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

“ผลิตภัณฑ์             
เสริมอ�ห�ร”             
ไม่ใช่ “ย�”              
ไม่มสีรรพคุณ            
ในการรักษา   
หรือป้องกันโรค

ระวงั! เล่นสม�ร์ทโฟน               
ในที่มืด เสี่ยงต�บอด          
เพื่อสุขภาพตาที่ดี            
ควรหลีกเลี่ยง   
การใช้สมาร์ทโฟน
ในที่มืด

ตรวจสอบโฆษณ�
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ   
กับ อย. ตอน...ระวัง ! 
โฆษณาเครื่องส�าอาง 
อ้างแก้สิว แก้ฝ้า     
หน้าขาวทันใจ 
ท�าเสียโฉม     

ขายยาผ่านเว็บ
ผู้ขายมีความผิด  ผู้บริโภคมีความเสี่ยง
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วัตถุประสงค์ อย. Report

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่าง ๆ  

 ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว รวมท้ังผลงานเด่น 

 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์  

 และการด�าเนินงาน

4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

ภก.วีระชัย นลวชัย  ผู้อ�านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

กองบรรณาธิการ

นางสาวจิตรา  เอื้อจิตรบ�ารุง    นางผุสดี  เวชชพิพัฒน์

ภก.ศุภกาญจน์  โภคัย           ภญ.ศิริกุล  อ�าพนธ์
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นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว  นางสาวปณายา  โอฬารเวช 

นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข นางสาวอรพรรณ คุณาสกุลเลิศ 

นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย์ นายทวชา  เพชรบุญยัง

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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พิมพ์ที่

ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

พอสมควร ธญัญาหาร ผลาหาร ภกัษาหาร มงัสาหาร จะอดุมสมบูรณ์ เหล้า พยากรณ์ว่า    
การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีข้ึน ท�าให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง 
และผลเสี่ยงทายผ้านุ่งน�้าในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ 
และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดีค่อยสบายใจหน่อยครับ หลังท่ีประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ต่อไปเราก็มีน�้าท่าบริบูรณ์ดี รับหน้าฝนกันต่อไป.... 
  พบกับเนื้อหาในเล่มฉบับนี้น่าสนใจเช่นเคย “ขายยาผ่านเว็บ ผู้ขายมีความผิด 
ผู้บริโภคมีความเสี่ยง” ผู้ขายมีโทษทั้งจ�าทั้งปรับ ในขณะท่ีผู้ซ้ือเสี่ยงท้ังได้รับยาปลอม 
ยาไม่มีคุณภาพ หรือได้รับผลค้างเคียงจากยา จนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ “เคล็ดลับ 
สร้างผิวขาวใส” ถ่ายทอดผ่าน infographic น่ารักมากครับ และเรื่อง “ระวัง! เล่น
สมาร์ทโฟนในทีม่ดื เสีย่งตาบอด” ดวงตาเป็นสิง่ส�าคัญช่วยกนัเตอืนลกูหลานของเราด้วย   
นะครับ อย่าเล่นเกมหักโหมเกินไป ดูคลิป หรือจ้องมองจอเป็นระยะเวลานาน ๆ 
ในที่มืดหรือแสงสว่าง ไม่เพียงพอ 
 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ....

ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 อต้อนรับช่วงปลายฤดูร้อนและการย่างก้าว                                               
 เข้าสู่ฤดฝูนในเดอืนพฤษภาคม และเดอืนนีเ้อง                                                        
มวีนัส�าคญัทีช่าวไทยคุน้เคย โดยเฉพาะเกษตรกรไทย                                           
กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งปีนี้                                           
ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นที่ลุ ้นกันว่า                                            
ในแต่ละปีพระโคเสี่ยงทายจะกินอะไร ผลออกมา                                                       
เป็นทีน่่าพอใจครับ พระโคเสีย่งทายกนิ ข้าว ข้าวโพด                                                                                                        
พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี งา                                                 
พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี 
น�้า และ หญ้า พยากรณ์ว ่า น�้าท่าจะบริบูรณ์ 

03 Hot Issue
ข�ยย�ผ่�นเวบ็ ผูข้�ยมคีว�มผดิ ผูบ้รโิภคมคีว�มเสีย่ง

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เคล็บลับ สร้�งผิวข�วใส

05 อย.ออนไลน์
แนะนำ�เมนู ศูนย์ดูแลสุขภ�พ ใน Oryor Smart 
Application Version 3

06 กินเป็น ใช้เป็น         
ตรวจสอบโฆษณ�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ กับ อย. 
ตอน...ระวัง ! โฆษณ�เครื่องสำ�อ�ง อ้�งแก้สิว 
แก้ฝ้� หน้�ข�วทันใจ ทำ�เสียโฉม

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

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
รู้จักใช้ “ย�ปฏิชีวนะ” ห่�งไกล เชื้อดื้อย�

10 รอบรู้เรื่องยา
“ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร” ไม่ใช่ “ย�”

12 เกร็ดเล็กน่ารู้          
ระวัง! เล่นสม�ร์ทโฟนในท่ีมืด เสี่ยงต�บอด

13 มุมเครือข่าย                    
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ       
พ.ศ. 2559 (8)

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.
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ขายยาผ่านเว็บ 
ผู้ขายมีความผิด ผู้บริโภคมีความเสี่ยง 

สำา นกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มกัได้รบัการร้องเรยีนจากผูบ้รโิภค                                                                                                   

 อยู ่บ่อยครั้งขอให้ตรวจสอบการโฆษณาขายยาทางเว็บไซต์ พร้อมมีภาพ        

ผลติภัณฑ์และช่องทางการตดิต่อเพิม่เตมิ เช่น ทาง อเีมล เฟสบุก๊ ทางหมายเลขโทรศพัท์   

ต่าง ๆ  ซึ่งถือเป็นการโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต แสดงสรรพคุณยาอันตราย

