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

เพร�ะ “โซเดียม” ไม่ใช่
แค่ “อ�ห�รที่มีรสเค็ม”
ปริมาณสูงสุดที่
องค์การอนามัยโลก 
ก�าหนดไว้ของการ
ได้รับโซเดียมต่อวัน 
คือ 2,400 มิลลิกรัม

เคล็ด(ไม่)ลับถนอม               
สขุภ�พต�อย่�งถกูวธิี          
มาร่วมไขข้อเท็จจริง
อย่างถูกวิธี เพื่อการ
ถนอมดวงตาและ
ชลอการเสื่อมสภาพ
ของดวงตา

ระวัง...อันตร�ยส�รเคมี
กำ�จัดศัตรูพืช ตกค้�งม�
กับอ�ห�ร (ส�รปนเปื้อน        
ในอ�ห�ร ตอนที่ 5)                        
หลกีเลีย่งได้โดยเลอืก                 
ซื้อผักที่มีรูพรุนจาก
การเจาะของแมลง   

อย. เผายาเสพตดิ กว่า 7 พนักิโลกรมั 
มลูค่�สงูกว่� 22,334 ล้�นบ�ท
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03 Hot Issue
อย. เผ�ย�เสพติด กว่� 7 พันกิโลกรัม
มูลค่�สูงกว่� 22,334 ล้�นบ�ท

04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รู้ภัยร้�ย... ย�ปฏิชีวนะ

05 อย.ออนไลน์
Instagram@FDAThai
instagram.com/fdathai
 
06 กินเป็น ใช้เป็น                
ระวัง...อันตร�ยส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช ตกค้�งม�กับ  
อ�ห�ร (ส�รปนเปื้อนในอ�ห�ร ตอนที่ 5)

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

09 Q&A ถามมา-ตอบไป
ไขข้อสงสัย เพิ่มคว�มเข้�ใจ  ข่�วส่งต่อ           
ท่ีเผยแพร่ท�งโซเชียลเน็ทเวิร์ค (1 )

10 รอบรู้เรื่องยา
เพร�ะ “โซเดียม” ไม่ใช่แค่ “อ�ห�รที่มีรสเค็ม”

12 เกร็ดเล็กน่ารู้
เคล็ด(ไม่)ลับถนอมสุขภ�พต�อย่�งถูกวิธี

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
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15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

ส

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

นายบุญทิพย์  คงทอง    นางสุวนีย์  สุขแสนนาน  

นายวัชรินทร์  เครือเนียม       นางสาวดนิตา  เทียบโพธิ์

นายวิษณุ โรจน์เรืองไร  นางสาวสุภมาศ  วัยอุดมวุฒิ  

ภญ.พาฝัน กิติเงิน  นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว 

นางสาวปณายา  โอฬารเวช นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข 

นางสาวอรพรรณ คุณาสกุลเลิศ นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย ์

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

 วัสดีท่านผู้อ่านวารสาร อย. Report ทุกท่าน 
 ครับ ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ฝนตกนอกจาก   
ท�าให้อากาศเย็นสบาย คลายร้อน และให้เกษตรกร
ได้ใช้น�้าเพื่อการเพาะปลูก บก. ขอให้ทุก ๆ ท่าน 
ระมัดระวังการขับขี่ ยานพาหนะในขณะฝนตก
เป็นพิเศษนะครับ เพราะขณะฝนตกทัศนวิสัยในการ                   
มองเห็นของผู้ขับขี่จะลดลง อย่าลืมตรวจดูลมยาง                                                 
ดอกยางด ้วยนะครับว ่ายังอยู ่ ในสภาพพร ้อมใช ้ 
สามารถยึดเกาะถนน รีดน�้าได้ดีอยู่หรือไม่ และโรคท่ี
มักพบเยอะขึ้นในฤดูฝนอย่างไข้เลือดออก ขอให้ทุก ๆ 
ท่านระมัดระวังตัวเองและบุตรหลานในครอบครัว
อย่าให้โดนยุงลายกัด พร้อมช่วยกันก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณบ้านเพื่อลด
สัตว์พาหะน�าโรคด้วยนะครับ

 บก. ขอพูดถึงโรค MERS Middle East Respiratory Syndrome สักเล็กน้อย 
นะครับ  ขณะเขียนต้นฉบับ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 รมว.สธ. ประกาศพบผู้ติดเชื้อ MERS 
ในประเทศไทยแล้ว 1 คน เป็นชายสูงอายุชาวโอมาน ที่เพ่ิงเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ตรวจพบและกักตัวไว้          
เพื่อรักษาพยาบาลและควบคุมโรคไม่ให้ระบาด ท่ีสถาบันบ�าราศนราดูร เป็นโรคติดเชื้อ  
ทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เราต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
ครับ โรคนี้ไม่ติดต่อจากเชื้อไวรัสในอากาศ แต่ติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ 
บก. ก็ขอให้ทุกท่านอย่าได้ตระหนก แต่ต้องติดตามสถานการณ์นะครับ

สดุท้าย ฝากประชาสมัพนัธ์กจิกรรมประจ�าปีทีจ่ดัปีละ 2 ครัง้ ได้แก่ การเผาท�าลาย
ยาเสพติดให้โทษของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว รอบนี้ของกลางมากกว่า 7 ตัน เผาท�าลาย 
โดยวธิ ีPyrolytic Incineration ไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ทีน่คิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ 
จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ท่าน  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเผาท�าลาย พร้อมด้วย รมว.สธ. , เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน รายละเอียดอ่านได้จากด้านในครับ

