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1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่าง ๆ  

 ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพือ่เผยแพร่กจิกรรมความเคล่ือนไหว รวมทัง้ผลงานเด่น 

 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

นายบุญทิพย์  คงทอง    นางสุวนีย์  สุขแสนนาน  

นายวัชรินทร์  เครือเนียม       นางสาวดนิตา  เทียบโพธิ์

นายวษิณ ุโรจน์เรอืงไร  นางสาวสภุมาศ  วัยอดุมวุฒ ิ  

นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข 

นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย์ นายทวชา  เพชรบุญยัง

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

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

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

พิมพ์ที่

ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

03 Hot Issue
ฉลากจีดีเอ อ่านง่าย ได้ประโยชน์

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โฆษณากับเรื่องจริง ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ?

05 อย.ออนไลน์
แนะนำาเมนู Game Land “Drop Drag”            
ใน Oryor Smart Application version 3  

06 กินเป็น ใช้เป็น         
ตรวจสอบโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพ กบั อย. 
ตอน...โฆษณาเครือ่งมอืแพทย์อวดสรรพคณุรกัษาโรคร้าย

08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง      
ข่าวฮอต ข่าวเด่น ในแวดวงอาหารและยา

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
เสี่ยงแค่ไหน จากการเลือก “ครีมหน้าขาวใส” 
ในปัจจุบัน

10 รอบรู้เรื่องยา
ขนาดยาในเด็ก... “นำ้าหนักตัว” เป็นเรื่องสำาคัญ

12 เกร็ดเล็กน่ารู้          
เตือนภัย ! โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดในเด็ก

13 มุมเครือข่าย                    
เรื่องเล่าจากเครือข่าย ประจำาปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2559 (10 )

15 อย. แอ็คชั่น
ภาพกิจกรรมของ อย.

 วัสดีครับ ในเดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน ต้ังแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม มีวันส�าคัญ 

 ทางศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาน่ันเอง พุทธศาสนิกชนมักนิยมท�าบุญ

ถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคล จึงขอแนะน�าผู้อ่านว่า ก่อนซื้อถังสังฆทาน ควรสังเกตผลิตภัณฑ์

ที่ใส่ในถังต้องไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้ปะปนกัน สังเกตวันหมดอายุในผลิตภัณฑ์อาหาร 

ภาชนะหีบห่อท่ีบรรจุต้องเรียบร้อย ไม่ฉีกขาดและใส่ใจเร่ืองของความสะอาดด้วย ส�าหรับอาหาร

ถวายพระขอให้ดูในเรื่องของอาหารเพ่ือสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม สาเหตุส�าคัญของการเกิดภาวะ

โรคอ้วน และน�าไปสู่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ฉลาก GDA ช่วยได้ เพราะจะเป็น

ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารได้อย่างเหมาะสม ขอเชิญติดตามอ่านในเล่มนะครับ...   

 สขุภาพดด้ีวยผลติภณัฑ์สขุภาพ พบกบั เรือ่ง อนัตราย..ผลติภณัฑ์อ้างลดอ้วน ใช่เลยเพราะ

โฆษณากับเรื่องจริงไม่ใช่สิ่งเดียวกัน หากหลงเชื่อไปจะช�้าใจซะเปล่า ๆ อย. ออนไลน์ แนะน�า

เมนู Game Land มี 6 เกมให้เล่น ได้ทั้งความรู้ มีประโยชน์ และยังสนุกอีกด้วย ชวนพี่ชวนน้อง

ลองเล่นดู ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ... โฆษณาเครื่องมือแพทย์อวดสรรพคุณรักษาโรคร้าย ยังคง  

มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ให้พบเห็นบ่อย ๆ ต้องอ่านครับจะได้ไม่หลงเชื่อ พร้อมแนะ

เลือกเครื่องมือแพทย์อย่างไรให้ปลอดภัย ส�าหรับเก็บข่าวเล่าเรื่อง เผยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารทีอ่าจเป็นสาเหตสุาวตรงัดบั เตอืนผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารไม่ใช่ยารกัษาโรค อย่าหลงเชือ่ 

เด็ดขาด  

 ทิ้งท้ายไว้ ขนาดยาในเด็ก...“น�้าหนักตัว” เป็นเร่ืองส�าคัญ การใช้ยาตามช่วงอายุอาจ

คลาดเคล่ือนได้หากน�า้หนกัของเด็กไม่สมัพนัธ์กบัขนาดของยา ทางทีด่ ี ควรคดิค�านวณจากน�า้หนกัตวั                                                                                                                          

ของเด็กเป็นส�าคัญ เพื่อให้ได้ขนาดยาที่เหมาะสม และ รักษาได้ผลดี....ขณะนี้โรคมือ เท้า ปาก ระบาด  

ในเดก็ ดแูลสขุภาพให้ด ีท�าความสะอาด ของเล่น ของใช้ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะครับ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ในโอกาสครบรอบ
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 

พระชนมายุครบ  64 พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ                                                         
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ                                                                               

ข้าพระพุทธเจ้า กอง บก. วารสาร อย. Report                               
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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ฉลากจีดีเอ อ่านง่าย ได้ประโยชน์

ปั จจุบันภาวะโภชนาการเกินเป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชน โดยเป็นสาเหตุ 

 ของการเกิดภาวะอ้วน ที่จะน�าไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จากแนวโน้มการบริโภค

ของประชาชนที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกินความต้องการของร่างกาย บริโภค

อาหารที่ให้พลังงานสูง เช่น ไขมัน น�้าตาล ประกอบกับบริโภคอาหารที่มีรสเค็มเพิม่

มากขึ้น ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายมุ่งเน้นลดการบริโภคอาหาร หวาน 

มนั เคม็ เพือ่ป้องกนัปัญหาโภชนาการเกนิและโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง โดยให้แสดงค่าพลังงาน 

น�้าตาล ไขมัน และโซเดียม ตามแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts, GDA) ต่อหนึ่ง

