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Smart Focus

ประกาศกระทรวงฉบับใหม่!!
ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน เป็นการเพิ่มความขาวของฟันด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันในการเปลี่ยนสีฟันธรรมชาติที่อาจเกิด
คราบจากการรับประทานชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่อาจจะทำ�ให้เกิดคราบ ให้กลับมาขาวสะอาด ยิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
การฟอกสีฟันสามารถทำ�ได้โดยทันตแพทย์ซึ่งจะใช้สารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูงและใช้เครื่องมือต่าง ๆ ร่วมด้วย
ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟนั อยูใ่ นการกำ�กับดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเช่นกัน โดยมีทง้ั ชนิดทีจ่ ดั เป็นเครือ่ งสำ�อาง
และชนิดที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่มีส่วนประกอบของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีระดับ
ความเข้มข้นมากกว่า 6% หรือระดับความเข้มข้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6% และมีส่วนประกอบของสารประกอบฟลูออไรด์
ที่มีระดับความเข้มข้นเกินกว่า 0.11% จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่
เรือ่ ง กำ�หนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟนั เป็นเครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ.2561 เพือ่ คุม้ ครองความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
โดยที่ผู้ผลิตและผู้นำ�เข้า ต้องแจ้งรายการละเอียดโดยยื่นเอกสารตามรูปแบบ Common Submission Dossier Template
(CSDT) และผู้ขายต้องได้รับใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ซึ่งสามารถขายได้เฉพาะสถานพยาบาลทันตกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมหรือผูร้ บั อนุญาตขายเครือ่ งมือแพทย์เท่านัน้ รวมทัง้ ต้องจัดทำ�ฉลากและเอกสารกำ�กับเครือ่ งมือแพทย์ตาม
ทีก่ �ำ หนด ตลอดจนแสดงข้อห้ามใช้ คำ�เตือน ข้อควรระวังและข้อจำ�กัดทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟนั

ทัง้ นี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟนั ได้แก่ ผูจ้ ดทะเบียนสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟนั ผูน้ �ำ เข้าทีไ่ ด้รบั หนังสือรับรองประกอบ
การนำ�เข้าเครื่องมือแพทย์ และผู้ขายผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันอยู่ก่อนวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 หากประสงค์จะดำ�เนินการ
ต่อไป ต้องมายื่นคำ�ขอแจ้งรายการละเอียดภายในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศฉบับ
ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ คลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและดำ�เนินการแจ้งรายการละเอียดได้ที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย. เท่านั้นนะจ๊ะ
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กล้วยอบน้ำ�ผึ้งทอด และ กล้วยอบน้ำ�ผึ้งทอด
เคลือบช็อกโกแลต OTOP ขึ้นชื่อสมุทรสงคราม

ใครทีช่ น่ื ชอบการรับประทานกล้วย พลาดไม่ได้เลยกับการแปรรูปกล้วยอบน้�ำ ผึง้ ทอด และ กล้วยอบน้�ำ ผึง้ ทอดเคลือบช็อกโกแลต โดยวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มน้องแชมป์น้ำ�ว้าทอง ของดีขึ้นชื่อจากจังหวัดสมุทรสงคราม

