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บก.  บอกข่าว
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วัตถุประสงค์ อย. Report

1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่าง	ๆ	 

	 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.	เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว	รวมท้ังผลงานเด่น	

	 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์		

	 และการดำาเนินงาน

4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

ภก.วีระชัย	นลวชัย		ผู้อำานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

กองบรรณาธิการ

นางสาวจิตรา		เอื้อจิตรบำารุง				นางผุสดี		เวชชพิพัฒน์

ภก.ศุภกาญจน์		โภคัย											ภญ.ศิริกุล		อำาพนธ์

นายบุญทิพย์		คงทอง				 นางสุวนีย์		สุขแสนนาน		

นายวัชรินทร์		เครือเนียม							 นางสาวดนิตา		เทียบโพธิ์

นายวิษณุ	โรจน์เรืองไร		 นางสาวสุภมาศ		วัยอุดมวุฒิ		

นางสาวจุฬาลักษณ์		นิพนธ์แก้ว	 นางสาวปณายา		โอฬารเวช	

นางสาวนะรารัตน์		แสนสุข	 นางสาวอรพรรณ	คุณาสกุลเลิศ	

นางสาวนันทิยา		ถวายทรัพย์	 นายทวชา		เพชรบุญยัง

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค		สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา		

กระทรวงสาธารณสุข		อำาเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000

โทรศัพท์	:	0	2590	7114,	0	2590	7117		โทรสาร	:	0	2591	8474

														e-mail	address	:	oryor@fda.moph.go.th

พิมพ์ที่

สำานักงานกิจการโรงพิมพ์		องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
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03 Hot Issue
ร้อนนี้  ผ่อนคลาย...กับไอศกรีม

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เตือนภัย ยาโปร

05 อย.ออนไลน์
แนะนำาเมนู ร้องเรียน ใน Oryor Smart 
Application Version 3

06 กินเป็น ใช้เป็น         
ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ อย.  
ตอน...ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง      
ข่าวฮอต ข่าวเด่น ในแวดวงอาหารและยา

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
หน้าร้อนนี ้ปกป้องผวิด้วย “ครมีกนัแดด” อย่างไร ?

10 รอบรู้เรื่องยา
“ยาดี” หรือ “ไม่ดี” ดูท่ีอะไร ?

12 เกร็ดเล็กน่ารู้          
5  โรคฮิตในช่วงหน้าร้อน

13 มุมเครือข่าย                    
เรื่องเล่าจากเครือข่าย ประจำาปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2559 (7)

15 อย.แอ็คชั่น
ภาพกิจกรรมของ อย

 	 อต้อนรบัเข้าสูเ่ทศกาลสงกรานต์หรอืปีใหม่ไทย	ปีนีห้ยดุยาวถงึ	5	วนั	ตัง้แต่วนัที	่13	-	17		

	 เมษายน	2559	โดยวันที่	13	เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์หรือวันผู้สูงอายุที่เรา													

คนไทยได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมา	ถัดอีก	1	วัน	คือ	14	เมษายน	ก็จะเป็น	

“วันครอบครัว”	 ถือเป็นโอกาสดีในการรวมญาติพี่น้องอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา	 รดนำ้าดำาหัว

ขอพรผู้ใหญ่	สรงนำ้าพระเพื่อเป็นสิริมงคล	หลายพื้นที่ในประเทศไทยต้องประสบปัญหาภัยแล้ง		

ขาดแคลนนำ้าใช้เพื่ออุปโภคบริโภค	เพื่อไม่ให้นำ้าถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์	แต่ยังคงรักษา

ประเพณีไทยรดนำ้าดำาหัว	และไม่ลดสีสันในการเล่นนำ้าสงกรานต์ไป	หลาย	ๆ	คนก็ช่วยกันคิด

กันไปต่าง	ๆ	นานา	จะประหยัดนำ้าอย่างไรดี	คิดเล่น	ๆ	โหวตเล้ย	!!		(ก.)	กำาหนดจุดรวมพล

เล่นนำา้	(ข.)	ห้ามนำาถงันำา้ขึน้รถกระบะสาดตามถนน	(ค.)	กำาหนดช่วงเวลาเล่นนำา้	15.00-21.00	น.				

(ง.)	ลดวนัเล่นนำา้สงกรานต์เหลอื	1	วนั	(จ.)	ยกเลกิเล่นสาดนำา้	คงไว้เพยีงรดนำา้ดำาหวัผูใ้หญ่	หรอื	

(ฉ.)	ถูกทุกข้อ	ทำาอย่างไรก็ได้ครับเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ของเราดำาเนินไปอย่างมีความสุข	

ร่วมกนัสบืสานประเพณทีีด่งีามให้คงอยูต่ลอดไป	พร้อม	ๆ	กบัการประหยดันำา้ในภาวะทีภ่ยัแล้ง	

คุกคามอยู่ในขณะนี้

	 พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ.....

วันที่	2	เมษายน	2559	ในโอกาสครบรอบ

วันพระราชสมภพ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	พระชนมายุครบ		61	พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ                                                         

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ                                                                               

ข้าพระพุทธเจ้า	กอง	บก.	วารสาร	อย.	Report																																

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ภาพปกหน้าจาก	www.photoontour.com



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

m อ่านต่อหน้า 14
03

ร้	 อน	ๆ	อย่างนี้	ชวนให้นึกถึงอาหาร		

	 คลายร ้อน	ขอนำ้าเย็น	ๆ	สักแก ้ว		

ของหวาน	ๆ	เยน็	ๆ	สกัถ้วย	ทำาให้นกึไปถงึ	

“ไอศกรมี” หรอืทีเ่รยีกกนัตดิปาก	“ไอตมิ” 

คงจะช ่วยบรรเทาความร ้อนรุ ่มของ

เดือนเมษายนลงได้บ้าง		

 มารูจ้กัไอศกรมีกนั...ไอศกรมีจดัเป็น											

อาหารที่กำาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน	

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่	

354	พ.ศ.	2556	เรื่องไอศกรีม	จะต้องมี

ไอศกรีมที่ทำาขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมัน

ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม 

 3. ไอศกรีมผสม	ได้แก่	ไอศกรีม

นมหรือไอศกรีมดัดแปลง	 แล้วแต่กรณ	ี

ซึ่งมีผลไม้หรือวัตถุอื่นที่เป็นอาหารผสม

อยู่ด้วย	 เช่น	ขนุน	ทุเรียน	ถั่วดำา	 เผือก	

เป็นต้น

 4. ไอศกรีมชนิดเหลวหรือแห้ง

หรอืผง	ได้แก่	ไอศกรมีนม	ไอศกรมีดดัแปลง		

หรอืไอศกรมีผสมทีเ่ป็นชนดิเหลว	หรือแห้ง	

คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำาหนด	

รวมทั้ ง สถาน ท่ีผ ลิตต ้ อ งปฏิบั ติ ตาม

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต	(GMP) 