หน่วยบรรจุภัณฑ์ บนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นข้อมูล

ในการตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสม และขยายขอบข่ายอาหารที่บังคับการแสดง

ฉลากแบบจีดีเอ โดยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 

เรื่องอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น�้าตาล ไขมัน และโซเดียม

แบบจีดีเอ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยอาหารที่อยู่ใน

ขอบข่ายนี้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 15 ชนิด ดังนี้  1) อาหารคบเคี้ยว ได้แก่ มันฝรั่งทอด

หรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วหรือทอดกรอบ ข้าวเกรียบทอดหรืออบกรอบ หรืออาหาร

คบเคี้ยวชนิดอบพอง ถั่วหรือนัตทอดหรือ  

อบกรอบ หรืออบเกลือ หรอืเคลอืบปรงุรส 

2) ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ในท�านอง

เดียวกัน 3) ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ 

ได้แก่ ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์ หรือ

บิสกิต เวเฟอร์สอดไส้ คุกกี้ เค้ก และพาย 

เพสตร้ี ท้ังชนดิท่ีมแีละไม่มไีส้ 4) อาหาร

ก่ึงส�าเร็จรูป ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ 

บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้น ไม่ว่าจะมีการ

ปรุงแต่งหรือไม่กต็าม พร้อมซองเครือ่งปรงุ 

ข ้าวต้มที่ปรุงแต่ง และโจ ๊กที่ปรุงแต่ง 

5) อาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียว 

ซ่ึงต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น หรือตู้แช่แข็ง

ตลอดระยะเวลาจ�าหน่าย 

 

xx-x-xxxxx-x-xxxx

5 กลุ่ม (15 ชนิด) อาหาร ที่ถูกบังคับใช้

ถ้ากินหมดซอง ได้พลังงาน 
480 กิโลแคลอรี่ หรือแบ่งกิน 3 คน/3 ครั้ง 

ได้คน/ครั้งละ 160 กิโลแคลอรี่ เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบ

กลุ่มช็อกโกแลต

กลุ่มอาหารกึ่งสำาเร็จรูป

กลุ่มอาหารมื้อหลักแช่เย็นแช่แข็ง

กลุ่มอาหารขบเคี้ยว
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

อันตราย...ผลิตภัณฑ์อ้างลดอ้วน  หยุดเชื่อ...ผลิตภัณฑ์อ้างลดความอ้วน  
ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือกาแฟอ้างลดน�้าหนัก มักลักลอบใส่สารอันตราย   
“ไซบูทรามีน” ซึ่งเป็นยาที่มีผลข้างเคียงเป็นอันตราย อย่างไรก็ดี สูตรลดความอ้วน   
          ที่ปลอดภัยและยั่งยืน คือ ควบคุมอาหาร และออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
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อย.ออนไลน์

ม

กลุ่มสารสนเทศ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

แนะน�ำเมนู Game Land “Drop Drag”
ใน Oryor Smart Application 
Version 3

 าพบกันอีกแล้วในเดอืนนี ้เป็นอย่างไรกนับ้างคะ กบัฉบบัทีแ่ล้วได้ลองเข้าไปเมน ูE-learning ใน oryor.com กันหรอืยงั ถ้าใคร 

 ยังไม่ได้เข้าไปดู ก็อย่ารอช้านะคะ สิ่งดี ๆ แฝงด้วยสาระความสนุกก�าลังรอทุกท่านอยู่ ห้ามพลาดเชียวค่ะงานนี้ และส�าหรับ   

วันนี้เรามาแนะน�าเมนูใน Oryor Smart Application version 3 กันต่อดีกว่าค่ะ มีใครจะทายถูกไหมนะ ว่าเมนูวันนี้ที่จะมาแนะน�า 

คือเมนูอะไร....เฉลยก็คือ เมนู Game Land ที่ทุกคนต่างชื่นชอบนั่นเอง

เมนู Game Land ใน version 3  นี้ เพิ่มเติมเกมเข้ามาให้ได้เล่นมากถึง 6 เกม เชื่อได้ว่าสาวกคอเกมนี้ ตาลุกวาวแน่นอน

ซึ่งวันนี้จะมาแนะน�าเกมแรกให้ได้รู ้จักกัน มาในช่ือเกมที่ว่า “Drop Drag” วัตถุประสงค์ของเกมนี้ ต้องการให้ผู้เล่นแยกแยะ       

ให้ถูกต้องได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอยู่ในหมวดหมู่ใด ถือเป็นการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ได้  

ในชีวิตประจ�าวัน วิธีการเล่นก็ง่ายแสนง่าย คือ ให้ผู้เล่นลากสิ่งของที่ตกลงมาจากท้องฟ้าใส่ในกล่องด้านข้างของหน้าจอให้ถูกต้อง

ตามหมวดหมู่ ซึ่งจะแบ่งดังนี้

	 m	เครื่องส�าอาง m	เครื่องมือแพทย์ m	อาหาร  m	วัตถุอันตราย m	ยา m	ระบุไม่ได้ (ขยะ)

ซึ่งการเล่นเกมจะให้หัวใจที่สื่อความหมายถึงชีวิต ใน 1 รอบเกมให้โอกาสเล่นได้ 3 ครั้ง ถ้าหัวใจ

หมดเมื่อใดก็ถือว่าจบเกม แต่ถ้าใครมีฝีมือเล่นได้ไม่ผิด คะแนน combo ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลท�าให้

คะแนนสูงและอาจติดอันดับ Ranking ได้เลยนะคะ ใครมีเพื่อนชวนเพื่อน มีน้องชวนน้องมาเล่นแข่งกัน

ได้เต็มท่ี แอปพลิเคชันนี้เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง รอคอยทุกท่านเสมอค่ะ ส�าหรับวันนี้ก็รู้จักกันไปแล้ว

ส�าหรับเกมแรกในเมนู Game Land ฉบับหน้าจะเป็นอะไรและน่าสนุกขนาดไหน ต้องรอติดตามกันค่ะ 



