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ไขมันตัวร้ายอย่างไขมันทรานส์ จัดเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์ใน
2
ปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ เส้นเลือดอุดตันในสมอง ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน อ้วนลงพุง
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค หากพบ 3
สาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรือ่ ง กำ�หนดอาหารทีห่ า้ มผลิต การกระทำ � ฝ่ า ฝื น จะมี โ ทษตามมาตรา 50
นำ�เข้า หรือจำ�หน่าย กำ�หนดให้น�ำ้ มันทีผ่ า่ นกระบวนการเติม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ อ าหาร พ.ศ. 2522 4
ไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารทีม่ นี �ำ้ มันทีผ่ า่ นกระบวนการเติม ต้ อ งระวางโทษจำ � คุ ก ตั ้ ง แต่ 6 เดื อ นถึ ง 2 ปี
ไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบเป็นอาหารที่ห้ามผลิต และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท
นำ�เข้า หรือจำ�หน่าย มีผลใช้บงั คับ เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2562 นอกจากนี้ อย. ได้จดั ทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 4
ทีผ่ า่ นมา ถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน และได้รบั การชืน่ ชม แก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ อย. อีกทั้ง
จาก WHO ที่ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน ได้รว่ มกับ สสส. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี ลดจำ�นวนผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ มหิดล และคนไทยไร้พุง จัดทำ�ข้อมูลในรูปแบบ
และหลอดเลือด โดยผู้ประกอบการรับทราบและได้เรียกคืน Infographics เพิ่มเติม พร้อมจัดทำ�คู่มือสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ นี �ำ้ มันทีผ่ า่ นกระบวนการเติมไฮโดรเจน ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
บางส่วนเป็นส่วนประกอบ ไม่ให้มใี นท้องตลาด ส่วนการนำ�เข้า ประเด็นถาม - ตอบ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมีความเข้าใจ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เกีย่ วกับไขมันทรานส์อย่างถูกต้อง โดยสามารถดู
ผูป้ ระกอบการจะต้องจัดทำ�ใบรับรองเพือ่ ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ รายละเอี ย ดประกาศดั ง กล่ า วได้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์
อาหารที่นำ�เข้าไม่มีการปนเปื้อนไขมันทรานส์ที่เกิดจาก สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวผลิตภัณฑ์
อาหาร หรือ https://bit.ly/2Hj1SD8
กระบวนการทางอุตสาหกรรมอาหาร
ทัง้ นี้ อย. ได้จดั ทำ�แผนตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง
ณ สถานทีผ่ ลิต สถานทีน่ �ำ เข้า และสถานทีจ่ �ำ หน่ายทัว่ ประเทศ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 1,3-5
02-590-7618-9
ปรึกษายาเบื้องต้น
02-590-7609
ปรึกษาอาหาร
02-590-7600
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
02-590-7602-4
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
02-590-7627
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5
02-590-7605
ห้องการเงิน
02-590-7606-7
ติดตามผลการรับคำ�ขอ

Smart Contact

by ลูกปัด

2 วันเท่านั้น.....
ขออนุญาตโฆษณาอาหาร

ปั
จจุบนั นี้ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดให้ผปู้ ระกอบการ
ยื่นคำ�ขออนุญาตโฆษณาอาหาร ผ่านระบบ e-submission ซึ่งสะดวกรวดเร็ว
โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นคำ�ขอที่สำ�นักงานฯ และได้รับผลการพิจารณา
ภายใน 8 วันทำ�การ ซึง่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้เกีย่ วกับการขออนุญาตโฆษณานัน้
เฉพาะกรณีทเ่ี นือ้ หาโฆษณา มีการแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ
ของอาหาร แต่ถา้ เนือ้ หาโฆษณาไม่มกี ารแสดงสรรพคุณของอาหาร ก็ไม่จ�ำ เป็น
ต้องมายื่นขออนุญาต
แต่ขณะนี้ เกิดวิกฤติการกระทำ�ผิดเกีย่ วกับการโฆษณาสรรพคุณของอาหาร
ที่ไม่ถูกต้อง โฆษณาสรรพคุณอาหารที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หลอกลวง
ให้หลงเชือ่ หรือทำ�ให้เข้าใจผิดในสาระสำ�คัญของอาหาร ทำ�ให้หน่วยงานภาครัฐ
หลายภาคส่วนร่วมมือกันตรวจสอบและดำ�เนินการทางกฎหมายต่อผูท้ ก่ี ระทำ�ความผิด
เป็นผลทำ�ให้สื่อและผู้ประกอบการโฆษณาไม่กล้าโฆษณาและไม่มั่นใจว่าเนื้อหา
ที่จะโฆษณานั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำ�นักอาหาร กลุ่มกำ�กับ
ดูแลก่อนออกสูต่ ลาด งานโฆษณา ได้ปรับเพิม่ กระบวนงานการยืน่ คำ�ขออนุญาต
โฆษณาอาหารผ่านระบบ e-submission “เฉพาะการโฆษณาที่มีเนื้อหาไม่เข้า
ลักษณะแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารโดยแน่แท้
ทีผ่ ปู้ ระกอบการได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อกั ษรว่า ต้องการจะโฆษณา
แบบที่เนื้อหาไม่เข้าลักษณะเป็นการแสดงสรรพคุณของอาหาร” ด้วยการลด
ระยะเวลาการดำ�เนินการ ในการพิจารณาและประทับตรารับรองผล ให้แล้ว
เสร็จภายใน 2 วันทำ�การ (จากเดิม 8 วันทำ�การ) และลดการใช้เอกสารประกอบ
การพิจารณาบางรายการ ได้แก่ แบบฉลากอาหาร (เฉพาะอาหารที่ได้รับ
เลขสารบบอาหารโดยไม่ ต ้ อ งส่ ง ฉลากให้ พ ิ จ ารณา) ซึ ่ ง เริ ่ ม ดำ � เนิ น การ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
i สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำ�นักอาหาร สำ�นักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา คลิกแถบแบนเนอร์ “การใช้งานระบบ E-Submission เพื่อขออนุญาตโฆษณาอาหาร” หัวข้อ “การยื่นคำ�ขอ
อนุญาตโฆษณาอาหาร ผ่านระบบ E-Submission”

