกแห่ง ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกท่านรักษาความดี
โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สมที่ได้รับความไว้วางใจจาก อย.”

นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
หรื อ อย. ได้ จั ด ท�ำโครงการส่ ง เสริ ม
จริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
มาตั้งแต่ปี 2552 และด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
สู่ปีที่ 8 แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิต สถานที่ผลิตให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ปลอดภัย และผลิตสินค้ามีคณ
ุ ภาพ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ในการประกอบการที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ดังนี้
มีการผลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศ

ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพ หากเป็ น ผู ้ ป ระกอบการผลิ ต เพื่ อ
ส่ ง ออกต้อ งมีการจ�ำหน่ายในประเทศด้ว ย โดย
มีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี
มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด
มีการน�ำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุม
การผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ
ที่ส�ำคัญไม่เคยถูกด�ำเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูก
ตักเตือน ตามกฎหมายของ อย. ย้อนหลังเป็นเวลา
2 ปี (นับถึงวันสมัคร) มีระบบในการตอบสนองต่อ
ผูบ้ ริโภค (Customer Relations) และประกอบการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คุณสมบัติต่าง ๆ
เหล่านี้ มิใช่เรื่องง่ายที่คณะกรรมการพิจารณา

หลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้
อวอร์ ด ปี 2559 จะต้ อ งพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
สถานประกอบการอย่างรอบคอบ โปร่งใส และ
เป็นธรรม สมกับเป็นรางวัลด้านคุณภาพ
และแล้ ว ...ก็ ถึ ง เวลาที่ จ ะได้ เ ผยโฉม
สถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมานี้ อย. ได้จัดพิธีมอบ
รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด โดยเรียนเชิญ ศ.คลินิก
เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัล พื้นที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม

m อ่านต่อหน้า 14
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หน่อไม้ปี๊บ กินให้อร่อย ปลอดภัย
“หน่อไม้ปี๊บ” เมนูยอดนิยมที่ใช้เป็นผักจิ้มน�้ำพริกต่าง ๆ แต่รู้หรือไม่ หากเลือกกินแบบไม่ระมัดระวังอาจได้รับ
เชื้อคลอสตริเดียมโบทูลินัม ซึ่งก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ตั้งแต่ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย ปาก คอ ลิ้นแห้ง
ม่านตาขยาย หรือหดเล็กลงเมื่อถูกไฟส่อง ตามองเห็นภาพซ้อน กลืนล�ำบาก หายใจขัด ตาพร่ามัว เป็นอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ระบบการหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้ในที่สุด ดังนั้น ก่อนซื้อกินควรดูให้ดี มี 4 วิธีง่าย ๆ กินหน่อไม้ปี๊บให้อร่อย ปลอดภัย

วิธีง่าย ๆ
4
กินหน่อไม้ปี๊บให้อร่อย ปลอดภัย

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่ “สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์”
04

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ม

เปิดตัว
Oryor Smart Application Version 3

าถึง Version 3 แล้วส�ำหรับ Oryor Smart Application ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปได้ไม่นาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ภายใต้ธีม ปลดล็อคระบบ
ดูแลสุขภาพ 3 มิติ ถือเป็นแอปพลิเคชันทีม่ กี ระแสดีไม่มตี กเลย เพราะยังมีผสู้ นใจดาวน์โหลดจนยอดไปถึง 224,000 กว่าดาวน์โหลดแล้ว กลายเป็น
แอปฯ ยอดฮิตส�ำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย ไปซะแล้ว ซึ่งภายในเวอร์ชั่นนี้ยังคงมี 9 เมนูที่แฝงด้วยสาระความรู้และความสนุกเช่นเคย อันได้แก่
1. Smart Tips รวบรวมเกร็ดข้อมูล แนะน�ำการเลือกซือ้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างปลอดภัย		
2. สถานีข่าว อย. อัพเดตข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจทุกวัน		
3. Library ห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารที่น่าสนใจจาก อย.		
4. ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ช่วยเช็คว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งเครื่องส�ำอาง
อาหาร วัตถุอันตรายนั้นได้รับการจดแจ้งกับ อย. อย่างถูกต้องหรือไม่