  ฉบับนี้ ลากันเท่านี้ครับ สวัสดีครับ



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

m อ่านต่อหน้า 14
03

อย. เผายาเสพติด กว่า 7 พันกิโลกรัม 
มูลค่าสูงกว่า 22,334 ล้านบาท 

เ ม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา                       

 กระทรวงสาธารณสุข โดย ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกบั                                                                              

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กองทัพบก                                             

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                                       

ยาเสพติด (ป.ป.ส.) และบรษัิททีด่นิบางปะอนิ                                  

จ�ากดั นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ จ.พระนคร                        
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

หลายคนมักคิดว่าการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วไปซื้อยามากินเอง อาจสะดวกและง่ายดี แต่ความจริงแล้ว
ยาบางชนิดหากกินไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ที่บางคนซื้อกินบ่อยจนเกินความจ�าเป็น ซึ่ง
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง อาจส่งผลร้ายกว่าที่คิด
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อย.ออนไลน์

ล่าสุด อย. ได้เปิดบริการ Instagram@FDAThai  เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง                        

เพื่อเป ็นช ่องทางการสื่อสาร ระหว ่างหน ่วยงานและประชาชน 

กลุ่มสารสนเทศ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

Instagram@FDAThai 
instagram.com/fdathai

โดย ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจ

ได้ตลอดเวลา โดยจะเน้นไปที่สื่อความรู้รูปแบบต่าง ๆ                            

เป็นหลัก เช่น คลิปวิดีโอ การ์ตูนแอนิเมช่ัน โปสเตอร์ 

Infographic เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีข่าวการจับกุม                                

สนิค้าผดิกฎหมาย ข่าวแจ้งเตือนภยั ต่าง ๆ ข่าวกิจกรรม                                                        

หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และกิจกรรมร่วมสนุก                                                          

ชิงรางวัล ซ่ึงจะเป็นการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปกับ                                           

ทาง facebook ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาภูมิใจน�าเสนอ  

 เนื่องจาก Instagram@FDAThai เพิ่งเปิดตัว      

ให้ทดลองติดตาม ยังไม่มีการเปิดตัวหรือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังเหมือนกับ facebook 

และ twitter คาดว่าในอนาคต จะมีผู้สนใจ follow  

ตดิตามข่าวสารจาก อย. ผ่าน instagram.com/fdathai 

แห่งนี้ เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และหากท่านมีค�าแนะน�า 

สามารถแจ้งกับ อย. ได้ทันทีผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง 

instagram, facebook หรือ twitter ก็ได้

 ส�าหรับผู ้ที่สนใจติดตามข ่าวสารกับ อย.                                                            

ผ่าน instagram@FDAThai สามารถเข้าชมได้ที่ 

www.instagram.com/fdathai พร้อมกบักด follow                                 

กจ็ะไม่พลาดข่าวสารด ีๆ จาก อย. ส่งตรงถงึ instagram 

ของคุณ
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กินเป็น ใช้เป็น

ถึง

ระวัง...อนัตรายสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื                                                 
ตกค้างมากับอาหาร                          

ใช้โซเดียมไบค�ร์บอเนต ( เบ็กกิ้งโซด�
หรือผงฟู ) 1 ช้อนโต๊ะ ต่อนำ้�อุ่น 20 ลิตร             

แช่น�น 15 น�ที ช่วยลดปริม�ณส�รตกค้�ง  
ได้ 90-95%

 แม้ว่าในปัจจุบันกระแสการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดสารพิษก�าลังเป็นที่นิยม 

 ในกลุม่ผูร้กัษ์สขุภาพ แต่ในขณะเดยีวกนักย็งัมเีกษตรกรน�าสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื       

หรือสารฆ่าแมลงมาใช้ในการปราบแมลงที่เป็นศัตรูพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ 

ซึ่งอาจท�าให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสารเคมีที่แฝงมากับอาหารได้

 สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช หรือท่ีเรียกท่ัวไปว่า สารฆ่าแมลง ซ่ึงพบว่าเกษตรกร

บางคนน�ามาใช้ก�าจัดศัตรูพืชในปริมาณมากเกินไป หรือเก็บเกี่ยวพืชผลออกจ�าหน่าย

ก่อนที่สารเคมีจะสลายตัว จนท�าให้อาจมีสารเคมีตกค้างมากับอาหารอย่าง ผักสด  

ผลไม้สด และอาหารแห้งอย่าง ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง ปลาร้า เป็นต้น 

อันตรายจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง 

 ผู้บริโภคที่ได้รับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายจะแสดงอาการ 2 แบบ คือ 

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 m	พิษเฉียบพลัน เ ม่ือได ้รับ

สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืเข้าสูร่่างกายในปรมิาณ         

มาก ๆ ในครั้งเดียว จะท�าให้เกิดอาการ

กล้ามเนื้อสั่น กระสับกระส่าย ชักกระตุก

และหมดสติ หายใจขดัและอาจหยดุหายใจได้ 

แต่พิษที่พบมากที่สุด คือ คลื่นไส้ อาเจียน 

ท้องเดิน 

 m	พษิเรือ้รงั จะเกิดขึน้เม่ือได้รบั   

พิษของสารเคมกี�าจัดศตัรพูชืเป็นเวลานาน 

จะสะสมจนท�าให้เกิดโรคร้ายแรงได้ เช่น 

โรคมะเร็ง เป็นต้น 

วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืช 

 c	เลือกซ้ือผักที่มีรูพรุนจากการ

เจาะของแมลงบ้าง และควรบริโภคผักใบ

มากกว่าผักหัว เพราะผักหัวจะสะสมพิษไว้

มากกว่า

 c	เลอืกบรโิภคผลไม้ตามฤดกูาล 

หรือผักพื้นบ้าน
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เอกสารอ้างอิง : - เอกสารเผยแพร่ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  -  http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/foodsafety46f10.htm
  - Fact Sheet อาหาร เรื่อง ระวัง...สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร ฉบับที่ 2/2557

 c	ล้างผัก ผลไม้ด้วยน�้าสะอาด 

หลาย ๆ ครั้ง เพื่อลดปริมาณสารเคมี

ก�าจัดศตัรพูชื รวมทัง้ผกั ผลไม้ทีป่อกเปลอืก 

ได้ ควรล้างน�้าให้สะอาดก่อนปอกเปลือก

 c	กรณีที่ เป็น เนื้ อสั ตว์ เช่น 

ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลาร้า ให้สังเกตจาก

สภาพแวดล้อม เนื่องจากปกติอาหาร

จ�าพวกน้ีจะมีแมลงวันตอม แต่หากพบว่า

ไม่มีแมลงวันตอม สันนิษฐานได้เลยว่า 

อาจมีการปนเปื้อนสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

หรือยาฆ่าแมลง ดังนั้น จึงควรน�าอาหาร

ไปผ่านความร้อนก่อนบริโภค หรือไม่ควร

ซื้อมาบริโภค

  อย่างไรก็ตาม การล้างผัก ผลไม้

อย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยลดปริมาณ

สารเคมกี�าจดัศัตรพูชื (สารฆ่าแมลง) ตกค้าง

มากับอาหารได้  โดย...

4 ใช้น�า้สะอาดไหลผ่านหลาย ๆ 

ครัง้ ช่วยลดปรมิาณสารตกค้างได้ 25-63% 

4 ใช้เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน�า้ 

4 ลิตร แช่นาน 10 นาที ช่วยลดปริมาณ

สารตกค้างได้ 27-38% 

4 ใช้ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด 

ผสมน�้า 4 ลิตร แช่นาน 10 นาที ช่วยลด

ปริมาณสารตกค้างได้ 35-43% 

4  ใช ้น�้ าส ้มสายชูผสมน�้ า ใน

อัตราส่วน 1:10 แช่นาน 15 นาที ช่วยลด

ปริมาณสารตกค้างได้ 60-84% 

4  ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบก็ก้ิง                             

โซดาหรือผงฟู) 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน�้าอุ่น 20 

ลิตร แช่นาน 15 นาที ช่วยลดปริมาณ

สารตกค้างได้ 90-95% 

 การให้ความใส่ใจในการเลือกซื้อ     

เลือกบริโภคอาหาร นอกจากจะช่วย

ให้เราได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงจาก

สารอันตรายที่อาจปนเปื้อนมากับอาหาร

ได้อีกด้วย

อัตราส่วน
1 : 10

น�้าส้มสายชู

เกลือป่น

ผงฟู

ด่างทับทิม

อัตราส่วน

อัตราส่วน

  4 ลิตร

อัตราส่วน

 20 ลิตร
1  ช้อนโต๊ะ

20-30 เกลด็  

น�้าส้มสายชู

ภาพจาก www.thaiehow.blogspot.com

  4 ลิตร
1 ช้อนโต๊ะ  
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2558

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ย่

 เก็บข่�ว ต้อนรับหน้�ฝน กลับม�ร�ยง�นข่�วที่น่�สนใจในแวดวงส�ธ�รณสุขเช่นเคย อ�ก�ศเปลี่ยนแปลงบ่อย หล�ยท่�น
อ�จเจ็บไข้ ไม่สบ�ยได้ง่�ย เนื่องจ�กร่�งก�ยปรับตัวไม่ทัน เก็บข่�วขอแนะให้ทุกท่�นเลือกกินอ�ห�รให้เหม�ะสมกับสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
โดยเฉพ�ะควรดื่มนำ้�สะอ�ดอย่�งน้อยวันละ 8 แก้ว ในวันที่ฝนตกควรเลือกเครื่องดื่มอุ่น ๆ แทนชนิดเย็นจัด เพื่อปรับอุณหภูมิให้กับ
ร่�งก�ยค่ะ 

 างเข้าหน้าฝนนี ้อย. มข่ีาวประชาสมัพันธ์ 
 แนะน�าผู ้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อ
และวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย เน่ืองจากช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มี
การระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลาย
เป็นพาหะน�าโรค การป้องกันมิให้โดนยุงกัด
อย่างง่ายวิธีหนึ่งคือ การใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
น�ามาทาหรือฉีดพ่นผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้         
ในการไล่ยงุ จดัเป็นวตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืน         
หรือทางสาธารณสุข โดยสารออกฤทธิ์ไล่ยุง              
ที่พบบ่อย ได ้แก ่ ดีอีอีที (DEET), เอทิล 
บิวทิลอะซีทิล อะมิโนโพรไพโอเนต (Elthyl 
butylacetyl   aminopropionate), อคิารดิิน   
(Icaridin) และน�า้มนัตะไคร้หอม (Citronella oil)                   
ซึ่งมีวิธีการเลือกซ้ือที่แตกต่างกันตามชนิด
ของสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ดังนี้ ผลิตภัณฑ์
ไล ่ยุง ที่มีสาร DEET, Icaridin, Elthyl 
butylacetyl aminopropionate ต้องได้รบั                                                 
การขึน้ทะเบยีนจาก อย. ดงันัน้ ควรเลอืกซือ้                                                              
ผลติภณัฑ์ทีฉ่ลากมกีารแสดงเลขทะเบยีน อย.                                                                                                                                              

