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ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 วสัดท่ีานผูอ่้าน	วารสาร	อย.Report	ทีร่กัทกุท่านครบั
  ฉบับนี้ 	 เป ็นฉบับสุดท ้ ายของป ี 	พ .ศ . 	2558 
เดือนธันวาคม	 เป็นเดือนโปรดของหลายคนเน่ืองจาก
อากาศเย็นสบาย	เทศกาลรื่นเริงเยอะ	 ท้ังคริสต์มาส
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 ทีส่ำาคญัวนัหยดุราชการเยอะ
และต่อเนือ่งหลายวัน	 จงึเป็นเดอืนทีเ่หมาะแก่การท่องเทีย่ว																	
และหยุดพักผ่อน

 และแน่นอนครบั	เทศกาลด	ีๆ	อย่างนี	้ประชาชน 
คนไทยทีรั่กมกัซือ้ของฝากญาตสินทิ	มติรสหาย	ญาตผิูใ้หญ่ 
ผู้บังคับบัญชาที่เคารพ	 และสินค้าที่นิยมในลำาดับต้น	 ๆ	 ก็คือ	 กระเช้าของขวัญ	 ของฝากซ่ึง
สินค้าส่วนใหญ่ในกระเช้าเป็นอาหารสำาเร็จรูป	 อาหารพร้อมบริโภคที่ผู้จัดจำาหน่าย	 ผู้จัดทำา
ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมใน
ภาชนะ	 โดยต้องจัดให้มีชื่ออาหาร	 วันเดือนปีที่หมดอายุ	 หรือควรบริโภคก่อน	 ซึ่งต้องเหลือ
เวลาไม่น้อยกว่า	6	เดอืน	จำานวน	ราคา	โดยจดัทำาเป็นป้ายแขวนหรอืตดิไว้ทีก่ระเช้า	ให้ผูบ้รโิภค 
สามารถอ่านได้ก่อนการตดัสนิใจซือ้กระเช้า	ผูผ้ลติ	ผูจ้ำาหน่ายทีไ่ม่ปฏบิตัติามมโีทษปรบัไม่เกนิ
สามหมื่นบาทถ้วนครับ	 โดยในระหว่างเดือนธันวาคมนี้	 สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ	ได้ทำาการออกตรวจกระเช้าอาหาร
จากร้านค้าทั่วประเทศ	 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังให้ผู้บริโภคทุกท่านไม่ถูกเอาเปรียบ	 ได้ของด ี  
มีคุณภาพ	สุขใจทั้งผู้ให้	ถูกใจทั้งผู้รับ	สุขสดชื่นถ้วนทั่วกันครับ

สดุท้ายนี	้บก.	และทมีงานผูผ้ลติวารสาร	อย.	Report	ขอเป็นตวัแทนท่านเลขาธกิาร 
คณะกรรมการอาหารและยา	 ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกท่าน	 กราบ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	พระสยามเทวาธิราช	บารมีพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	พระบรมราชนินีาถ	ได้โปรดปกป้องคุม้ครองท่านผูอ่้านวารสาร	อย.	Report 
และครอบครัวให้แคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง	ๆ	 ท้ังปวง	พบเจอแต่ส่ิงดีงาม	ประสบ
ความสำาเร็จทัง้ชวีติส่วนตวัและหน้าทีก่ารงาน	สขุภาพร่างกายสมบรูณ์แขง็แรง	ทกุ	ๆ	ท่านครบั
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อย. ลดเวลาแจ้งน�าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพล่วงหน้า
และเครื่องส�าอาง ได้ผลทันที

สำา

 อย. ได้พัฒน�ระบบคอมพิวเตอร์  ใช้ในก�รพิจ�รณ�คำ�ขออนุญ�ตแบบอัตโนมัติ 
(Automated System Licensing)  ขณะนี้ดำ�เนินก�รได้แล้วในก�รแจ้งนำ�เข้�                                                                        

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พล่วงหน้�อัตโนมัติ ( Auto LPI )  เพื่อให้ผู้นำ�เข้�ได้เลขใบรับแจ้ง                   
ไปใช้ในก�รทำ�ใบขนสินค้�ข�เข้�ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

	 	 นักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	

	 	 ใช้ในการพิจารณาคำาขออนุญาตแบบอัตโนมัติ	(Automated	System	

Licensing)	ขณะนี้ดำาเนินการได้แล้วในการแจ้งนำาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพล่วงหน้า

อัตโนมัติ	 (Auto	LPI)	 เพื่อให้ผู้นำาเข้าได้เลขใบรับแจ้งไปใช้ในการทำาใบขนสินค้าขาเข้า

ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 โดยส่งข้อมูลการนำาเข้าล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ให้	 อย.	

ออกเลขใบรับแจ้ง	นำาไปใช้ในการทำาใบขน

สินค้าขาเข้าที่กรมศุลกากร	ลดระยะเวลา

ในการพิจารณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	รวมทั้ง

ระบบการจดแจ้งเครื่องสำาอางอัตโนมัต	ิ	
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

 “ผัก”	 อาหารท่ีเต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามิน	 แต่ก่อนที่จะกินแต่ละครั้ง	 อย่าลืมคำานึงถึงความปลอดภัยและอันตราย					
จากสารเคมีตกค้างหรือการสะสมจากยาฆ่าแมลงกันด้วยนะคะ	แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะ	เรามีข้อแนะนำาง่าย	ๆ	ที่จะช่วยลดสารเคมี
ที่ตกค้างอยู่ในผักได้ค่ะ

ล้างให้สะอาด ก่อนนำาไปปรุงอาหาร แค่นี้ก็ปลอดภัย กินได้อย่างสบายใจแล้วค่ะ
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อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ	

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ฉ

แนะนำ�เมนู Library                    

ใน Oryor smart application version 2

	 บับนี้ขอแนะนำาเมนู	Library	หรือ	ห้องสมุดเคลื่อนที่ของ	อย.	ใน	Oryor	smart		
	 application	 version	 2	 ซึ่งเป็นเมนูที่ทำาให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาหนังสือ	 หรือ
ไม่ต้องแบกให้หนักมือ	 เพียงแค่เข้ามาในเมนู	 Library	 ก็สามารถเลือกอ่านหนังสือหรือ
คู่มือจากทาง	อย.	ได้ง่าย	ๆ	อีกทั้งยังมีให้เลือกอ่านมากมายหลายรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็น	
อย.Report	 ,	 อย.Trade	 Insight	 ,	 อย.Health	Book	 ,	FDA	Journal	และอื่น	ๆ	อีก
มากมาย		และที่สำาคัญไม่ควรพลาดที่จะ	Download	เก็บไว้อ่านได้ทุกที่	ทุกเวลา