5. Media Center แหล่งรวบรวมแอนิเมชันและเพลง ทีส่ นุกสนานและแฝงไปด้วยความรู้
6. ร้องเรียน ส�ำหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เมือ่ พบปัญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้อย่างรวดเร็ว		
7. ศูนย์ดูแลสุขภาพ ส�ำหรับตรวจน�้ำหนักร่างกาย บันทึกการกิน เพื่อดูแลร่างกาย
ให้เหมาะสม		
8. Game Land ศูนย์รวมเกมสนุก ๆ จาก อย. สะสมคะแนนและรางวัลแข่งกับ
เพื่อน ๆ		
9. ค้นหาร้านยา ส�ำหรับค้นหาร้านขายยาทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ผูใ้ ช้มากทีส่ ดุ ด้วยความรวดเร็ว
แต่เดี๋ยวก่อน...ผู้อ่านหลายคนอาจจะสงสัย ว่าแอปฯ มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 2 หรือเปล่า ซึ่งแน่นอนอยู่แล้ว ภายใน
เวอร์ชั่น 3 นี้ Oryor Smart Application มีสิ่งน่าสนใจใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา อันได้แก่							
1. แอปพลิเคชันนีร้ องรับกับระบบปฏิบตั กิ าร Windows Phone ซึง่ ถือเป็นการปลดล็อคให้แอปพลิเคชัน่ นีส้ ามารถรองรับได้ทกุ ระบบปฏิบตั กิ ารแล้ว
2. สามารถตรวจสอบเลขทะเบียนยา ในเมนูตรวจเลขทีผ่ ลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เพือ่ ให้ผใู้ ช้ตรวจสอบเลขทะเบียนยาบนฉลากยาว่าเป็นของจริงทีผ่ า่ น
การตรวจสอบจาก อย. หรือไม่												
3. สามารถดูรายชื่อผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ในสถานีข่าว อย. ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ปลอดภัยไร้สารอันตรายแล้วหรือไม่		
4. ทางแอปฯ ได้เพิ่มเกมขึ้นมาอีก 2 เกม จากเดิมที่มี 4 เกม แต่ตอนนี้มีมากถึง 6 เกมแล้ว ซึ่งเกมที่เพิ่มขึ้นมาคือ
เกม Oryor School และ Bok Bok Ban ซึ่งถือเป็นเกมใหม่ที่แฝงทั้งสาระและความสนุกไว้ด้วยกัน
เป็นยังไงกันบ้างกับ Oryor Smart Application เวอร์ชนั่ 3 แนะน�ำว่าไม่ควรพลาดกันเลยส�ำหรับแอปพลิเคชัน่
ดี ๆ แบบนี้ ส�ำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด สามารถเข้าไปโหลดกันได้แล้ววันนี้ใน App Store , Google Play และ
Windows Store แอปฯ ฟรีแบบนี้ ไม่ควรพลาดนะจะบอกให้
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กินเป็น ใช้เป็น

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ อย.
ตอน...ตรวจสอบโฆษณากาแฟ
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

กาแฟจัดเป็น “อาหาร” ไม่ใช่ “ยา”
ไม่มีสรรพคุณในการลดน�้ำหนัก
หรือรักษาโรค

ปั

จจุบันเรายังคงพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะโอ้อวดสรรพคุณ
เกินจริงอยู่เนือง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น กาแฟอ้างสรรพคุณ
ลดความอ้วน หรือผลิตภัณฑ์ยาที่อวดอ้างสรรพคุณรักษาได้สารพัดโรค หรือผลิตภัณฑ์
เครือ่ งส�ำอางอ้างสรรพคุณใช้แล้วผิวขาวใส หรือผลิตภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์ทอี่ า้ งสรรพคุณ
ช่วยบ�ำบัดรักษาโรคต่าง ๆ ช่วยลดความอ้วนได้ ซึ่งการโฆษณาในลักษณะนี้ ท�ำให้
ผู้บริโภคหลงเชื่อ ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพมาใช้จนได้รับผลข้างเคียงและอันตรายอย่าง
คาดไม่ถึง ดังนั้น กินเป็น ใช้เป็น จึงน�ำเรื่องการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มาบอกกัน เพื่อผู้บริโภคจะได้รู้ทันโฆษณาหลอกลวง
เริ่มที่... “กาแฟ” ที่มักอวดอ้างสรรพคุณช่วยลดความอ้วนได้ ช่วยเสริม
สรรถภาพทางเพศ หรือช่วยเพิม่ ความงาม ซึง่ แท้ทจี่ ริง... กาแฟจัดเป็น “อาหาร” ไม่ใช่ “ยา”
ไม่มีสรรพคุณในการลดน�้ำหนักหรือรักษาโรคอ้วนได้
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กาแฟลดความอ้วน...
เชื่อได้จริงหรือ ?
กาแฟทีอ่ วดอ้างสรรพคุณดังกล่าว
มั ก พบการลั ก ลอบใส่ ย าไซบู ท รามี น
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ น ยาที่ อย. ยกเลิ ก
ทะเบียนต�ำรับยา และไม่มกี ารจ�ำหน่ายแล้ว
เนื่ อ งจากพบว่ า มี ความเสี่ ย งสู ง ในผู ้ ป ่ ว ย
โรคหัวใจและหลอดเลือด ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ โรคตับ โรคไต ผู้ที่มีโรคต้อหิน
รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรด้วย
โดยอาการข้ า งเคี ย งจากการได้ รั บ ยา
ดังกล่าวคือ ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ
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กาแฟช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ...เชื่อได้จริงหรือ?
กาแฟทีอ่ า้ งว่าช่วยเพิม่ สมรรถภาพทางเพศ พบว่ามีการปลอมปนยาแผนปัจจุบนั
เช่น ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ และต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น เนื่องจากยาดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดอาการ
ปวดศีรษะ หน้าแดง มึนงง การมองเห็นไม่ชดั เจนเหมือนมีหมอกบาง ๆ มาบัง โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่กินยาพวกไนเตรตอยู่ อาจส่งผลให้ความดันโลหิตตก
จนถึงมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้

กาแฟช่วยเพิ่มความงาม...เชื่อได้จริงหรือ?
กาแฟที่โฆษณาว่ามีส่วนผสมสารสกัดที่มีสรรพคุณเพิ่มความงาม อาทิ ไฟเบอร์
คอลลาเจน แอลคาร์นิทีน โครเมียม เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการยืนยันว่า กาแฟที่มีส่วนผสมสารสกัดเหล่านี้จะมีผลในการลดน�้ำหนัก หรือ
ท�ำให้ผิวสวย หรือเพิ่มความงามได้แต่อย่างใด
ผลข้างเคียงของกาแฟที่ลักลอบใส่ไซบูทรามีน