ไอศกรีมที่จ�าหน่ายในท้องตลาด ได้แก่

 1. ไอศกรีมนม ได้แก่	ไอศกรีมที่

ทำ าขึ้ น โดยใช ้นมหรือผลิตภัณฑ ์ที่ ได ้

จากนม

 2. ไอศกรมดัดแปลง 	 ได ้แก ่

ไอศกรีมนมท่ีทำาข้ึนโดยใช้ไขมันชนิดอื่น

แทนมันเนยทั้งหมดหรือบางส่วน	 หรือ

เก็บไวทีอ่ณุหภูมิต่ำกวา 18 ํ ซ

Keep frozen under 18 ํ c

สวนประกอบโดยปริมาณ : น้ำ 52.53 % , น้ำตาล 7.95 % , กะทิ 13.55 %

ขอมูลสำหรับผูแพอาหาร : มีผลติภณัฑจากนมและเลซิตินจากถัว่เ
หลอืง

ไอศกรีมดัดแปลงผสมรสสม

ผลิตโดย  บริษัท เย็นใจ จำกัด

แตงกลิ่นเลียนธรรมชาติและเจือสีธรรม
ชาต ิ นม 11.34 % , แปงมัน 3.98 % , สม 10.45 %

88/24 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 7114 , 0 2590 7119 โทรสาร 0 2591 8474

wwww.yenjaiicecream.com

ภาชนะที่ใช้
ตักไอศกรีม													
ต้องสะอาด

ไอศกรีมประเภทตักขาย

xx-x-xxxxx-x-xxxx

ใส่และ

ร้อนนี ้ผ่อนคลาย...กับไอศกรีม
ควรเลือกซื้อไอศกรีมที่มีฉลากแสดงรายละเอียด
อย่างครบถ้วน ภาชนะที่บรรจุไอศกรีม
ต้องสะอาด ปิดสนิท

สุขลักษณะของผู้ขาย	
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็บมือ	
การแต่งกายต้องสะอาด

ไอศกรีมต้องไม่เหลวหรือมีลักษณะ
เหมือนเคยละลายมาแล้ว

เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย	อย.	13	หลัก

ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต

ส่วนประกอบที่สำาคัญ
แสดงข้อมูลสำาหรับผู้แพ้อาหาร
แสดงข้อความ“เจือสีธรรมชาติ”	“แต่งกลิ่นธรรมชาติ”	
“แต่งกลิ่นสังเคราะห์”	เป็นต้น

วันเดือนปีที่ผลิต	
วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน
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04

สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

	 								การใช้ยาที่ไม่ได้หวังผลเพื่อการบำาบัด	บรรเทา	รักษาโรค	แต่หวังผลไปในทาง
ที่ไม่เหมาะสม	เช่น	มึนเมา	มึนงง	เคล้ิม	นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว	ยังทำาให้เกิด		
ผลเสียต่อร่างกายของผู้ใช้	และเกิดผลกระทบท่ีเสียหายต่อร่างกายของผู้ใช้และต่อผู้อื่น	
ในสังคมทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 ทรัพย์สิน	 ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวกำาลังขยายในวงกว้าง	
ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
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อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ	

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ห

แนะนำ�เมนู ร้องเรียน 
ใน Oryor Smart Application Version 3

	 ลังจากเปิดตัวกันไปไม่นานสำาหรับ	Oryor	Smart	Application	version	3

	 ภายในก็ยังคงมีบางเมนูเหมือนกับ	version	2	ฉบับนี้ขอแนะนำาเมนูร้องเรียน																																																																																															

ทีผู่บ้รโิภคสามารถแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีน	 เมือ่พบปัญหาจากการบรโิภคผลิตภณัฑ์

สุขภาพได้อย่างทันทีทันใด

 หมายเหตุ	:	การให้ข้อมูลยิ่งละเอียดเท่าไร	จะทำาให้เจ้าหน้าที่สามารถทำางานได้อย่างรวดเร็ว	และ

การให้เบอร์หรืออีเมล์ติดต่อกลับ	จะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

	 ภายในเมนู	ร้องเรียน	มีข้อมูลที่ผู ้บริโภคจำาเป็นต้องกรอก	ประกอบด้วย	

1. หมวด	ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหา	ผู ้บริโภคต้องการแจ้ง	ได้แก่	ยา	อาหาร	

		 เครื่องสำาอาง	สิ่งเสพติด	เครื่องมือแพทย์	วัตถุอันตราย	และอื่น	ๆ				

2. ชื่อ นามสกุล	ของผู้แจ้ง

3. E-mail	ของผู้แจ้ง

4. เบอร์ติดต่อ	ของผู้แจ้ง

5. รายละเอียด	ผู ้บริโภคสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่พบเจอซึ่งไม่ถูกต้อง

	 ได้อย่างไม่จำากัด	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบแก่เจ้าหน้าที่

6. ถ่ายรูป	ผู้บริโภคสามารถถ่ายรูปผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นปัญหาหรือหากพบเจอผลติภณัฑ์			

	 ซ่ึงคดิว่าไม่ถูกต้อง	กส็ามารถถ่ายรูปได้อย่างทันที	(ในกรณท่ีีท่านเปิดฟังก์ชัน่	GPS		

	 ระบบจะส่งพิกัดตำาแหน่งสถานที่ถ่ายภาพไว้	ทำาให้เจ้าหน้าที่สามารถไปที่เกิดเหตุ	

	 ได้อย่างรวดเร็ว	ทั้งนี้ท่านสามารถปิดระบบการทำางานของ	GPS	นี้ได้)

	 เมื่อกรอกรายละเอียดและถ่ายรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหาครบเรียบร้อย

แล้ว	สามารถกดส่งคำาร้องได้ทันที	ข้อมูลที่แจ้งจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง	

หากข้อมลูครบถ้วนและเพยีงพอ	ทางเจ้าหน้าทีจ่ะดำาเนนิการตรวจสอบทนัท	ีแต่หาก		

ข้อมูลยังไม่เพียงพอทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับมายังเบอร์ที่ได้แจ้งไว้	 (ทั้งนี้ข้อมูล

ที่ท่านแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน	ทาง	อย.	ขอรับรองว่าจะเก็บเป็นความลับ)

	 เพียงข้อมูลหรือปัญหาเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ที่ท่านพบเจอ

ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ได้เป็น

อย่างดีและยังเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายเช่นกัน
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กินเป็น ใช้เป็น

เ

ตรวจสอบโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ อย.
ตอน...ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร         
จะใกล้เคียงกบัผลติภณัฑ์ยา แต่ไม่ใช่ผลติภณัฑ์ยา               

จงึไม่สามารถรักษาโรค ลดความอ้วน หรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายได้

	 ช่ือได้หรือไม่...	กับโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบนี้	“ช่วยลดนำ้าหนัก	ลดไขมัน	

	 ส่วนเกิน”		“ป้องกันมะเร็ง	เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง”		“อกฟู	รูฟิต”		“ช่วยเสริม

สมรรถภาพทางเพศ”	

	 ในปัจจุบันการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในลักษณะโอ้อวดสรรพคุณ

เกนิจรงิ	 เช่น	 อ้างสรรพคณุช่วยเสรมิความงาม	 อ้างช่วยลดนำา้หนกั	 หรืออ้างว่ารักษาโรคได้

ยังคงพบเห็นได้ทั่วไปตามสื่อต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์	วิทยุ	นิตยสาร	และสื่อสิ่งพิมพ์

ต่าง	ๆ	ซึ่งโฆษณาลักษณะดังกล่าวเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต	และเป็นโฆษณา

ท่ีหลอกลวง	 แต่ยังมีผู้บริโภคบางรายหลงเชื่อคำาโฆษณา	 ซื้อมาบริโภคจนเกือบได้รับ

อันตรายจากการปนเปื ้อนยาหรือสาร

อันตราย

	 ตามกฎหมาย	อาหาร	หมายถึง

ของกินหรือเครื่องคำ้าจุนชีวิต	 ได้แก่	 วัตถุ

ทุกชนิดที่คนกิน	ดื่ม	อม	หรือนำาเข้าสู ่

ร ่างกายไม่ว ่าด ้วยวิธีใด	 ๆ	 หรือในรูป

ลกัษณะใด	ๆ	เช่น	ขนมขบเค้ียว	นำา้บรโิภค																									

นมโค	นมปรงุแต่ง	กาแฟ	เครือ่งดืม่	เป็นต้น	

แต่ไม่รวมถึงยา	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาท	 หรือยาเสพติดให้โทษ	 ส่วน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเพียงผลิตภัณฑ์

ที่ ใช ้ รั บประทานนอกเหนือจากการ

รับประทานอาหารปกติ	แม้ว่ารูปลักษณ์

ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะใกล้เคียง

กับผลิตภัณฑ์ยา	 แต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยา			

จึงไม่สามารถรักษาโรค	 ลดความอ้วน		

หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายได้

นำาเข้าจากสวิสเซอร์แลนด์

เร่งผิวขาวเนียน อมชมพู 100 % เห็นผลภายใน 7 วัน

Detox ตับ และป้องกันการเกิดมะเร็ง

“สูตรเข้มข้น”           
กระชับรูปหน้า V Shape                      
ลบรอยแผลเป็น                           
สิว  ฝ้า  กระ                                 
จุดด่างดำา                
รับประทาน                     
เป็นประจำา                 
เพิ่มความ                         
เปล่งประกาย               
แก่ผิว                                 

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



ปีที่ 7  ฉบับที่ 79  ประจำาเดือนเมษายน 2559

07

เอกสารอ้างอิง	 :	 -		 หนังสือ	กินดี	ใช้เป็น	คนไทยไกลโรค	เรื่อง	ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์	
	 	 	 สุขภาพ	โดย	กองพัฒนาศักยภาพผู ้บริโภค	สำานักงานคณะกรรมการ 
	 	 	 อาหารและยา     
  -  พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	เข้าถึงได้จาก		http://elib.fda.moph.
                             go.th/fulltext2/กฎหมาย/กองควบคุมอาหาร/พรบ/56/รวมเล่ม%20 
   2556.pdf

ความจริงท่ีต ้องรู ้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร...

	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีโฆษณา

โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง	มักมีการลักลอบ

ใส่ยาแผนปัจจุบันหรือสารที่มีฤทธิ์เป็นยา

ลงไป	 ซึ่งหากผู้บริโภคแพ้ยาหรือได้รับยา

เกินขนาด	อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้	

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

	 c	ควรอ่านรายละเอียดบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก่อนตัดสินใจซื้อ

ทุกครั้ง	โดยฉลากต้องแสดงข้อความ	ได้แก่	ชื่ออาหาร	เลขสารบบอาหาร	13	หลัก

ในเครื่องหมาย	อย.		 	 	 	ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/นำาเข้า	ส่วนผสม	คำาแนะนำา	

คำาเตือนต่าง	ๆ	เป็นต้น

 c	เมือ่พบเหน็โฆษณาผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	ควรสงัเกตเลขท่ีอนญุาตโฆษณา 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับอนุญาตบนสื่อโฆษณา	เช่น	ฆอ.	999/2543

 c	อย่าหลงเชื่อค�าโฆษณาที่นอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่บนฉลาก

จ�าไว้เสมอว่า... 

 c	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา	ไม่สามารถป้องกัน	บำาบัด	รักษาโรคใด	ๆ	

 c	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกาย

 c	อย. ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาในเชิงบำาบัด	รักษา	

หรือบรรเทาโรคใด	ๆ	ได้

	 อย่างไรกต็าม	หากผูบ้รโิภคพบเหน็การโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพโอ้อวดสรรพคุณ	

เกินจริง	ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่	สายด่วน อย. โทร. 1556	หรือร้องเรียนผ่าน Oryor 

Smart Application	 เพื่อ	อย.	จะได้ตรวจสอบและปราบปรามการกระทำาผิด						

ดังกล่าวต่อไป

xx-x-xxxxx-x-xxxx

ก่อนใช้

หลังใช้

นำาเข้าจากสวิสเซอร์แลนด์

เร่งผิวขาวเนียน อมชมพู 100 % เห็นผลภายใน 7 วัน

Detox ตับ และป้องกันการเกิดมะเร็ง

AURA WHITE  X Plus+AURA WHITE  X Plus+

Idea ด ีมีรางวัล
 ขอเชญิ	แฟน	อย.	Report	เสนอความคดิในการปรบัปรงุ	วารสาร	อย.	Report	
ควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง	 เช่น	 ควรเพิ่มเนื้อหาหรือคอลัมน์อะไร Idea ไหน   
โดนใจ กอง บก. รับของรางวัลไปเลย  ส่งแนวความคิดของท่านพร้อม	ชื่อ	ที่อยู่	
เบอร์โทรศัพท์	มาที่ email : oryor.report@gmail.com หรือ ส่งจดหมายมาที่     
กอง บก. อย.Report กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2559