เมนู Library ประกอบด้วย 5 เมนูย่อย	ได้แก่

ลักษณะการเลือกชมข้อมูล	จะมีลักษณะของการแสดงผลอยู่	3	แบบ	ได้แก่
	 1.	Shelf	ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปภาพหลายภาพซ้อน	ๆ	กัน	สามารถปาดซ้ายหรือขวา	เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการได้
	 2.	FullList	เป็นลักษณะคล้ายตารางแบบ	1	คอลัมน์	ที่แสดงภาพและชื่อหัวข้อเป็นหลัก
	 3.	Favorite	รูปแบบคล้ายกับแบบ	FullList	แต่จะแสดงเฉพาะเรื่องที่เราเคยอ่านและชื่นชอบ	ที่กดปุ่ม	Favorite	ไว้เท่านั้น

 4 .  อ ย . T r a d e 
Insight	 (ต้ังแต่ฉบบัแรก	
มกราคม	 2556	 จนถึง
ปัจจุบัน)	 เป็นวารสาร
ราย	 3	 เดือนที่จัดทำาขึ้น
สำาหรับผู ้ประกอบการ
เป็นหลัก	แต่ผู ้บริโภค
ทั่วไปก็สามารถอ่านได้

 1 .  F a c t  shee t      
รวมบทความทางวชิาการ			
เกีย่วกับผลิตภัณฑ์สขุภาพ

 2. อย .  Hea l th 
Book	ทีร่วบรวมหนงัสอื	
คู ่มือต่าง	ๆ	ที่ทาง	อย.	
ได้จดัทำาขึน้ตามโครงการ	
หรือวาระต่าง	 ๆ	 สะสม
ให้อ่านกันอย่างต่อเนื่อง

 3. FDA Journal 
วารสารวชิาการของ	 อย.																						
เริม่รวบรวมให้อ่านต้ังแต่																			
เล่มของ	ปี	2557

 5 .  อ ย .  R e p o r t 
(ต้ังแต่ฉบบัแรก	มกราคม	
2548	จนถึงป ัจจุบัน)	
ก็คือวารสารที่คุณกำาลัง				
อ่านอยูน่ีเ่อง	เป็นวารสาร		
ราย เดื อนที่ จั ดทำ าขึ้ น
สำาหรับผู้บริโภคทั่วไป
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กินเป็น ใช้เป็น

“หุ่นสวย รูปร่างดี” 

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

    นั้น	ผู ้หญิงหลาย	ๆ	คนต้องการ	“ยาชุดลดความอ้วน” 
จึงกลายเป็นทางออกของคนเจ้าเนื้อหรือคนที่ต้องการลดนำ้าหนัก	เพราะเป็นวิธีง่าย	และ                                                                                                 
เห็นผลเร็วทันใจ	แถมไม่ต้องออกกำาลังกาย	โดยไม่รู้เลยว่าในยาชุดลดนำ้าหนักนั้น	มี
อันตรายแฝงอยู่ด้วย....

ทำาความรู้จักยาชุดลดความอ้วน และอันตรายที่แฝงอยู่
 ยาทีใ่ช้ในการลดนำา้หนกัในปัจจบุนั	แบ่งออกเป็น	2	กลุม่	ตามกลไกการออกฤทธิ์ 
ประกอบด้วย	
 1. กลุม่ลดความอยากอาหาร	 ซึง่แบ่งเป็น	2	กลุม่ย่อย	คอื	กลุม่ยาทีอ่อกฤทธิ ์                                                                                                

ผ่านสารสือ่ประสาทนอร์เอพเินฟรนิ (norepinephrine) และโดปามนี (dopamine)
ได้แก่	ยาเฟนเตอมีน	(phentermine)	และแอมฟีพราโมน	(amfepramone)	ยากลุ่มนี้
จะออกฤทธิท์ีร่ะบบประสาทส่วนกลาง	ซึง่เป็นศนูย์ควบคมุความหวิ	–	ความอิม่ของร่างกาย                                      
กลุม่ยาทีย่บัยัง้การเกบ็กลบัของสารสือ่ประสาทโมโนเอมนี (monoamine reuptake 
inhibitor)	ได้แก่	ยาไซบูทรามีน	(sibutramine)	จะออกฤทธิ์ที่สมองเพ่ือลดความ
อยากอาหาร	 ซึ่งในปัจจุบันสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ยกเลิกทะเบียน
ตำารับยาไซบูทรามีนแล้ว
 2. กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินอาหาร	 ได้แก่	ออลิสแตท	 (orlistat)        
ท่ีออกฤทธิ์โดยขัดขวางการทำางานของเอนไซม์ไลเพส	 (lipase)	ที่ย่อยไขมันจากอาหาร 

เพื่อให้ร่างกายดูดซึมไปใช้	 โดยยาจะยับยั้ง                  
การดูดซึมไขมันจากอาหารประมาณ	             
ร้อยละ	 30	 และไขมันส่วนนั้นถูกขับออก
จากร่างกายทางอุจจาระ
 สำ า ห รั บ ย า ชุ ด ล ด นำ้ า ห นั ก
ในสถานพยาบาลที่ มั กจัด ไว ้ เป ็นชุด                                          
ให ้รับประทานเหมือนกันในแต ่ละวัน 
ประกอบด้วย	 ยาประมาณ	 1-5	 รายการ 
จากกลุ่มยาดังต่อไปนี้
 1. ยาลดความอยากอาหาร 
เช่น	 เฟนเตอมีน	 และแอมฟีพราโมน	ที่มี              
ผลข้างเคียงทำาให้นอนไม่หลับ	 ปวดศีรษะ                                    
ปากแห้ง	 ใจสั่น	คลื่นไส้	ซึ่งหากได้รับยา																																											
เกนิขนาดจะมอีาการ	สบัสน	ประสาทหลอน	
หัวใจเต้นผิดปกติ	หรือชัก	หรือหากทาน
ยาลดความอ ้วนกลุ ่มนี้ติดต ่อกันเป ็น
เวลานานอาจเกิดภาวะพึ่งยา	 และหาก					
หยุดยาอย่างทันทีทันใดก็อาจเกิดภาวะ
ถอนยา	 ทำาให้มีอาการเกิดภาวะทางจิต
อย่างเฉียบพลัน	 ได ้แก ่	 อาการสับสน 
หวาดระแวง	 และประสาทหลอน	ดังนั้น 
การใช้ยากลุ ่มนี้ต้องอยู ่ภายใต้การดูแล
ของแพทย์	เท่านั้น	
 2. ยาระบาย  จะกระตุ ้นให ้
ลำาไส้ใหญ่บบีตวัทำาให้ถ่ายมากหรอืบ่อยขึน้ 