ชุมชนแห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยมีนายคงเดช ทองเรือง เป็นประธาน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่จะแก้ไขปัญหาผลผลิต
ทางการเกษตรราคาตกต่ำ� ทำ�สวนแล้วไม่ได้กำ�ไร ที่ผ่านมาได้มีการอบรมความรู้และพัฒนาอาชีพกันอยู่ตลอด จากความพยายามของกลุ่มจนเกิดเป็นตัว
สินค้า นำ�ผลผลิตทีไ่ ด้มาแปรรูปกลายเป็นสินค้าทีเ่ กิดจากชุมชนจริง ๆ เป็นการสร้างมูลค่าของสินค้าจากกล้วยน้�ำ ว้า โดยให้ชอ่ื สินค้า “กล้วยอบน้�ำ ผึง้ ทอด
แม่กลอง” มีการทำ�งานในรูปแบบกลุ่ม มีชุมชนเป็นเจ้าของ สามารถบริหารทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและองค์กร
ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนจะออกมาเป็นกล้วยอบน้ำ�ผึ้งทอด และ กล้วยอบน้ำ�ผึ้งทอดเคลือบช็อกโกแลต หน้าตาแสนอร่อยแบบนี้นั้น ทางกลุ่มได้
พิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การควบคุมมาตรฐานการผลิตตามระบบ GMP กระบวนการผลิตที่สด สะอาด และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
ทุกปี ด้วยคุณภาพมาตรฐานที่ดีนี่เองจึงทำ�ให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตตามระบบ GMP จนได้รับรางวัลต่าง ๆ
มากมาย อาทิ OTOP Product Champion ประจำ�ปี พ.ศ. 2555 รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น อันดับ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
รางวัลแม่กลองการันตีของดีจังหวัดสมุทรสงคราม สาขาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตอาหารคุณภาพในชุมชนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 - 2562 และ ล่าสุดยังได้รับรางวัล อย. Quality Award ในปี 2561 อีกด้วย ซึ่งเป็นการการันตีสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมประเภทสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

นายคงเดช ทองเรือง ประธานวิสาหกิจชุมชน ให้สัมภาษณ์ว่า
รู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแทนคนในชุมชนที่เขาได้มีอาชีพ
ไว้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราได้สร้างชื่อเสียงส่งออก
ไปยังประเทศเวียดนาม นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่กลุ่ม
มีชื่อเสียงไกลถึงต่างประเทศ โดยทางกลุ่มขอฝากสโลแกนไว้เป็นข้อคติ
เตือนใจว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กตัญญูแด่ผู้มีพระคุณ การทำ�อาชีพใด
ต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายของความดี
ทำ�อะไรก็ประสบความสำ�เร็จ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการแปรรูปกล้วยอบน้�ำ ผึง้ ของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ น้องแชมป์น�ำ้ ว้าทอง ของดีขน้ึ ชือ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะ ใครที่ไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามอย่าลืมแวะไปอุดหนุนสินค้าสุขภาพแสนอร่อยกัน รับรองจะติดใจ
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มารู้จัก...ASEAN GMP เครื่องสำ�อาง

มาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดี ในการผลิตเครื่องสำ�อางอาเซียน เป็นแนวทางวิธีการที่ดี ในการผลิต
เครือ่ งสำ�อางอาเซียน (ASEAN Good Manufacturing Practice) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการประกันคุณภาพ สำ�หรับผูผ้ ลิต
ในการพัฒนาระบบคุณภาพและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์
ที่ออกสู่ตลาดได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสำ�หรับการใช้ ซึ่งแนวทางนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจ
อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://oryor.com/oryor2015/
Library
อย. Health Book

Smart Reward

สวัสดีค่ะ Smart Reward ฉบับนี้เรากลับมาตอบคำ�ถามชิงรางวัลกันดีกว่าค่ะ แค่ตอบคำ�ถาม เพียง 3 คำ�ถามเท่านั้น
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์ ได้รับรางวัล อย. Quality Award ในปีใด
2. การยื่นคำ�ขอเป็นเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง สามารถยื่นคำ�ขอได้ที่ไหน
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำ�หนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2561 จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ใครที่ทราบคำ�ตอบแล้ว รีบส่งคำ�ตอบ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ smartbiz@fda.moph.go.th
ผู้โชคดีจะได้รับเสื้อยืดสุดเท่ สกรีนลาย Smart BiZ จำ�นวน 5 รางวัล กระเป๋าใส่สมุดโน้ตสำ�หรับพกพาอีก 5 รางวัล อย่าลืมส่งคำ�ตอบกันมาเยอะ ๆ นะคะ
อยากแจกค่า อยากแจกกกกกก หมดเขตวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ค่ะคู๊ณณณณณณ ^_^
แล้วอย่าลืมตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีใน Smart BiZ ฉบับหน้าค่ะ
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