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06 10 12GMP-PIC/S มาตรฐานยา                                  
สากล เพือ่ “ยาดมีคีณุภาพ”                    
ยาดี มมีาตรฐาน  
ก้าวไกลสู่สากล    
ด้วย “ระบบคณุภาพ”

เคล็ด (ไม่) ลับ...          
5 พฤติกรรม
สร้างสุขภาพดี 
เพือ่สุขภาพที่ดีควร
ออกก�าลังกายอย่าง
สม�า่เสมอ พกัผ่อนให้                   
เพียงพอและคิดบวก

ตรวจสอบโฆษณา
ผลติภณัฑ์สขุภาพ กบั อย.    
ตอน...โฆษณายา                 
แบบไหน ไม่ถกูหลอก                
ซือ้ยาจากอนิเทอร์เนต็      
เสีย่งได้รบัยาปลอม
และอนัตรายถงึชวีติ

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย 
ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล
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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
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นายวิษณุ โรจน์เรืองไร  นางสาวสุภมาศ  วัยอุดมวุฒิ   

นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข 

นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย์ นายทวชา  เพชรบุญยัง

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

03 Hot Issue
อย. ปราบหนกัผลติภณัฑ์ลดความอ้วน 18 ราย 19 ล้าน

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คุณกำาลังตกเป็นเหยื่อ...โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือไม่ ?

05 อย.ออนไลน์
เมนูใหม่แกะกล่อง “E-learning”   

06 กินเป็น ใช้เป็น         
ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ อย. 
ตอน...โฆษณายาแบบไหน ไม่ถูกหลอก

08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง      
ข่าวฮอต ข่าวเด่น ในแวดวงอาหารและยา

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
เลือกเครื่องดื่มอย่างไรให้ “ปลอดภัย”

10 รอบรู้เรื่องยา
GMP-PIC/S มาตรฐานยาสากล เพื่อ “ยาดีมีคุณภาพ”

12 เกร็ดเล็กน่ารู้          
เคล็ด (ไม่) ลับ... 5 พฤติกรรมสร้างสุขภาพดี

13 มุมเครือข่าย                    
เรื่องเล่าจากเครือข่าย ประจำาปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2559 (9)

15 อย. แอ็คชั่น
ภาพกิจกรรมของ อย.

น�้าหนักรวมกว่า 5 พันกิโลกรัม มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ของรัฐบาล เพื่อไม่ให้ยาเสพติดหวนกลับมาท�าร้ายประชาชนได้อีก เรามีภาพภายในงาน    
มาฝากครับ….

 ช่วงนี้มีแต่ข่าวร้าย... ในรอบปีท่ีผ่านมามีหญิงสาวเสียชีวิตที่คาดว่ามาจากการกินยา
ลดความอ้วนหลายราย ทัง้พรติตี ้นกัเรยีน นกัศกึษา ทีต้่องมาจบชวีติก่อนวยัอนัควร ตราบใด 
ที่เด็กและเยาวชนเห็นว่าการมีรูปร่างท่ีดีเป็นเรื่องส�าคัญเหนือส่ิงอื่นใด คนแล้วคนเล่าที่ต้อง
สังเวยให้กับยาลดความอ้วน และให้ อย.ปราบปรามอย่างไม่จบสิ้น หยุดเถอะครับ ต้องปรับ
พฤติกรรมการกิน ลดแป้ง ลดอาหารหวาน มัน ทอด และออกก�าลังกาย การไม่ว่างนั่นคือ
ข้ออ้างทีไ่ม่ออกก�าลงักาย ร้อน เหนือ่ย เมือ่ย สารพดั แล้วต้องมาหาทางลัดในการลดน�า้หนกั 
ผลที่ตามมาจึงได้ไม่คุ้มเสีย....เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเตือนกันเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเราเป็น
เหยื่อรายต่อไป
 ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ... คุณก�าลังตกเป็นเหยื่อ!! โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่าน้ี    
หรือไม่ ? แหม แต่ละค�าล้วนล่อตาล่อใจ “อกฟู รูฟิต” “สลายไขมัน ลดน�้าหนักได้ใน
2 อาทติย์” “ผวิขาวกระจ่างใสตัง้แต่ครัง้แรกทีใ่ช้” “แขง็ อดึ ทน นาน” เราเตอืนกนัอยูเ่สมอ  
ให้หยุดซื้อ หยุดเชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาหลอกลวงเหล่าน้ี อีกทั้งโฆษณายาแบบไหน 
ไม่ถูกหลอก อ่านเลยครับเน้ือหาดีมาก ท่ีส�าคัญเราต้องรู้เท่าทันและช่วยกันเป็นหูเป็นตา   
ไม่ให้สิ่งผิด สิ่งไม่ดีลอยนวล แจ้งสายด่วน อย. 1556 ช่วย ๆ กันนะครับ 
 ทิ้งท้ายไว้ด้วย เผยเคล็ด (ไม่) ลับ..5 พฤติกรรมสร้างสุขภาพดี แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้านะครับ....