ท้องผูก ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว
และในบางรายอาจถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต จึ ง
ไม่ควรหลงเชื่อค�ำโฆษณา ซื้อมาบริโภค
จนอาจได้ รั บ อั น ตราย มิ ห น�ำซ�้ ำ แทนที่
จะผอม กลับอ้วนกว่าเดิมเพราะส่วนผสม
ที่ มี ทั้ ง ครี ม เที ย มและน�้ ำ ตาล ตั ว การที่
ท�ำให้อ้วน
เอกสารอ้างอิง :

วิธีในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคกาแฟที่ถูกต้อง...เชื่อได้จริงจริง
ก่อนซื้อ ก่อนบริโภคกาแฟ ควรพิจารณาฉลากให้ถ้วนถี่เสียก่อน โดยฉลากต้อง
แสดงข้อความภาษาไทยและระบุรายละเอียดส�ำคัญ อาทิ ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร
		
13 หลักในกรอบเครือ่ งหมาย อย. วันเดือนปีทผี่ ลิต
xx-x-xxxxx-x-xxxx
		
และวันเดือนปีที่หมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต
หรือแบ่งบรรจุ น�้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่ส�ำคัญ ค�ำแนะน�ำในการเก็บรักษา เป็นต้น
ที่ส�ำคัญ...อย่าหลงเชื่อค�ำโฆษณาที่โอ้อวดสรรคุณเกินจริง เพราะ อย. ไม่ได้รับรอง
สรรพคุณตามทีก่ ล่าวอ้างหรือโฆษณา นอกเหนือจากทีร่ ะบุบนฉลาก ทัง้ นี้ หากผูบ้ ริโภค
พบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่
สายด่วน อย. โทร.1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application

หนังสือ “กินดี ใช้เป็น คนไทยไกลโรค” โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
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อย. ลุย ร่วมกับ ตำ�รวจ (DSI) , บก.ปคบ. และ สสจ.ชลบุรี บุกจับร้านขายยา ครั้งใหญ่
ย่านพัทยา ลักลอบจำ�หน่ายยาผิดกฎหมาย มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท

สวัสดีค่ะ แฟนเก็บข่าวเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับอากาศเปลี่ยนแปลงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีทั้งหนาวจัด
และก็กลับมาร้อนจัดเช่นเดิม เก็บข่าวมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ ห่างไกลโรคร้ายมาฝากค่ะ ด้วยการออกก�ำลังกาย
อย่างสม�่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน�้ำและบริโภคผักผลไม้ ให้เพียงพอ รวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
ได้รับอากาศบริสุทธิ์ รับรองทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องพึ่งยาแน่นอนค่ะ

ฉ
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ไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต ระวังกันด้วย
ผลทีไ่ ด้อาจไม่คมุ้ เสีย นอกจากนี้ อย. ยังได้
ออกมาเตือนเกีย่ วกับ “แผ่นหยกให้ความร้อน”
ในแผ่นรองนั่งหรือนอน หมอน เตียงนอน
ทีม่ กี ารโฆษณาผ่านทางสือ่ ออนไลน์ อย่าได้
หลงเชือ่ เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็นการ
ให้ ค วามร้ อ น อาจเกิ ด อั น ตรายร้ า ยแรง
จากผลของความร้อนหรือการรัว่ ของกระแส
ไฟฟ้าโดยคาดไม่ถงึ ได้ ขอให้ผท้ ู มี่ โี รคประจ�ำตัว
ระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้ง อย. ยังได้
ชีแ้ จงกรณีแป้งฝุน่ โรยตัวว่าทัลค์หรือทัลคัม
ในแป้งฝุ่นยังไม่มีผลการศึกษาที่ยืนยันได้
ชัดเจนว่าก่อให้เกิดมะเร็ง ส่วนการปนเปือ้ น
ของแร่ ใ ยหิ น (Asbestos) ซึ่ ง เป็ น สาร
ก่อมะเร็งในทัลค์นั้น ยังไม่พบการปนเปื้อน
แต่อย่างใดเช่นกัน แนะการใช้ ไม่ควรโรย
แป้งจนฟุ้งกระจาย และคุณผู้หญิงไม่ควร
โรยแป้งบริเวณจุดซ่อนเร้นเด็ดขาด
ปิดท้ายกับกิจกรรมดี ๆ ของ อย.
ที่มีการแถลงผลส�ำเร็จของการจัดกิจกรรม

บับนี้ขอเริ่มต้นน�ำข่าวการตรวจจับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพผิ ด กฎหมายมา
บอกเล่า 2 เรื่องค่ะ เรื่องแรก อย. ร่วมกับ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) ต�ำรวจกองบังคับ
การปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (บก.ปคบ.) และ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบ
ร้านขายยา 7 แห่งย่านพัทยา ตรวจพบ
การจ�ำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
ยาที่ได้ยกเลิกทะเบียนต�ำรับยาแล้ว วัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2
และประเภท 4 รวมทั้งยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 3 งานนีไ้ ด้มกี ารแถลงข่าวในพืน้ ที่
ซึง่ มีสอื่ มวลชนให้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก
ข่าวต่อมา อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. บุกจับ
สถานที่ จ�ำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่
กระท�ำผิดกฎหมายชือ่ “ร้าน sahaherbal”
ย่านจรัลสนิทวงศ์ พบผลิตภัณฑ์อาหาร
อ้างสรรพคุณลดน�้ำหนัก ท�ำให้ผิวขาวใส
มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง โดยไม่มีฉลาก
ภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหาร ฉลาก “อะมะฉลาดใช้ อะโก่ฉลาดซื้อ” ที่มีการ
แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน และแสดงชือ่ รณรงค์ ใ ห้ ค วามรู ้ แรงงานชาวเมี ย นมา

ในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในการดูสัญลักษณ์
ต่าง ๆ บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
จะให้ความส�ำคัญในการอ่านฉลากก่อน
ซื้ อ ทุ ก ครั้ ง พร้ อ มกั บ เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ อย.