ผอมอันตราย     
จากยาชุดลดความอ้วน 

วิธีลดน�้ำหนักอย่ำงถำวรและดีที่สุด    
คือ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรรับประทำน

อำหำรให้ถูกต้อง ไม่กินจุบกินจิบ และ
หมั่นออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ
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เอกสารอ้างอิง :
	 -	 แผ่นพับเรื่อง	อันตรายจากยาชุดลดความอ้วน	
	 	 โดย	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
	 -	 ข้อมูลวิชาการเรื่อง	โรคอ้วนและปัญหาการใช้ยาลดความอ้วนในประเทศไทย
	 	 โดย	กองควบคุมวัตถุเสพติด	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

ผู้ใช้ยาจึงรู ้สึกว่านำ้าหนักลดลงหลังใช้ยา 
แต่ถ้าใช้ยานี้เป็นประจำาจะทำาให้ร่างกาย
สูญเสียนำ้าและเกลือแร่	มีอาการอ่อนเพลีย	
อย่างไรก็ตาม	ยาระบายไม่มีผลต่อการ			
ลดความอ้วน	จงึควรใช้ยาระบายเพือ่บรรเทา                            
อาการท้องผกูเท่านัน้	และควรใช้เมือ่จำาเป็น                                          
และให้ถูกขนาด	 
 3. ยาขับปัสสาวะ	เพื่อขับนำ้า								
ออกจากร่างกาย	 มผีลทำาให้นำา้หนกัลดลงเรว็               
หลังใช้ยาเนื่องจากการสูญเสียนำ้า	 แต่ไม่ได้																																							
ทำาให้นำ้าหนักลดลงอย่างถาวร	ผลข้างเคียง						
ของยา	เช่น	ปัสสาวะบ่อย	อ่อนเพลีย 
เนือ่งจากเสียสมดุลจากการขาดเกลือแร	่
หน้ามืดเป็นลม
 4. ยาลดการหลั่ ง ของกรด  
ในกระเพาะอาหาร	 ยานี้ไม่มีผลต่อการ
ลดนำ้าหนัก	 แต่ใช้เพื่อลดผลข้างเคียงที่อาจ
เกิดจากยาลดความอยากอาหาร	  
 5. ยาไทรอยด์ฮอร์โมน	 เป็นยา
ที่เพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย 
แต่ส่งผลข้างเคียงสูงมากและเป็นอันตราย
ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย 
เช่น	โมโหง่าย	อจุจาระบ่อย	ใจสัน่	เหนือ่ยง่าย 
กล้ามเนื้อต้นขาอ่อนแรง
 6. ยาลดอตัราการเต้นของหวัใจ        
การให้ยานี้ร ่วมกับยาชุดเพื่อลดอาการ
ใจสั่นที่เกิดจากยาลดความอยากอาหาร                                             
มีผลข้างเคียง	เช่น	เหนื่อยง่าย	อ่อนเพลีย 
หัวใจเต้นช้า	 วิงเวียน	 ความดันโลหิตตำ่า	
เป็นลม
 7. ยานอนหลับ หรือยาที่มี
ฤทธิ์ข้างเคียงให้ง่วงนอน	 เนื่องจากยาลด
ความอยากอาหารอาจทำาให้นอนไม่หลับ
จึงใช้ยานี้ร่วมด้วย	ซึ่งมีผลข้างเคียง	เช่น	
ง่วงซึม	 กดอาการหายใจ	 และความดันตำ่า

จะรู้ได้อย่างไรว่า คุณอ้วนหรือไม่ ?

 บางทีการมีรูปร่างผอมเหมือนนางแบบก็ไม่ได้หมายความว่า	 คุณมีรูปร่างดี			                                                
ฉะนั้น	การที่เราจะรู ้ว่าตัวเองอ้วน	หรือ	ผอม	หรือมีรูปร่างอย่างไร	 ไม่ใช่เรื่องยาก 
สามารถคำานวณหาค่าดัชนมีวลกาย (Body	Mass	Index	,	BMI)	ได้	ดังนี้

	 เช่น	คนที่สูง	150	ซม.	นำ้าหนัก	60	กิโลกรัม	สามารถคำานวณค่าดัชนีมวลกายได้
ดังนี้
	 ดัชนีมวลกาย	(BMI)	=	60	กิโลกรัม 
	 1.5	เมตร	X	1.5	เมตร
				 =		60		=	26.67	กิโลกรัม/ตารางเมตร
             2.25 

จากนั้นนำาค่าดัชนีมวลกาย	(BMI)	มาแปลผล	ดังนี้
 ตำ่ากว่า	20	หมายความว่า	นำ้าหนักตัวตำ่ากว่ามาตรฐาน
 20.0-24.9	หมายความว่า	นำ้าหนักปกติ	(เมืองไทยใช้	18.5-24.9)
 25.0-29.9	หมายความว่า	นำ้าหนักเกิน
 30.0-39.9	หมายความว่า	โรคอ้วน
	 มากกว่า	40	หมายความว่า	โรคอ้วนรุนแรง
 หมายเหตุ	 การคำานวณวิธีนี้	 ไม่ใช้กับเด็กที่กำาลังเจริญเติบโต	 สตรีมีครรภ์ 
และนักกีฬา

 จะเห็นได้ว่า	 การใช้ยาชุดลดความอ้วนเพื่อลดนำ้าหนักโดยหวังผลให้ได้รูปร่าง
ดีนั้น	 ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสักเท่าไหร่และมีอันตรายแฝงอยู่ด้วย	 ถึงแม้ว่าจะใช้ยาภายใต้
การดูแลของแพทย์	แต่ผู ้ใช้ก็ควรศึกษาว่าท่านกำาลังรับประทานยาอะไรบ้าง	และ
ควรทราบว่ายานั้นมีผลต่อร่างกายอย่างไร เพราะหากใช้ไม่ถูกต้องก็จะเป็นอันตรายได้	
อย่างไรก็ตาม	วิธีลดนำ้าหนักอย่างถาวรและดีที่สุด	คือ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การรับประทานอาหารให้ถูกต้อง	 ไม่กินจุบ	กินจิบ	และหมั่นออกกำาลังกายอย่างถูกต้อง
และสมำ่าเสมอ	เพียงเท่านี้ก็สามารถลดนำ้าหนักและมีรูปร่างดีได้อย่างปลอดภัย