 วัสดีครับ อย. Report ฉบับน้ี เรามีกิจกรรม 
 ส�าคัญคือการเผาท�าลายยาเสพติดให ้โทษ    
ของกลางในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับ
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ในปีน้ี อย. ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
กองทัพบก และ ปปส. จัดพิธีเผาท�าลายยาเสพติด
ให้โทษของกลางครั้งที่ 46 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา งานนี้           
พลเรอืเอกณรงค์ พพิฒันาศยั รองนายกรฐัมนตร ีน�าทมี                                                  
เผาท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลางด้วยตัวเอง   



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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อย. ปราบหนัก 
ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน 18 ราย 19 ล้าน 

ใ นรอบปีทีผ่่านมาพบมหีญิงสาวเสยีชีวิตท่ีคาดว่ามาจากการกนิผลติภณัฑ์ลดความอ้วน                                                                          
 หลายราย ทั้งพริตตี้ นักศึกษา ล่าสุด นักเรียน ม.5 ย่านนนทบุรี ที่ต้องมาจบชีวิต
ก่อนวัยอันควร กระทรวงสาธารณสุข รู้สึกห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก�าชับให้ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก�ากบัดแูลการใช้ผลิตภณัฑ์ลดความอ้วนอย่างใกล้ชดิ      
พร้อมแจ้งเตือนอันตราย เพื่อคุ ้มครองประชาชน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ในปัจจบุนัมกัตรวจพบว่ามกีารลกัลอบใส่สารไซบูทามนี ซึง่เป็นยาทีป่ระเทศไทยยกเลกิ
การใช้แล้วตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 โดยยาดงักล่าวจะส่งผลท�าให้ลดความอยากอาหารลงและ
อิ่มเร็วขึ้น แต่ผู ้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ ที่ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้ตรวจสอบสถานท่ีผลิต น�าเข้า และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงปี พ.ศ.2556-2558 และได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารที่แสดงข้อบ่งใช้ในการควบคุม
หรือลดน�้ าหนักส ่ งตรวจวิ เคราะห ์ ท่ี 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ป ีละ 50 
ตัวอย่าง พบว่าในปี พ.ศ. 2556 ตรวจพบ        
ไซบูทรามีน จ�านวน 13 ตัวอย่าง คิดเป็น                                           
ร้อยละ 26 ปี พ.ศ. 2557 ตรวจพบ จ�านวน 
16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32 และ     
ปี พ.ศ. 2558 ตรวจพบ จ�านวน 4 ตวัอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 8 กระทรวงสาธารณสุข
จึ ง ได ้ ร ่ วมกับต� า รวจกอง บั ง คับการ

ภาพจาก www.thaich8.com/news_detail/6275
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

เคยได้ยินค�าโฆษณาเหล่าน้ีหรือไม่ “อกฟู รูฟิต” “สลายไขมัน  

ลดน�้าหนักได้ใน 2 อาทิตย์” “ผิวขาว กระจ่างใสต้ังแต่ครั้งแรกที่ใช้” 

“แข็ง อึด ทน นาน”.........

หยุดเชื่อค�าโฆษณาโอ้อวดเหล่านี้ มีแต่จะเสียเงินฟรี แถมเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
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อย.ออนไลน์

ม

กลุ่มสารสนเทศ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

เมนูใหม่แกะกล่อง 
“E-Learning”

 าพบกันอีกแล้วในฉบับนี้ แต่วันนี้ เราไม่ได้มาแนะน�าเมนู Oryor Smart Application  
 เหมือนเช่นเคย คงต้องขอเบรกไว้ก่อน แล้วไปพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ แต่วันนี้ 
เรามาแนะน�าพร้อมอวดโฉมเมนูใหม่ใน www.oryor.com ท่ีน่าสนใจและอาจจะคุ้นหูกัน
มาบ้างแล้ว นั่นก็คือ เมนู E-learning 

เช่นกัน หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
ก็จะเข้ามายังหน้าเนื้อหา ซ่ึงภายในจะมี    
sitcom ให้ได้เลือกชม 7 ชุดการเรียนรู ้   
มีรายละเอียด ดังนี้

 การผลิต E-learning ของทาง อย.        
ถูกน�าเสนอออกมาในรูปแบบละคร Sitcom 
ที่ผสมผสานสาระบันเทิง พร ้อมรูปภาพ
ในรูปแบบการ ์ตูน  แอนิ เมชัน ภาพนิ่ ง                                  
ภาพเคล่ือนไหว และมีเสียงประกอบ โดยน�า                                            
ข้อมูลและเนื้อหาจาก Fact Sheet, Info- 
graphic, Smart Tips และ Script รายการ
โทรทัศน์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วมาปรับเปลี่ยน                                      
ภาษาทางวิชาการน�ามาเรียบเรียงใหม่ และ
น�าเสนอในรูปแบบละคร sitcom เพื่อให้     
ผู ้บริโภคได ้รับความรู ้และเข ้าใจง ่ายขึ้น 
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เลือกซื้อ 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย และคุ้มค่า
 ส�าหรับการเข้าใช้งาน E-learning 
สามารถเข ้าไปได้ที่  www.oryor.com    
จากนัน้กดเลอืกทีเ่มน ู E-learning กจ็ะเข้ามา

หน้าลงทะเบียน ซ่ึงการเข้าใช้ E-learning 
สามารถเลือกลงทะเบียน โดยกรอก อีเมล์ 
รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน ชื่อ นามสกุล และ
เบอร์โทรศพัท์ หรอืจะเชือ่มต่อผ่านเฟซบุก๊กไ็ด้ 

1. ชุดการเรียนรู้ อยากสวย อย่าเสี่ยง  
2. ชุดการเรียนรู้ อย่ามองข้าม ฉลาก GDA  
3. ชุดการเรียนรู้ เชื่อไว้ก่อน หมอบอกไว้

5. ชุดการเรียนรู้ ระวังภัย ยาเสียสาว   
6. ชุดการเรียนรู้ หุ่นดีได้ ไม่ต้องใช้ยา
7. ชุดการเรียนรู้ สุขไม่คิด ชีวิตจบ