รางวัลรอท่านอยู่
กระเป๋าหนัง	สุดเท่

กล่องใส่ปากกา
พร้อนนาฬิกา	อเนกประสงค์

เสื้อยืด	ลายสุดหล่อ

กระเป๋าผ้า	สุดเก๋ Idea ด ีมีรางวัลIdea ด ีมีรางวัล

เสื้อยืด	สีสุดสวย
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 7  ฉบับที่ 79  ประจำาเดือนเมษายน 2559

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 สวัสดีแฟน ๆ ค่ะ ร้อน ๆ ร้อน ร้อนจริง ๆ ร้อนกายได้แต่อย่าร้อนใจเด็ดขาด มิเช่นนั้นอาจเกิดการเจ็บป่วย  
ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพใจได้ค่ะ เก็บข่าว...อยากเห็นทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคร้ายต่าง ๆ     
โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนี้  ขอให้ระมัดระวังการบริโภคนำ้าดื่ม นำ้าแข็ง และไอศกรีม เป็นพิเศษ

น�้า

ร้อนนี้ ระวังการบริโภคนำ้าดื่ม นำ้าแข็ง และไอศกรีม เพราะเส่ียง
ต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย 

		 ดื่ม	นำ้าแข็ง	และไอศกรีม	หาก	
	 ขัน้ตอนการผลติและการเกบ็รกัษา
ที่ไม่ดี	 อาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
ได้ง่ายและรวดเรว็	ดงันัน้	ควรเลอืกซือ้นำา้ดืม่	
จากภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท		
ไม่ร่ัวซึมหรือมีรอยสกปรก	 ลักษณะของ	
นำ้าต้องใส	สะอาด	ไม่มีตะกอน	ไม่มีสี	กลิ่น	
รสที่ผิดปกติ	 หากเลือกซื้อนำ้าแข็ง	 สังเกต
ถุงบรรจุต้องสะอาด	ปิดผนึกแน่นหนา	
ไม่มีคราบสี	 ฝุ ่นผงหรือสิ่งแปลกปลอม
ในก้อนนำา้แขง็	สำาหรบัไอศกรมี	ภาชนะบรรจุ
ต้องสะอาดและปิดสนิท	 ไม่มีรอยฉีกขาด					
เป็นต้น	ที่สำาคัญก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	
ควรสังเกตฉลากต้องแสดงรายละเอียด
ครบถ้วน	เพื่อความปลอดภัยค่ะ					
	 อากาศร้อน	ๆ	แบบนี้	หลายบ้าน
มักนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	
ให้กบัสตัว์เลีย้ง	จนทำาให้มมีจิฉาชีพหลอกลวง								
ประชาชน	โดยอ้างว่าเป็นบคุลากรของ	อย.	

รับฉีดวัคซีนดังกล่าว	50	บาทต่อเข็ม	ขอ
อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ	เนื่องจากมิใช่
ภารกจิของ	อย.	ในการรบับรกิารตรวจหรอื	
รกัษาโรคให้กบัคนหรือสัตว์เล้ียงแต่อย่างใด				
จึงควรพาสัตว์เล้ียงไปรับการฉีดวัคซีน		
กับสัตวแพทย ์ที่ ได ้ รับอนุญาตและมี
ใบประกอบโรคศิลปะ	หรือหากมีเจ้าหน้าที่
ไปออกหน่วยรับบริการจะมีประกาศและ
แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า	และเมื่อ
ฉีดวัคซีนแล้วจะมีป้ายรับรองการฉีดวัคซีน
ให้แก่สัตว์เลี้ยงด้วย	มาที่ข่าวควรรู้เกี่ยวกับ		
อุปกรณ์ที่ใช้สักเพื่อความสวยงาม	 เช่น		
สกัคิว้	รมิฝีปาก	หวันม	เป็นต้น	หรอือปุกรณ์
ทีใ่ช้สกัเพ่ือจารีตประเพณทีางศาสนา	ไม่ได้									
จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ค่ะ	อย.	ได้ออกข่าว							
แนะนำาผู ้บริโภค	หากจะสักในรูปแบบ
ดงักล่าวควรให้ความสำาคญัในสถานทีใ่ช้สกั																																												
ต้องมคีวามสะอาด	อปุกรณ์ทีใ่ช้ต้องปราศจาก
เชื้อ	 มีการล้างฆ่าเชื้อก่อนนำามาสัก	 สีที่ใช้
ในการสกัควรแยกหลอดสีในลูกค้าแต่ละราย									
ไม่ควรใช้ร่วมกันเพราะอาจทำาให้เกิดการ						
ติดเชื้อได้	 และฉบับนี้ไม่พลาดเล่าเรื่องดี	ๆ
จาก	อย.	เช่นเคย	โดย	อย.	เผยความคบืหน้า																																				
ในการสมคัรเป็นสมาชกิ	PIC/S	(Pharma-		
ceutical	 Inspection	 Co-operation	
Scheme)	 เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบ
การตรวจและหน่วยตรวจประเมิน	GMP																																																						

ด้านยา	ให้เป็นสากล	สนบัสนนุอตุสาหกรรมยา																																
ผูป่้วยสามารถเข้าถงึยาทีผ่ลิตอย่างมีคุณภาพ	
มาตรฐาน		 	
	 ปิดท้าย	เกบ็ข่าวขอยำา้ว่าช่วงฤดรู้อน											
มาเยือนให้ระวัง	6	 โรคประจำาที่มักเกิดขึ้น																
ได้แก่	อหวิาตกโรค	อาหารเป็นพษิ	อุจจาระ
ร่วง	ไทฟอยด์	บิด	และไวรัสตับอักเสบเอ	
วธิป้ีองกนัขอให้ยดึหลกั	“กนิร้อน	ช้อนกลาง	
และล้างมือ”	 แถมอีกนิด	 ขอให้ทุกท่าน
ใช้นำ้าทุกหยดอย่างรู้คุณค่า	ร่วมมือ	ร่วมใจ
กนัประหยดันำา้ในช่วงหน้าร้อนนีแ้ละตลอดไป							
ด้วยค่ะ	 	

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง

ติดตามอ่านรายละเอียดข่าว                                         
เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ อย.         
(www.fda.moph.go.th) 

อย. ย่อมาจาก                 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

หน้าร้อนนี้ ปกป้องผิวด้วย “ครีมกันแดด”อย่างไร ?