ดัชนีมวลกาย (BMI) = นำ้าหนักตัวเป็นกิโลกรัม
                              (ส่วนสูงเป็นเมตร) 2
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

เ

 วันเวล�ช่�งผ่�นไปรวดเร็ว เข้�สู่เดือนสุดท้�ยของปี 2558 แล้ว ท่�นใดมีแผนทำ�กิจก�รง�นใดให้เสร็จในปีนี้         
รีบ ๆ นะคะ แต่ถ้�ยังไม่เสร็จก็อย่�เครียด เริ่มต้นใหม่ในปีหน้�ได้ ทุกอย่�งไม่ส�ยเกินไปค่ะ เก็บข่�ว ขอเป็นกำ�ลังใจ
ให้ทุกท่�นผ่�นพ้นอุปสรรคต่�ง ๆ ไปได้ด้วยดี ที่สำ�คัญอย่�ลืมดูแลสุขภ�พกันด้วย ช่วงหน้�หน�วนี้ควรเน้น
กินอ�ห�รให้ครบ 5 หมู่ เลือกเนื้อสัตว์ล้วน ไม่ติดหนัง-มัน เลือกผักและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เพื่อต้�นหวัด ดื่มนำ้�อุ่น
อย่�งน้อยวันละ 6-8 แก้ว เมื่อร่�งก�ยแข็งแรง ปร�ศจ�กโรค จิตใจก็เบิกบ�น ก�รง�นก็สำ�เร็จค่ะ

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง

อย. พัฒนาสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง                        
ส่งเสริมก�รส่งออก นำ�ร�ยได้เข้�ประเทศ ผู้บริโภคปลอดภัย

	 ริ่มต ้นข ่าวดีก่อนค่ะ	อย.	ได ้มีการ

	 แถลงข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยสมุนไพร

ตามโครงการพัฒนาสมุนไพรที่ ใช ้ ใน

เครื่องสำาอาง	ร่วมมือกับ	กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์	มหาวทิยาลยันเรศวร	มหาวทิยาลยั

มหิดล	 มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่ 	 และ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 เพื่อพัฒนา												

เครือ่งสำาอางผสมสมุนไพรของประเทศไทย															

ให ้ มีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล	 เพื่อรองรับการพัฒนา

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์

สุขภาพนานาชาติ	 สอดคล้องกับ	 พ.ร.บ.	

เครื่องสำาอาง	พ.ศ.	 2558	ที่มุ ่งส่งเสริม

ให ้อุตสาหกรรมเครื่องสำาอางของไทย	

มีศักยภาพ	 แข่งขันกับนานาชาติได้	 โดย	

มีการเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นกว่าเดิม		

	 	 ต่อด้วยข่าวที่มีการแชร์ในโซเชียล																																											

มเีดยี	เกีย่วกบัเครือ่ง	Quantum	Resonance	

Magnetic	 Analyzer	 โฆษณาสามารถ

วินิจฉัยระบบภายในร ่างกายได ้กว ่า	

40	 รายการ	 โดยกล่าวอ้างการทำางาน

ของเครื่องว่าสามารถวิเคราะห์ไฟฟ้าที่

ไหลเวียนในร่างกาย	แล้วนำามาเทียบเคียง				

กั บ ค่า เ ฉ ลี่ ย ข อ งคนปกติ ที่ ส า ม า รถ

บ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายได้อย่าง

แม่นยำา	อย.	ออกข่าวเตือนประชาชนแล้ว	

และยืนยันไม่เคยอนุญาตให้นำาเข้าหรือ

จำาหน่ายเคร่ืองตรวจสุขภาพดังกล่าว

แต่อย่างใด	 ขออย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาด	

ระวังโฆษณาลักษณะนี้กันไว้ด้วย	

	 	 ปิดท้ายข่าว	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	

2558	 อย.	 เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพทางสื่อต่าง	ๆ	รวม	29,132	เรื่อง	

เปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายโฆษณา	

1,929,500	 บาท	 พบความผิดด้านอาหาร

มากสุด	 1,418	 เรื่อง	 พร้อมกันนี้	 อย.	

ได้จัดทำาคู ่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	

เผยแพร่คำาแนะนำาและหลักเกณฑ์ในการ

อนุญาตโฆษณา	 กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	

สนใจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์	อย.	www.

fda.moph.go.th	 เข้าไปที่แบนเนอร์	

“คู่มือสำาหรับประชาชน	 http://goo.gl/			

YMd59M”	ท่านใดที่มีแผนท่องเที่ยว
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นะคะ	เที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัย

ค่ะ	

  ติดตามอ่านรายละเอียดข่าว

เพิ่ม เติมได ้ที่  เว็บไซต ์  อย. (www.

fda.moph.go.th) อย. ย ่อมาจาก  

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา



 สวัสดีเจ้า ข้าเจ้าเป็นคุณย่า 
        ท่ีดูแลหลานน้อยวัยกระเตาะ
ข้าเจ้าเห็นข่าวว่ามโีรคไข้เลอืดออกระบาด 
ตอนนี้ เลยเป็นห่วงหลาน อยากจะรู้ว่า
มีวิธีดูแลหรือป้องกันไม่ให้ยุงกัดยังไง     
ได้บ้าง ขอบคุณเจ้า

 การป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด		
													นั้ น 	 ควรสวม เสื้ อแขนยาว											
กางเกงขายาว	ทาผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง
ใช้มุ้งหรือมุ้งลวด	ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม																	
ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	เช่น	ควำ่าภาชนะ																																													
ท่ีมีนำ้าขัง	 ปิดภาชนะกักเก็บนำ้าให้มิดชิด													

09

ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

ป้องกันตัวเองจากยุงร้าย ภัย “ไข้เลือดออก”   