ชุดไฟฟ้าสถิตพิชิตโรค     

โทรสั่งตอนนี้        

ฟรีค่าจัดส่ง                                 
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เป็นอุปกรณ์รักษา ใช้บำาบัดโรค                                                       
ด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต ใช้ง่าย ได้ผล 
ทันใจ หายห่วง  โดยเฉพาะ อัมพฤกษ ์ 

อัมพาต เหน็บชา เบาหวาน  ความดัน                                                           
ใช้เป็นประจำาทำาให้เลือดไหลเวียนดี        
กระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ                                 
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กินเป็น ใช้เป็น กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ อย.
ตอน...โฆษณาเครื่องมือแพทย์       
อวดสรรพคุณรักษาโรคร้าย

เครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการรับรองจาก อย. หรือขึ้นทะเบียนกับ อย. นั้น 
เป็นเพียงการรับรองเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ว่า ได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายในเบื้องต้นแล้วเท่านั้น เพราะหากผู้ประกอบการจะโฆษณา       
ต้องมาด�าเนินการขออนุญาตกับ อย. อีกครั้ง และถ้าได้รับอนุญาต        
จะมีเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เช่น ฆพ.99/2548    

ปรากฏบนชิ้นงานโฆษณานั้น ๆ

เคยได้ยินข้อความโฆษณาเหล่านี้ไหม... 

“เตียงนวดอินฟราเรด ช่วยจัดแนวกระดูกสันหลัง รักษาความดัน เบาหวาน 

อัมพาต โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต มะเร็งต่าง ๆ... เมื่อใช้แล้วจะได้ประสิทธิผลดีเยี่ยม” 

“ปฏิวัติความงาม ยกกระชับผิวได้ โดยไม่ต้องผ่าตัดเห็นผลโดยไม่มีรอยเย็บ”

ข้อความโฆษณาเครือ่งมอืแพทย์ทีอ่วดอ้างสรรพคณุเกนิจรงิเหล่านี ้ ยงัคงพบเหน็  

อยูเ่นอืง ๆ ทัง้ขายตรงตามบ้าน ตามท้องตลาด และทางอนิเทอร์เนต็ โดยอ้างว่าผลติภณัฑ์  

ได้รับการรับรองจาก อย. หรือข้ึนทะเบียนกับ อย. แล้ว และแสดงเลขที่ใบอนุญาต  

จาก อย. เพื่อลวงให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและมั่นใจ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้บริโภคหลงเชื่อ

ซื้อมาใช้จนได้รับอันตราย อย่างที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการใช้

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ผิดกฎหมาย เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

เก้าอี้นวดไฟฟ้าช็อต เป็นต้น

ท�าความรู้จกั...ผลิตภณัฑ์เครือ่งมอืแพทย์

คนส่วนใหญ่มกัเข้าใจว่าผลติภณัฑ์            

เคร่ืองมอืแพทย์ คอื อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอื    

ที่ ใช ้โดยแพทย์ หรือใช ้ในโรงพยาบาล 

หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่ง

ความจริงแล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์           

ยังหมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดง               

หรอืระบสุรรพคณุว่า มผีลต่อร่างกายมนษุย์    

หรือสัตว ์และเข ้ าข่าย เป ็นสรรพคุณ

ทางการแพทย์ เช่น ช่วยกระตุน้การไหลเวยีน                 

ของโลหิต ลดหรือบรรเทาอาการเจ็บปวด                                        

การนวดเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ฯลฯ อย่าง 

เก้าอีน้วดไฟฟ้า อปุกรณ์แม่เหลก็ เครือ่งมือ                                                 

หรอือปุกรณ์ทีใ่ช้เพือ่กายภาพบ�าบัด รวมท้ัง                 

อุปกรณ์ท่ีน�ามาใช้ทางด้านเสริมความงาม

ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า              

บนหน้า เครือ่งกรอหน้า เป็นต้น ซึง่การแสดง                  

สรรพคุณของเครื่องมือแพทย์จะต ้อง     

มีหลักฐานทางวิชาการที่ เชื่อถือได ้มา

สนบัสนนุและต้องไม่เป็นสรรพคณุทีเ่ป็นเทจ็ 

หลอกลวงหรือเกินจริง
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เอกสารอ้างอิง : - Fact Sheet เรื่อง รู้ทันโฆษณาเครื่องมือแพทย์หลอกลวง โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการ 
   อาหารและยา
  -  เข้าถึงได้จาก http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_fact_sheet/file/f_140_1296715454.pdf  
  - หนังสือ กินดี ใช้เป็น คนไทยไกลโรค เรื่อง ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
   ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การควบคุมดูแลของ อย.

ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ได้ก�าหนดระดับการควบคุม

ผลติภณัฑ์เครือ่งมอืแพทย์ออกเป็น 3 ระดบั           

ดังนี้

 1.	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์  

ต้องได้รบัใบอนญุาต ได้แก่ ถงุยางอนามยั 

ถุงมือส�าหรับการตรวจโรค ถุงมือส�าหรับ                        

การศัลยกรรม กระบอกฉีดยาอินซูลิน                     

ปราศจากเชือ้ชนดิใช้ครัง้เดยีว และชดุตรวจ                            

ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น 

ซึง่ผูป้ระกอบการผลติ น�าเข้า หรอืขายจะต้อง       

ยืน่ค�าขอใบอนญุาตผลิต หรือน�าเข้า ต่อ อย.        

และฉลากของผลิตภัณฑ์จะแสดงเลขที่  

ใบอนุญาตในกรอบเครื่องหมาย อย.