หรือยาควบคุมพิเศษ และโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก ทั้งนี้ ผู้โฆษณาและผู้รับอนุญาต

ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน โดย อย. ได้มีหนังสือแจ้งระงับและ

เปรียบเทียบปรับกับผู้กระท�าผิดแล้ว 
 นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์
สุขภาพผ่านทาง Social media เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 
ท่ีผ่านมา พบว่ามีการโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ�านวน 174 เรื่อง จัดเป็น

ผลิตภัณฑ์ยา 35 เรื่อง  ซ่ึงมีการด�าเนินการ                                            
แล้วทกุเร่ือง เช่น ท�าหนงัสอืแจ้งปิดเวบ็ไซต์                          
ไปที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เฉพาะรายที่เข้าข่ายความผิด                
ตามพระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระท�า  
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
ม.14(1) และ ม.20 แจ้งระงับโฆษณา           
และเปรียบเทียบปรับ รวมถึงส่งเรื่องให้                          
กองบังคับการปราบปรามการกระท�า 

เสี่ยง : เพราะอาจได้รับยาปลอม 
  หรือยาเสื่อมคุณภาพ

เสี่ยง : เพราะไม่ได้จัดยาโดยแพทย์
  หรือเภสัชกร

ผิด : เพราะผิดกฎหมาย
  อย. ไม่อนุญาตการขายยา
   ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ผิด : เพราะผู้ขายท�าผิดกฎหมาย
  มีความผิดโทษจ�าคุก  
  และโทษปรับ 
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

 ใครหลายคนคงอยากมีผิวที่ดูดี เปล่งปลั่ง แต่เชื่อหรือไม่ การมีผิวใสไม่จ�าเป็นต้องมีผิวขาว หรือ
พึ่งเครื่องส�าอางที่อวดอ้างผิวขาวให้เสี่ยงอันตราย เราสามารถสร้างผิวที่ดีได้ด้วยตัวเราเอง เพียงปฏิบัติ
ตามเคล็ดลับง่าย ๆ แค่นี้ ก็จะช่วยส่งผลต่อผิวเราได้เช่นกัน

เคล็บลับง่าย ๆ ปฏิบัติได้ ผิวขาวใส มั่นใจ ค่ะ
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อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ฉ

แนะน�ำเมนู 

ศนูย์ดแูลสขุภำพ 

ใน Oryor Smart Application Version 3
 บับน้ีมาแนะน�ากันต่อกับเมนู “ศูนย์ดูแลสุขภาพ” หนุ่มสาวท้ังหลาย 
 สังเกตกันไหมว่า เดี๋ยวนี้กระแสสุขภาพมาแรงแซงทางโค้งมีให้เห็น        
เต็มไปหมดในโลกโซเชียล มีทั้งเทคนิคการออกก�าลังกาย รวมไปถึงวิธีการ
กินอย่างไรให้ไม่อ้วนด้วยเช่นกัน ซึ่งเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีส�าหรับชาว 
healthy หรือคนที่สนใจได้เช่นกัน 

 เริ่มต ้นจากเมนูย ่อย
ที่ชื่อว่า “ดัชนีมวลกาย” เมนูนี้              
คอื การวดัค่า BMI  เป็นตวัชีว้ดั          
ความอ้วนที่เป็นที่ยอมรับโดย
สากล วิธีการวัดก็ไม่ได้ยุ่งยาก
อย่างที่คิด เพียงระบุเพศ อายุ 
ส่วนสูง น�้าหนัก และระยะเวลา
ที่ออกก�าลังกายต ่อสัปดาห ์  
เท ่านี้ก็จะได ้ทราบผล BMI 
ว่าอยู่ในระดับใด อีกทั้งยังบอก  
BMR (Basal Metabolic Rate) 
พลังงานที่จ�าเป็นพื้นฐานในการ
มีชีวิตและพลังงานที่ใช้ในแต่ละ
วันอีกด้วย

 ต่อกันที่เมนูย่อยอีกเมนูหนึ่ง “Dietary Calculator” เมนูนี้จะค�านวณสิ่งที่เรากินเข้าไป
ตลอดท้ังวัน ว่ามีกี่แคลอรี หรือจะค�านวณก่อนกินก็ได้เช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้กินเกินแคลอรี
ที่เราควรได้รับในแต่ละวัน วิธีใช้ง่ายแสนง่าย เพียงกดที่ปุ่มเพิ่มรายการก็จะมีรายการอาหารขึ้นมา 
ให้เลือกสรรมากมาย ยกตัวอย่างเช่น อาหารจานเดียว สัตว์ปีก เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักผลไม้       
ข้าว และอื่น ๆ หลังจากนั้นเราก็เลือกได้เลยว่าวันนี้เรากินอะไรไปบ้าง หรือถ้าอยากทราบ
ว่าอาหารจานนี้มีกี่แคลอรีก็สามารถกดเข้าไปดูได้ เมนูนี้ถือเป็นตัวช่วยหลักในการค�านวณปริมาณ
แคลอรีที่เราจะกินเข้าไปได้อย่างดี แต่หากวันใดวันหนึ่งรู้สึกกินมากเกินกว่าปริมาณแคลอรีที่ควร    
ได้รบั ภายในเมนก็ูมตีารางกจิกรรมการเผาผลาญพลังงานให้ได้เลือก โดยสามารถกดได้ทีปุ่ม่แนะน�า               
ซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายประเภทให้ได้เลือกสรรทั้งการออกก�าลังกาย การท�างานบ้าน หรือ
แม้กระท่ังงานอดิเรก เช่น การล้างรถยนต์ การท�าอาหาร การเดินซื้อของ การด�าน�้า พายเรือ  
หรือลีลาศ เป็นต้น เอาเป็นว่าใครสนใจกิจกรรมใดก็สามารถเลือกท�าได้ตามใจชอบ