อาท	ิ	 																

 ในช่วงที่มีกำรระบำดของโรค “ไข้เลือดออก” แบบนี้
คงจะท�ำให้คุณพ่อบ้ำนแม่บ้ำนเป็นห่วงคนในครอบครัว เพรำะ
เจ้ำตัวกำรร้ำยที่เป็นพำหะก็คือ ยุงลำย ที่อำศัยอยู่ตำมบริเวณ
บ้ำนเรือนของเรำ ซ่ึงยุงลำยจะอำศัยอยู ่ตำมพื้นที่ที่มีน�้ำขัง 
เช่น ขำตู้กับข้ำว อ่ำงบัว หรือตำมภำชนะที่ปลูกพืชน�้ำ เป็นต้น 
วนันีเ้รำจะมำบอกเคลด็ไม่ลบัท่ีใช้ดแูลคนในครอบครัวให้ห่ำงไกล
จำกยุงลำยกันค่ะ บริเวณเนื้อเยื่อที่อ่อน	เช่น	บริเวณ	ใกล้ตา																			

ริมฝีปาก	 เปลือกตา	 รักแร้	 หรือทาบริเวณ																										

หรอืใช้ตาข่ายไนล่อน												
ห รื อ ผ ้ า ข า ว บ า ง								
ปิดปากโอ่ง	เพือ่ป้องกัน
ยุงลงไปวางไข่	หมั่น				
สำ ารวจลูกนำ้ ายุ ง ในภาชนะกัก เก็บนำ้ า
เปลี่ยนนำ้าในแจกัน	ทุก	ๆ	7	วัน	เพื่อตัด
วงจรชวีติลกูนำา้ทีจ่ะกลายเป็นยงุ	เราสามารถ		
กำาจัดลูกนำ้ายุง	และยุง	ได้หลากหลายวิธี					

    R ทางกายภาพ	โดยการใช้ไม้ตบยุง												

ไฟฟ้า	 หลอดไฟดักยุง																		
ขัดล้างไข่ยุงลายที่ติด															
อยู ่กับภาชนะใส ่นำ้ า										
เพ่ือกำาจัดไข่ยงุลาย																			

    R ทางชีวภาพ โดยการปล่อยปลา																											
กินลูกนำ้าในภาชนะใส่นำ้าถาวร	อ่างบัวหรือ																									
ภาชนะที่ปลูกพืชนำ้า	เป็นต้น	และ	
    R ทางเคมี	สามารถกำาจัดได้หลายวิธี
เช่น	 การใช้ทรายกำาจัดลูกนำ้ายุง	 (Abate)		

ซึ่งมีทั้งรูปแบบทราย	
และรูปแบบเม็ด 	ท่ี
เคลือบด้วยสารเคมี

ใช้โดยการใส่ผสมกับนำ้าในอัตราส่วนท่ี
ระบุบนฉลากก่อนการใช้งาน	ควรศึกษา
วิธีใช้จากฉลากผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด	หากเป็นชนิดทาหรือฉีด
พ่นบริเวณผิวหนัง	 ควรทดสอบอาการแพ้																		
ก ่อนการใช ้งาน	และหลีกเลี่ยงการทา

แผล	 การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์กำาจัดยุง	 มีทั้ง																																													
สูตรนำ้ามันและสูตรนำ้า	 ซึ่งชนิดสูตรนำ้า
จะปลอดภัยทั้งกับคน	และสิ่งแวดล้อม																																						
มากกว่า	 ส่วนยาฉีดยุงชนิดกระป๋อง	 เป็น
แบบการอัดนำ้ายาเคมีสำาหรับฉีดพ่นได้
ทันที	การใช้ยาจุดกันยุง	ให้จุดในพื้นที่				
ที่มีอากาศถ่ายเท	 ไม่ควรจุดในห้องที่มี
เด็กอ่อนหรือผู้ป่วย 
  อย่าลืมนะคะ	หากท่านผู้อ่าน										
มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ส า ม า ร ถ ส ่ ง จ ดหม า ยม า ถ า ม เร า ที่	
กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนา         
ศกัยภาพผูบ้รโิภค สำานกังานคณะกรรมการ     
อาหารและยา เลขที่ 88/24 ถ.ติวานนท์ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000	พบกันใหม่		
ในฉบับหน้านะคะ	ขอบคุณค่ะ
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รอบรู้เรื่องยา น�ยทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		เภสัชกรชำานาญการ	สำานักยา	อย.

หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน          
(Good Pharmacy Practice :GPP)

ในส่วนของกลุ่มยำที่เป็นยำอันตรำย ยำควบคุมพิเศษ           
ยำในกลุ่มยำเสพติดให้โทษในประเภทที่ 3 ยำที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์

ประเภทที่ 3 หรือประเภทที่ 4 จะต้องควบคุมกำรจัดเก็บและ    
จ่ำยยำ โดยเภสัชกรจะต้องเป็นผู้ควบคุมส่งมอบยำเหล่ำนี้โดยตรง

ให้แก่ผู้ป่วย พร้อมค�ำแนะน�ำในกำรใช้ยำที่เหมำะสมปลอดภยั

“

”

ตอนที่ 2

“หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม

ชุมชน”	 เป็นการยกระดับร้านขายยาให้

มีคุณภาพ	 และความปลอดภัยแก ่ผู ้ ท่ี

จะมาใช้บริการร้านขายยา	นอกจากนี้

ยังเป็นการกระตุ ้นให้ร้านขายยาพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง	 ให้พร้อมท่ีจะก้าวสู่

โลกของการค้าที่ไร้พรมแดน	 ตลอดถึงการ

แข่งขันที่มี	“ระบบคุณภาพ”	เป็นเงื่อนไข

ให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านยา	 (Counseling	

area)	ทัง้นี	้พืน้ทีใ่น	2	ส่วนนีร้วมกันจะต้อง			

ในความอยู่รอดทางธุรกิจ	และการยอมรับ

จากผู้มารับบริการ

หลกัวธิปีฏบิตัทิางเภสชักรรมชมุชน															

หรือ	Good	Pharmacy	Practice	(GPP)	