4. ชุดการเรียนรู้ ใช้ยาผิด ชีวิตเปลี่ยน  

 ในแต่ละชุดการเรียนรู ้นั้นจะมี
ทางเลือกให้เลือกว่าจะชมทางเลือกที่ 1 และ 
ทางเลอืกท่ี 2 ซ่ึงหมายถึงทางเลือกทีถ่กูและผิด           
ขึน้อยูก่บัผูเ้รยีนว่าต้องการเลอืกทางไหน หรอื 
หากจะดทูัง้ 2 ทางเลอืกกส็ามารถท�าได้เช่นกนั 
หลังจากชมจบจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก คือ
แบบประเมินความรู้ซีรีส์ ที่ใช้ทดสอบความรู้    
ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับชม และหาก    
ผู ้ เรียนท่านใดต้องการข้อมูลของเนื้อหา      
ชดุการเรยีนรู ้ ทางผูจ้ดัท�าก็ได้ท�าเป็นไฟล์ PDF 
เกีย่วกบัชุดการเรยีนรูน้ัน้ ๆ  ไว้ให้เรยีบร้อยแล้ว  
โดยมีเนื้อหา Fact Sheet, 
Infographic และ Smart Tips 
สอดแทรกอยู่ภายใน
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กินเป็น ใช้เป็น

ด้

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ อย.
ตอน...โฆษณายาแบบไหน ไม่ถูกหลอก

การซื้อยาจากอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงสูง      
ที่จะได้รับยาปลอม และนอกจากจะไม่ได้ผล      
ในการรักษาแล้ว ซ�้ายังอาจได้รับอันตราย   

ถึงชีวิตด้วย

 วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขายผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต  

 หรอืสือ่ออนไลน์ กลายเป็นอกีหน่ึงช่องทางทางการตลาดท่ีสามารถโฆษณาขายผลติภณัฑ์

ได้อย่างโจ๋งครึ่ม โดยเฉพาะการโฆษณาขายยาที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ยารักษา

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาท�าแท้ง เป็นต้น

ท�าความรู้จักกับความหมายของ “ยา”
 ตามกฎหมาย “ยา” หมายความว่า

1. วัตถุที่รับรองไว้ในต�ารายาที่รัฐมนตรีประกาศ

 2. วัตถุที่มุ่งหมายส�าหรับใช้ในการวินิจฉัย บ�าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค 

หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

3. วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูป หรือ

 4. วตัถทุีมุ่ง่หมายส�าหรบัให้เกดิผลแก่สขุภาพ โครงสร้าง หรอืการกระท�าหน้าท่ีใด ๆ 

ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ 

 ซึ่งในประเทศไทยพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้แบ่งยาเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น 

ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใช้ภายนอก ยาใช้เฉพาะที ่ 

ยาสามัญประจ�าบ้าน  เป็นต้น

“ สูตรแข็งตัวเร็ว ”           

แข็งตัวเร็ว เห็นผลภายใน 1 นาที  อึด ทน นาน 100 % 

บ�ารุงก�าลัง เพิ่มพลังความเป็นชาย                                           
บ�ารุงก�าหนัด                                                    
แข็งเร็ว อึด ทน นาน                                                        
ใช้เป็นประจ�าป้องกัน                                
การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ                                 

โทรสั่งตอนนี้        
ฟรีค่าจัดส่ง                                 

ความจริงที่ต้องรู้
  “ยา” เป็นผลติภณัฑ์ทีต้่องมใีบอนญุาต 

การขาย และการโฆษณาผ่านสื่อใด ๆ เพื่อ

ประโยชน์ทางการค้า ต้องน�าเสียง ภาพ หรือ

ข้อความให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ตรวจก่อน โดยจะต้องไม่โอ้อวด

ว่าสามารถรกัษาโรคได้อย่างศกัดิส์ทิธิ ์ ไม่แสดง   

สรรพคณุอนัเป็นเท็จ และ อย. ไม่เคยอนญุาต 

ข้อความโฆษณา ที่อ้างว่า

	 c	รักษาได้สารพัดโรค เช่น โรค

เกี่ยวกับสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม ้าม ไต 

อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคมะเร็ง 

	 c	ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 

 c	ลดความอ้วน/ลดน�้าหนัก

			c	ฉีดผิวขาว สวยใส 

 จากการท่ีส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ได้เฝ้าระวงัและปราบปราม       

การขายยาผ ่านทางอินเทอร ์ เน็ตพบว ่า               
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เอกสารอ้างอิง : - หนังสือ กินดี ใช้เป็น คนไทยไกลโรค เรื่อง ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
     โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    -  พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เข้าถึงได้จาก http://wops.moph.go.th/ 

     ops/minister_06/Office2/drug1.pdf

มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับยาปลอม ยาที่ไม่ได้ 

ข้ึนทะเบยีนต�ารบัยา (ยาผดิกฎหมาย/ยาเถือ่น) 

ยาที่เสื่อมคุณภาพ และยาหมดอายุ หรือ   

ใกล้หมดอายุ หรือยาที่มีปัญหาถูกเรียกคืน  

เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ ที่ส�าคัญ 

หากเกิดปัญหาจากการใช้ยาดังกล่าวก็ยาก

ที่จะหาผู้มารับผิดชอบ

เลือกซื้อยาอย่างไรไม่ถูกหลอก
	 4		 เลือกซื้อจากร้านที่มีใบอนุญาต

ขายยา จัดยาโดยเภสัชกร หรือซื้อจาก 

“ร้านยาคุณภาพ” เท่านั้น

 4	 เลือกซ้ือยาท่ีมีเลขทะเบียน

ต�ารับยา เช่น Reg. No. 1A 12/35 (กรณี

ยาแผนปัจจุบัน) หรือ เลขทะเบยีนที ่G 99/54 

(กรณียาแผนโบราณ)

 4	 หากพบโฆษณายา ให้สังเกต 

เลขที่ใบอนุญาตโฆษณา “ฆท. (เลขที่ใบ

อนุญาตโฆษณา)/(พ.ศ.ที่ได้รับอนุญาต)”  