มีการเปิดตัว Oryor Smart Application
Version 3 สามารถโหลดผ่านในทุกระบบ
ปฏิบัติการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ
อย. ยังมีโครงการดี ๆ จาก อย. สู่ผู้บริโภค
อีกจะเก็บมาเล่าให้ทราบใน ฉบับต่อ ๆ ไป
ติดตามอ่านรายละเอียดข่าว
เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ อย.
(www.fda.moph.go.th)
อย. ย่อมาจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง
ดนิตา เทียบโพธิ์
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
(Danita@fda.moph.go.th)

ถามมา-ตอบไป Q&A

“แป้งฝุ่นโรยตัว” อันตรายจริงหรือ ?
เป็ น กระแสที่ ม าแรงในช่ ว งนี้ ที่ มี ข ่ า วการฟ้ อ งร้ อ งบริ ษั ท ชื่ อ ดั ง ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งรังไข่เข้าร้องเรียน
โดยอ้างว่าเกิดจากการใช้แป้งฝุ่นโรยตัวต่อเนื่องนาน 35 ปี เนื่องจากบริษัท
ไม่ได้แจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นจากส่วนผสม
ของทัลค์ ซึ่งท�ำให้เกิดความกังวลในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ วันนี้เราจึง
จะมาท�ำความรู้จักกับ “แป้งฝุ่นโรยตัว” และวิธีใช้ที่ถูกต้องกันค่ะ
สวัสดีค่ะ ดิฉันเห็นข่าวเรื่องการ
ใช้แป้งฝุน่ แล้วท�ำให้เกิดโรคมะเร็ง
รังไข่ อยากทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
และมีวิธีใช้แป้งฝุ่นทาตัวที่ถูกต้องไหมค่ะ
ตอนนี้ ไ ม่ ก ล้ า ใช้ เ ลยกลั ว มาก รบกวน
ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
“แป้ ง ฝุ ่ น โรยตั ว ” ที่ เราใช้ ง าน
กันอยู่ในปัจจุบันมีส่วนผสมหลัก
ภาพจาก : www.onlyballapowder.com

คือ ทัลค์หรือทัลคัม (Talc หรือ Talcum
powder) พบในแร่ธรรมชาติ แบ่งออกเป็น
2 เกรด ได้แก่ เกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
และเกรดทีใ่ ช้ในยา อาหารและเครือ่ งส�ำอาง
ซึง่ ทัลค์ทใี่ ช้ตอ้ งเป็นทัลค์ทมี่ คี วามบริสทุ ธิส์ งู
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และ

ต้องไม่มีการปนเปื้อนของแร่ใยหิน ทัลค์
เป็นสารทีถ่ กู น�ำมาใช้ในการผลิตเครือ่ งส�ำอาง
เป็นระยะเวลายาวนานแล้ว และกรณีของ
การก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง รั ง ไข่ เ มื่ อ ใช้ แ ป้ ง ที่
จุดซ่อนเร้นของสตรีนั้น ขณะนี้ยังไม่มีผล
การศึกษาใด ๆ ที่สามารถสรุปได้ชัดเจน
ว่าทัลค์ จะเป็นสารก่อมะเร็งจริงหรือไม่
ประเทศต่าง ๆ จึงยังคงอนุญาตให้ใช้ทัลค์
ในเครื่องส�ำอางได้ อย่างไรก็ตาม ทัลค์
จัดเป็นสารอนินทรีย์ จึงไม่ถูกย่อยสลาย
ตามธรรมชาติ ดังนั้น ถ้าโรยแป้งฝุ่นใน
ปริมาณมาก ผงแป้ ง จะลอยฟุ ้ ง กระจาย
ในอากาศ หากสูดดมเข้าไปเป็นเวลานาน
จะเกิดการสะสมเป็นก้อนในปอดท�ำให้เกิด
โรคทางเดินหายใจได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการ
โรยแป้งไปที่ตัวโดยตรง แต่ควรเทใส่มือ
ในปริมาณน้อย ๆ และลูบไล้ที่มือก่อนทา
บาง ๆ บนตั ว ส่ ว นสตรี ไ ม่ ค วรโรยแป้ ง
บริเวณจุดซ่อนเร้น โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้ อ อกกฎหมายก�ำหนดให้ มี ก ารแสดง
ค�ำเตื อ นที่ ฉ ลากของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป้ ง ฝุ ่ น

ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 3 ปี ว่า “ระวัง
อย่าให้แป้งเข้าจมูกและปากของเด็ก”
และในขณะนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา อยู ่ ร ะหว่ างการพิ จ ารณา
ให้ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี ก ารเพิ่ ม ค�ำเตื อ น
บนฉลากเพื่อเป็นข้อพึงระวังแก่ผู้บริโภค
ในการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ม ากขึ้ น เช่ น
ระวั ง อย่ า ให้ แ ป้ ง ฝุ่น เข้ า จมู ก และปาก
และสตรีไม่ควรโรยแป้งฝุน่ บริเวณจุดซ่อนเร้น
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดและ
หลีกเลี่ยงการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้งานแป้งฝุ่นโรยตัว
อย่ า ลื ม นะคะ หากท่ า นผู้ อ ่ า น
มี ข ้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ส า ม า ร ถ ส่ ง จ ด ห ม า ย ม า ถ า ม เร า ที่
กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนา
ศักยภาพผูบ้ ริโภค ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พบกันใหม่
ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ
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รอบรู้เรื่องยา

นายทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์
เภสัชกรชำ�นาญการ สำ�นักยา อย.