ส่วนผลิตภัณฑ์ไล่ยุงท่ีมีน�้ามันตะไคร้หอม 
หรือ citronella oil เป ็นสารออกฤทธิ์           
ในการไล่ยงุ ไม่ต้องขอขึน้ทะเบยีนแต่ต้องแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อ อย. จึงควร
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงเลขที่รับแจ้ง
บนฉลาก ส�าหรบัผลติภณัฑ์ไล่ยงุประเภทแป้ง
หรือโลชั่น ห้ามน�าไปทาแทนแป้งหรือโลชั่น
ทั่วไป ควรใช้เฉพาะที่เมื่อจ�าเป็นเท่านั้น อย่า
ใช้ติดต่อกันเป็นประจ�า ก่อนใช้ควรทดสอบ
การแพ้ โดยการทาหรอืพ่นทีบ่รเิวณข้อพบัแขน                             
หากไม่เกิดอาการแพ้ หรือระคายเคือง จึงใช้
บริเวณอื่นได้ อย่าทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน     
เช่น บรเิวณใกล้ตา รมิฝีปาก เปลอืกตา รกัแร้ 
หรอืทาบรเิวณแผล และล้างมอืทุกครัง้หลงัใช้                                       
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ หากต้องการก�าจัด
ลูกน�้ายุง เพื่อป้องกันภัยจากลูกน�้ายุงลาย 
สามารถน�าผลติภณัฑ์ “ทรายก�าจดัลกูน�า้ยงุ”                                            
มาใช ้ได ้ค ่ะ เก็บข่าวจึงน�าเคล็ดลับการ 
เลือกซื้อ เลือกใช้ มาฝาก ผลิตภัณฑ์ “ทราย
ก�าจัดลูกน�้ายุง” มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. 
ทั้ งในรูปแบบทรายและรูปแบบเม็ด ซึ่ ง
จะเคลือบด้วยสารเคมี คือ สารทีมีฟอส 
(temephos) อยู่ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 
(organophosphate) โดยทั่วไปแล้วทรายที่
มีฟอส 1 % น�าไปใส่ในน�้าเพื่อให้ได้ความเข้ม
ของสารทีมีฟอส 1 ppm หรือ 1 มิลลิกรัม 
ต่อน�้า 1 ลิตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่องค์การ
อนามัยโลก(WHO) แนะน�าให้ใช้ ทรายก�าจัด

ลูกน�้ายุงที่มีคุณภาพควรออกฤทธิ์ในการ
ควบคมุลกูน�า้ยงุได้นาน 3 เดอืน ควรเลอืกซือ้ 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. 
หลังจากใช้ทรายก�าจัดลูกน�้ายุงไปแล้ว หาก
ยังพบมีลูกน�้ายุงอยู่ แสดงว ่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล ซ่ึงอาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น ใส่ทรายก�าจัดลูกน�้ายุงในแหล่ง
น�้าน้อยเกินไป มีการใช้น�้าจากแหล่งน�้ามาก
เกินไป ท�าให้ความเข้มข้นของสารทีมีฟอส  
ไม่เพียงพอที่จะมีฤทธิ์ก�าจัดลูกน�้ายุง อาจ
เสื่อมสภาพหรือใส ่ทรายก�าจัดลูกน�้ ายุง
นานเกิน 3 เดือนค่ะ
 ก ่อนป ิดท ้ายขอแนะน�าการใช ้
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดบ ้านเรือนให ้
ปลอดภัย ขอให้ผู้ใช้งานอ่านฉลากให้ละเอียด 
ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก 
ถุงมือยาง และรองเท้ายาง หลังใช้งานควร
ล้างอุปกรณ์และล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 
ไม ่ควรถ่ายผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดลง
ในขวดเครื่องดื่ม หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ
ที่ ส� าคัญควรเก็บให ้พ ้นมือ เด็ก  ควรให ้
ความระวังเป็นพิเศษนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดี                                       
รบัประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่ออกก�าลังกาย 
สม�่าเสมอ ท�าจิตใจให้แจ่มใส อย่าวิตกกังวล  
 

...เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง...

อย. ห่วงใยผู้บริโภค หน้าฝนนี้ แนะวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
อย่างถูกต้องและปลอดภัย รับมือยุงลาย

วอส. 99/2550 ในกรอบเครือ่งหมาย                                                            
อย. และแสดงระยะเวลาในการป้องกันยุง 
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

ไขข้อสงสัย เพิ่มความเข้าใจ 
ข่าวส่งต่อที่เผยแพร่ทางโซเชียลเน็ทเวิร์ค (1)

 ในปัจจุบันโซเชียลเน็ทเวิร์คเข้�ถึงคนทุกเพศทุกวัย เพร�ะเป็นเครื่องมือที่ใช้
สำ�หรับก�รติดต่อสื่อส�รที่ไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องระยะท�ง  อีกทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล
คว�มรู้ที่ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้จ�กทุกมุมโลก  ซึ่งก�รเผยแพร่ข้อมูลต่�ง ๆ บ�งครั้ง    
มกี�รส่งต่อข้อมลูทีท่ำ�ให้ผูบ้รโิภคเข้�ใจผดิ โดยเฉพ�ะเรือ่งทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ์สขุภ�พ 
วันนี้เร�จะม�ไขข้อข้องใจบ�งประเด็นที่มีผู้สอบถ�มเข้�ม�ให้ทร�บกันค่ะ