นั้นสามารถแบ่งได้เป็น	5	หมวด	ได้แก่	

สถานที่	อุปกรณ์	บุคลากร	การควบคุม

คณุภาพยา	และการให้บรกิารทางเภสชักรรม

หมวดสถานที่       

 ร้านขายยาจะต้องมีทะเบียนบ้าน			

ที่ออกให้โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 ไม่มี

สัตว์เลี้ยง	 หรือแมลงรบกวน	 ต้องมีการจัด													

แบ่งพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน	ได้แก่	พื้นที่ส่วน

ของยาที่ควบคุมการขายโดยเภสัชกร 

(Pharmacist-service	 area)	 ซ่ึงยา

ในกลุ่มนี้	 ได้แก่	 กลุ่มยาอันตราย	 และ

กลุ ่มยาควบคุมพิเศษ	และพื้นที่สำาหรับ  

ไม่น้อยกว่า	 8	 ตารางเมตร	 อนึ่งหากว่า

ร้านขายยา	จะมีส่วนที่จัดวางยาสามัญ

ประจำาบ้าน	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย	์

หรือผลิตภัณฑ์อื่น	 ๆ	 ที่ลูกค้าจะสามารถ

เลือกซื้อได ้ด ้วยตนเองจะต ้องมีพื้นที ่

เพิ่มเติมมากกว่าพื้นที่	 8	 ตารางเมตร

ข้างต้นและจัดเป็น	 “ส่วนสำาหรับให้ลูกค้า

บริการตนเอง”	 (Self-service	area)	

ซึ่งแสดงได้ดังภาพ

นอกจากน้ี	 ร้านขายยาจะต้อง	

มีการจัดแบ่งประเภทยาออกเป็นหมวดหมู ่                                      

ชัดเจนว่า	 เป็นกลุ่มยาอะไร	ทั้งนี้ในส่วน		                                                              
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ของกลุม่ยาทีเ่ป็นยาอนัตราย	ยาควบคมุพเิศษ	ยาในกลุม่ยาเสพติด                                                                       

ให้โทษในประเภทที่	3	ยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่	3	หรือ					

ประเภทที่	4	จะต้องควบคุมการจัดเก็บและจ่ายยา	โดยเภสัชกร	

จะต้องเป็นผู ้ควบคุมส่งมอบยาเหล่านี้โดยตรงให้แก่ผู ้ป่วย 

พร้อมคำาแนะนำาในการใช้ยาที่เหมาะสมปลอดภัย และหาก

ในบางช่วงเวลาที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการปิดบัง

พื้นที่ในส่วนนี้

ความร้อน	และแสงแดดโดย	ณ	อุณหภูมิปกติทั่วไปไม่เกินกว่า		        

30	 องศาเซลเซียส	 สำาหรับยาที่ต้องเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ

ของตู้เยน็ในชัน้ท่ีมกีารจัดวางยา	ควรอยูใ่นช่วง	2-8	องศาเซลเซยีส	

ทั้งหมดนี้	 ก็เพ่ือให้ผู้มารับบริการที่ร้านยาได้รับยาที่คงสภาพดี  

อันจะส่งผลถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

หมวดอุปกรณ์

ภายในร้านจะต้องจัดให้มีสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการ

เก็บรักษายาให้มีคุณภาพ	 มีการจัดเก็บยาให้ห่างจากความชื้น		

อุปกรณ์ที่มีในร้านขายยาจะเน้นไปที่อุปกรณ์สำาหรับ

สนับสนุนการให้บริการทางเภสัชกรรมชุมชน	 และส่งเสริมให้เกิด

ความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ	ได้แก่	ตู้เย็น	(กรณีที่มียาที่ต้อง

จัดเก็บรักษาในที่เย็น/ตู้เย็น)	ถาดนับเม็ดยา	ที่วัดความดันโลหิต

ชนิดอัตโนมัติ	ที่วัดส่วนสูง	เครื่องชั่งนำ้าหนัก	และอุปกรณ์ดับเพลิง	

ข้างต้นเป็นการ

สรุปให ้ เห็นภาพที่ เป ็น	  

จุดเด่นของหลักวิธีปฏิบัติ

ทางเภสัชกรรมสำาหรับ    

2	หมวด	ทั้งนี้สำาหรับอีก      

3 	 หมวด 	 คื อ 	 หมวด

บุ คลากร 	การควบคุ ม

คุณภาพยา	และการให้

บริการทางเภสัชกรรม  

จะ ไ ด ้ ก ล ่ า ว ต ่ อ ไ ป ใ น        

ฉบับหน้า
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 7  ฉบับที่ 75  ประจำ�เดือนธันว�คม 2558

สขุภาพดดี้วยการบริโภค
อย่างสมดุล

 ที่มา	:	 เว็บไซต์สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
	 	 http://www.thaihealth.or.th/Content/28196-ภัยใกล้ตัวมากับพฤติกรรมที่ไม่สมดุล.html

“

”

รู้หรือไม่ว่ำควำมหวำนในเครื่องดื่มล้วนแฝงอันตรำยทั้งสิ้น เนื่องจำก
ในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มจะใช้ฟรุกโทสไซรัป(Fructose Syrup) หรือ 
“น�้ำเชื่อมข้ำวโพด” เป็นส่วนผสมส�ำคัญในเครื่องดื่ม เพรำะฟรุกโทสไซรัป