ซื้อยาทางอินเตอร์เน็ต...
เสี่ยงอันตราย และระวังจะได้
“ยาปลอม”

“

“ยาที่ซื้อมาจากอินเตอร์เน็ต” มีความเสี่ยงสูงมาก
ที่จะได้รับยาปลอม ยาเสื่อมคุณภาพ ยาหมดอายุ
ยาที่แสดงฉลากอันเป็นเท็จ ยาที่ตกมาตรฐาน
ยาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย (ยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยา)

ปั

”

ภาพจาก http://blog.storeya.com/wp-content/up

ประสานความร่วมมือกันระหว่างประเทศ
การขายยาทางอิ น เตอร์ เ น็ ต จึ ง
เป็นหนึ่งในประเด็นที่องค์การอนามัยโลก
(World Health Organization : WHO)

จจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างดูจะง่ายและสะดวก
มากขึ้น แม้กระทั่งการซื้อ “ยา” ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
แต่จะรู้หรือไม่ว่าการซื้อยาผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็น
การเสี่ยงอันตรายอย่างมากต่อผลที่จะเกิดกับสุขภาพร่างกาย และอาจส่งผลเลวร้าย
ถึงชีวิตได้
ด้วยการขายยาทางอินเตอร์เน็ต ก�ำลังเป็นปัญหาทีห่ ลายประเทศต้องเผชิญหน้า และการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นที่มาของปัญหายาตกมาตรฐาน ยาเทียม ยาที่แสดงฉลากยา เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic
อันเป็นเท็จ ยาปลอม (Substandard, Spurious, Falsely Labelled, Falsified and Cooperation : APEC) ให้ความส�ำคัญ
Counterfeit : SSFFC) และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจากผู้ที่ซื้อยาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ก็มักจะสืบเสาะหาผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้ยาก เนื่องจากการขายยาทางอินเตอร์เน็ต
ผู้ท�ำการขายยา มักมีการหลบเลี่ยงการจับกุม หลีกเลี่ยงการถูกปิดเว็บไซต์ ด้วยการ
ตั้งส�ำนั ก งาน หรื อ จดตั้งเว็บไซต์ ณ ต่างประเทศ การจะด�ำเนิ นการทางกฎหมาย
ก็ จ ะยิ่ ง มี ค วามล�ำบากมากยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก การแก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง ต้ อ งเป็ น การ
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ในการช่วยเลือกสรรยาที่เหมาะสมในการ
ดู แ ลโรคหรื อ อาการเบื้ อ งต้ น ทั้ ง นี้ ต าม
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม จึงมีบทบัญญัติในการควบคุมที่
เข้มงวด โดยบั ญ ญั ติ ให้ ก ารขายยา ต้ อ ง
กระท�ำ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
เท่านั้น และต้ อ งมี ผู ้ มี ห น้ า ที่ ปฏิ บัติก าร
คือ “เภสัชกร” เป็นผู้ควบคุมการส่งมอบ
และควบคุ ม การขายยาให้ เ ป็ น ไปโดย
เหมาะสม

ploads/2014/02/eCommerce-Store.jpg

และจัดอยูใ่ นกลุม่ ของการจัดการกับปัญหา
ยาตกมาตรฐาน ยาเทียม ยาทีแ่ สดงฉลากยา
อันเป็นเท็จ ยาปลอม (Substandard,
Spurious, Falsely Labelled, Falsified
and Counterfeit : SSFFC) โดยมีแผนงาน
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิก
ในการจั ด การกั บ ปั ญ หานี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง
มุ่งให้ความรู้กับผู้บริโภค การผสานความ
ร่ ว มมื อ เพื่ อ แจ้ ง เตื อ นภั ย การปรั บ ปรุ ง
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดถึง
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย น�ำผู ้ ก ระท�ำผิ ด
มาลงโทษ
การซือ้ ยาผ่านทางอินเตอร์เน็ตนัน้
เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งอย่างมากต่ออันตราย
ที่จะเกิดกับผู้ใช้ยา ด้วยเหตุเพราะ “ยา”
เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีความแตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีความจ�ำเป็นจะต้อง
รับค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง เหมาะสม เกี่ยวกับ
ยาจากผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจด้ า นยา
เป็ น อย่ า งดี คื อ แพทย์ หรื อ เภสั ช กร

กลุม่ ยาทีม่ กั พบการลักลอบขายยา
ทางอินเตอร์เน็ต คือ “กลุม่ ยาอันตราย” และ
“กลุม่ ยาควบคุมพิเศษ” ซึง่ “ยาอันตราย”
เป็นกลุ่มยาส่วนใหญ่ที่พบในร้านขายยา
แผนปัจ จุ บัน ตั วอย่ า งเช่ น ยาปฏิ ชี วนะ
ยาแก้ปวดต่าง ๆ ยาที่ใช้ในการรักษาโรค
เรื้ อ รั ง ต่ า ง ๆ (เช่ น เบาหวาน ความดั น