ประเทศผู ้ผลิต เพื่อให้ อย. ตรวจสอบ 

และออกหนังสือรับรองประกอบการ    

น�าเข้าเครื่องมือแพทย์

เลือกเครื่องมือแพทย์อย่างไรให้ปลอดภัย

ก ่อ น เ ลื อ ก ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์

เครื่องมือแพทย ์ใด ๆ มาใช ้  ควรอ่าน

รายละเอยีดต่าง ๆ ประโยชน์ และข้อบ่งใช้                                          

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนฉลาก หรือคู ่มือ

การใช้ หรือเอกสารก�ากับเครื่องมือแพทย์

เท่านั้น โดยควรพิจารณาให้รอบคอบ

และควรค�านึงถึงความคุ ้มค่าในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์มาใช้ และพึงระลึกไว้เสมอว่า 

เครื่ อ งมื อแพทย ์ที่ ผ ่านการรั บรอง

จาก อย. หรือขึ้นทะเบียนกับ อย. นั้น

เป็นเพียงการรับรองเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์     

เครื่ อ งมื อแพทย ์ ว ่า ได ้ปฏิบั ติ ตาม

กฎหมายในเบือ้งต้นแล้วเท่านัน้ เพราะหาก               

ผูป้ระกอบการจะโฆษณา ต้องมาด�าเนนิการ                              

ขออนุญาตกับ อย. อีกครั้ง และถ้าได้รับ   

อนุญาตจะมีเลขที่ใบอนุญาตโฆษณา

เครื่องมือแพทย์ เช ่น ฆพ.99/2548 

ปรากฏบนชิ้นงานโฆษณานั้น ๆ

 อย ่ างไรก็ตาม หากผู ้บริ โภค

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์      

เพื่อยืนยันหรือตรวจสอบเพื่อความแน่ใจ    

สามารถโทรศพัท์สอบถามได้ท่ี กองควบคมุ   

เครื่องมือแพทย์ โทร. 0 2590 7244

 2.	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด ได้แก่ ชุดตรวจ 

การติดเชื้อเอชไอวีเพื่อการวิจัยหรือการ

ค้นคว้า เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อ

กายภาพบ�าบัด เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝัง                           

ในร่างกาย เครือ่งตรวจวดัระดบัหรอืปรมิาณ               

แอลกอฮอล์ในร่างกาย และเครื่องหรือ                    

อุปกรณ ์ ท่ี ใช ้ภายนอกเ พ่ือเส ริมหรือ

กระชับเต้านม ซึ่ง อย. จะควบคุมโดย

ให้ผู ้ประกอบการผลิต น�าเข้า หรือขาย

ต้องแจ้งรายการละเอียด ต่อ อย. ส่วน

ฉลากเคร่ืองมือแพทย์ประเภทน้ีจะไม่มี   

เครื่องหมาย อย. แต่จะมีข ้อความว่า                                         

“เลขที่แจ้งรายละเอียด เครื่องมือแพทย์” 

 3.	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ทั่วไป เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ รถเข็นผู้ป่วย 

เตียงผู้ป่วย ผ้าพันแผล เป็นต้น ผลิตภัณฑ์

กลุ ่มนี้ไม ่มีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก        

ซึ่งผู ้ประกอบการน�าเข้าเครื่องมือแพทย์

ต ้องแสดงหนังสือรับรองการขายใน 

ผ.99/2558 น.99/2558

  ผ. หมายถึง ผลิต         น. หมายถึง น�าเข้า 
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

เ 

 สวสัดค่ีะแฟนเกบ็ข่าวทกุท่าน เมือ่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมาทกุภมูภิาคในประเทศไทยชุม่ฉ�า่ไปด้วยสายฝน รวมทัง้ กทม. ด้วย และ
ยังคงมีฝนตกชุกต่อเน่ืองจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม จากนั้นจะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง เก็บข่าวอยากเห็นทุกท่านดูแล
สุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ แนะน�าว่าควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ และอย่าตากฝนเป็นอันขาด ควรพกร่มคันเล็กติดตัวไว้เสมอ 
หากรู้สึกว่ามีอาการของไข้หวัด อย่าอาบน�้าเย็น ควรดื่มน�้ามาก ๆ ทานยา หรือทานวิตามินซี หรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ก็ช่วยได้ค่ะ

...เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง...

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

อย. ย่อมาจาก                 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

 ก็บข่าวขอเริ่มเล ่าข ่าวแรกเกี่ยวกับ                                               
 การด�าเนินงานของ อย. กรณีหญิงสาว                                            
จากจังหวัดตรังเสียชีวิต อย. ได ้มีการ    
แถลงข่าวกรณีดังกล่าวหลังจากร่วมกับ
ต�ารวจ ปคบ. เข้าตรวจสอบสถานทีจ่�าหน่าย 
คอื บรษิทั The Best International Co.Ltd                    
ตามที่กล่าวอ้างในแผ่นพับท่ีได้มาจาก                                   
ครอบครัวผู้เสียชีวิต พบกล่องผลิตภัณฑ์      
สนี�า้เงนิ 1 กล่อง ฉลากแสดงช่ือ “MUBEAN                               
RESET BODY BALANCE” MANU-         
FACTURED BY The Best International 
Co.,LTD ไม่มีเลขสารบบอาหาร ภายใน  
มผีลติภัณฑ์จ�านวน 4 แผงบลสิเตอร์ แผงละ       
10 แคปซูล ซึ่งเป็นแผงที่มีลักษณะเหมือน
กับแผงผลิตภัณฑ์ที่ ได ้รับจากต ้นทาง
ที่เกิดเหตุ (ระบุ MUBEAN RESET BODY 
BALANCE รุ่นหมดอายุ EXP 01042018) 
เจ ้าหน้าที่จึงได้เก็บผลิตภัณฑ์ส ่งตรวจ
วิเคราะห์หายา และสารสกัดหมามุ ่ย