 เข้าสู่ฤดูร้อนแบบเต็มรูปแบบกันแล้ว คงทำาให้สาว ๆ หลาย ๆ คน
เป็นกังวลกับการดูแลสุขภาพผิว เนื่องจากแสงแดดในช่วงหน้าร้อนแบบนี้
สามารถทำาร้ายผิวของเราได้ ฉบับนี้เราจะมาแนะนำาเทคนิคในการเลือกซื้อ                                                                                                           
เลือกใช้ครีมกันแดด เพ่ือให้เราใช้ครีมกันแดดได้อย่างถูกวิธี และเต็ม
ประสิทธิภาพกันค่ะ

 สวัสดีค ่ะ อยากจะรบกวนขอ 

 ทราบว่ามีวิธี เลือกซื้อและวิธี

ใช้ครีมกันแดดช่วงอากาศร้อน ๆ แบบนี้   

ไหมคะ และอยากรู ้ว ่ าต ้องใช ้  SPF 

สูงเท่าไหร่ถึงจะดี ขอบคุณค่ะ

 การเลือกใช้ครีมกันแดดเพื่อเป็น	

	 ตัวช่วยในการปกป้องแสงแดดน้ัน																										

ควรพจิารณาจากค่า	SPF	และค่า	PA	โดย					

ค่า	SPF	(Sun	Protection	Factor)	ช่วย																																			

ป้องกนัรงัสยีวูบีทีีเ่ป็นสาเหตขุองผวิไหม้แดง																																									

เป็นตัวบ่งบอกให้ทราบว่าผิวหนังจะถูก

แสงแดดได้นานแค่ไหน	 ผิวถึงจะไหม้

เช่น	 ถ้าปกตบิคุคลนัน้โดนแสงแดดได้นาน																																												

เป็นเวลา	10	นาท	ีแล้วผวิไหม้	 เมือ่ทาครมี	

ที่มีค่า	SPF	15	จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการป้องกันแสงแดดได้ถึง	15	เท่า	เมื่อ																																												

เทยีบกบัตอนไม่ทา	มค่ีาเท่ากบั	(10*15=150)	

150	นาท	ี ในการเลือก	SPF	ควรคำานึงถึง																																											

สภาพพืน้ทีแ่ละความเข้มของแสง	โดยทัว่ไป				

สามารถใช้ครีมกันแดดที่มีค ่า	SPF	15	

หากอยูก่ลางแจ้งหรอืเล่นกฬีา	อาจใช้ค่า	SPF	

30	หรือมากกว่าแม้การเลือกใช้	SPF	ยิ่งสูง									

ยิง่ป้องกนัแสงแดดได้นานข้ึน	แต่การเลอืกใช้																																																

ครีมกันแดดที่มีค่า	SPF	สูงมากก็เท่ากับ		

มสีารป้องกนัแดดทีม่คีวามเข้มข้นสงู	 เมือ่ใช้																																											

อาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวได้มากกว่า																																										

ครีมที่มีค่า	SPF	ตำ่า	จึงต้องระมัดระวัง			

ในการใช้เพิ่มมากขึ้น	สำาหรับครีมกันแดด																	

ท่ีระบุว่ามค่ีา	SPF	สงูกว่า	50	(ปัจจุบนัค่า	SPF				

สูงกว่า	50	ให้แสดงเป็น	SPF	50+)	ก็ไม่ได้																																									

หมายความว่าประสิทธิภาพสูงแตกต่างกับ																												

ค่า	SPF	30	เท่าไหร่นกั	แต่ในเรือ่งของราคา																																								

อาจแตกต่างกนัมาก	ผูบ้รโิภคจึงควรพจิารณา																																													

ในการเลอืกซ้ือผลิตภณัฑ์ตามความเหมาะสม																											

ส่วนค่า	PA	คอื	ค่า	PFA	(Protection	factor	

for	UV-A)	จะช่วยป้องกันรังสียูวีเอ	ที่เป็น				

สาเหตขุองริว้รอยเหีย่วย่นและมะเรง็ผวิหนงั	

โดยสามารถดูค่าบนฉลากแสดงเป็นระดับ	

PA+,	PA++,	และ	PA+++	ตามระดับ

ความสามารถในการปกป้องรงัส	ีUV	จากน้อย

ไปหามาก	

	 ทัง้นีก้ารป้องกนัอนัตรายจากแสงแดด																																																				

ท่ีดี ท่ีสุดคือการหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด																																													

ในช่วงเวลา	9.00	–	16.00	น.	ควรแต่งกาย

ด้วยเสื้อผ้าปกคลุมมิดชิด	สวมแว่นกันแดด	

หมวกปีกกว้าง	หรือกางร่มเสมอเมื่อต้อง

ทำากิจกรรมกลางแจ้ง	 และควรเลือกครีม

กันแดดที่ เหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละ

ประเภท 

 อย่าลืมนะคะ	หากท่านผู้อ ่าน

มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ส า ม า ร ถ ส ่ ง จ ด หม า ย ม า ถ า ม เ ร า ที่

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนา         

ศกัยภาพผูบ้รโิภค ส�านักงานคณะกรรมการ      

อาหารและยา เลขที ่88/24 ถนนตวิานนท์ 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000	พบกันใหม่			

ในฉบับหน้านะคะ	สวัสดีค่ะ

ชื่อเคร�่องสำอาง
และชื่อทางการคา

ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางทุกชนิด
จะไม่มีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก
แต่จะต้องแสดง “เลขที่ใบรับแจ้ง” 

เป็นตัวเลข 10 หลัก เช่น 10 -1- 5512345 
พร้อมทั้งฉลากภาษาไทย
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รอบรู้เรื่องยา นายทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		เภสัชกรชำานาญการ	สำานักยา	อย.

“ยาดี” หรือ “ไม่ดี” ดูที่อะไร ?

“

”

สถานที่ผลิตยาต้องผ่านการตรวจสอบ                                            
และได้รับ “ ใบอนุญาตสถานที่ผลิตยา ”    

จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)                                              
เสียก่อน จึงจะน�าต�ารบัยาทีจ่ะผลติ             
มาขอขึน้ทะเบยีนต�ารบัยาจาก อย.

	 “ยาดี”	 หรือ	 “ไม่ดี”	 เป็นคำาที่ผู ้ใช้ยาหลายคนมักกล่าวถึงยาท่ีตนเคยมี

ประสบการณ์ในการใช้เพื่อบำาบัด	บรรเทา	รักษา	หรือป้องกันโรค		หรือกล่าวถึงที่มา

ของยาที่ได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ	ใช้แล้วหายจากโรคหรือการเจ็บป่วย...ว่าเป็น	“ยาดี”	

แต่	“ยา”	จะดีหรือไม่นั้น	พิจารณาได้จากขั้นตอนต่าง	ๆ	ดังนี้

 2. การผลิตยา จะต้องดำาเนนิการ	

ผลิตภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ

ผลติยา	(Good	Manufacturing	Practice	

:	 GMP)	 สถานที่ผลิตยาต้องผ่านการ

ตรวจสอบ	 และได้รับ	 “ใบอนญุาตสถานที	่		

ผลิตยา”	 จากสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 (อย.)	 เสียก ่อน	 จึงจะ

นำาตำารับยาที่จะผลิต	 มาขอขึ้นทะเบียน

ตำารับยาจาก	อย.	ทั้งนี้	อย.	เป็นผู้พิจารณา

ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์

 1. การศึกษา ค้นคว้า วิจัย กว่า

จะมาเป็นยาตัวหนึ่ง	ๆ	นั้น	จะเริ่มต้น

จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร	์

โดยอาจจะเร่ิมต ้นจากสารธรรมชาติ

พืชสมุนไพร	 หรือการวิเคราะห์โครงสร้าง	

สังเคราะห์ขึ้นมาด้วยวิธีทางเคมี	 หรือ

ออกแบบโมเลกุลด้วยแบบจำาลองทาง
คอมพิวเตอร์	 ในขั้นตอนนี้จะมีการลองผิด	ลองถูก	จากสารมากมาย	มีความล้มเหลว

เกดิขึน้นบัครัง้ไม่ถ้วน	กว่าจะได้มาซึง่สารเพยีงไม่กีต่วัท่ีพร้อมท่ีจะนำาไปใช้กบัสัตว์ทดลอง	

และเมื่อทดลองจนมั่นใจถึงประสิทธิภาพ	และความปลอดภัยแล้ว	จึงจะนำามาศึกษา

ในมนุษย์	ก่อนจะนำาข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตำารับยาต่อไป ภาพจาก		http://pharmatips.doyouknow.in/images/2015.07/how-to-gmp-inspection-in-pharma-production-dept-070923387310601.png

ภาพจาก	http://www.prema.or.th/knowledge.php?CId=1&Id=9&menu=
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เจาะลึกในมิติของคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	

และความปลอดภัย	 ก ่อนที่จะอนุมัติ	

“ใบสำาคัญการขึ้นทะเบียนตำารับยา”						

ต่อไป	

องศาเซลเซยีส	 ทัง้นีก้ารจดัเกบ็จะต้องไม่ให้		

ยาสัมผัสกับแสงแดด	 หรือจัดเก็บในที	่		

ท่ีมคีวามชืน้สงู	รวมถงึการควบคมุการขายยา				

การทำาบัญชี	 และรายงานต่าง	ๆ	ตามที่

กฎหมายกำาหนด

 4. การเลือกสรรยาที่เหมาะสม

กับผู้ป่วยแต่ละราย	 “ยา”	 เป็นสิ่งที่อาจ

เกิดอันตรายได้หากมีการใช้ที่ไม่เหมาะสม				

กฎหมายจึงมีการควบคุมให้การขายยา

จะต้องขอรับใบอนุญาตจาก	อย.	หรือ

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 เสียก่อน

 3. การจัดเก็บและการขนส่ง	ยา

ที่ผลิตออกมาจะต้องถูกจัดเก็บ	 และขนส่ง

ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมต่อการจัดเก็บยา											

นั้น	ๆ	ตามฉลาก	และข้อมูลต่าง	ๆ	ท่ีได้

ขึ้นทะเบียนตำารับยาไว ้กับสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา		สำาหรับยา

โดยทั่วไปจะต้องจัดเก็บในท่ีท่ีมีอุณหภูมิ

ไม่เกิน	30	องศาเซลเซียส	กรณียาท่ีต้อง

จัดเก็บในตู้เย็นจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิ	 2-8	 จึงจะสามารถดำาเนินการขายยาได้	และ

ในกรณีของร้านขายยาแผนปัจจุบันจะ

ต้องมี	“เภสัชกร”	 ซ่ึงผ่านการรับรองโดย

มีใบประกอบวิชาชีพฯจากสภาเภสัชกรรม	

เป็นผู ้ควบคุมการขายยาให้เป็นไปตาม

หลักวิชาการ	สอดคล้องกับกฎหมาย	และ				

จรรยาบรรณ		มคีวามเหมาะสมเฉพาะเจาะจง																																	

กับผู้ใช้ยาแต่ละราย

 5. การใช้ยาอย่างถูกต้อง	 และ

การดูแลตนเองของผู ้ป่วย	 เมื่อผู ้ป่วย

ได้รับยาจากแพทย์	หรือ	เภสัชกร	 ส่ิงท่ี		

สำาคญัทีส่ดุคอื	ความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั		

การใช้ยา	 ตามฉลากยา	 และคำาแนะนำา

ที่ได้รับจากแพทย์	 หรือเภสัชกร	 ร่วมกับ

ความร่วมมือของผู้ป่วยในการดูแลตนเอง		

ออกกำาลังกายสมำา่เสมอ	พกัผ่อนให้เพยีงพอ				

รับประทานอาหารท่ีมปีระโยชน์	หลกีเลีย่ง	

อาหารหรือปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของโรค

หรือการเจ็บป่วย	เป็นต้น

		จากทั้งหมด

ข้างต้นจะเห็นว่า													

ยาจะดีหรือไม่นั้น																			

ในทุก	ๆ										

องค์ประกอบ					

ข้างต้นล้วนมีความ

สำาคัญ		โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	การใช้ยา

อย่างถูกต้อง และ

การดูแลตนเอง  

ของผู้ป่วย

ภาพจาก	http://www.onlymyhealth.com/imported/imag-
es/2012/July/21_Jul_2012/Medicines-Use-Them-Safely.jpg

ภาพจาก  http://glosarij.me/foto/glosarij-03.jpg

ภาพจาก		http://pharmatips.doyouknow.in/images/2015.07/how-to-gmp-inspection-in-pharma-production-dept-070923387310601.png
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 7  ฉบับที่ 79  ประจำาเดือนเมษายน 2559

จ

ที่มา	:	http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/25200

5 โรคฮิตในช่วงหน้าร้อน

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค ยึดหลัก 
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ป้องกันการติดเชื้อ 

และเพื่อสุขอนามัยที่ดีในการกินอาหาร

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

	 ากสภาพที่ร้อนจัด	แถมอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้หลายคนรับมือกับ	

	 สภาพอากาศร้อนจัด	แทบไม่ทัน	จนทำาให้เกิดโรคต่าง	ๆ	ได้	เกร็ดเล็กน่ารู้ฉบับนี้จึงนำา