จะต้ อ งน�ำใบสั่ ง แพทย์ ม าเพื่ อ ขอซื้ อ ยา
จากร้านขายยาแผนปัจจุบันและเภสัชกร
เป็นผู้ควบคุมการจ่ายยา
การซื้อยาข้างต้นทางอินเตอร์เน็ต
จึงมีความเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ
ได้รับยาที่ไม่สอดคล้องกับโรคหรือความ
เจ็บป่วยทีเ่ ป็น การได้รบั ยาผิดตัว การได้รบั
ยาผิดขนาด การไม่ได้รบั ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับยา
ที่ถูกต้อง ท�ำให้เกิดการใช้ยาที่ผิดพลาด
จนอาจเกิดอันตรายได้

ภาพจาก http://topnews.in/health/files/
Cuddle-Hormone_0.jpg

นอกจากนี้ ส�ำหรั บ “ยาที่ ซื้ อ มา
จากอินเตอร์เน็ต” ก็มีความเสี่ยงสูงมาก
ที่ จ ะได้ รั บ ยาปลอม ยาเสื่ อ มคุ ณ ภาพ
ยาหมดอายุ ยาที่แสดงฉลากอันเป็นเท็จ
ยาที่ ต กมาตรฐานจากกระบวนการผลิ ต
ยาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย (ยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ต�ำรับยา) เป็นต้น

ด้วยเหตุทงั้ หมดข้างต้น การซือ้ ขาย
ยาทางอินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ควรหลีกเลี่ยงเพราะความเสียหายต่าง ๆ
โลหิ ต สู ง เป็ น ต้ น ) โดยมี เ ภสั ช กรเป็ น ที่เกิดขึ้นไม่อาจที่จะได้รับการชดเชยและ
ผู้ควบคุมการจ่ายยา “ยาควบคุมพิเศษ” ยากที่จะหาตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้
เป็ น กลุ ่ ม ยาที่ มี ข ายได้ ใ นร้ า นขายยา
คุ ้ ม แล้ ว หรื อ ?... ที่ จ ะเอาชี วิ ต
แผนปัจจุบันเช่นกัน แต่จะต้องได้รับการ
ของเรา หรื อ คนที่ เรารั ก ไปเสี่ ย งกั บ ยา
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ เ สี ย ก่ อ น โดย
ที่ซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ต
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เปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด... อร่อย! ก่อโรค
ปรุงรสชาติอาหารแต่พอดี ไม่เปรี้ยวมาก ไม่หวานมาก
ไม่เค็มมาก และไม่เผ็ดมาก เพียงแค่นี้ความอร่อย
ก็เกิดขึ้นได้ แถมไม่ท�ำลายสุขภาพ

ค

วามอร่ อ ยของอาหารเกิ ด จากการ
ปรุ ง แต่ง รสชาติ อ าหารให้ ถู ก ปาก
ผู้รับประทาน ทั้งเปรี้ยว หวาน เค็ม และ
เผ็ ด ซึ่ ง รสชาติ อ าหารที่ จั ด จ้ า นเหล่ า นี้
หากรับประทานเป็นประจ�ำอาจส่งผลร้าย
ต่อสุขภาพได้...

รสเปรี้ยว

รสเปรี้ยวมีสรรพคุณในการหยุด
และระงับการหลั่งเหงื่อ ระงับการปล่อย
สารคัดหลั่งต่าง ๆ การหยุดเลือด แต่หาก
บริโภคอาหารรสเปรี้ยวมากเกินไปก็อาจ
ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพได้ อาทิ โรคท้ อ งร่ ว ง
เพราะการบริ โ ภคอาหารรสเปรี้ ย วมาก
เกินไปจะท�ำให้ร้อนใน ระบบน�้ำเหลืองใน
ร่างกายมีปัญหา โรคกระดูกผุ รสเปรี้ยว
จากน�ำ้ ส้มสายชูจะส่งผลต่อภาวะกระดูกได้

และรสหวานที่ ไ ด้ จ ากอาหารจ�ำพวก
คาร์ โ บไฮเดรตจะส่ ง ผลให้ รู ้ สึ ก สดชื่ น
กระปรี้ ก ระเปร่ า อย่ า งรวดเร็ ว แต่ ห าก
ปล่ อ ยให้ ร ะดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดสู ง หรื อ
ต�ำ่ กว่าปกติ อาจท�ำให้เป็นความดันโลหิตสูง
เบาหวาน และมีอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และโรคไตได้

รสเค็ม

โซเดียมเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
ของเกลือ ท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการควบคุม
ความสมดุ ล ของของเหลวในร่ า งกาย
ช่ ว ยควบคุ ม ระดั บ ความเป็ น กรด-ด่ า ง
ของเลือด แต่การบริโภครสเค็มมากเกินไป
จะท�ำให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูงกว่าปกติ
จึงท�ำให้รสู้ กึ ร้อนใน กระหายนำ�้ โดยเฉพาะ
ในเด็กและทารกอาจท�ำให้เกิดภาวะขาดน�ำ้ ได้
รสหวาน
เพราะไตยังไม่สามารถขับถ่ายโซเดียมส่วนเกิน
รสหวานมีสรรพคุณ บ�ำรุงเสริมสร้าง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ผู ้ ใ หญ่ และ
ลดการปวดเกร็งของกล้ามเนือ้ ลดอาการปวด อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้