อย. เผย การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีอาจเป็นสาเหตุสาวตรังดับ
เตือนผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรค อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้ง
พบฉลากสติกเกอร์แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ 
MUBEAN RESET BODY BALANCE 
ผลติโดย The Best International Co.Ltd 
แสดงเลข อย. 13-1-02954-1-0546 และ
ส่วนประกอบหมามุ่ยอินเดีย นอกจากนี้                     
ยงัได้ไปตรวจสถานทีต่ามข้อมลูเลขสารบบ   
อาหารทีป่รากฏในแผ่นพบัโฆษณา ปรากฏว่า 
ไม่พบผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาใด ๆ และได้
ข้อมูลว่าหลังจากได้รับเลขสารบบอาหาร
แล้ว ยังไม่มีการผลิตเพื่อจ�าหน่าย เก็บข่าว
ขอย�้าว่า อย. ไม่เคยอนุญาตให้ใส่สารสกัด
หมามุย่ในผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแต่อย่างใด    
หากท่านใดพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหารอวดสรรพคณุรกัษาโรค อย่าได้                               
หลงเช่ือ ฉุกคิดสักนิดก่อนว่า ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารคือ อาหาร ไม่ใช่ยา จึงไม่
สามารถบรรเทา บ�าบดั หรอืรกัษาโรคใด ๆ                                  
ตามที่โฆษณาอวดอ้างได้ มีเรื่องเก็บมาเล่า   

ให้ระวังกันต่อค่ะ อย. ได้ออกข่าวเตือนว่า        
ขณะนี้พบโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
หลายรายการผ่านทางออนไลน์ แสดง
สรรพคุณเกินจริง เช่น บรรเทาอาการ
เคล็ดขัดยอก ขยายขนาดอวัยวะเพศชาย                                         
กระชับช่องคลอด รักษาอาการผมร่วง            
เป็นต้น อย่าตกเป็นเหยือ่หลงเช่ือค�าโฆษณา  
ต่าง ๆ เหล่านี้  เนื่องจากเครื่องส�าอาง   
ไม่สามารถบ�าบัด บรรเทา รักษาโรคได้    
เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   
  ปิดท้ายกับโครงการดี ๆ ที่ อย.    
จดัขึน้ จากโครงการ “On Tour for Oryor 
Fan” ดึงเยาวชนที่เป ็นนิสิต นักศึกษา    
ในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสื่อกลางบอกต่อ                                                         
ให้ความรู้เกีย่วกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพทีโ่อ้อวด  
เกนิจรงิไปยงับคุคลและเครอืข่าย สงัคมรอบตวั                                                         
ผ ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ย�้าก ่อนจบ 
“ไม่เชื่อ ไม่ซื้อ ไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
ผิดกฎหมายโอ้อวดเกินจริงเด็ดขาด”
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เสี่ยงแค่ไหน จากการเลือก “ครีมหน้าขาวใส” ในปัจจุบัน
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางท่ีท�าให ้ผิวขาวน้ันได ้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก เนื่องจากค่านิยมของคนในสังคมไทยส่วนใหญ่มักมองว่าคนสวย 
คือคนที่มี “ผิวขาว” จนท�าให้สาว ๆ ต้องสรรหาผลิตภัณฑ์มาประทินผิว
กนัยกใหญ่ จงึท�าให้มกีารขายครีมท่ีมกัโฆษณาว่าท�าให้ผวิขาวใสภายใน 3 วนั 7 วนั                   
เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค วนันีข้อน�าจดหมายจากผูอ่้านทีส่อบถาม  
ถึงวิธีการเลือกซื้อครีมทาหน้าให้ปลอดภัยมาฝากกัน จะได้เป็นข้อคิดก่อนซื้อ
เครื่องส�าอางค่ะ

 ดิ ฉันจะทราบได ้อย ่ างไรคะ 
ว ่าครีมหน้าขาวที่ขายกันอยู ่ทั่วไปมี  
ความปลอดภัย สามารถซื้อมาใช้ได้ และ
จะทราบได้อย่างไร ว่ามสีารอนัตรายห้ามใช้  
หรือไม่ ฝากผู้รู้ช่วยแนะน�าหน่อยค่ะ

 การจะดูว ่ า เครื่ องส� าอางนั้ น   
มีความปลอดภัยหรือไม่สังเกตได้หลายวิธี                  
เลยค ่ะเริ่มจากการสัง เกตฉลากของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง โดยจะต้องมี
ฉลากภาษาไทยที่มีรายละเอียด ชื่อและ           
ที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าอย่างครบถ้วน   
ชัดเจนมีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ซึ่ง                                           
แสดงว่าผูผ้ลติหรอืผูน้�าเข้ามตีวัตนได้ปฏบิตัิ                                  
ตามกฎหมายขัน้แรกด้วยการเปิดเผยข้อมลู          
เบือ้งต้นของผลติภณัฑ์ให้ภาครฐัตรวจสอบ                                         
ซึง่เมือ่ผลิตหรือน�าเข้าเครือ่งส�าอางและจดัท�า 
ฉลากตรงรายละเอยีดทีแ่จ้งไว้ ผลติภณัฑ์นัน้  
ย่อมมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง ยกเว้น
การแพ้ซึง่เป็นเรือ่งเฉพาะบคุคล นอกจากนี้     
อย่าหลงเช่ือค�าโฆษณาที่มีการโฆษณา   
ว่าใช้แล้วผิวขาวใสขึ้น ภายใน 3 วัน 7 วัน 
หรือใช้แล้วสิว ฝ้า หายไปอย่างรวดเร็ว
ทันใจ เพราะอาจเส่ียงได้รับเครื่องส�าอาง
ที่ลักลอบผสมสารอันตรายได้ ที่ส�าคัญ