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตอาหาร ติดต่อได้ที่ 0 2590 7608-10
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Smart Focus

by ลูกปัด

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชล้มลุกฤดูเดียว ในตำ�รายาโบราณของไทย จัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหามา
รับประทานแก้โรคได้ โดยมีสรรพคุณหลายประการ เช่น แก้ไข้หวัด ระงับอาการอักเสบ ไอ เจ็บคอ เป็นยาขมเจริญอาหาร
มีฤทธิ์ระงับการติดเชื้อหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ ซึ่งควรใช้ให้ถูกต้องด้วยจึงจะได้ผลดี ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ยา
ที่มีส่วนผสมของฟ้าทะลายโจร อยู่ในการกำ�กับดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเนื่องจากมีหลักฐาน
ทางวิชาการ พบอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทานยาที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้
รับความปลอดภัยจากการใช้ยา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำ�เตือน
การใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำ�กับยา และข้อความของคำ�เตือน ฉบับที่ 63 ซึ่งกำ�หนดให้มีคำ�เตือนการใช้ยาที่ฉลาก
และเอกสารกำ�กับยา ห้ามใช้ในสตรีมคี รรภ์และสตรีให้นมบุตร ห้ามใช้ในผูท้ เ่ี คยแพ้ฟา้ ทะลายโจร เช่น มีผน่ื ปากบวม ตาบวม
หน้าบวม หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันทีและพบแพทย์ หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน แล้ว
ยังไม่ดีขึ้นหรืออาการรุนแรงขึ้นระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์ นอกจากนี้ ได้มีคำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1419/2561 เรือ่ ง แก้ไขทะเบียนตำ�รับยาทีม่ สี ว่ นประกอบของฟ้าทะลายโจร ให้ผรู้ บั อนุญาตผลิต นำ�เข้า หรือสัง่ ยาแผนปัจจุบนั
ที่มีทะเบียนตำ�รับยาที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจรเข้ามาในราชอาณาจักร ดำ�เนินการแก้ไขทะเบียนตำ�รับยาให้เป็นไป
ตามประกาศฯ ดังกล่าว
ทัง้ นี้ คำ�สัง่ กระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว ประกาศ
ราชกิ จ จานุ เ บกษา ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 26 ธั น วาคม พ.ศ.2561
ผู้รับอนุญาตผลิต นำ�เข้า หรือสั่งยาแผนปัจจุบันที่มีทะเบียน
ตำ�รับยาทีม่ สี ว่ นประกอบของฟ้าทะลายโจรเข้ามาในราชอาณาจักร
ต้องยืน่ คำ�ขอแก้ไขทะเบียนตำ�รับยาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
180 วัน นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คือ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 เมื่อพ้นกำ�หนดแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขจะดำ�เนินการเพิกถอนทะเบียนตำ�รับยา
ที่ไม่ได้ดำ�เนินการแก้ไขทะเบียนตามกฎหมาย
ที่มา - https://th.wikipedia.org/wiki/ฟ้าทะลายโจร_(พืช)
- ข่าวสำ�นักงาน ข่าวแจกที่ 50 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
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Smart Trick

ตัวอย่างโฆษณาเสริมอาหาร
สรรพคุณเกินจริง

by กิฟ๊

ตัวอย่างโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น
x สามารถลดความอ้วน หรือรักษาและบรรเทาโรคได้
x ช่วยให้อกฟู รูฟิต
x ทำ�ให้ผิวขาวใสใน 7 วัน
x กาแฟลดน้�ำ หนักช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ
x โทษสำ�หรับผูป
้ ระกอบการที่โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารทีอ่ วดอ้างสรรพคุณ
คุณประโยชน์
x โฆษณาอาหารโดยไม่ ได้รับอนุญาต มี โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
x โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารที่เป็นเท็จ
หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อ มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
30,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

Smart Reward

by ลูกปัด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉบับเดือนเดือนมกราคม 2562
ได้รับเสื้อยืดสุดเท่ สกรีนลาย Smart BiZ
1.คุณธนัฐกาญจน์ พันธ์มัฆวาฬ 2.คุณนิตยา ไทยยะกร
3.คุณอุษณี ชุษณะทัศน์
4.คุณณัฐพร ธัญญเกษตร

เฉลยคำ�ตอบฉบับเดือน มกราคม 2562
1. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต มีอะไรบ้าง
ตอบ ถุงยางอนามัย / ถุงบรรจุโลหิตมนุษย์ / ถุงมือสำ�หรับการศัลยกรรม /
เลนส์สัมผัส / ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี
2. ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องอะไรที่เราสามารถดูรายละเอียด คำ�และข้อความที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณา
ตอบ ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561
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กองบรรณาธิ
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าร
วัตถุประสงค์
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