ให้ควำมหวำนมำกกว่ำน�้ำตำลทรำยถึง 6 เท่ำ

 ารบริโภคอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน หรือการออกกำาลังกายนั้น
 ย่อมส่งผลดีต่อร่างกาย แต่การบริโภคอย่างไม่สมดุล หรือไม่เหมาะสมนั้น อาจ
ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนั้นเราควรปรับพฤติกรรมในการบริโภค...
 T  การทานผักสด	 :	หลายคนเชื่อว่า	การทานผักสดนั้นให้ประโยชน์แก่ร่างกาย	แต่
รู ้หรือไม่ว่า	 การทานผักสดบางชนิดอาจเป็นพิษต่อร่างกายได้	 เช่น	 ผักในตระกูลผักกาด
อย่างกะหลำ่าปลี	ผักกาดหัว	ผักกาดขาว	แครอท	ที่มีสารกอยโตรเจนไปขัดขวางการทำางาน
ของต่อมไทรอยด์	ทำาให้ร่างกายนำาไอโอดีนในเลือดไปใช้ได้น้อย	หน่อไม้และมันสำาปะหลัง
มสีารไซยาไนด์ในรูปของไกลโคไซด์	ซึง่มผีลต่อระบบประสาท	ทำาให้คลืน่ไส้	อาเจยีน	อ่อนเพลยี 
มึนงง	หมดสติ	หรืออาจรุนแรงถึงขั้นหัวใจหยุดทำางานได้	อย่างไรก็ตาม	ควรเลือกรับประทาน
ผักสดในปริมาณที่พอเหมาะ	และทานผักหลาย	ๆ	ชนิดสลับกัน	 เพื่อประโยชน์แก่ร่างกาย  
ของเรา
 T  การปรุงอาหาร	 :	 ความชื่นชอบในรสชาติอาหารของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน 
แต่การบริโภคอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านเกินไปอาจส่งผลเสียแก่สุขภาพร่างกายได้	 โดยเฉพาะ
การใช้นำ้ามันและนำ้าตาลในการปรุงอาหารอย่างเหมาะสม	เช่น	การใช้นำ้ามันถ่ัวเหลืองหรือ
นำ้ามันงาทอดอาหาร	อาจก่อให้เกิดไขมันอิ่มตัวที่เรียกว่า	 ไขมันทรานส์	ซึ่งเป็นไขมันที่ทำาให้  
ไขมนัในเลอืดเราผดิปกต	ิฉะน้ัน	หากต้องการจะทอดอาหารควรใช้นำา้มนัท่ีอิม่ตวั	 เช่น	นำา้มนัหมู 
นำ้ามันมะพร้าว	แทน	หรือเลือกใช้นำ้ามันในการปรุงอาหารอย่างเหมาะสม	ส่วนการใช้นำ้าตาล
ในการปรุงอาหารนั้น	 องค์การอนามัยโลกกำาหนดค่าการบริโภคนำ้าตาลท่ีเหมาะสม	 คือ 
6	ช้อนชา	หรือ	24	กรัมต่อวันเท่านั้น	
 T  การทานเนือ้สตัว์	:	โดยปกติร่างกายจะใช้เวลาในการย่อยเนือ้สตัว์	3	วนั	ส่วนผกั
จะใช้เวลาย่อย	 4	 ชั่วโมง	 จะเห็นได้ว่าหากเราทานเนื้อสัตว์เข้าไปมาก	 ๆ	 ย่อมส่งผลร้าย
ต่อร่างกาย	ที่แน่	ๆ	คือปัญหาที่เกิดจากการย่อยเนื้อสัตว์	ซึ่งอาจทำาให้เกิดการเจ็บป่วยได้	ดัง

นั้น	จึงควรทานเนื้อสัตว์อื่นอย่าง	ปลา	ปู	กุ้ง	
หอย	ที่ให้ไขมันที่ดี	หรือโอเมก้า	3	เพ่ือช่วย
ปรับสมดุลของไขมันในเลือด
 T  การนอน	:	ช่วงเวลาที่เหมาะสม		
สำาหรับการนอนที่ดีที่สุด	คือ	เวลา	22.00	-	
02.00	น.	เพราะช่วงเวลานี้ร่างกายเราจะ
เข้าสู่สภาวะการฟื้นตัว	 ซ่ึงชั่วโมงในการนอน
จะมากหรือน้อยข้ึนอยู ่กับเกณฑ์ของอาย ุ
อย่างไรก็ตาม	 หากเรานอนแล้วตื่นขึ้นมารู้สึก
สดชื่น	นั่นถือว่าเราได้นอนเพียงพอแล้ว
 T  การดื่มเครื่องด่ืมหวาน ๆ	 : 
เครื่องดื่มหวาน	 ๆ	 เย็น	 ๆ	 จะดื่มเมื่อไหร่
ก็ชื่นใจทุกที	แต่รู ้หรือไม่ว่าความหวานใน
เครื่องดื่มล้วนแฝงอันตรายทั้งสิ้น	 เนื่องจาก
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะใช้ฟรุกโทสไซรัป	
(Fructose	Syrup)	หรือ	“นำ้าเชื่อมข้าวโพด”	
เป ็นส ่วนผสมสำาคัญในเครื่องดื่ม	เพราะ		
ฟรุกโทสไซรัปให้ความหวานมากกว่านำ้าตาล
ทรายถึง	 6	 เท่า	 ดังนั้น	 หากร่างกายสะสม
ฟรกุโทสไซรปัไว้มาก	ๆ	จะทำาให้ร่างกายไม่เกดิ 
กลไกการย่อยในลำาไส้ปกติ	 ร่างกายจึงนำาไป
เก็บไว้ที่ตับ	และผลที่ตามมา	คือ	โรคอ้วน	
มีไขมันพอกตับ
  และอีกสิ่ งหนึ่ ง ท่ีสำาคัญคือ	 การ
ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อสุขภาพ
และร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์	

ก
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (3)  

โ	 ครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ได้มีการประชุม

	 เชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การจัดทำาแผนการดำาเนินงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการดำาเนินงานของสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	 เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2558	ณ	ห้องเพอริดอท	1-2	ชั้น	3						

โรงแรมริชมอนด์	 จังหวัดนนทบุรี	 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะทำางานภาคประชาชนและผู้แทนเป็นอย่างดียิ่ง	 ในการเข้ามา								

มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และมุมมองความคาดหวังในการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา																																																																																																																																			

นอกจากนั้น	ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร	ได้แก่	รศ.นพ.ปัญญา	ไข่มุก	อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 บรรยายเรื่อง	 ลดหวาน	 ลดพุง	 ลดโรค	 และ	 อาจารย์สง่า	 ดามาพงษ์	 อุปนายกสมาคมโภชนาการ

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 บรรยายเรื่อง	 กินอยู่อย่างสง่า	 ซ่ึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับความรู้ที่สามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน	และ	เผยแพร่ให้แก่สมาชิกเครือข่ายของตนได้	

 และในส่วนของโครงการ	อย.น้อย	ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่	14	แล้ว	แต่ยังคงมีกิจกรรมที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคย	เริ่มจาก

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำา	อย.น้อย	ระดับประเทศ	ครั้งที่	 1	จัดขึ้นในวันที่	 	30	พฤศจิกายน	–	1	ธันวาคม	2558

ณ	ห้องริชมอนด์บอลรูม	2	ชั้น	4	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	โดยมี	นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา																																													

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม																															

สำาหรับการประชุมครั้งนี้	 ได้มีการบรรยาย

เร่ือง	ลดหวาน	ลดโรค	โดย	นายนิรัตน์

เตียสุวรรณ	 ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบ																			

การคุ ้มครองผู ้บริ โภคผลิตภัณฑ์ด ้าน

สาธารณสุข	สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	และการบรรยาย	เรื่อง	นม