 เป็นอย่างไรกับเมนูนี้มีประโยชน์มากเลยใช่ไหม สามารถน�ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน 

ใครไม่อยากพลาดสุขภาพดี ๆ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แนะน�าให้ดาวน์โหลด Oryor Smart 

Application ลงสมาร์ทโฟน ณ ตอนนี้  ส�าหรับฉบับนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ มาอ่านกันต่อฉบับหน้าว่า
จะมีเมนูอะไร ยังไงก็อย่าลืมรอติดตามกันนะ



น�าเข้าจากสหรัฐอเมริกา

ผิวขาวใส อมชมพู 100 % เห็นผลภายใน 7 วัน

ERA WHITENING CREAMERA WHITENING CREAM
“ สูตรขาวทันใจ ”           
แก้ฝ้า  กระ  รักษาสิว                               
ลบรอยหมองคล�้าจุดด่างดำ จากรอยฝ้า                                              
ใช้เป็นประจ�า                                                        
ท�าให้ใบหน้า                                          
เปล่งประกาย                                 

06

กินเป็น ใช้เป็น

เ

ตรวจสอบโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ อย.
ตอน...ระวัง ! โฆษณาเครื่องส�าอาง     
อ้างแก้สิว แก้ฝ้า หน้าขาวทันใจ ท�าเสียโฉม

ผู้บรโิภคสามารถตรวจสอบรายชือ่เครือ่งส�าอางอนัตราย 
ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th 
เลือกหัวข้อ “เครื่องส�าอาง” แล้วเลือกหมวด 

“เครื่องส�าอางอันตราย”

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 พราะความต้องการที่จะมีผิวขาวใสแบบเกาหลี ญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่ท�าให้ 
 ผิวขาวจงึได้รบัความนยิมเป็นอย่างมากในปัจจบุนั ส่งผลให้ผู้ประกอบการเคร่ืองส�าอาง
ต้องผลติผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางทีช่่วยรกัษาสวิ ฝ้า ท�าให้ผิวขาว หน้าใส ออกมา เพ่ือตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการบางราย  
ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ลักลอบใส่สารห้ามใช้ลงในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง ซ�้ายังโฆษณา
อ้างว่า แก้สวิ แก้ฝ้า หน้าขาวได้ทนัใจ จนท�าให้ผูบ้รโิภคบางรายหลงเชือ่และตกเป็นเหยือ่ 
ซื้อมาใช้จนได้รับอันตราย 

ตามกฎหมาย “เครื่องสำาอาง” หมายความว่า...
วัตถุที่มุ่งหมายส�าหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท�าด้วย

วิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและ
เยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลง
ลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกายหรือป้องกันดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี 
และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินต่าง ๆ ส�าหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับ    
หรือเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย 

พูดง่าย ๆ ก็คือ “เคร่ืองสำาอาง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ เพ่ือ

โทรสั่งตอนนี้ 
ฟรีค่าจัดส่ง                                 

ความสะอาด ความสวยงาม และมีผล
ต่อร่างกายเพียงแค่ผิวภายนอกเท่านั้น   
ไม่สามารถลงลึกถึงผิวชั้นใน และไม่มีผล
เปลีย่นแปลงโครงสร้างหรอืการท�างานใด ๆ
ของร่างกาย ได้

อันตรายที่อาจแฝงมากับผลิตภัณฑ์
เครื่องสำาอางที่โฆษณาเกินจริง
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ท่ีมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 
เช่น อ้างรักษาสิว ฝ้า ท�าให้หน้าขาวใส
เห็นผลทันใจ มักลักลอบผสมสารห้ามใช้  
ที่ก่อให้เกิดอันตราย  ได้แก่
 c	สารไฮโดรควโินน ท�าให้เกดิ      
การแพ้ ระคายเคอืง เกดิจดุด่างขาวทีห่น้า                                                
ผวิหน้าด�า เป็นฝ้าถาวร รกัษาไม่หาย 
 c	สารประกอบของปรอท 
ท�าให ้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าด�า
ผิวบางลง เกิดพิษสะสมปรอท ท�าให ้
ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ 
 c	กรดเรทโินอกิ (กรดวติามนิเอ)                                           
ท�าให้หน้าแดง ระคายเคอืง แสบร้อนรนุแรง                            
เกิดการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง 
และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์



น�าเข้าจากสหรัฐอเมริกา

ผิวขาวใส อมชมพู 100 % เห็นผลภายใน 7 วัน

ERA WHITENING CREAMERA WHITENING CREAM

แก้ฝ้า  กระ  รักษาสิว                               
ลบรอยหมองคล�้าจุดด่างดำ จากรอยฝ้า                                              
ใช้เป็นประจ�า                                                        
ท�าให้ใบหน้า                                          
เปล่งประกาย                                 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2559
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เอกสารอ้างอิง : - หนังสือ กินดี ใช้เป็น คนไทยไกลโรค เรื่อง ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  -  หนังสือ คู ่มือการตรวจสอบเฝ้าระวัง โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื ้องต้น 
   โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  - พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. 2558 เข้าถึงได้จาก http://library  
   2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law86-080958-5.pdf

 จำาไว้เสมอว่า... เครือ่งส�าอางผสม
สารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายนี้ เมื่อใช้จะเห็น
ผลเปลี่ยนแปลงช่วยให้ผิวดูขาวใสขึ้น 
ในระยะแรก แต่ถ้าใช้ไประยะหนึง่ อาจเกดิ
อาการแพ้จนหน้าเสียโฉมได้