 ดิฉันอ่านข่าวทางอินเทอร์เน็ต 
 เจอเรือ่ง “ยา 2 เกรด” สงสยัว่า
เป็นเรื่องจริงหรือไม่ รบกวนทาง  อย. 
ช่วยชี้แจงด้วยค่ะ

 

 จากกรณีที่มีผู ้กล่าวอ้างว่ายาท่ี                  
 ผลิตในประเทศมี 2 เกรด โดย
ยาราคาถกูจะผสมแป้งหรอืสารอืน่ ทีไ่ม่ใช่               
ตัวยาส�าคัญเพื่อลดต้นทุน ท�าให้ยาไม่มี              
คณุภาพนัน้ ขอชีแ้จงว่า อย. มกีารควบคมุ                                   
มาตรฐานการผลิตยา ให ้เป ็นไปตาม
มาตรฐาน GMP โดยมข้ีอก�าหนดให้ผูผ้ลติ         
ขาย หรือน�าเข้ายามาจ�าหน่ายในประเทศ
ต้องได้รับการอนุญาตฯ และผลิตภัณฑ์ยา                                           
ทุกต�ารับจะต้องผ่านการพิจารณาตาม
หลักวิชาการก ่อนที่จะได ้รับทะเบียน
ต�ารบัยา ทัง้ในส่วนสตูรต�ารบั วธิกีารผลติ                 
และการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า                                     
ผลิตภัณฑ์ยาที่ผู้บริโภคจะได้รับ มีคุณภาพ 
ความปลอดภยั และมปีระสทิธผิลในการใช้                  
ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนต�ารับยาไว้ อีกทั้ง   

ยังมีมาตรการในการรองรับส�าหรับกรณี
ที่พบปัญหาคุณภาพยา การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GMP การเรียกเก็บยาคืนจาก
ท้องตลาด และการแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อย. ยังไม่เคยพบประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตยาโดยการผสม
แป้งหรือสารอื่นที่ไม่ใช่ตัวยาส�าคัญใน
ปริมาณมากเกินจากที่ก�าหนดไว้ในสูตร
ต�ารับ

 ตามคลิปที่มีการเผยแพร่ทาง  
 โซเชียลเน็ทเวิร ์ค จริงหรือไม่
ที่หัวเช้ือกลิ่นแมงดานาสามารถละลาย
โฟมได้ 
 

 จากการที่มีผู้ส่งต่อคลิปวิดีโอผ่าน 
          ทางโซเชียลเน็ทเวิร ์ค เกี่ยวกับ
อันตรายของวตัถแุต่งกลิน่รสกลิน่แมงดานา                                              
ว่าสามารถละลายกล่องโฟมได้นัน้ ข้อเทจ็จรงิ         
คือ วัตถุแต่งกลิ่นรสกลิ่นแมงดานาได้จาก                
การผสมของสารส�าคัญในกลุ่มสารอินทรีย์

ที่ให้กลิ่นรสหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดย 
สารอินทรีย์เหล่าน้ีมีคุณสมบัติทางเคมี    
ที่สามารถท�าให้โฟมละลายได้ เนื่องจาก
โฟมมี คุณสมบั ติ ส ามารถละลาย ได ้   
ในตัวท�าละลายอินทรีย ์ เกือบทุกชนิด 
อย่างไรก็ตาม ผู ้บริโภคสามารถใช้วัตถุ
แต่งกลิ่นรสกลิ่นแมงดานาเป็นส่วนผสม
ในอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นรสได้ โดยไม่ก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หากใช้ตาม
ค�าแนะน�าท่ีระบไุว้บนฉลาก เพราะมกีารใช้
ในปรมิาณทีน้่อยมาก มใิช่หยดหรอืเทลงไป 
โดยตรงบนแผ่นโฟมในปริมาณมากดังที่
ปรากฏในคลิปวิดีโอ ทั้งนี้ ก่อนการซื้อควร
สังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ต้องมีเลขสารบบ
อาหาร วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ในการ
ใช ้พร ้อมวิธีใช ้ ค�าแนะน�า ชื่อและที่ตั้ง
ของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ และวันเดือนปี
ที่หมดอายุ พร้อมทั้งควรศึกษาวิธีใช้และ
ค�าแนะน�าที่ระบุบนฉลากให้เข้าใจและใช้
ให้ถูกต้องตามค�าแนะน�า ไม่ใส่ปริมาณ
มากเกินไป เพราะจะท�าให้อาหารมีกลิ่น
ฉุนรุนแรง ไม่สามารถรับประทานได้ และ
อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วย

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ ่าน                                           
มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                      
สามารถส่งจดหมายมาถามเราที ่กลุม่เผยแพร่                                   
ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ       
ผูบ้รโิภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พบกันใหม่
ฉบับหน้านะคะ ลาก่อนค่ะ
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รอบรู้เรื่องยา น�ยทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

ใ

เพราะ “โซเดียม”
ไม่ใช่แค่ “อาหารที่มีรสเค็ม”

“

”

ปริมาณสูงสุดที่องค์การอนามัยโลก ก�าหนดไว้  
ของการได้รับโซเดียมต่อวัน คือ 2,400 มิลลิกรัม 

หรือเทียบเท่ากับเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์)
ประมาณ 6 กรัม (ประมาณ 1 ช้อนชา)