เช่น ฆท. 99/2558

 7	 อ ย ่าเ สี่ ย ง ซื้ อ ย า ผ ่าน ท า ง

อินเทอร์เน็ต แม้มีราคาถูก แต่ส่วนใหญ่พบ

เป็นยาปลอมทั้งสิ้น 

          7	 อย่าซื้อยาจากการเสนอขาย

ด้วยวิธีการขายตรง หรือด้วยวิธีการมอบ

ของรางวัล หรือส่วนลดพิเศษ

 7		 อย่าซื้อยาที่มีราคาถูกกว่าปกติ

จากที่เคยซื้อประจ�า

 ก า รซื้ อ ย าจากอิ น เทอร ์ เ น็ ตมี 

ความเสีย่งสงูท่ีจะได้รบัยาปลอม และนอกจาก

จะไม่ได้ผลในการรักษาแล้ว ซ�้ายังอาจได้รับ      

อนัตรายถงึชวีติด้วย ทัง้น้ี หากผู้บรโิภคพบเห็น                   

การโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพโอ้อวดสรรพคณุ 

เกินจริง ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. 

โทร. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart 

Application หรือส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด

MC Tem Max

แข็งตัวเร็ว เห็นผลภายใน 1 นาที  อึด ทน นาน 100 % 

MC Tem Max
เอ็มซี เต็มแม็กซ์เอ็มซี เต็มแม็กซ์

น�าเข้าจากสหรัฐอเมริกา

ยาที่ขายทางสื่อดังกล่าวมักจะเป็นยาที่มี           

ความต้องการแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในไทย 

และยาที่เข้าถึงได้ยาก น่ันคือ ต้องพบแพทย์

ก่อนจึงได้รับยา เช่น ยารักษาภาวะหย่อน

สมรรถภาพทางเพศ ยาลดความอ้วน ยา

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยานอนหลับ 

เป็นต้น ซึ่งการซื้อยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น            
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ฉ

 สวัสดีค่ะ วันเวลาผ่านไปไวจริง ๆ เข้าสู่กลางปี 2559 แล้ว พร้อมกับฝนที่ชุ่มฉ�่าในทุกพื้นที่ เก็บข่าวเป็นห่วงสุขภาพทุกท่าน 
ขอให้ระวังโรคที่มากับหน้าฝน ไม่ว่าจะเป็น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ฯลฯ ควรออกก�าลังกาย
สม�่าเสมอ สวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ดื่มน�้าสะอาด ล้างมือและฟอกสบู่ทุกครั้งก่อนทานอาหาร 

...เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง...

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

อย. ย่อมาจาก                 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

 บับนี้ ขอเริ่มต้นด้วยข่าวเด็ก ม.5   
 เสียชีวิต คาดว ่าเกิดจากการกิน
ยาลดความอ้วนที่สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต 
อย. และต�ารวจ ปคบ. สืบทราบว่าเด็กกิน
ยาลดความอ้วนชื่อ “บิวตี้ชิคค์ (Beauty 
Chic)” ซื้อทางเฟซบุ๊ก พบแหล่งผลิตและ
ขายอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จึงได้ประสาน         
สสจ.ชลบุรี บุกจับผู ้กระท�าผิดแล้วยึด                                            
ของกลางทั้งยาชุด ยาอันตราย ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่โฆษณาลดน�้าหนัก มูลค่า
กว่า 5 ล้านบาท เตือนสาว ๆ อย่าหลงเชื่อ
ซ้ือยาลดความอ้วนมากินเด็ดขาด เสี่ยง
อันตราย ควรปรับพฤติกรรมการบริโภค 
ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ จะช่วยได้ค่ะ 
  มาที่ประเด็นข ่าวเรื่องอาหาร
การกินกันบ้าง ทั้งข่าวน�้าส้มคั้นปลอม , 
ปลาดิบใส่สี , ลอดช่องใส่ถังสี , ไส้กรอก 
ใส่สารกนัเสยีเกินมาตรฐาน , สารพษิตกค้าง                                 
ในผักและผลไม้ อย. ได้มีการเผยแพร่ข่าว              
แนะน�าผู้บริโภคถึงการเลือกบริโภคอาหาร                
เหล่าน้ี เริ่มต้นด้วยการเลือกซื้อน�้าส้มคั้น                                      

ควรเลือกซ้ือน�้าส ้มบรรจุขวดท่ีมีฉลาก
สถานท่ีผลิตต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ส�าหรับการบริโภคปลาดิบ ควรสังเกตสี
ของเนื้อปลาต้องมีสีของเนื้อตามธรรมชาติ 
กลิ่นไม ่ผิดปกติ เนื้อปลาไม่เป ื ่อย ยุ ่ย 
ร้านอาหารต้องถูกสุขลักษณะ ส่วนไส้กรอก 
ต้องมีสีไม ่แดงจัดผิดไปจากธรรมชาติ                  
อ่านฉลากก่อนซื้อ ต้องมีการเก็บรักษา     
ในอุณหภมูเิยน็ตลอดการจ�าหน่าย นอกจากนี ้
อย. ยงัได้แนะน�าการแก้ปัญหา ความเส่ียง           
จากสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ด้วยการ
ล้างผกัและผลไม้ให้สะอาดก่อนน�าไปบรโิภค                                            
ทกุครัง้ เสยีเวลาสกันดิ เพือ่ความปลอดภยั ค่ะ                             
  มาที่ข ่าวอย ่าหลงเชื่อโฆษณา
เครื่องส�าอางชื่อ “Cirmage Lifting Stick 
สติ๊กลบรอยเหี่ยวย่น แท่งโบท็อกสต๊ิก” 
โพสต์ขายทางเฟซบุก๊ อวดสรรพคณุเกนิจริง 
อย. ตรวจไม่พบการจดแจ้งเครื่องส�าอาง
อาจเสียเงินโดยไม่ได้รับผลตามที่โฆษณา 
รวมทั้ งอย ่าหลงเชื่อซื้อเครื่องลูกกลิ้ ง           
นวดหน้า (Derma Roller) มาใช้เพื่อ