ควรเลือกซื้อเครื่องส�าอางจากแหล่งที่                                            
เชื่อถือได้ เช่น จากร้านค้าที่มีหลักแหล่ง
แน่นอน เพราะหากใช้แล้วเกิดปัญหาจะได้
สามารถติดตามหาผู้รับผิดชอบได้
 ต ่อมา เราจะมาดูเร่ืองของ
สารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องส�าอางกัน
ดีกว่าค่ะ โดยสารอันตรายที่ผู ้ผลิตมัก
ลักลอบใส่ในเครื่องส�าอางมากที่สุด และ
ทาง อย. ตรวจพบอยูเ่สมอ ได้แก่ สารไฮโดร                                               
ควิโนน สารประกอบของปรอท และ
กรดเรทิโนอิก ซึ่งโทษของสาร 3 ชนิดนี้                                               
มีอันตรายต่อผิวของเรา ดังนี้ เริ่มจาก
สารไฮโดรควิโนน ท�าให้ระคายเคืองผิว     
จนเกิดเป็นด่างขาว ผิวหน้าด�าคล�้าข้ึน                                            
และกลายเป็นฝ้าถาวรที่ไม่สามารถรักษา     
ให้หายขาดได้เลย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะแรกนั้นอาจดูเหมือนว่าช่วยให้ผิว
ของเราขาวใสขึ้น แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง                        
อาจเกดิการแพ้จนหน้าเสียโฉมได้เลยนะคะ                                  
สารอันตรายตัวที่สอง คือ สารประกอบ
ของปรอท ท�าให้เกดิอาการแพ้ เป็นผืน่แดง                                          
ผิวหน้าบางลง หากเกิดการสะสมของ                                      
สารปรอท จะเป็นอันตรายไปถึงอวัยวะ                                             
ภายในได้โดยท�าให้ทางเดินปัสสาวะ  
อกัเสบ และไตอกัเสบได้เลยค่ะ สารอนัตราย                                           

ตัวสุดท้ายที่พบได้บ่อย คือ กรดเรทิโนอิก                            
หรือที่เรียกกันว่ากรดวิตามินเอ ท�าให้                                              
ผวิหน้าแดง มอีาการแสบร้อน เกดิอาการ                                       
อักเสบที่ผิว ผิวลอกอย่างรุนแรง และ   
เป็นอนัตรายไปถึงทารกในครรภ์ได้เลยค่ะ                  
การจะทราบว่าเครือ่งส�าอางนัน้มสีารอนัตราย                                          
ห้ามใช้หรือไม่ สามารถซื้อชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาท�าการ
ทดสอบตามวิธีการที่ระบุในกล่อง จะช่วย 
คัดกรองได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นอันตรายกับ   
ผู้ใช้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทางที่ดีควร
ป้องกันตนเองด้วยการอ่านฉลาก เลือกซื้อ    
ผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่ เชื่อถือได ้  และ   
อย่าหลงเชื่อค�าโฆษณาจะดีที่สุดค่ะ

 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

ผิวขาวใส อมชมพู 100 % เห็นผลภายใน 7 วัน

“ สูตรขาวทันใจ ”           
แก้ฝ้า  กระ  รักษาสิว                               
ลบรอยหมองคล�้าจุดด่างดำ จากรอยฝ้า                                              
ใช้เป็นประจ�าท�าให้ใบหน้า เปล่งประกาย                                 

โทรสั่งตอนนี้ 

ฟรี
ค่าจัดส่ง                                 
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รอบรู้เรื่องยา นายทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

ข

ขนาดยาในเด็ก “น�้าหนักตัว” เป็นเรื่องสำาคัญ

ขนาดของยาที่ใช้ในเด็ก ควรคิดค�านวณ            
จากน�้าหนักตัวของเด็กเป็นส�าคัญ          

เพื่อให้ได้ขนาดยาที่เหมาะสม และสามารถ         
ให้ผลในการรักษารวมไปถึงลดการเกิด                       

ผลข้างเคียงให้น้อยที่สุด

 นาดของยาที่ใช้ในเด็ก เรามักจะเห็นปริมาณการใช้ยาตามท่ีระบุข้างกล่อง 

 เป็นช่วงอายุ ทั้งนี้การใช้ยาตามที่ระบุเป็นช่วงอายุอาจจะคลาดเคลื่อนได้ส�าหรับ

ขนาดยาที่เหมาะสมที่ใช้ในการรักษา 

ยกตัวอย่างเช่น  เด็กอายุ 6 ขวบ

ซ่ึงโดยมาตรฐานเด็กไทยจะมีน�้าหนักอยู่ที่    

ประมาณ 20 กิโลกรัม แต่ ณ ปัจจุบัน 

พบว่ามีเด็กจ�านวนไม่น้อยที่มีการบริโภค

ทีไ่ม่เหมาะสม บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม       

มากจนเกินไป และขาดการออกก�าลังกาย 

เป็นสาเหตุให้มีน�้าหนักตัวที่สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน ซึ่งอาจมากถึง 30 กิโลกรัม  

ท�าให้ยาบางตัวที่ได้รับมีขนาดน้อยกว่า

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษา  

กรณีข้างต้น  หากเด็กอายุ 6 ขวบ         

หนัก 30 กิโลกรัมคนนี้ ได้รับยาแก้ปวด      

ลดไข้พาราเซตามอลชนิดน�้าเช่ือมในขนาด     

ปกติตามที่ระบุข้างกล่องตามภาพ ส�าหรับ

เด็กอายุ 6 ขวบ คือ 1-2 ช้อนชา (หรือ 
เด็กที่มีขนาดน�้าหนักตัวไม่เป็นไปตามมาตรฐานเด็กไทยหรืออยู่ในช่วงขอบล่าง หรือ 

ขอบบนของช่วงอายุนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับยาที่มากเกินไป หรือน้อยเกินไปกว่า
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120-240 มิลลิกรัมของยาพาราเซตามอล) แต่หากค�านวณ  

ตามน�้าหนัก ขนาดของพาราเซตามอลที่ เหมาะสม คือ  

10-15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อคร้ัง  ดังนั้น ส�าหรับเด็กอายุ 