 นผู ้ป ่วยที่มีภาวะของโรคความดัน 
 โลหิตสูง หรือ โรคไตเรื้อรัง แพทย์    
ผู ้ท�าการรักษา จะย�้าให ้ผู ้ป ่วยลดการ
บริโภคอาหารที่มี “โซเดียม” ซึ่งผู ้ป่วย  
มกัจะเน้นทีก่ารลดอาหารท่ีมรีสเคม็เป็นหลกั                               
แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารบางประเภทแม้ไม่มี
รสเค็ม แต่ด ้วยปริมาณโซเดียมที่มีอยู ่
ในอาหารก็เป็นสาเหตใุห้การรกัษาไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงในคนปกติ
ทั่วไปหากบริโภคโซเดียมเข้าไปมากก็เป็น
สาเหตุของการเจ็บป่วยที่จะตามมาได้

ต่อความดันโลหิต และส่งผลถึงการท�างาน
ของ “ไต” ซึ่งไตมีหน้าที่ในการควบคุม
สมดุลของน�้าในร่างกาย และปริมาณของ             
แร่ธาตุต่าง ๆ รวมถึงโซเดยีมให้อยูใ่นระดบั             
ปกติ

“โซเดียม” เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่ง               
ที่มีความส�าคัญต ่อร ่างกายอย ่างมาก     
ท�าหน้าที่ ควบคุมความสมดุลของเกลือแร่                                          
และน�า้ในอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย สมดลุ 

ของกรด-ด่าง ซึ่งส่งผลไปถึงการท�างาน
ของหัวใจ ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยง
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย มีผลโดยตรง  

โซเดียมเป็น แร่ธาตุที่ร ่างกาย
ไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง จึงต้องได้รับ
จากอาหารเท ่านั้น การได ้รับโซเดียม
ในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป ล้วนส่ง
ผลเสียต่อร่างกาย แต่จากการส�ารวจของ
กรมอนามัยร่วมกับสถาบันโภชนศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหดิล พบว่าคนไทยส่วนใหญ่       
ไม่ได้มีภาวะขาดโซเดียม แต่กลับพบว่า
รับประทานโซเดียมมากกว่าปริมาณที่

ภาพจาก www.thaihealth.or.th

ภาพจาก www.buywinenow.blogspot.com

ภาพจาก www.astrohealth.wordpress.com

ภาพจาก www.chfc.ukw.de
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ควรได้รับต่อวันถึง 2 เท่า (ปริมาณสูงสุดที่องค์การอนามัยโลก ก�าหนดไว้ของการได้
รับโซเดียมต่อวัน คือ 2,400 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่ากับเกลือแกง(โซเดียมคลอไรด์)
ประมาณ 6 กรัม (ประมาณ 1 ช้อนชา)) 

“ลดโซเดียม”  
“ลดเค็ม” 
ยืดชีวิต

ผลเสยีของการรบัประทานอาหาร    
ที่มีโซเดียมสูงจะส่งผลให้ความดันโลหิต  
สูง ข้ึน เกิดการคั่งของเกลือและน�้าใน
อวัยวะต่าง ๆ เกิดผลเสียต่อไต ท�าให้
ไตท�างานหนักขึ้น เพื่อขับโซเดียมและ
น�้าส่วนเกินออกจากร่างกาย ส่งผลให้               

ไตเส่ือมเร็ว เกิดเป็นโรคไตเรื้อรัง  ท�าให้ แขน ขา หัวใจ และปอด เกิดการคั่งของน�้า 
แขน ขา จึงบวม เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก นอนราบไม่ได้ ในผู้ป่วยโรคหัวใจ น�้าที่คั่ง
ในร่างกาย จะท�าให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ 

“โซเดียม” จากอาหาร มักอยู่ในรูปของเกลือโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกง 
ซึ่งมีรสชาติเค็ม มักใช้ปรุงรสหรือถนอมอาหาร เช่น น�้าปลา กะปิ นอกจากนี้ โซเดียมยัง
แอบแฝงอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นแต่ไม่มีรสชาติเค็ม เช่น ผงชูรส ผงฟู เป็นต้น อาหารที่มี 
โซเดียมเป็นส่วนประกอบ แสดงได้ดังภาพ

จากภาพจะพบว่าอาหารแปรรูป                       
อาหารกึ่ งส� า เร็จ รูป ขนมกรุบกรอบ  
เครื่องดื่มเกลือแร ่  เครื่องดื่มน�้ าผลไม ้         
ส�าเร็จรูป ที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ และ                  

ผลิตภัณฑ ์จ� าพวกขนมป ัง  (ที่ ใช ้ผงฟู
ในกระบวนการผลิต) จะมีปริมาณของ
โซเดียมสูง ดังนั้น จึงควรหลีกเล่ียงการ
รับประทานอาหารเหล่านี ้หรอืรบัประทาน 
แต่น้อย โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นโรคไตเรื้อรัง 
หรือโรคความดันโลหิตสูง รวมไปถึงทารก
และเด็กเล็ก ที่ร ่างกายยังไม ่สามารถ
ก�าจัดโซเดียมออกจากร่างกายได้ดี