เลอืกซือ้เครือ่งสำาอางอย่างไรไม่ให้ถกูหลอก
 4  เลอืกซือ้เครือ่งส�าอางจากร้าน 
ที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้
 4 เลือกซื้อเครื่องส�าอางที่มี

ฉลากภาษาไทย ซ่ึงบอกข้อมูลส�าคัญครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องส�าอาง ประเภทของ
เครื่องส�าอาง ส่วนประกอบทั้งหมด วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต/ผู ้น�าเข้า เดือนปี     
ที่ผลิต ครั้งที่ผลิต ปริมาณสุทธิ ค�าเตือน (ถ้ามี) 
 4  เลือกซื้อเครื่องส�าอางที่มีภาชนะบรรจุหีบห่ออยู่ในสภาพดี ไม่แตกรั่ว และ
มีการเก็บรักษาอย่างดี
 8  อย่าหลงเชื่อคำาโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
 4  ก่อนตัดสินใจซื้อ ขอให้ตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องส�าอางที่  Oryor 
Smart Application 
 4  ตรวจสอบรายชื่อเครื่องส�าอางอันตรายที่เว็บไซต์ อย.  www.fda.moph.
go.th  เลือกหัวข้อ “เครื่องส�าอาง” แล้วเลือกหมวด “เครื่องส�าอางอันตราย”    

จริง ๆ แล้ว... สีผิวธรรมชาติ หรือสีผิวแต่ก�าเนดิของคนเรา มสีารช่วยปกป้องผวิ     
จากแสงแดดและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ แต่ถ้าไม่อยากผิวด�าคล�้า 
แนะน�าให้ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูง ๆ และหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง โดยเฉพาะ
เวลา 10.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือร้องเรียน
ผ่าน Oryor Smart Application

อีร่า ไวท์เทนนิ่ง ครีมอีร่า ไวท์เทนนิ่ง ครีม

ก่อนใช้

หลังใช้
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2559

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ฉ

ขยายผลตรวจจับยาลดความอ้วน ยึดของกลางมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

 สวัสดีค่ะ ผ่านไปแล้วกับเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย พร้อมกับอุณหภูมิที่ร้อนระอุในเดือนเมษายน
ต่อเนื่องมาถึงพฤษภาคม หลายท่านคงไม่สบายเนื้อสบายตัว อ่อนเพลีย ปวดหัว ไมเกรน ก็ขอให้ทุกท่านผ่าน
ช่วงอากาศร้อนนี้ ไปให้ได้ ดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ ไม่หงุดหงิดไปกับสภาพอากาศ และอย่ายอมให้ความร้อน    
มาบั่นทอนสุขภาพนะคะ

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง

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

อย. ย่อมาจาก                 
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

 บบันี ้เกบ็ข่าวน�าข่าวน่าสนใจในแวดวง                                 

 อาหารและยามาเล่าให้ทราบเช่นเคยค่ะ                    

ขอเริ่มจากข ่าวการขยายผลตรวจจับ           

ยาลดความอ้วนซึ่งมีที่มาจากหญิงสาว        

รายหนึ่งกระโดดตึกจนเสียชีวิตและคาดว่า                             

อาจเกิดจากการกินยาลดความอ ้วน

ท�าให้ประสาทหลอน ซึ่งจากการสืบพบ                                           

ขายเป ็นยาชุดผ ่านทางเฟซบุ ๊ก โดยมี

แหล่งจ�าหน่ายอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม 

เข้าตรวจค้นต่ออีก 3 แห่ง พบของกลาง

ทัง้วตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 2 และประเภท 4 ,    

ผลิตภัณฑ์ยาลดน�้าหนักที่ไม่ขึ้นทะเบียน

ต�ารับยา และยาชุดลดน�้าหนักจ�านวนมาก 

ของกลางกว่า 5 ล้านบาท พร้อมกันนี้                                     

อย. ยังได ้ เตือนหญิงสาวอย่าหลงเชื่อ

ซื้อยาลดน�้าหนักที่โฆษณาอวดสรรพคุณ      

ผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือทางสื่อต่าง ๆ 

มากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะ

ส่วนใหญ่ที่ตรวจพบจะเป็นยาปลอม ไม่ได้                            

คณุภาพมาตรฐาน เป็นอนัตรายต่อร่างกาย  

ดังปรากฏให้เห็นตามข่าวที่พบหญิงวัยรุ่น    

เสียชี วิต คาดว่าเกิดจากการกินยาลด

ความอ้วน “ยาระเบิดพุง” ไม่ว่าจะเป็น

ยาระเบิดพุง หรือยาสลายไขมัน ห้ามซ้ือ                                                

มากนิเพื่อลดความอ้วนเด็ดขาด นอกจาก

ไม่ได้ผลแล้ว อาจเกิด yo-yo effect และ

ผลข้างเคียงทั้งนอนไม่หลับ วิตกกังวล

เวียนศีรษะ ตาพร่า หากใช้เป็นเวลานาน     

อาจเกดิการตดิยาและเป็นอนัตรายถงึชวีติได้                                        

มาที่ข่าวกัญชารักษาโรคมะเร็งได้ ซึง่ อย.                 