รักษารอยสิว หลุม บ่อ บนใบหน้า หรือ 
ลบรอยเหีย่วย่น เพราะ อย. ไม่เคยอนญุาต 
ให้น�าเข้าลูกกลิ้งนวดหน้าดังกล่าว และ
ยังไม ่มีผลวิจัยใด ๆ รับรองสรรพคุณ 
เก็บข่าวขอฝากคาถา 4 ไม่ ที่ต้องไม่ซื้อ  
ไม่ใช้เด็ดขาด คือ 1. ไม่มีฉลากภาษาไทย 
2. ไม่ขออนุญาตกับ อย. 3. ไม่แสดงชื่อ
ที่ตั้งผู้ผลิต 4. ไม่บอกความจริงผู้บริโภค 
หรือโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง 

ปิดท้ายมข่ีาวดจีาก อย. ค่ะ ขณะนี้            
อย. ได้ประกาศใช้ “สัญลักษณ์โภชนาการ 
(Health ier  Logo)” แล ้ว ซ่ึ ง เป ็น              
เครื่องมือหนึ่งให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ                                           
เลอืกบรโิภคอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ   
ป ้องกันป ัญหาภาวะโภชนาการเ กิน 
และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เก็บข่าวจะน�า
รายละเอียดเรื่องนี้มาบอกเล่าในฉบับหน้า 
อย่าลืมติดตามอ่านนะคะ  

เพยีงง่าย ๆ แค่นี ้โรคภยัต่าง ๆ จะไม่ถามหา 
แน่นอนค่ะ 

อย. ลยุร่วมกับ บก.ปคบ. และ สสจ.ชลบรุ ีบกุจบั “แหล่งผลติและจ�าหน่าย  ยาลดความอ้วนผดิกฎหมาย

ท�าให้เด็กเสียชีวิต ยึดของกลางมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท 
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

เลือกเครื่องดื่มอย่างไรให้ “ปลอดภัย”
 ช่วงอากาศร้อนชื้น แบบนี้ สินค้าท่ีขายดีไม่แพ้น�้าแข็งก็คงจะเป็น 
เครื่องดื่มสารพัดรสชาติท่ีผลิตออกมาจ�าหน่ายเพื่อเอาใจลูกค้าที่ต้องการ
ความหวานสดชื่นในรูปแบบต่าง ๆ แต่ใครจะรู้ ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสีสัน
สดใสที่วางจ�าหน่ายในท้องตลาดนั้น เป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานการผลิตดี
หรือไม่ วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีสังเกตเครื่องดื่มบรรจุขวดแบบปิดกันค่ะว่า   
มีวิธีสังเกตอย่างไรบ้าง

xx-x-xxxxx-x-xxxx
อาหาร ในกรอบ                                 

เครื่องหมาย อย.                                            

ช่ือท่ีตัง้ผูผ้ลติ /แบ่งบรรจ ุหรอืส�านกังานใหญ่                               

หากเป ็นกรณีน�าเข ้า ระบุชื่อที่ ต้ังของ  

ผู ้น�าเข ้า พร้อมชื่อและประเทศผู ้ผลิต 

ปริมาณสุทธิ ส่วนประกอบ ข้อมูลส�าหรับ

ผู้แพ้อาหาร ชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปน

อาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ/INS วันเดือนปี

ท่ีผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน 

ค�าเตือน ค�าแนะน�าในการเก็บรักษา และ

อาจมีข้อความอื่น ๆ เช่น แต่งกลิ่นตาม

ธรรมชาติ 

 สวัสดีค่ะดิฉนัจะรบกวนสอบถาม 

วิธี เลือกซื้ อ เครื่ องดื่มบรรจุขวดที่มี                    

วางจ�าหน่ายตามร้านค้าว่ามีวิธีสังเกต

อย่างไรบ้างคะ เพราะลูกสาวที่บ ้าน

เหน็น�า้ท่ีเป็นสสัีนสดใสไม่ได้เลยจะรบเร้า  

ให้ซื้อให้ดื่มแทบทุกครั้ง รบกวนด้วย  

นะคะ ขอบคุณค่ะ

 เคร่ืองดื่มบรรจุขวดที่วางขาย

ในท้องตลาดบางส่วนมีการแสดงฉลาก     

ไม่ครบถ้วน โดยแสดงชื่ออาหาร ปริมาณ

สุทธิ และชื่อผู ้ผลิตเท่านั้น จึงจัดเป็น

เครื่องดื่มที่ผลิตขึ้นมาโดยไม ่ ถูกต ้อง                        

ตามกฎหมาย อาจมีการลักลอบผลิต โดย                          

ไม ่ ได ้ผ ่านการตรวจสอบควบคุมจาก

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ซ่ึงอาจเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้ หาก

บริโภคเครื่องดื่มที่มีกระบวนการผลิตท่ี 

ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ผู้บริโภคอาจได้รับ

เชื้อจุลินทรีย์ที่ท�าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ 

เช่น โคลิฟอร์ม (Coliforms) สแตฟฟิโล

คอคคัส ออเรียส (Staphylococcus 

aureus) ซาลโมเนลลา (Salmonellae) 

เป็นต้น ท�าให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน 

ท้องเสียได้ ในกรณีที่ได ้รับสารกันเสีย 

เช่น โซเดียมเบนโซเอต ที่ใส่ในเครื่องดื่ม

เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

และเช้ือรา หากใส่ในปริมาณที่สูงเกินกว่า                                     

ท่ีกฎหมายก�าหนด ส่งผลให้ผูด่ื้มเกดิอาการ                                        

ระคายเคอืงกระเพาะอาหาร พษิกึง่เฉยีบพลนั                             

คือ ท�าให้น�้าหนักลด ท้องเสีย ระคายเคือง

ต่อเนื้อเยื่อต่าง ๆ เลือดออกในร่างกาย 

ตับ ไตใหญ่ขึ้น เป็นอัมพาตและอาจถึงแก่

ชวีติ วธิกีารสังเกตฉลากเคร่ืองด่ืมท่ีถูกต้อง                        

ประกอบด้วย ชื่ออาหาร เลขสารบบ                                                      

 ทั้งนี้ การเลือกซื้อเครื่องดื่มบรรจุ

ขวดชนิดต่าง ๆ มาด่ืม ไม่ควรเลือกจาก

รสชาติความอร่อยถูกปากเพียงอย่างเดียว 

ขอให้สังเกตการเก็บรักษาในอุณหภูมิ     

ที่เหมาะสม (ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส) 

และสังเกตความถูกต้องของฉลากเป็น

อันดับแรก จากนั้นตรวจสอบดูภาชนะ

บรรจุให้อยู ่ในลักษณะปิดสนิท ภาชนะ 

ไม ่ ร่ั ว ซึม พร ้อมสัง เกตลักษณะของ   

เครื่องดื่ม ไม ่ให ้มีสี กลิ่น รส ผิดปกติ        

ก็จะได้เครื่องดื่มที่เหมาะต่อการบริโภค

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ ่าน                                           

มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                      

สามารถส่งจดหมายมาถามเราที ่กลุม่เผยแพร่                                     

ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ       

ผูบ้รโิภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือส่งอีเมล     

มาได้ที่ oryor.report@gmail.com 

พบกนัใหม่ ในฉบบัหน้า นะคะ สวสัดค่ีะ
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รอบรู้เรื่องยา นายทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

ห

GMP-PIC/S มาตรฐานยาสากล 
เพื่อ “ยาดี มีคุณภาพ”

“

”

ส�าหรบัประเทศไทยได้ผ่านการประเมนิ และรบัรองเป็นหน่วยตรวจประเมนิ 
ตาม ASEAN Listed Inspection Service แล้ว เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2558 ส่งผลให้ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันของไทย สามารถใช้
หนังสือรับรอง GMP จาก ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เพื่อรับรองมาตรฐานในการผลิตยาของตน  ในการขายยาที่ตนผลิต 
ให้แก่ชาติสมาชิกอาเซียนโดยไม่มีเงื่อนไขนี้มาเป็นอุปสรรคทางการค้า   

และก�าลังจะได้รับการรับรองมาตรฐาน PIC/S เร็ว ๆ นี้

 น่วยตรวจประเมิน GMP ด้านยา      

 ของส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา ในนามของประเทศไทย ก�าลังก้าว

เข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกของ PIC/S 

หรือ Pharmaceutical Inspection   

Co-operation Scheme  โดยน�าเอา 

“ข้อก�าหนดอนสุญัญาระหว่างประเทศ ด้าน

การตรวจประเมินยาแห่งสหภาพยุโรป” 

ผลิต ทัดเทียมสากล และเป็นมาตรฐานที่

ยอมรับทั่วโลก

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเขตการค้า       

เสรีอาเซียน ( ASEAN Economic Com-                

munity : AEC ) ไปแล้ว ซึ่งมีข้อตกลงหนึ่ง 

ที่ส�าคัญ คือ ข้อตกลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  

ที่จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  

ในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน เพือ่รองรบั 

การหมนุเวยีนของสนิค้าอย่างเสรใีนภมิูภาค 

อาเซียน

ส�าหรับ “ผลิตภัณฑ์ยา” ประเทศ

สมาชกิอาเซยีนก�าหนดให้ผูผ้ลติยาต้องผ่าน

การรับรองมาตรฐาน GMP จากหน่วย

มาปรับใช ้กับผู ้ผลิตยาภายในประเทศ

เพือ่ให้ได้มาตรฐานตามอนสุญัญาฯ (PIC/S)     

ดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นผลดีกบัผู้ผลิตยาภายใน 

ประเทศไทยทั้งผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน และ

ผู ้ผลิตยาแผนโบราณ ที่จะไม่ถูกกีดกัน

ทางการค้าโดยอ้างมาตรฐาน “ระบบ

คณุภาพ” ตาม PIC/S ดังกล่าว และทีส่�าคญั                                      

ไปกว่านั้น คือเพื่อผู้บริโภคในประเทศไทย

ที่จะได้รับยาที่มีคุณภาพมาตรฐานในการ

ภาพจาก http://www.engineeringcapacity.com__dataassetsimage-
0028324667healthcare-sector.JPG

ภาพจาก http://www.pr.moph.go.th/iprg/include/ad-
min_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=82612

ภาพจาก http://www.asean.org/storage/2015/03/4thJSCGMPMRA10Mar15.jpg

ภาพจาก http://www.gpo.or.th/Portals/0/information/feb16053.jpg
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ตรวจประเมิน GMP ของประเทศที่ได้

มาตรฐาน GMP แบบ PIC/S หรือ หน่วย

ตรวจประเมิน GMP ของประเทศท่ีเป็น 

ASEAN Listed Inspection Service 

ส�าหรับประเทศไทยได้ผ่านการประเมิน 

และรับรองเป็นหน่วยตรวจประเมินตาม 

ASEAN Listed Inspection Service 

แล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ส่งผลให้  

ผู ้ผลิตยาแผนปัจจุบันของไทย สามารถ

ใช้หนังสือรับรอง GMP จากส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อรับรอง