ภาพจาก  www.trufithealth.com

ภาพจาก  www.diseasespictures.com



เมื่ออยู่กลางแจ้งที่มีแสงจ้า

	 m	ควรหลกีเลีย่งการใช้มอืสกปรก       

ขยี้ตา

 หากดวงตาดูอดิโรยไม่สดใส แนะน�า 

ให้ใช้ส�าลีชุบน�้าเย็น หรือผ้าห่อน�้าแข็ง 

มาวางบนเปลือกตาทั้งสองข้าง จะช่วยให้

อาการดีขึ้น หรือจะใช้แตงกวาฝานเป็นชิ้น  

บาง ๆ น�ามาแปะไว้บนเปลือกตาทัง้สองข้าง 

ก็จะช่วยให้ดวงตาดูมีชีวิตชีวาขึ้น 

 นอกจากนี้ เราควรบริหารดวงตา                                          

12

เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2558

ด

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/27225-ดูแลดวงตา ชลอความเสื่อมก่อนไว A2.html

เคล็ด(ไม่)ลับถนอมสุขภาพตาอย่างถูกวิธี

“

”

เราควรบริหารดวงตาเป็นประจ�า โดยกรอกลูกตาไปมา            
เป็นวงกลม ตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา ครั้งละ 1 รอบ 
ท�าอย่างนี้ซ�้า ๆ วันละ 2 - 3 ครั้ง และควรนอนอย่างเพียงพอ                    

ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อเป็นการพักผ่อนสายตา 

 วงตาเป็นอวัยวะที่มีความส�าคัญ 

 ช่วยในการมองเห็น และมีความ

อ่อนโยน บอบบาง หากเราใช้ดวงตาอย่าง

ไม่ทะนุถนอมอาจส่งผลร้ายต่อดวงตาได้     

ดงันัน้ การดแูลสขุภาพตาจงึเป็นเรือ่งส�าคญั 

ที่ไม่ควรมองข้าม เริ่มจาก

	 m	ควรใช้สายตาในทีท่ีม่แีสงสว่าง                     

เพยีงพอ และหลกีเลีย่งการเพ่งมอง เป็นเวลา 

นาน ๆ เพราะจะท�าให้เกดิอาการปวดตาได้ 

	 m	หากต้องใช้สายตาเป็นระยะ

เวลานาน ๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือท�างาน

หน้าจอคอมพิวเตอร์ แนะน�าให้หาช่วง

พักผ่อนสายตา ด้วยการมองทอดสายตา

ไปไกล ๆ หรือมองต้นไม้สีเขียวบ้าง 

	 m	ควรสวมแว่นตากนัแดดทกุครัง้ 

ภาพจาก : www.manager.co.th

ภาพจาก : www.hilight.kapook.com

ภาพจาก : www.vcharkarn.com

เป็นประจ�า โดยกรอกลกูตาไปมาเป็นวงกลม                                           

ตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา   

ครั้งละ 1 รอบ ท�าอย่างนี้ซ�้า ๆ วันละ 2-3 

คร้ัง และควรนอนอย่างเพียงพอในห้อง    

ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อเป็นการพักผ่อน

สายตา รวมท้ังควรรับประทานผักและ  

ผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี      

วิตามอี และเกลือแร่ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้

ดวงตามสุีขภาพดี เพ่ิมประสทิธภิาพในการ 

มองเห็น ช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตา 

และถนอมดวงตาให้มีสุขภาพดี

 หากเราใส่ใจและถนอมดวงตา

อย่างถูกวิธี ก็จะสามารถชะลอความเสื่อม 

ท�าให้ดวงตาเปล่งประกายสวยสดใส และ

มีสุขภาพที่ดีไปได้อีกนานค่ะ
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (9)  

โ ครงการ อย.น้อย ได้มีการจัดงาน “มหกรรม อย.น้อย ปี 2558” เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2558 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัด 

 นครนายก งานนี้ขอบอกเลยคะว่า ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมได้เพื่อนใหม่กลับบ้านกันด้วย อย่ารอช้ากันเลยไปดูภาพ

การท�ากิจกรรมของเหล่าบรรดา อย.น้อย กันดีกว่าค่ะ 

การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการด�าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 ฉบับหน้าจะเป็นภาพบรรยากาศงานเล้ียงสังสรรค์ งานแฟนซี 4 ภาค และมินิคอนเสิร์ตของศิลปิน AF อย่าลืมติดตามกันนะคะ

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 10 มีนาคม 2558 ณ วัดนาคาวาส อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ต�าบลภูเวียง อ�าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

 และปิดท ้ายกันด ้วยเรื่องของ
โครงการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด�าเนินงานของส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา ได้มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง “เสริมสร้าง
ภูมิคุ ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างไม ่ถูกต ้อง” เมื่อวันท่ี 11 – 12 
พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน                
ทาวเวอร ์  ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี
เภสชักรประพนธ์  อางตระกลู รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้เกียรติ
เป็นประธานและบรรยายในหัวข้อเรื่อง 

นโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้ยาสเตียรอยด์ และทางเลือกในการใช้                                            
ยาสเตยีรอยด์ พร้อมทัง้ยงัมวีทิยากรจากหน่วยงานภาครฐัและองค์กรเอกชน ร่วมอภปิราย
ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่ถูกต้อง การรู้เท่าทันการโฆษณา
ผลติภณัฑ์สุขภาพท่ีโอ้อวดเกนิจริง ท้ังนี ้ผู้เข้าอบรมยงัได้มโีอกาสฝึกปฏบิตักิารตรวจสอบ
หาสารสเตียรอยด์ในยาชุด ยาลูกกลอน และยาน�้า 

ศรีอยุธยา ได้จัดพิธีเผาท�าลายยาเสพติด             

ให้โทษของกลาง ครั้งท่ี 45 อย่างยิ่งใหญ่                                              

ณ ศนูย์บรหิารสาธารณปูโภคและสิง่แวดล้อม                                     

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนคร 

ศรีอยุธยา โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 

รองนายกรฐัมนตร ี เป็นประธาน พร้อมด้วย      

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ                    

กระทรวงสาธารณสขุ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สขุ                                    

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)                                  