รสเผ็ด
รสเผ็ดช่วยกระตุ้นการไหลเวียน
ของเลื อ ด ช่ ว ยให้ ก ารท�ำงานของปอด
และล�ำไส้ใหญ่เป็นไปตามปกติ ช่วยขับลม
ในกระเพาะอาหารและล�ำไส้ แต่การบริโภค
รสเผ็ดมากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
เช่ น ท�ำให้ เ กิ ด กรดในกระเพาะอาหาร
ท�ำให้ เ กิ ด สิ วได้ ง ่ า ย เพราะความเผ็ ด จะ
ท�ำให้ ต ่ อ มไขมั น ทั่ ว ร่ า งกายท�ำงานหนั ก
กว่าปกติ โรคไตที่เกิดจากการกินอาหารที่
มีเครือ่ งแกง เพราะในเครือ่ งแกงมีสว่ นผสม
ของเกลือ กะปิ ผงชูรส และอาจท�ำให้อ้วน
เพราะรสเผ็ดท�ำให้มีความอยากกินอาหาร
มากขึ้น
หากเราปรุงรสชาติอาหารแต่พอดี
ไม่เปรี้ยวมาก ไม่หวานมาก ไม่เค็มมาก
และไม่ เ ผ็ ด มาก เพี ย งแค่ นี้ ค วามอร่ อ ย
ก็ เ กิ ด ขึ้ น ได้ แถมไม่ ท�ำลายสุ ข ภาพ
ด้วยค่ะ

mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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มุมเครือข่าย

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย

เรื่องเล่าจากเครือข่าย

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (6)
ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ” เป็นการด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง อย. คณะท�ำงาน
ภาคประชาชน และเครือข่าย เพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก
เลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม มีความรู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง กล่าวอ้างเกินจริง ลดการกินอาหารหวาน เพือ่ ลดปัญหาภาวะอ้วน
โรคภัยต่าง ๆ และตระหนักถึง อันตรายของสเตียรอยด์ที่มีการน�ำมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง โดยก�ำหนดจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่คณะท�ำงาน
ภาคประชาชนและเครือข่ายคณะท�ำงาน ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559
พร้อมจัดเตรียมสื่อเผยแพร่ที่สนับสนุนการด�ำเนินงานส�ำหรับคณะท�ำงาน
ภาคประชาชนและเครือข่ายด้วย

สำ�

หรับโครงการ อย.น้อย ได้มกี ารลงพืน้ ทีอ่ กี 1 ครัง้ ในการท�ำกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายท้องถิ่น อปท.ร่วมกับโรงเรียน อย.น้อย
เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 จั ง หวั ด พั ง งา เริ่ ม จากการเดิ น รณรงค์
ให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย ที่ตลาดสดเทศบาลต�ำบล
โคกกลอย อ�ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อน�ำไป
ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารอีกด้วย และมาต่อกันที่กิจกรรมในโรงเรียน
ทุ่งโพธิ์วิทยา อ�ำเภอทุ่งโพธิ์ จังหวัดพังงา โดยการจัดเวทีเสวนา “อย.น้อย กับ
ภาคีเครือข่ายในชุมชนต�ำบลโคกกลอย” โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนทุง่ โพธิ์ นายกเทศมนตรีต�ำบลโคกกลอย ก�ำนัน-ผูใ้ หญ่บา้ น
พระสงฆ์ นักเรียน อย.น้อย และคุณครูวาสนา เจนการ ครูแกนน�ำ อย.น้อย
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ซึ่งยังเป็นตัวแทนคณะกรรมการครูแกนน�ำ อย.น้อย
ของจังหวัดพังงาด้วย

โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ขอเริ่มต้น
ด้วยการประมวลภาพการจัดกิจกรรม “แรงงาน AC (Asean Community)
สุขภาพดี บริโภคปลอดภัย” โดยใช้ชื่อกิจกรรมรณรงค์ว่า “อะมะฉลาดใช้
อะโก่ฉลาดซื้อ” มุ่งเน้นไปยังผู้ใช้แรงงานต่างด้าว (ชาวเมียนมา) โดยมุ่งหวัง
ให้แรงงานเหล่านี้ เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม
โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�ำเนินงาน ส่งผลให้ชุมชนแรงงานต่างด้าว บริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรคร้าย และไม่
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ก�ำหนดจัดกิจกรรม “เผยแพร่ เป็นภาระด้านการสาธารณสุขของประเทศ
m อ่านต่อหน้า 14
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อ่านต่อ

หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดูเล็กไป
ถนัดตา เมือ่ คลาคลำ�่ ไปด้วยแขกผูม้ เี กียรติทมี่ าร่วมเป็น
สักขีพยานและร่วมภาคภูมใิ จกับสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านคุณธรรมทั้ง 51 ราย ประกอบด้วย
ด้ า นอาหาร จ�ำนวน 14 ราย ได้ แ ก่
1. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 2. บริษัท
ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จ�ำกัด 3. บริษทั ชายน้อยฟูด้
จ�ำกัด 4. บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด 5. บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ำกัด 7. บริษัท ยาคอบส์
ดาวเออร์ เอ็กเบิรก์ ส์ ทีเอช จ�ำกัด 8. บริษทั ล�ำ่ สูง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) 9. บริษทั วันไทย
อุตสาหกรรมการอาหาร จ�ำกัด 10. บริษทั สกายไลน์
เฮลท์แคร์ จ�ำกัด 11. บริษทั หยัน่ หว่อ หยุน่ จ�ำกัด
12. บริ ษั ท อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล รี เ ฟรชเมนท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด 13. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น
แดรีส่ ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 14.บริษทั โอสถสภา จ�ำกัด
ด้ า นยา จ�ำนวน 6 ราย ได้ แ ก่ บ ริ ษั ท
1. โปลิฟาร์ม จ�ำกัด 2. บริษัท ยูโทเปี้ยน จ�ำกัด
3. บริษัท ยูนีซัน จ�ำกัด 4. บริษัท ยูเมด้า จ�ำกัด
5. บริษทั สหแพทย์เภสัช จ�ำกัด 6. บริษทั อ้วยอัน
โอสถ จ�ำกัด
ด้านเครือ่ งส�ำอาง จ�ำนวน 8 ราย ได้แก่
1. บริษทั การ์กวั ร์ แล็บ จ�ำกัด 2. บริษทั กิฟฟารีน
สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
3. บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จ�ำกัด 4. บริษัท

m ต่อจากหน้า 13
หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารรณรงค์ กิ จ กรรม
ในโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย. ได้มีการจัดงาน
แถลงข่าวผลส�ำเร็จของการจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร อาคาร 1 ชั้ น 1 ตึ ก อย. โดยมี
นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ เป็น
ประธาน พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้แทน
จากส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และผู ้ แ ทน
จากสถานประกอบการผลิตอาหาร
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ปวีณม์ ล จ�ำกัด 5. บริษทั แพน ราชเทวี กรุป๊ จ�ำกัด
(มหาชน) 6. บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์
จ�ำกัด 7. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ�ำกัด 8. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ด้านเครื่องมือแพทย์ จ�ำนวน 4 ราย
ได้ แ ก่ 1. บริ ษั ท โนวาเมดิ ค จ�ำกั ด 2. บริ ษั ท
เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จ�ำกัด 4. บริษัท
โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จ�ำกัด
ด้านวัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในบ้านเรือนหรือ
ทางสาธารณสุข จ�ำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. บริษัท
เชอร์ วู ้ ด เคมิ ค อล จ�ำกั ด (มหาชน) 2. บริ ษั ท
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ�ำกัด 3. บริษัท
ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จ�ำกัด 4. บริษัท ไอ.พี.
แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
ด้านยาและเครือ่ งส�ำอาง จ�ำนวน 2 ราย
ได้แก่ 1. บริษัท ไทยนครพัฒนา จ�ำกัด 2. มูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ
ด้านยาและวัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในบ้านเรือน
หรือทางสาธารณสุข คือ องค์การเภสัชกรรม
ด้านเครือ่ งส�ำอางและวัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้
ในบ้ า นเรื อ นหรื อ ทางสาธารณสุ ข คื อ บริ ษั ท
แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จ�ำนวน 11
ราย ได้ แ ก่ 1. วิสาหกิจ ชุม ชนแม่บ้านห้ว ยกาน
เบเกอรี่ จังหวัดล�ำพูน 2. กลุ่มแม่บ้านซับเจริญ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. TP FOOD (กลุ่มผลิตภัณฑ์

แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ) จังหวัดก�ำแพงเพชร
4. วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแม่ แ ม้ น ศรี จั ง หวั ด ลพบุ รี
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน�้ำ
โจ้โล้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 6. วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
อาหารบ้านห้วยเสือเต้น จังหวัดขอนแก่น 7. วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม จังหวัด
อุดรธานี 8. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยางหมู่ 2
จังหวัดบุรีรัมย์ 9. วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอก
ร่องมาลี จังหวัดอุบลราชธานี 10. วิสาหกิจชุมชน
ไข่เค็ม อสม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11. วิสาหกิจ
ชุมชนธรรมาธิปไตยชุมชนนอกค่าย จังหวัดปัตตานี
หลังจากมอบรางวัลแล้ว ประธานในพิธีได้กล่าว
แสดงความยินดี และเยี่ยมชมทุกบูธเพื่อเป็นขวัญ
และก�ำลังใจ

ท้ า ยนี้ ขอแสดงความยิ น ดี กั บ สถาน
ประกอบการทุกแห่ง ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกท่าน
รักษาความดี โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม
จริยธรรม สมทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจาก อย. เพือ่ เป็น
แบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่ผปู้ ระกอบการรายอืน่ ต่อไป

อย.แอ็คชั่น

อย. ไทย - สปป. ลาว ตกลงความร่วมมือด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สขุ เลขาธิการฯ อย. พร้อมคณะผ้บู ริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Somthavy Changvissommid Director - General
of Food and Drug Department (FDD), Lao P.D.R. และคณะฯ เนือ่ งในโอกาสมาเยือน อย. ศึกษาดูงานด่านอาหารและยาไทย และลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนทั้งสองประเทศ ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559

อย. เปิดตัว “ ORYOR SMART APPLICATION VERSION 3 ”
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัว “Oryor Smart Application Version 3” ปลดล๊อค
ระบบ ดูแลสุขภาพ 3 มิติ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
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อย.แอ็คชั่น

ปีที่ 7 ฉบับที่ 78 ประจำ�เดือนมีนาคม 2559

โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาในประเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. ให้การต้อนรับ Mr. Jacques Morenas หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (PIC/S
Assessment Team) และทีมงาน เพื่อตรวจประเมินระบบคุณภาพการผลิตยา และข้อกฎหมาย พร้อมสังเกตการณ์มาตรฐาน
วิธีการตรวจของคณะผู้ตรวจประเมินจาก อย. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2559

การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ�ำปี 2559
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นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ความปลอดภัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน (Innovation in Thailand’s Health
Products : A Step Forward towards Safety and Sustainable Development) ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9-10
มีนาคม 2559 โดยในการนี้ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สขุ เลขาธิการฯ อย. ได้มอบรางวัลแก่ผนู้ �ำเสนอผลงานทางวิชาการและกล่าวปิดการประชุมฯ
ในวันที่ 11 มีนาคม 2559