โรงเรียนนั้น...สำาคัญไฉน	 โดย	นางธิดา																							

ทวฤีทธิ	์ นกัวชิาการอาหารและยาชำานาญการ																															

สำานักอาหาร	 เพื่อเติมเต็มความรู ้ ให ้					

ครูแกนนำา	อย.น้อย	ของเรา	

สามารถรับใบรับแจ ้งได ้ทันที	 ยกเว ้น

เครื่องสำาอางที่มีความเสี่ยงสูง	

	 ระบบนำาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ล่วงหน้าอัตโนมัติ		จะกลั่นกรองเบื้องต้น	

เม่ือผู้นำาเข้าบันทึกข้อมูลสินค้าที่จะนำาเข้า					

ระบบจะมีการตรวจสอบประวัติของสินค้า																																										

และผูน้ำาเข้า	 ทัง้ในส่วนของความไม่ปลอดภัย																																										

และการกระทำาผดิกฎหมาย	เมือ่พบความเสีย่ง									

สินค ้าน้ันต ้องผ ่านการตรวจสอบของ

เจ้าหน้าที	่ อย.	 ร่วมกบัศลุกากร	หากพบว่า								

สนิค้าทีน่ำาเข้าไม่ตรงกบัฐานข้อมลูของ	 อย.																																												

หรือมีความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพ

มาตรฐาน	 หรือความปลอดภัย	 เจ้าหน้าที่

จะทำาการยึด	 อายัด	 กักสินค้ารอการ

ตรวจพิสูจน์	เมื่อผลวิเคราะห์มีคุณภาพ

มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำาหนด	 ก็จะ

ทำาการถอนอายัดให้นำาไปจำาหน่ายได	้

แต ่หากพบป ัญหาคุณภาพมาตรฐาน

จะดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป	

	 ส่วนระบบการจดแจ้งเครือ่งสำาอาง																																	

ระบบคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบว่า	 มี

สารส่วนประกอบอะไรบ้าง	มีสารที่ห้ามใช้												

หรือมีข้อกำาหนดในการใช้	 รวมทั้งปริมาณ

ท่ีอนุญาตให้ใช้	และตรวจสอบคำาห้ามใช้																	

เป็นส่วนของชื่อเคร่ืองสำาอาง	ถ้าพบจะ									

ไม่รับแจ้ง	ทั้งนี้	ผู้ประกอบการจะต้องแจ้ง																																			

รายละเอยีดด้วยความรอบคอบ	ระมดัระวงั

ตามคำาแนะนำาในคู่มืออย่างเคร่งครัด	หาก

แจ้งรายละเอียดไม่ถูกต้องหรือไม่ตรง											

ตามข้อเท็จจริง	จะต้องรับผิดชอบในปัญหา																											

ท่ีจะเกิดขึ้นและอาจเป็นอุปสรรคในการ

ดำาเนนิการข้ันตอนอืน่	ๆ	ต่อไป	กรณข้ีอมลู														

ที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง	 หรือประสงค์จะปรับ

สูตรของผลิตภัณฑ์โดยยังคงใช้ชื่อเดิม

ทำาได้ด้วยการทำาหนังสือแจ้งขอยกเลิก

ใบรับแจ้งเดิมและยื่นคำาขอจดแจ้งใหม่

 ในส่วนผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ๆ							

น้ัน	 อยู ่ในระหว่างกระบวนการพัฒนา

ระบบ	 เพือ่ให้สามารถทำางานแบบอตัโนมัติ																																		

ได้จรงิ	ทัง้นี	้กระบวนการทีท่ำางานในระบบนี	้																																											

ต้องไม่มคีวามซับซ้อนมากนกั	หากเป็นการ	

ประเมินผลิตภัณฑ์	โดยผู้เชี่ยวชาญจะไม่

สามารถทำาได้ด้วยระบบรูปแบบนี้

ทั้งนี้	อย.	ได้มีการปรับปรุงพัฒนา																				

ระบบการอนุญาตต่าง	ๆ	อยู่เสมอ	เพื่อให้																		

สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทันต ่อ						

สถานการณ์	อำานวยความสะดวก	รวดเร็ว	

และมีประสิทธิภาพ
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อย.แอ็คชั่น

อย. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้�ปีใหม่ สร้�งคว�มมั่นใจให้ผู้บริโภค
	 นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	รองเลขาธิการฯ	อย.	พร้อมเจ้าหน้าที่	อย.	ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่	ท็อปส์	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	
ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล	 สาขาแจ้งวัฒนะ	 สร้างความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภค	 แนะนำาผู้บริโภคเลือกซ้ือกระเช้าท่ีแสดงฉลากรวม	 เพื่อให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในกระเช้าอย่างมีคุณภาพ	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2558

 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการพัฒนาสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำาอาง				
ส่งเสรมิการส่งออก	เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ	โดยเป็นความร่วมมอืกนัระหว่างสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	
คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร	มหาวิทยาลัยมหิดล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	และหน่วยงานต่าง	ๆ	
ทีเ่กีย่วข้อง	 ณ	ห้องประชมุชยันาทนเรนทร	อาคาร	1	ชัน้	1	ตกึ	อย.		เมือ่วนัท่ี	19	พฤศจกิายน	2558

ก�รแถลงข่�วโครงก�รพัฒน�สมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำ�อ�ง
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อย.แอ็คชั่น

 ศ.คลินิก	 เกียรติคุณ	นพ.ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย	 ผู้บริหารระดับสูง	 และ
ข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ีกระทรวงสาธารณสุข	 วางพานพุ่มถวายสักการะ	พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 97	 ปี	 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข	 ณ	 บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ 
หน้าอาคารสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จ.นนทบุรี		เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2558

ครบรอบ 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจ�าปี 2558

 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	นำาคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่	อย.
นำาผ้ากฐินสามัคคีสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ไปถวาย	ณ	วัดป่าศาลาปางสัก	(วัดล้านนาญาณสัมปันโน)	ต.เชิงดอย	
อ.ดอยสะเก็ด	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันท่ี	15	พฤศจิกายน	2558	โดยมียอดเงินกฐินฯ	จาก	อย.	รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาใน	จ.เชียงใหม่	
และภาคส่วนต่าง	ๆ	ร่วมกันทำาบุญ	รวมเป็นเงินท้ังสิ้น	4,436,698.32	บาท

พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประจ�าปี 2558