6 ขวบที่หนัก 30 กิโลกรัมคนนี้ จึงมีขนาดยาพาราเซตามอล 

ที่เหมาะสมอยู่ที่ 300-450 มิลลิกรัมต่อครั้ง ซึ่งหากใช้ตามฉลาก

ที่ระบุข้างกล่อง เด็กคนนี้จะได้รับยาพาราเซตามอลต�่ากว่าขนาด 

ท่ีจะได้ผลในการรักษา จึงส่งผลให้ยาไม่สามารถออกฤทธิ์

ในการรักษาหรือบรรเทาอาการได้ดีเท่าที่ควร หรือไม่ได้ผล

ในการรักษาเลย

อีกตัวอย่างหนึ่ ง  คือ ยาซัลบูทามอล ซึ่ ง เป ็นยา

ในกลุ่มยาขยายหลอดลม ขนาดรับประทานที่เหมาะสม คือ 

“รู้น�้าหนักตัวเด็กทุกครั้ง...  
เพื่อความปลอดภัยของ 

“ยา” ที่ใช้ในเด็ก”

0.1 มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อครั้ง เด็กอายุ 6 ขวบ 

น�้าหนัก 30 กิโลกรัมดังกล่าว เมื่อค�านวณแล้วจึงควรได้รับยาใน

ขนาด 3 มิลลิกรัม หรือ 1.5 ช้อนชา(หนึ่งช้อนชาครึ่ง) แต่หาก

อ่านตามฉลากยานี้อาจจะท�าให้เกิดความสับสนได้ว่าควรจะได้

รับยาในขนาดเท่าใด และอาจเป็นขนาดยาที่ไม่เหมาะสมด้วย 

เนื่องจากมีน�้าหนักเกินกว่าค่ามาตรฐาน การได้รับยาในขนาดที่

น้อยเกินไปก็จะท�าให้ไม่ได้ผลในการรักษา ขณะที่หากได้รับยา

มากเกินไปก็เกิดผลข้างเคียงได้

ขนาดของยาทีใ่ช้ในเด็ก ควรคดิค�านวณจากน�า้หนกัตวั

ของเด็กเป็นส�าคัญ เพื่อให้ได้ขนาดยาที่เหมาะสม และสามารถ 

ให้ผลในการรกัษา รวมไปถงึลดการเกดิผลข้างเคยีงให้น้อยทีส่ดุ ทัง้นี้       

หากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยา
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 7  ฉบับที่ 82  ประจำาเดือนกรกฏาคม 2559

ใ

ที่มา :  http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=492

ภาพจาก : www.thaksinhospital.com/thaksin/hot.php?id=297

เตอืนภยั! โรคมอื เท้า ปาก โรคระบาดในเด็กเลก็

“
เพื่อสุขอนามัย ห่างไกลโรคมือ เท้า ปาก 

หมั่นล้างมือ ท�าความสะอาดของเล่น ที่เด็กอาจน�าเข้าปาก 
และ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

 นช่วงหน้าฝน เรามกัจะได้ยนิข่าวบ่อย ๆ เกีย่วกบัการระบาดของ “โรคมอื เท้า ปาก”  

 โรงเรียนบางแห่งถึงขนาดต้องปิดโรงเรียนเพื่อท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อกัน       

หลายวัน หลายคนเกิดความสงสัยว่า แค่โรคมือ เท้า ปาก ท�าไมต้องปิดโรงเรียนด้วย ?  

เรามาไขข้อข้องใจกันเลย...

“โรคมือ เท้า ปาก” เป็นโรคที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีอากาศเย็น

และชื้น พบบ่อยในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโร-

ไวรัส โดยเช้ือที่รุนแรงท่ีสุด คือ เอนเตอโรไวรัส 71 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เชื้อ อีวี 71 

(เชื้อ EV 71) ติดต่อโดยการสัมผัส น�้ามูก น�้าลาย เช่น การสัมผัสผ่านของเล่น น�้าหรือ

อาหารที่ปนเชื้ออีวี 71

 โดยทั่วไปอาการของโรคจะมีอาการตั้งแต่มีไข้ กินไม่ค่อยได้ มีแผลในปาก

เหมือนแผลร้อนใน มีผื่นเป็นจุดแดงหรือเป็นตุ่มน�้าใสขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือ

อาจมตีามล�าตวั แขน ขา และจะหายป่วยได้เองภายใน 1 สปัดาห์ แต่ถ้าผูป่้วย มอีาการ

แทรกซ้อน จะมีโอกาสเกิดโรครุนแรงมากขึ้น เช่น ก้านสมองอักเสบ จะท�าให้เกิดภาวะ

หัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว จนอาจเสียชีวิตได้ หรือบางรายไม่มี

ผื่นแบบโรคมือ เท้า ปาก แต่เชื้ออีวี 71 ท�าให้มีอาการสมองอักเสบรุนแรง มีอาการซึม 

อ่อนแรง ชักกระตุก มือสั่น เดินเซ หอบ อาเจียน ซึ่งถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบพบแพทย์

โดยด่วน

”
 “โรคมือ เท้า ปาก” ไม่มีวัคซีน

ป้องกันโรค หรือยาต้านไวรัสชนิดนี้ โดย

แพทย์จะรักษาตามอาการ ดังนั้น เพื่อ  

สุขอนามยัทีดี่ และห่างไกลโรคมือ เท้า ปาก 

ทั้งเด็กและผู ้ใหญ่ควรหมั่นล้างมือ เพื่อ

ป้องกันการแพร่เชื้อ หมั่นท�าความสะอาด

ของเล่น และควรระมัดระวังเรื่องความ

สะอาดของน�้า อาหาร หรือสิ่งของที่เด็ก

อาจน�าเข้าปาก รวมทั้งควรสอนให้เด็ก

ใช้ช้อนกลางและล้างมือ ก่อนรับประทาน

อาหาร
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (10)  

ใ

 ส�าหรับโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัด
ประชุมคณะท�างานภาคประชาชนครั้งที่ 5/2559 ไปเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 
ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีประชุมได้สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ เมื่อ 