ได้ออกข่าวแจงว่า ปัจจุบันยังไม่มียาจาก

กัญชาที่ได ้รับการขึ้นทะเบียนต�ารับยา

จาก อย. แต่อย่างใด เนือ่งจากยงัไม่มข้ีอมลู    

การศึกษาวิจัยทางคลินิกในคน ขออย่าเพิ่ง

ได้หลงเชื่อค่ะ 

  ปิดท้ายหากผู้อ่านท่านใดก�าลังจะ     

เลอืกซ้ือผลติภณัฑ์เชด็ท�าความสะอาดกระจก                                          

ต้องเลอืกผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีน          

กบั อย. สงัเกตฉลากต้องระบเุลขทะเบยีน วอส.                 
วอส.xxx/xxxx      

ดั ง น้ัน อย.  ,  ส� านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัมหาสารคาม , ต�ารวจกองบงัคบัการ                

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) , ต�ารวจ

กองบงัคบัการปราบปราม , ต�ารวจท่องเท่ียว ,                          

ต�ารวจทางหลวง และต�ารวจกองบงัคบัการ                 

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ                           

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 

ได้ลงพื้นที่จับกุมแหล่งจ�าหน่าย 4 แห่ง  

ซึ่งมีการแถลงข่าวการตรวจจับไปแล้วเมื่อ

กลางเดือนตุลาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันท่ี  

19 เมษายน 2559 ได้มีการขยายผล                                       

ในกรอบเครือ่งหมาย อย.                                         
หลีกเลี่ยงการสูดดม และขณะใช้ควรเปิด

ประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

ก่อนบ๊ายบายกัน เก็บข่าวยังให้ห่วงใยคุณ

ผู ้หญิงที่ต้องการลดน�้าหนัก อย่ากินยา

หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใด ๆ เลย

ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค        

หนัมาควบคมุอาหาร บรโิภคอาหารให้ครบ 

5 หมู่ ในทุกมื้อควรมีผักและผลไม้ ออก

ก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ พกัผ่อนให้เพยีงพอ            

หากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกวัน   

เชื่อว่าทุกท่านสามารถควบคุมน�้าหนัก    

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแน่นอนค่ะ 
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

รู้จักใช้   “ยาปฏิชีวนะ”   ห่างไกล เชื้อด้ือยา
 ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยท�าให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ส่งผลให้เกิดอาการ
เจ็บป่วย เป็นโรคหวัดได้ง่าย เมื่อมีอาการเหล่านี้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าจะต้องกิน       
ยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ี ไม่ถูกต้อง วันนี้เรามาท�าความรู้จักกับยาปฏิชีวนะ 
ท่ีหลายคนเข้าใจว่าคือ “ยาแก้อักเสบ” กันค่ะ ว่าแท้จริงแล้วคือยาอะไร และมีวิธีกินยา
ที่ถูกต้องอย่างไรเพื่อห่างไกลเชื้อดื้อยา

 สวัสดีครับผมมีข้อสงสัยอยาก 
         จะถาม อย. คอื ช่วงนีผ้มเป็นหวดั
เจ็บคอก็เลยไปซ้ือยาแก ้อักเสบหรือ                                       
ยาปฏิชีวนะมากิน แต่พ่ีสาวผมบอกว่า
ผมใช้ยาผิดทำาให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ ผม
อยากทราบว่าจริงหรือไม่ครับ ขอบคุณ
ครับ 

 ก่อนอืน่เรามาท�าความรูจ้กัก่อนว่า     
           ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อกัเสบ เพราะ            
ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ใช้รักษาโรคท่ีเกิดจาก
การติดเชื้อแบคทีเรีย แต่คนทั่วไปมักเรียก
ยาปฏิชีวนะว่า ยาแก้อักเสบ ซึ่งไม่ถูกต้อง 
เพราะการอักเสบส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ  
ในการรกัษา ส�าหรบัโรคหวดัเจบ็คอกเ็ช่นกนั                             
ร้อยละ 80 มักเกิดจากเชื้อไวรัส จึงไม่ต้อง   
กนิยาปฏชิวีนะ มเีพยีงส่วนน้อย ร้อยละ 20                                             
ทีอ่าจเกิดจากเชือ้แบคทเีรยี และอาจจ�าเป็น 
ต้องได้รับยาปฏิชีวนะ ซึ่งประชาชนไม่รู้
ข้อเท็จจริงนี้ และกินยาปฏิชีวนะทุกครั้ง
ที่เป็นหวัดเจ็บคอ ท�าให้ได้รับยาปฏิชีวนะ    
โดยไม่จ�าเป็นบ่อยถงึร้อยละ 80 เลยทเีดยีว 
ซึ่งวิธีการเบื้องต้นในการแยกแยะระหว่าง
การติดเช้ือไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย คือ 
หากเป็นหวัดเจ็บคอจากเช้ือไวรัส มักมี                                   
อาการคัดจมูก น�้ามูกไหล ไอ มีเสมหะ    

เสียงแหบ คันคอ เจ็บคอ หรืออาจมีไข้
ร่วมด้วย อาจนานประมาณ 7-14 วัน 
อาการจะมากสดุในช่วงวนัที ่3–5 หลงัจากนัน้                                  
อาการโดยรวมจะค่อย ๆ ดีขึ้น น�้ามูกจะ
น้อยลงและข้นขึน้ แต่อาการไออาจอยูน่าน             
กว่า 2 สัปดาห์ การรักษาที่ดีที่สุด คือ 
การพักผ่อนและด่ืมน�้าอุ่นเพ่ือให้ร่างกาย
สร้างภูมิต้านทานมาต่อสู้กับเชื้อไวรัส และ
อาจปรึกษาเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยาเพ่ือ  
บรรเทาอาการหวัด ไอ คัดจมูก หรือ   
เจ็บคอ ส่วนอาการเจ็บคอที่อาจเกิดจาก      
เช้ือแบคทีเรีย (ซ่ึงพบน้อย) มักมีอาการ
อย ่างน ้อย 3 ใน 4 ข ้อนี้ร ่วมกัน คือ                                          
(1) ไม่ไอ (2) มไีข้ (3) ต่อมทอนซลิมจีดุขาว        
หรือเป็นหนอง (4) ต่อมน�้าเหลืองใต้                          
ขากรรไกรโตกดเจ็บ ทั้งนี้ สามารถส�ารวจ
ต่อมน�้าเหลืองของตนเองโดยการคล�า    
บรเิวณใต้ขากรรไกรเพือ่ดูว่าต่อมน�้าเหลอืง                                        
บรเิวณนีโ้ตหรอืกดเจบ็หรอืไม่ และสามารถ 
ดูต ่อมทอนซิลของตนเองโดยการอ ้า
ปากและส่องกระจกดูที่ต่อมทอนซิลว่า                
มจีดุขาวหรือเป็นหนองหรือไม่ หากมอีาการ 
3 ใน 4 ข้อ หรือมีอาการครบทั้ง 4 ข้อ                                              
ดงักล่าว ควรไปพบแพทย์เพือ่รบัการรกัษา  
ท่ีถูกต้องต่อไป เพราะหากใช้ยาปฏิชีวนะ
ไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายได้ เช ่น    
การแพ้ยา , อาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ 

ท้องเดิน และอาจร้ายแรงถงึขัน้ตบัอกัเสบ ,     
เกิดเชื้อดื้อยา ท�าให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวยา  
ที่แรงขึ้นจนสุดท้ายอาจไม่มียาใดรักษา
ให้หายขาดได้ และการติดเชื้อแทรกซ้อน 
เช่น เชื้อรา ท�าให้มีตกขาว เป็นฝ้าขาวใน
ช่องปาก เป็นต้น                                            
 ฝากถึงคุณผู้อ่านทุกท่านก่อนกิน  
ยาปฏิชีวนะทุกครั้งควรพบแพทย์หรือ
ปรึกษาเภสัชกรก่อนทุกครั้ง ไม่ควรซื้อ
ยาปฏิชีวนะมากินเอง อย่าใช้ยาปฏิชีวนะ       
ตามทีค่นอืน่แนะน�า และอย่าแบ่งยาปฏชิวีนะ  
ของตนเองให้แก่ผู ้อื่น เพราะเราไม่รู ้ว ่า
เขาจ�าเป ็นต ้องใช ้ยาปฏิชีวนะหรือไม ่ 
เนื่องจากยาปฏิชีวนะมีหลายชนิด และ
แต่ละชนิดใช้กับเชื้อแบคทีเรียต่างกัน 

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ ่าน                                           
มข้ีอสงสยัเกีย่วกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ สามารถ                                      
ส่งจดหมายมาถามเราที่ กลุ ่มเผยแพร่                                   
ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ       
ผูบ้รโิภค สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  หรือส่งอีเมล
มาได้ที่ oryor.report@gmail.com  
พบกนัใหม่ฉบบัหน้านะคะ ลาก่อนค่ะ
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รอบรู้เรื่องยา น�ยทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

ปั

“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ไม่ใช่ “ยา”

“

”

กรณทีีเ่ป็นผลติภณัฑ์ “ยา”     
จะสามารถ ขายได้เฉพาะใน     

ร้านขายยาเท่านัน้ เนื่องจากจะต้อง 
มี “เภสัชกร” เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า   
เพือ่ให้เกดิการใช้ยาอย่างเหมาะสม

 จจุบัน “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” มักท�ารูปลักษณ์ที่ 
 คล้ายคลึงผลิตภัณฑ์ยา เป็นรูปแบบยาเม็ด ยาแคปซูล     
ยาน�้า ยาผง เป็นต้น นอกจากนี้สีสัน และฉลาก ยังมีความ
ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยา จนอาจท�าให้เกิดความเข้าใจผิดได้
ว่าเป็น “ยา” ทั้งนี้หากผู้บริโภคไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้อ
หรือบริโภค  หลงเชื่อในค�าโฆษณา  ก็จะเสียเงินไปโดยเปล่า
ประโยชน์ และยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายด้วย

ด้วยววิฒันาการของผลติภณัฑ์อาหารมกีารเปลีย่นแปลง 
ไปจากอาหารที่เราคุ้ยเคย มีการจัดท�าผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็น
ในรูปสารสกัด เป็นเม็ด เป็นแคปซูล หรือรูปแบบอื่นใดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับยา และขึ้นทะเบียนเป็น “ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร” ทั้งนี้การแสดงฉลากจะต้องเป็นไปตามพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กฎหมาย
ว่าด้วยอาหารอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้อง โดยจะไม่สามารถแสดงสรรพคณุ
ในการบ�าบดั บรรเทา รกัษา หรอืป้องกนัโรค หรอื อาการเจ็บป่วย
ทั้งของมนุษย์และสัตว์ได้ เป็นเพียงแต่การรับประทานเพื่อเสริม
จากอาหารที่รับประทานปกติในชีวิตประจ�าวันเท่านั้น

อนึ่ง กรณีที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิตามินเป็น
ส่วนประกอบ จะต้องมปีริมาณของวติามนิไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
และไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ก�าหนดในบัญชีสารอาหารที่แนะน�า
ให้บริโภคประจ�าวันส�าหรับคนไทยอายุตั้งแต่หกปีขึ้นไป (Thai 
Recommended Daily Intakes : Thai RDI) ส�าหรบัผลิตภณัฑ์ท่ี
มวีิตามินนั้น กรณีที่เป็นวิตามินในกลุ่มที่ละลายในน�้า (Water 
soluble vitamins) และมีปริมาณเกินกว่าที่ Thai RDI ก�าหนด

ภาพจาก http://www.girlsallaround.comwp-contentuploads201501medicine
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จะจัดเป็นยาในกลุ ่มยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือ 
ยาควบคุมพิเศษ 

c	วิตามิน เค หนึ่ง (Vitamin K1 : Phylloquinone) 

ขนาดรับประทานต่อวัน มากกว่า 80 ไมโครกรัม

การจัดแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ข้างต้น ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของการป้องกันความเสี่ยงที่ผู ้บริโภคจะได้รับอันตรายหากมี