เรื่อง	5	โรคฮิตในช่วงหน้าร้อน	พร้อมวิธีหลีกเลี่ยงป้องกันมาฝาก	ไปดูกันเลย…

  1. ไมเกรน : โรคทีเ่กดิจากอากาศทีร้่อนจัด	ซึง่ผลการวจิยั	พบว่า	อณุหภมูทิีข่ึน้ทกุ	ๆ	

5	องศาเซลเซียส	จะทำาให้หลอดเลือดแดงในสมองเกิดการบีบตัวและคลายตัวมากกว่าปกต	ิ

จึงทำาให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง	 ดังนั้น	 ควรหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่ที่อากาศร้อนจัด	

หรือหากจำาเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่อากาศร้อนให้ลองดื่มนำ้าเย็นแต่ไม่เย็นจัด	จะช่วยให้คลาย

ความร้อนได้	และถ้าได้นอนหลับตานิ่ง	ๆ	สักพักอาการก็จะดีขึ้น

  2. ขาดน�้า :	จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำาให้มีเหงื่อมากกว่าปกติ	และหากดื่มนำ้า

ไม่เพียงพอก็จะทำาให้ร่างกายขาดนำ้า	ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย	ซึ่งการดื่มนำ้าเปล่าวันละ	1.5	

–	2	ลิตร	จะช่วยปรับอุณหภูมิร่างกาย	และป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดนำ้าได้อีกด้วย

  3. เป็นลม :	เป็นโรคทีไ่ม่อนัตราย	แต่กเ็กดิขึน้ได้กบัทกุคน	ซึง่ต่างจาก	Heat	Stroke	

ที่เกิดจากการอยู่กลางแจ้งที่แดดจัด	ๆ	เป็นเวลานาน	จนอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน	40	องศา

เซลเซียส	ทำาให้ช็อก	หน้ามืด	วิงเวียน	ระบบต่างๆ	ภายในร่างกายไม่ทำางาน	ดังนั้น	ควร				

หลีกเลี่ยงการอยู ่กลางแจ้งที่แดดจัด	ๆ	ดื่มนำ้าให้เพียงพอ	และท่ีสำาคัญควรลดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในช่วงหน้าร้อน

  4. ท้องเสยี หรอืโรคอาหารเป็นพษิ :                     

ในสภาพอากาศร้อน	ๆ	เชื้อโรคต่าง	ๆ	จะ

เจริญเติบโตได้ดี	ทำาให้อาหารบูดเสียง่าย

และยิ่งถ้ากินอาหารที่ไม่สะอาด	 ก็จะทำาให้

ท้องเสียหรือเป็นโรคอาหารเป็นพิษได้	 วิธีที่ดี

ที่สุด	 ยึดหลัก	 “กินร้อน	 ช้อนกลาง	 ล้างมือ”	

ป้องกันการติดเช้ือ	 และเพื่อสุขอนามัยที่ดี		

ในการกินอาหาร

  5. โรคหวัด : 	 เมื่ออากาศร้อนจัด	

หลายคนมักคลายร้อนด้วยความเย็น	 เช่น											

นำา้ดืม่ท่ีเยน็จดั	นำา้แข็ง	ไอศกรมี	ทำาให้ร่างกาย	

ปรับตัวไม ่ทันกับอุณหภูมิ ท่ีเปล่ียนแปลง

กะทันหัน	 จึงทำาให้เป็นหวัด	 เจ็บคอ	 หรือ

เป็นไข้ได้	 ฉะนั้น	 เพื่อหลีกเล่ียงการเจ็บป่วย	

ควรดื่มนำ้าท่ีอุณหภูมิปกติ	 และหากต้องการ

กินนำ้าแข็ง	หรือไอศกรีม	ก็ควรค่อย	ๆ	กิน	

เพื่อให้ร่างกายค่อย	ๆ	ปรับตัว

กินร้อน

ช้อนกลาง

ล้างมือ
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มุมเครือข่าย

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย           
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (7)  

โ	 	ครงการ	อย.น้อย	จะมีงานใหญ่ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม	หรือ	สิงหาคม	2559	คืองานมอบโล่		อย.น้อย	Community
	 	Network	Award	เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ที่	
มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมโครงการ	อย.น้อย	อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง	จำานวน	๑๑๒	โล่	ทั้งนี้	กิจกรรม	อย.น้อย		
จะยั่งยืนและก้าวไกลหากได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน

	 ส่วนโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ได้ม	ี																								
การจัดประชุมคณะทำางานภาคประชาชน	ครั้งที่	3/2559	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2559	ณ	ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	อาคาร	1								
ชั ้น	 1	 ตึกสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ที่ประชุมได้กำาหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู ้แก่คณะทำางาน

ภาคประชาชนและเครือข่าย	ในวันที่	18	–	19	พฤษภาคม	2559	ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพฯ	ทั้งนี้จะมีวิทยากร
มาอัพเดทให้ความรู้ในเรื่องของลดหวาน	ลดโรค		การรู้เท่าทันสื่อ	และสเตียรอยด์		เพื่อให้คณะทำางานภาคประชาชนและเครือข่าย
สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดขยายเข้าสู่ในหน่วยงานของแต่ละท่านต่อไป	และยังได้มีการกำาหนดแผนการศึกษาดูงานในพื้นที่	
เป็นวันที่	15	มิถุนายน	2559	ส่วนสถานที่นั้นอยู่ระหว่างดำาเนินการประสานหาข้อมูล	ถ้าได้ความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบ
ในฉบับต่อไป	

	 ดำาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 สำาหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	 “แรงงาน	 AC	
(Asean	Community)	สุขภาพดี	บริโภคปลอดภัย”	ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางบริษัทในจังหวัดสมุทรสาคร	และ
สมุทรปราการ	อีกทั้งพี่น้องผู้ใช้แรงงานชาวเมียนมา	ที่มาช่วยกันสร้างสีสัน	 ร่วมกันทำากิจกรรม	ฟังบรรยายเพิ่มความรู้	 เล่นเกมส์	
และตอบคำาถามชิงรางวัล	จึงขอนำาภาพบรรยากาศในการทำากิจกรรมทั้ง	4	ครั้ง	มาฝากกันอีกสักรอบนะคะ
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m ต่อจากหน้า 13

หรือผง	นั่นเอง	

 5. ไอศกรีมหวานเย็น	 ได ้แก่

ไอศกรมีทีท่ำาขึน้โดยใช้นำา้	และนำา้ตาล	หรอื			

อาจมีวัตถุอื่นที่เป็นอาหารเป็นส่วนผสม	

อยู่ด้วย

 ทั้งน้ี	ไอศกรีมท้ัง	5	ชนิด	อาจใส่																

วัตถุแต่งกลิ่น	รส	และสีด้วยก็ได้	และต้อง

ไม่มกีลิน่หนื	ไม่มวีตัถกุนัเสยี	ไม่มเีชือ้จลุนิทรย์ี																										

ที่ทำาให ้เกิดโรค	 และไม ่มีสารพิษจาก

เช้ือจุลินทรีย์ในปริมาณท่ีอาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ

การแสดงฉลากของไอศกรีม

 ฉลากของไอศกรีมอย ่างน ้อย

ต้องประกอบด้วยช่ืออาหาร	เลขสารบบ-

อาหารในกรอบเครื่องหมาย	อย.	ซึ่งมี

13	 หลัก	 แสดงชื่อและที่ตั้งของผู ้ผลิต

กรณีอาหารนำาเข้าให้แสดงชื่อและที่ตั้ง

ของผู ้นำาเข ้าและประเทศผู ้ผลิต	 ระบุ

ปริมาณสุทธิของอาหาร	 ส่วนประกอบ				

ทีส่ำาคญั	 แสดงวนัเดอืนปีทีผ่ลติ	 วนัเดอืนปี												

ท่ีควรบรโิภคก่อน	 ข้อมลูสำาหรบัผูแ้พ้อาหาร																																	

หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร	จะต้อง

แสดงข้อความเกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปน

อาหาร	กรณีที่มีการใส่วัตถุแต่งกลิ่นหรือสี																							

ให้แสดงข้อความ	 เช่น	 	 “เจือสีธรรมชาติ”	

“แต่งกลิน่ธรรมชาต”ิ	“แต่งกลิน่สงัเคราะห์”	

เป็นต้น	

การเลือกซื้อไอศกรีม

	 การเลือกซ้ือไอศกรมีทีว่างจำาหน่าย	

ควรเลือกซื้อไอศกรีมที่มีฉลากแสดง

รายละเอียดอย่างครบถ้วน	ภาชนะที่บรรจุ

ไอศกรีมต้องสะอาด	ปิดสนิท	 ไม่ฉีกขาด	

ไม่รั่วซึมออกมา	 สังเกตลักษณะไอศกรีม

ต้องม	ีสี	กล่ิน	รส	ตามลักษณะของไอศกรมี	

นั้น	ๆ	ต้องไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือน

เคยละลายมาแล้ว	 สังเกตสถานที่จำาหน่าย	

จะต้องมีตู ้ เย็นแช่แข็ง	 จัดเป็นสัดส่วน

เรียบร้อย	 ถ้าเป็นไอศกรีมประเภทตักขาย	

ต้องดูสุขลักษณะของผู้ขาย	ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องเล็บมือ	การแต่งกาย	รวมถึงภาชนะที่	

ใช ้ ใส่และตักไอศกรีมด้วย...เมื่อเลือกได้						

เช่นนี้แล้ว	 รับรองได้เลยว่า	ต้องอร่อยและ

ปลอดภัยอย่างแน่นอน

xx-x-xxxxx-x-xxxx

วันที่	5	ก.พ.	59				บริษัท	ไทย	อกริ	ฟู้ดส์	จำากัด	(มหาชน)	จ.	สมุทรปราการ

วันที่	3	ก.พ.	59		
บริษัท	ไทยรอแยล
ฟรอเซนฟู๊ด	จำากัด	

จ.สมุทรสาคร

วันที่	11	ก.พ.	59		บริษัท	จีเอฟพีที	จำากัด	(มหาชน)		จ.สมุทรปราการ

วันที่	16	ก.พ.	59			บริษัท	ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	จ.สมุทรสาคร
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อย.แอ็คชั่น

การพิจารณาคัดเลือกโครงการ “จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม”
	 นพ.ไพศาล	ดัน่คุ้ม	รองเลขาธกิารฯ	อย.	เป็นประธานพิจารณาคดัเลือกการนำาเสนอโครงการ	“จติอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสรมิ” 
เป็นโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน	เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย	
มทีมีทีผ่่านเข้ารอบ	5	ทมี		ได้แก่	1. ทมี PA SPUKK มหาวทิยาลัยศรีประทมุ ขอนแก่น  2. ทมี Ways มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  
3. ทมีลกูพระสพัพญัญ ูมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์  4. ทมีสิงห์พนมอาสา มหาวทิยาลัยนครพนม  5. ทมี ทมีครสิ มาแล้วค่ะ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		ณ	ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	ชั้น	6	อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	อย.	เม่ือ				
วันที่	21-	23	มีนาคม	2559

อย. ออกร้านงานกาชาด ประจำาปี พ.ศ. 2559
	 ภก.ประพนธ์		อางตระกูล	รองเลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการออกรางวัลสลากบำารุงกาชาดไทยของกระทรวงสาธารณสุข	
และมอบรางวัลให้ผ ู้โชคดีที่ร ่วมตักไข่กัลปพฤกษ์นำาโชค	ร้านกระทรวงสาธารณสุข	ในงานกาชาด	ประจำาปี	พ.ศ.	2559					
ณ	สวนอัมพร	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2559
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อย.แอ็คชั่น

 ศ.คลนิิก	เกียรติคณุ	นพ.ปิยะสกล	สกลสตัยาทร	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	และคณะฯ	ตรวจเยีย่มตดิตามผลการดำาเนนิงาน		
ในรอบ	6	เดือน	ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	โดย	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	พร้อมคณะผู้บริหาร	อย.	ให้การ
ต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	อาคาร	1	ชั้น	1	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2559

การประชุม Thailand - Japan Symposium ครั้งที่ 3

รมว. สธ. ตรวจเยี่ยมติดตาม 
ผลการดำาเนินงานรอบ 6 เดือน 
ของ อย. 

	 ภก.ประพนธ์	อางตระกูล	รองเลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการประชุมสัมมนา		“3rd Thailand - Japan Symposium” 
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	เพื่อพัฒนาความรู้	 เสริมสร้างศักยภาพ	และประสิทธิภาพการทำางานของเจ้าหน้าที่	พร้อมการสนับสนุน
ด้านวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ	ณ	โรงแรมวินเซอร์	สวีท	แอนด์	คอนเวนชั่น	สุขุมวิท	20	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	24	
มนีาคม	2559	และในวนัที	่25	มนีาคม	2559		นพ.บญุชยั	สมบรูณ์สขุ	เลขาธกิารฯ	อย.	พร้อมเจ้าหน้าที	่อย.	ประชมุ	Closed	Session	Meeting		
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทและวิธีการดำาเนินงานของ	PMDA	ในประเด็นที่น่าสนใจรวมถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต   
ณ	โรงแรมไมด้า	งามวงศ์วาน	จ.นนทบุรี