ทูตานุทูต ผู ้บริหารจากทุกส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง และส่ือมวลชน ร่วมเป็นสักขี

พยาน 

 ส�าหรับปริมาณยาเสพติดให้โทษ

ของกลางที่จะเผาท�าลาย มีจ�านวนกว่า 

7,340 กิโลกรัม จาก 5,508 คดี ได้แก่ 

เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า น�้าหนัก

กว่า 5,958 กโิลกรมั (ประมาณ 66 ล้านเมด็)                  

มูลค่าประมาณ 19,862 ล้านบาท ยาไอซ์                          

น�า้หนกักว่า 798 กโิลกรมั มลูค่าประมาณ  

1,996 ล้านบาท เฮโรอีน น�้าหนักกว่า 

418 กโิลกรมั มลูค่าประมาณ 335 ล้านบาท                                       

โคคาอีน น�้าหนักกว่า 35 กิโลกรัม มูลค่า

ประมาณ 115 ล้านบาท เอ็กซ์ตาซี่ หรือ 

ยาอี น�้าหนักกว่า 6 กิโลกรัม (ประมาณ 

27,000 เมด็) มลูค่าประมาณ  24 ล้านบาท                                             

ฝ่ิน น�า้หนกักว่า 18 กโิลกรมั มลูค่าประมาณ                                             

6 แสนบาท และอื่น ๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น

กว่า 22,334 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมี

กัญชาของกลางท่ีกองบัญชาการต�ารวจ  

ปราบปรามยาเสพตดิน�ามาร่วมเผา จ�านวน 

กว่า 2,128 กโิลกรมั มลูค่ากว่า 5 ล้านบาท    

โดยของกลางทัง้หมดจะถกูน�าไปเผาท�าลาย    

ท่ีศนูย์บรหิารสาธารณปูโภคและสิง่แวดล้อม                     

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนคร 

ศรีอยุธยา 

 ในการเผาท�าลายเหมือนเช่นทกุครัง้                                                  

ที่ผ่านมา คือ จะใช้วิธีเผาท�าลายด้วยวิธี

ไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic 

Incineration) ซ่ึงเป็นการเผาที่อุณหภูมิ

สูงมาก ไม่ต�่ากว่า 850 องศาเซลเซียส    

จะท�าให ้เกิดการสลายตัวของโมเลกุล

กลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็ว                              

และไม่ก ่อให้เกิดมลพิษในอากาศและ                                                   

ส่ิงแวดล้อม ภายหลังท�าลายแล้วเจ้าหน้าที่  

จะท�าการสุ ่มตัวอย่างเถ้าในเตาเผาเพื่อ

ตรวจวิเคราะห์ว่ามียาเสพติดอยู ่หรือไม่ 

ซ่ึงผลการตรวจหลังการเผาทกุครัง้ทีผ่่านมา    

ไม่พบสารเสพติดหลงเหลืออยู ่ในขี้เถ ้า   

จากนั้นจะมีการขนถ่ายขี้เถ้าไปฝังกลบ 

และมกีารท�าความสะอาดเตาเผา ตลอดจน                          

บริเวณเตาเผาก่อนจะมีการใช้งานในการ

เผาขยะอืน่ ๆ ต่อไป จึงวางใจได้ว่ายาเสพตดิ                      

ทีเ่ผาท�าลายไม่สามารถน�ากลบัมาใช้ได้อกี
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รวมพลังภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนมาตรการ “คนไทยอ่อนหวาน” 
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. , ทพ.สุธา เจียมมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย , ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผอ.กองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายสุจินต์ เจียรจิตเลิศ เลขาธิการสมาคมโรงแรมไทย ร่วมกันเสวนา เรื่อง รวมพลังภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนมาตรการ “คนไทยอ่อนหวาน” รณรงค์ใช้น�้าตาลทรายชนิดซองไม่เกิน 4 กรัม หวังคนไทย มีสุขภาพดี ลดปัญหา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1  ตึก อย. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558

 นพ.ไพศาล ด่ันคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นค�าขออนุญาต
ด้านอาหาร” ณ โรงแรมอิสตินมักกะสัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
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 นพ.สรุยิะ วงศ์คงคาเทพ รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธานการแถลงข่าว เรือ่ง อย. จบัมอื สือ่ออนไลน์ร่วมแก้ปัญหาโฆษณาผลติภณัฑ์
สุขภาพผิดกฎหมาย หลังการประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ืออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย โดยบูรณาการการท�างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2558

อย. จับมือ สื่อออนไลน์ร่วมแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

อย. ลงพ้ืนท่ี จ.นครราชสีมา ติดตามคุณภาพการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. น�าทีมเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุข จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

ผลติเกลอืบริโภคเสริมไอโอดนี เพือ่ตดิตามการผลติและให้ค�าแนะน�าการจดัท�าระบบประกนัคณุภาพและควบคมุคณุภาพการผลติ ณ บรษิทั สยามทรัพย์มณ ีจ�ากัด 
ต.พังเทียม อ.พระทองค�า จ.นครราชสีมา และ บริษัท เกลือพิมาย จ�ากัด ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

  บรษิทั สยามทรพัย์มณ ีจ�ากดั ต.พังเทียม อ.พระทองค�า จ.นครราชสีมา

บริษัท เกลือพิมาย จ�ากัด ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา