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ “ยา” จะ

สามารถขายได้เฉพาะในร้านขายยาเท่านั้น เนื่องจากจะต้องมี 

“เภสัชกร” เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้เกดิการใช้ยาอย่างเหมาะสม 

และลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการใช้ยา
กรณีที่เป็น “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” แม้จะสามารถ

ขายได้ทั่วไป แต่ผู้บริโภคควรจะต้องศึกษาข้อมูลและอ่านฉลาก
อย่างถ้วนถี่ก่อนเลือกใช้ ทั้งนี้ในปัจจุบันมักพบ “ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร” ที่อวดอ้างสรรพคุณเป็น “ยา” คือ สรรพคุณในการ
บ�าบดั บรรเทา รกัษา หรอืป้องกนัโรค อยูบ่่อยครัง้ ท้ังในรปูแบบ 
การโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงผ่านส่ือบุคคล (การ
ขายตรง) และมีการโฆษณาเกินกว่าข้อความต่าง ๆ ที่ระบุไว้       
บนฉลาก ท�าให้ข้อมูลต่าง ๆ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป เป็นการ
หลอกลวงให้เกิดการใช้ไปในทางที่ผิด สูญเสียเงินและเสี่ยงที่จะ
เกิดอันตรายต่อร่างกายได้  

ส�าหรบัวติามนิทีล่ะลายในไขมนั (Fat soluble vitamins)
จะจัดเป็น “ยาอันตราย” หากมีปริมาณของวิตามินเกินกว่าที่
ก�าหนด ดังนี้

c วิตามิน เอ (Vitamin A) ขนาดรับประทานต่อวัน 

มากกว่า 5,000 หน่วยสากล (I.U.)

c  วิตามิน ดี (Vitamin D) ขนาดรับประทานต่อวัน 

มากกว่า 400 หน่วยสากล (I.U.)

c  วิตามิน อี (Vitamin E) ขนาดรับประทานต่อวัน

มากกว่า 30 หน่วยสากล (I.U.)

ดั งนั้ น  ก ่อนที่ จ ะ
เลอืกใช้ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 
ตัวใด ควรอ่านฉลาก ศึกษา
ข้อมูล หรือ ปรึกษาแพทย์
หรอืเภสชักรก่อนทีจ่ะเลอืกใช้     
เนือ่งจากผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร                       
อาจส่งผลถึงยาที่รับประทาน
อยู ่เป็นประจ�าหรือมีผลต่อ
สุขภาพ หรือการออกฤทธิ์
ขอ งยาที่ รั บประทานอยู ่ 
เป็นประจ�าได้

“ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร” ไม่ใช่ “ยา” ไม่มี  
สรรพคุณในการรักษา 
หรือป้องกันโรค
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ปั

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/25355

ระวัง! เล่นสมาร์ทโฟนในที่มืด เสี่ยงตาบอด

“

”

เพื่อสุขภาพตาที่ดี ควรหลีกเลี่ยง
การใช้สมาร์ทโฟนในที่มืด 

ปรับค่าความสว่างให้เหมาะสม
และใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือลดแสงสีฟ้า 

หรือใช้แว่นที่เคลือบสารป้องกัน
แสงที่เหมาะสม 

 จจบุนั “สมาร์ทโฟน” กลายเป็นปัจจยัหนึง่ในการด�าเนนิชวีติ ทัง้เดก็ ผู้ใหญ่ และ           

 ผูส้งูอาย ุเพราะต่างกม็สีมาร์ทโฟนใช้ในการตดิต่อสือ่สาร ซึง่ผลพวงจากพฤตกิรรม  

ในการใช้สมาร์ทโฟนพบว่า มีผู้ป่วยท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามากกว่า 80 % สาเหตุ    