มาตรฐานในการผลิตยาของตน ในการ

ขายยาที่ตนผลิตให้แก่ชาติสมาชิกอาเซียน

โดยไม่มีเงื่อนไขนี้มาเป็นอุปสรรคทาง  

การค้า

ส�าหรับประเทศอื่น ๆ ในโลก 

เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สหราช                                     

อาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา แคนาดา อาร์เจนตนิา          

แอฟรกิาใต้ อสิราเอล ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ 

ญี่ปุ ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน และ  

ประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของ PIC/S   

อีกกว่า 40 ประเทศทั่วโลกได้ใช้มาตรฐาน

ของ PIC/S ในการพิจารณาเพื่ออนุญาต

ให้น�าเข้า “ผลิตภัณฑ์ยา” เข้าในประเทศ

ของตน ทั้งนี้หน่วยตรวจประเมิน GMP 

ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในนามของประเทศไทย ได้ผ่านการตรวจ

ประเมินไปแล้วเม่ือวันท่ี 14-18 มีนาคม 

2559 ที่ผ่านมา และคาดว่าน่าจะได้รับ

การรับรองเป็นสมาชิกของ PIC/S ภายใน

ปี 2559 นี้

การที่หน่วยตรวจประเมิน GMP     

ของประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็น          

ASEAN Listed Inspection Service 

และก�าลังก้าวสู่การเป็นสมาชิกของ PIC/S                 

ในระยะเวลาอนัใกล้นี ้ ส่งผลให้ “ผลติภณัฑ์ยา”                                      

ท่ีผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบรับรอง GMP 

ของประเทศไทย ได้รบัการยอมรบัในระดบั 

ภูมิภาคอาเซียน และในระดับสากล ส่งผล     

ให้อตุสาหกรรมยาของประเทศไทยก้าวไกล    

สู่ตลาดโลก อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์

ต่อการพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศชาติ                                  

และทีส่�าคญัไปกว่านัน้ คอื ผู้บริโภคภายใน 

ประเทศจะได้รับผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ

ในระดับสากล

จากทั้งหมดที่กล ่าวมาข้างต ้น 

จึงเป็นสิ่งที่ผู ้ผลิตยาทั้งยาแผนปัจจุบัน 

และยาแผนโบราณในประเทศจะต้องมี

การปรับตัวเพ่ือให ้ เข ้ากับกระแสของ 

“ระบบคุณภาพ” ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ผ่านการบังคับใช้เป็นกฎหมายภายใต้ชื่อ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ

ก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน

ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554 และ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ

ก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ  

ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559  ซึ่ง   

ผู้ผลิตยาจะต้องเรียนรู้ และน�ามาปฏิบัติ

ต่อไป

ยาดี มีมาตรฐาน                       
ก้าวไกลสู่สากล                        

ด้วย “ระบบคุณภาพ”   

ภาพจาก http://www.thaihealth.or.th/data/content/  
29026/cms/thaihealth_c_achjkltv1359.jpg

ภาพจาก http://www.cironpharma.com/images/top_header_manufacturing.jpg
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สุ

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/25300
ภาพจาก : แผ่นพับ ลด หวาน มัน เค็ม มองหาสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ”

เคล็ด (ไม่) ลบั...5 พฤตกิรรมสร้างสขุภาพดี

“

”

 เพื่อสุขภาพที่ดีควรออกก�าลังกาย
อย่างสม�่าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ 

และฝึกนิสัยคิดบวก

 ขภาพที่ดี เกิดขึ้นได ้ถ ้าเราดูแลและเอาใจใส ่ตัวเอง ด ้วยวิธีง ่าย ๆ กับ      

 5 พฤติกรรมสร้างสุขภาพดี…

และเป็นเหตุน�าไปสู่โรคภัยต่าง ๆ

 4. งดการบริโภคไขมันทรานส ์ 

ไขมันทรานส์เป็นไขมันที่เพิ่มความเสี่ยง

ต ่อการเกิดโรคต ่าง ๆ เช ่น โรคหัวใจ             

โรคอัลไซเมอร ์  จอประสาทตาเสื่อม       

โรคนิว่ในถุงน�า้ดี เป็นต้น ทางทีด่ ีควรเลีย่ง

อาหารประเภททอด หันมากินอาหาร    

ที่ปรุงแบบนึ่ง หรือต้ม 

5. หลีกเลี่ยงการกินสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ฯลฯ เพราะ

มีไขมันและเนื้อที่ย่อยยาก จึงควรหันไป

ทานโปรตีนจากแหล่งอื่นบ้าง เช่น ปลา  

เห็ดชนิดต่าง ๆ หรือธัญพืชต่าง ๆ เป็นต้น 

  

 อย่างไรก็ตาม เพื่อสุขภาพที่ดี

ควรออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ พักผ่อน

ให้เพยีงพอ และฝึกนสิยัคดิบวก เพยีงเท่านี ้

ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้

 1. เลีย่งการจนิตนาการในเชงิลบ  

การทีเ่รามคีวามคดิหรอืจนิตนาการในเชงิลบ 

จะท�าให้เราต้องเผชิญกับความเครียด

สะสมลงสู่จิตใต้ส�านึกโดยไม่รู้ตัว จนเป็น

สาเหตใุห้ร่างกายเกิดเจบ็ป่วยตามความคดิ 

และเกิดโรคต่าง ๆ ตามมา

 2. ความอ้วนก่อโรค อย่างที่รู ้

กันดีว่า... ความอ้วน หรือการอ้วนลงพุง 

เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพฤกษ์-

อัมพาต หรือแม้กระท่ังมะเร็ง ฉะนั้น จึง

ควรดูแลรูปร่างให้ได้ตามเกณฑ์ โดยหาก

วัดจากรอบเอวผู้ชายไม่ควรเกิน 36 น้ิว 

หรือประมาณ 90 ซม. ส�าหรับเอวผู้หญิง 

ไม่ควรเกิน 32 นิ้ว หรือ 80 ซม.

 3. ควรลดการบริโภคน�้าตาล  

จากงานวิจัยต่าง ๆ บ่งชี้ว่า คนไทยส่วน

ใหญ่มีอาการติดรสหวาน ซ่ึงการบริโภค

น�้าตาลมากเกินไป จะท�าให้เกิดการสะสม

ของน�า้ตาลในร่างกาย มากเกนิความจ�าเป็น 
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (9)  

เ มือ่วนัที ่15 มถินุายน 2559 ท่ีผ่านมา อย. ได้น�าคณะท�างานภาคประชาชนและเครอืข่าย เดนิทางไปศกึษาดงูาน ณ ศนูย์ธรรมชาต ิ       

 บ�าบัด โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การด�าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความส�าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางของ 

“การแพทย์วิถีธรรม” พร้อมทั้งการเรียนรู้ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง 

ขอน�าภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

 และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยท่านนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ ้ม รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานในพิธีเปิด 

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้คณะท�างานภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย มีความรู้ 
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ       
การคุม้ครองผูบ้รโิภค (บก.ปคบ.) ปราบปราม                       
จบักมุผลติภณัฑ์ลดความอ้วนทีผ่ดิกฎหมาย                      
ดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2558 - ปัจจุบัน สามารถจับกุม
และด�าเนนิคดผีูก้ระท�าผดิ จ�านวน 18 ราย 
มูลค่าของกลาง จ�านวน 19 ล้านบาท 

การใช้ยาลดความอ้วนจะต้องใช้        
ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์และ
เภสัชกรเท่าน้ัน ประชาชน ไม่ควรหาซื้อ       
มารับประทานเอง เพราะมีผลกระทบ                        
สุขภาพและชีวิต อีกทั้งต ้องใช้ร ่วมกับ
การควบคุมอาหารและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเสมอ การใช้ยาลดความอ้วน

ไม ่ สามารถท� า ให ้หายจากโรคอ ้ วน 
เมื่ อหยุดยาน�้ าหนักจะกลับขึ้นได ้อีก 
(yo-yo effect) การลดน�้าหนักที่ถูกต้อง   
คือ การควบคุมอาหาร เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคด้วยการลดแป้ง 
ลดอาหารหวาน ลดอาหารมนั อาหารทอด     
และออกก� าลั งกายอย ่ า งสม�่ า เ สมอ 
นอกจากนี้  ผู ้ปกครองควรมีส ่วนช่วย                                             
ในการสอดส่องดูแลบุตรหลานที่กังวล
เกี่ยวกับเร่ืองน�้าหนักตัวมากเกินไปและ
มีแนวโน ้มในการใช ้ยาลดความอ ้วน
ให้มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ใช้ยา พร้อมกันนี้ ขอเตือนว่าการซื้อยา
ต้องซื้อจากร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้
รับอนุญาตและมีเภสัชกรให้ค�าแนะน�า
ในการใช้ยา ไม่สามารถซื้อหรือขายยา

ทางเว็บไซต์ หรือโซเชี่ยลมีเดียได ้และ
เป็นการกระท�าที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดอันตรายได้ ส่วนผู้กระท�าการฝ่าฝืน
กฎหมายมีโทษหลายกรณี เช่น ขายยา
แผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี และปรบัไม่เกิน 1 หม่ืนบาท     
หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รบัอนญุาต มีโทษ     
ปรับไม ่เกิน 100,000 บาท เป ็นต ้น    
หากผู ้บริโภคพบเบาะแสการโฆษณา 
การผลิต/จ�าหน ่าย ยาลดความอ ้วน
ผดิกฎหมาย ขอให้แจ้งมาได้ท่ีสายด่วน อย. 
1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart 
Application หรือส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อด�าเนินคดีกับ    
ผู้กระท�าผิดอย่างเข้มงวด

ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย และร่วมรณรงค์เผยแพร่

ความรูใ้ห้กบัประชาชน ให้รูจ้กัเลอืกบรโิภคอาหารอย่างเหมาะสม ลดการกินอาหารหวาน 
เพ่ือลดปัญหาภาวะอ้วน และโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตลอดจนให้รู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริง ไม่หลงเชื่อ

โดยง่าย 
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อย. แอ็คชั่น

 ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการประชุมคณะท�างานบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 6 ตึก อย. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

การประชุมคณะท�างานบริหารจัดการข้อร้องเรียน

ประกาศผลการตัดสินโครงการจิตอาสาดีเด่น “จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม”

 นพ.ไพศาล ด่ันคุ้ม รองเลขาธกิารฯ อย. เป็นประธานการแถลงข่าวประกาศผลการตดัสนิโครงการ
จติอาสาดเีด่น “จติอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสรมิ” และมอบเงนิรางวลั 20,000 บาท พร้อมเหรยีญทอง         
ใบประกาศนียบตัร ให้กบัทมีลกูพระสพัพญัญ ูมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ ท่ีได้รับรางวัลโครงการ
ดีเด่น และมอบรางวัลเหรียญเงินพร้อมใบประกาศนียบัตร อีก 3 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ  ณ ห้องประชุม     
ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
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อย. แอ็คชั่น

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการประชุมหารอืและแผนการประชาสัมพันธ์
สัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Logo) “ทางเลือกสุขภาพ” ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

การประชุมหารือแนวทางและแผนการประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์
โภชนาการ (Healthier logo) “ทางเลือกสุขภาพ”

 พล.ร.อ.ณรงค์ พพิฒันาศัย รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการเผาท�าลายยาเสพตดิให้โทษของกลาง ครัง้ที ่46 โดยมปีริมาณยาเสพตดิ   
ให้โทษของกลาง จ�านวนกว่า 5,136 กิโลกรัม จาก 231,100 คดี รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 10,961 ล้านบาท  ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและ 
สิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

พิธีเผาท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 46