 กล้ถงึการจดังานมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ อย.น้อย Community Network Award 2559 ซึง่จะมขีึน้ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2559  
      ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เข้ามาทุกที ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 33 แห่ง ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการด�าเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อย 
ในพ้ืนที่กันอย่างเข้มแข็งตลอดมา ซึ่งเป็นท่ีน่ายินดีที่หน่วยงานในท้องถิ่นหลายแห่งได้ให้ความส�าคัญทุ่มเทและร่วมแรงร่วมใจ 
ในการสนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย อย่างต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ส�าหรับภาพกิจกรรมบรรยากาศในงานจะน�ามาฝาก 
ในฉบับถัดไปคะ

วนัที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมา พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมครั้งนี้ ทั้งด้านประโยชน์ที่ได้รับ    
จากกิจกรรมกลุ่ม สามารถน�าเนื้อหาการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้ นอกจากนี้
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

วิธีการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม
 1) ดูว่าหากรับประทานทั้งหมด
ถุงนี้จะได้รับพลังงาน น�้าตาล ไขมัน และ
โซเดียมในปริมาณเท่าไหร่
 2) ดูว่า ฉลากหวาน มัน เค็ม 
ระบุไว้ว่า ถุงนี้ควรแบ่งกินกี่ครั้ง
 3) จ�ากัดการบริโภคพลังงาน 
น�้าตาล ไขมัน และโซเดียมในแต่ละวัน

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานน้อย ๆ หรือ
มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ควรเลือก                                      
ผลิตภัณฑ์ที่มีน�้ าตาลน ้อย ซึ่ งฉลากนี้                                       
สามารถเปรียบเทยีบคณุค่าทางโภชนาการ     
ของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกันได้ทันที
จากตัวเลข และยังช่วยวางแผนในการ
บริโภคอาหารอย่างสมดุลให้เหมาะสมกับ
ตนเอง
 ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพที่ดี แนะน�าให้
บริโภคอาหารทั้งหมดในหนึ่งวัน ไม่ควรได้
รบัพลงังาน น�า้ตาล ไขมนัและโซเดยีม เกนิ
ปรมิาณสงูสดุของสารอาหารแต่ละตัวดงันี้

ในการป้องกันการรับประทานอาหาร     
ที่มากเกินความจ�าเป็น ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังต่าง ๆ ที่มา
พร้อมกับความอ้วน ก่อนรับประทานขนม
ขบเคี้ยวต่าง ๆ เราควรอ่านฉลากหวาน 
มนั เคม็ ก่อนรบัประทานกันดกีว่านะคะ

มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดกิจกรรมอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                   
และเพิ่มทักษะ รวมทั้งควรจัดอบรมให้แก่กลุ่มนักจัดรายการวิทยุชุมชนและนักเรียนในหลาย ๆ จังหวัด เพื่อเป็นแกนน�าไปขยายผล                                                                                                                                   

ในโรงเรยีนและชมุชน นอกจากนีไ้ด้น�าเสนอสรปุผลการศกึษาดูงาน เมือ่วนัท่ี 15 มถุินายน 2559 ณ ศนูย์ธรรมชาติบ�าบดั โรงพยาบาล  
โพธาราม อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานคร้ังนี้ สามารถ 
น�าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

แสดงด้านหน้าบรรจุภัณฑ์

ไม่ควรเกิน 100% ของปริมาณสูงสุด
ที่บริโภคได้ต่อวัน
 4) หากต ้องการทราบคุณค ่า
ทางโภชนาการโดยละเอยีด สามารถพลิกดู  
กรอบข ้อมูลโภชนาการแบบเต็มหรือ
แบบย่อที่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์
 หากเรากงัวลเรือ่งภาวะโภชนาการ      
ต่าง ๆ เช่น ต้องการควบคุมน�้าหนัก ควร

สัญลักษณ์โภชนาการแบบจีดีเอ

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง       
ควรแบ่งกิน 7 ครั้ง

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

 พลังงาน น�้าตาล ไขมัน โซเดียม

 กิโลแคลอรี่ กรัม กรัม มิลลิกรัม

 1,120 14 63 980

 *56% *22% *97% *41%

พลังงาน (กิโลแคลอรี่) น�้าตาล(กรัม)  ไขมัน(กรัม)  โซเดียม(มิลลิกรัม)

 2,000 65 65 2,400
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อย. แอ็คชั่น

 ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. , ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /ประธาน  
คณะท�างาน สยส. , ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ กสทช. และประธานกลุ่มศึกษา
ปัญหายา และ คณุวรรณา กองศร ีผูไ้ด้รับผลกระทบจากการใช้ยาลดความอ้วนจากอนิเทอร์เนต็ เป็นวทิยากรร่วมการเสวนา เรือ่ง “ผอมผ่านเนต็   
ภัยร้ายใกล้ตัว” ด�าเนินรายการโดย ดร.สังกมา สารวัตร FM 96.5  รายการเช้าทันโลก และ อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 6  อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

การเสวนาวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน เรื่อง “ผอมผ่านเน็ต ภัยร้ายใกล้ตัว”

การแถลงข่าวพิธีมอบรางวัล โครงการ “On Tour for Oryor Fan (อย. แฟนคลับ)” 

 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินโครงการ “On Tour for Oryor Fan    
(อย.แฟนคลับ)” และมอบโล่รางวลัพร้อมใบประกาศนยีบตัร และเงนิรางวลั 5,000 บาท ให้กับทีม HEALTH ED KASETSART จากมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ซูเปอร์แฟนคลับ อย.” และมอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตรให้แก่ทีม อย. แฟนคลับ        
อีก 3 ทีม เพื่อเป็นเกียรติประวัติ  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559
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อย. แอ็คชั่น

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการประชุม อย. สัญจร เพื่อระดมสมองจัดท�ายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระยะ 20 ปี ของ อย. ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และน�าคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
ด้านผลติภณัฑ์สขุภาพชมุชน บรษิทั เฉาก๊วย ชากงัราว จ�ากดั และโรงงานถัว่กวนอญัชล ีจงัหวดัก�าแพงเพชร เมือ่วนัที ่7 มิถนุายน 2559

การประชุม อย. สัญจร

 พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559  
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559