มาจากการได้รับรังสี UV 400 , UVA1 และแสงสีฟ้าจากพฤติกรรมจ้องสมาร์ทโฟน 

เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน

โรคคอมพิวเตอร์วิชชั่นซินโดรม และเป็น 

 โดยเฉพาะการเล่นสมาร์ทโฟนในขณะที่ปิดไฟหรือในท่ีมืด เป็นส่วนท่ีเร่ง

ให้มีอาการทางสายตาเพิ่มขึ้น เนื่องจากแสง UV แสงสีฟ้าที่อยู ่ในจอสมาร์ทโฟน    

จะท�าลายดวงตา เมื่อจ้องมองจอเป็นเวลานาน จะท�าให้การกระพริบตาจะน้อยลง    

ท�าให้ตาแห้ง และแสบตา ส่งผลให้ การมองเห็นเริ่มผิดปกติเห็นภาพซ้อน ภาพไม่ชัด 

พร่ามัว ปวดเบ้าตา กล้ามเนื้อตาอ่อนล้า คลื่นไส้ อาเจียน ซ่ึงเป็นอาการเริ่มต้นของ                                            

ส่วนท�าให้เกิดต้อเนือ้ 

ต้อลม จอประสาทตา 

เสื่อม และอาจส่งผล

ให้ตาบอดได้ 

 ดังนั้น เพื่อสุขภาพตาที่ดี ควร

หลีกเลี่ ยงการใช ้สมาร ์ทโฟนในที่มืด   

ปรับค ่าความสว ่างให ้ เหมาะสมและ
ใช ้อุปกรณ์ป้องกัน   

ห รื อ ลดแส งสี ฟ ้ า                  

หรือใช้แว่นที่เคลือบ

สารป ้องกันแสงที่
เหมาะสม และควรพักสายตาเป็นระยะ

เพื่อลดการเพ่งของสายตา

ต้อเนื้อ ต้อลม

คลื่นไส้ อาเจียนตาแห้ง แสบตา
เห็นภาพช้อน

ภาพไม่ชัด พร่ามัว

ปวดเบ้าตา 
กล้ามเนื้อตาอ่อนล้า
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย       
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (8)  
เ รื่องเล่าจากเครือข่ายฉบับน้ีจะขอเล่าถึงอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้ด�าเนินการไปแล้วนั่น คือ กิจกรรมโครงการวัดสร้างสุข อย. สร้างสุขภาพ 
 เป็นการณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนที่มาท�าบุญที่วัดให้ตระหนักถึงความส�าคัญของอาหารและสังฆทานท่ีน�ามาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 
เพือ่ให้พระสงฆ์สามารถบรโิภคผลติภณัฑ์สขุภาพได้อย่างปลอดภยัและน�าไปสูก่ารมสีขุภาพท่ีด ีโดยมกีารจัดกิจกรรมน�าร่องในวดั 2 แห่งด้วยกนั ได้แก่ 
วัดเชิงเลน อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2559 และ วดัสงัฆทาน อ�าเภอเมอืง จังหวดันนทบุร ีเมือ่วนัท่ี 30 เมษายน 2559  
โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน พระภิกษุสงฆ์สามเณร เล่นเกมส์สอดแทรกความรู้ชิงรางวัลต่าง ๆ มากมาย 

 ล�าดับถัดไปโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุม
คณะท�างานภาคประชาชน คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ช้ัน 1 ตึกส�านักงาน    
คณะกรรมการอาหารและยา การประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรม/บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Logo) 

อันเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้และบรโิภคอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการทีเ่หมาะสมต่อสขุภาพ และส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหาร 
พฒันาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารให้มคีณุค่าทางโภชนาการทีด่ต่ีอสขุภาพยิง่ขึน้ โดยนางจรุรีตัน์ ห่อเกยีรต ิผูเ้ชีย่วชาญด้านความปลอดภยัของอาหาร 
และการบริโภคอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว และตามแผนปฏิบัติการกิจกรรม   
เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ ยังมีกิจกรรมที่ส�าคัญ คือ การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัด อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็น   
ศนูย์ของโรงพยาบาลโพธาราม จังหวดัราชบรุ ี ทีม่กีารจัดท�าโครงการธรรมชาตบิ�าบดั โดยการน�าผูป่้วยกลุม่เสีย่งหรอืครอบครวัผูป่้วยเข้าอบรม 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางของ “การแพทย์วิถีธรรม”  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559  ที่จะถึงนี้   

ภาพกิจกรรม
วัดเชิงเลน 

24 เมษายน 2559 

ภาพกิจกรรม
วัดสังฆทาน 

30 เมษายน 2559
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13  ท้ิงทวนก่อนจบด้วยการประมวลภาพพิธีมอบโล่การด�าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนา
เครอืข่ายการพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค “แรงงาน AC (Asean Community) สขุภาพด ีบรโิภค 
ปลอดภัย” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 

ความผิดเก่ียวกับการคุ ้มครองผู ้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อสืบหาผู ้กระท�าผิด เพื่อ
ขยายผลไปยังแหล่งผลิตและจ�าหน่ายต่อไปด้วย   
 อย่างไรก็ตาม ยาถือเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าทั่วไป ไม่อนุญาตให้ขายในเว็บไซต์ 
หรือนอกสถานที่ขายยาได้ โดยผู้ที่จะขายยาต้องมีใบอนุญาต ต้องจ�าหน่ายโดยเภสัชกร

ยาควบคุมพิเศษต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ 
ยกเว้นเฉพาะการขายยาสามัญประจ�าบ้าน                                                                                               
เท่านั้น ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตขายยา ซึ่ง   
การกระท�าผิดจากการขายยามีหลายกรณี         
เช่น ขายยาแผนปัจจุบนัโดยไม่ได้รบัอนญุาต                                        
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน        
1 หมื่นบาท หรือการโฆษณาโดยไม่ได้                      
รบัอนญุาต มโีทษปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท                                         
เป็นต้น ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการขายยา
ในสถานประกอบการที่ได้รับการอนุญาต 
เ พ่ือให ้ประชาชนได ้ รับการคุ ้มครอง
ความปลอดภยั จึงต้องมเีภสชักรประจ�าร้าน                                     
ในการซักถามประวัติ การแพ้ยา เป็นต้น
ยามีทั้งคุณและโทษ ไม่ควรซื้อยาตาม          
อนิเทอร์เนต็ หรอืทางเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เพราะ 
เส่ียงท้ังได้รับยาปลอม ยาไม่มีคุณภาพ
หรือได้รับผลข้างเคียงจากยา จนอาจ
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เท่านั้น และหากต้องการโฆษณาขายยาต้องได้รับอนุญาตก่อน ซึ่งกฎหมายยังก�าหนด

ประเภทของยาไว้ชดัเจน เช่น ห้ามโฆษณาขายยาอนัตรายและยาควบคมุพิเศษ การขาย               
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อย.แอ็คชั่น

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา  
ต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2561  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

การประชุมคณะท�างานสานพลังประชารัฐ 
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการประชุมคณะท�างานร่วม รัฐ - เอกชน - ประชาชน (ประชารัฐ)             
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
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อย.แอ็คชั่น

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. มอบรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรนวัตกรรมการบริการ และประกาศนยีบตัรผู้ให้บรกิาร 
ดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2559 แก่เจ้าหน้าที่ อย. เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1   
ตึก อย.  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

เลขาธิการฯ อย. มอบรางวัลนวัตกรรมการบริการ และประกาศนียบัตรผู้ให้บริการดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2559

พิธีรดน�้าขอพรผู้อาวุโส ประเพณีวันสงกรานต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2559
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี อย. ร่วมท�าบุญตักบาตร ด้านหน้า
อาคาร 1 และรดน�้าขอพรผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม อย. ชั้น 6 อาคาร 4 ตึก อย.  เมื่อ   
วันที่ 8 เมษายน 2559


