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

ช่วยกันแจ้ง “ชื่อ-สกุล”                                           
ก่อนซ้ือย� พ่ือขจดัปัญห�                          
ก�รใช้ย�ไม่เหม�ะสม                       
ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อ                 
ให้คงม ี“ยารกัษาโรค”               
ทีจ่�าเป็นในร้านขายยา             

ไขข้อข้องใจ... ทำ�ไม
ดื่มนมที ไรท ้อง เสีย
ทุกที ? อยากดื่มนม
ได้อย่างปกติต้อง...
เร่ิมจากดื่มนม ใน
ปริมาณน้อย ๆ และ
ค่อย ๆ เพิม่ปรมิาณ 

หลีกให้ ไกล... ภัยจ�ก
ส�รกันร�ในอ�ห�ร
เ ลื อกซื้ ออาหารที่      
สดใหม ่  หลีกเลี่ยง   
บรโิภคอาหารประเภท  
หมักดอง

รมว.สธ. มอบนโยบาย 8 ข้อ 
และค่านิยม 6 ประการ สานงานสาธารณสุข
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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
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03 Hot Issue
รมว.สธ. มอบนโยบ�ย 8 ข้อ และค่�นิยม             
6 ประก�ร ส�นง�นส�ธ�รณสุข

04 สุขภาพดีดว้ยผลิตภัณฑส์ุขภาพ
กินย�อย่�งไร ให้ถูกวิธี ?                          

05 อย.ออนไลน์         
แนะนำ�วิธีใช้ง�น  Oryor smart application                
version 2  เบ้ืองต้น ( ภ�ค 2 )                     

06 กินเป็น ใช้เป็น                

หลีกให้ ไกล... ภัยจ�กส�รกันร�ในอ�ห�ร 

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

09 Q&A ถามมา-ตอบไป                          
“วิต�มิน” กินอย่�งไรเหม�ะสม                                                                  

10 รอบรู้เรื่องยา                                          
ช่วยกันแจ้ง “ชื่อ-สกุล” ก่อนซื้อย�                         
เพื่อขจัดปัญห� ก�รใช้ย�ไม่เหม�ะสม                                                    

12 เกร็ดเล็กน่ารู้                                                       
ไขข้อข้องใจ... ทำ�ไมดื่มนมทีไรท้องเสียทุกที ?                                                                    

13 มุมเครือข่าย                                             
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ                                           
พ.ศ. 2558 (12)                                                      

15 อย.แอ็คชั่น                                             
ภ�พกิจกรรมของ อย.

 ารสาร อย. Report ฉบับท่ีท่านผู ้อ ่าน   

      ถืออยู ่ ในมือขณะน้ี เป ็นฉบับสุดท ้าย      

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอถอืโอกาสแสดง

ความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เนื่องในโอกาส

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็น

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข และ

เดินทางมาปฏิบัติงาน เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 

จากนั้นท่านได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบ

นโยบายแก่ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เมือ่วนัจนัทร์ที ่31 สงิหาคม 2558 

โดยท่านม ีBig Goal แต่เนื่องจากระยะเวลาปฏิบัติงานของรัฐบาลปัจจุบันที่มีอยู่                

ประมาณ 20 เดอืน อาจไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้ Big Goal ส�าเรจ็เหน็ผลเป็นรปูธรรม                                                                                     

ในระหว่างนี ้ ท่านจงึอยากให้ทกุส่วนราชการภายใต้ก�ากบัของกระทรวงสาธารณสขุ 

มี Small Success หลาย ๆ เรื่อง ผู ้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่  

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเร่งด�าเนินการตามนโยบาย   

ตามที่ได้นัดหมายว่าอีก 3 เดือน จะขอกลับมาติดตามความก้าวหน้าครับ

  ส่วนเนื้อหาด้านในก็เต็มไปด้วยสาระดี มีประโยชน์คุณภาพคับเล่ม ตาม

มาตรฐานวารสาร อย. Report เช่นเดิม ขอเชิญท่านผู ้อ ่าน เลือกอ่านได้

ตามอัธยาศัยครับ

  ฉบับนี้ลากันเท ่า น้ี พบกันใหม ่ฉบับเดือนตุลาคม ฉบับแรกของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครับ



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

m อ่านต่อหน้า 14
03

รมว.สธ. มอบนโยบาย 8 ข้อ
และค่านิยม 6 ประการ สานงานสาธารณสุข 

ข อต้อนรับ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร  เข้ารับต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ 
 กระทรวงสาธารณสุข อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ณรงค์ 
สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ
อย่างอบอุ่น ท่านรฐัมนตรว่ีาการฯ ได้สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
จากนั้น เดินทางไปยังห้องท�างานที่ช้ัน 4 อาคารส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จุดธูปเทียน
บูชาพระพุทธรูปประจ�าห้องท�างาน และลงนามในหนังสือรับหน้าที่ในต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข หลังจากนั้นเข้าห้องประชุมชัยนาทนเรนทร รับฟังการด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ผ่านมา และมอบนโยบาย

ส�าหรับนโยบายแนวทางการท�างาน ที่ได้มอบแก่ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่            

มี 8 ข้อ ดังนี้ 
1. การพัฒนางานสาธารณสุขตาม

แนวพระราชด�าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาท
ของเขตสุขภาพ ระหว่างส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข  
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อดูแลสุขภาพ
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สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

 

 สิ่งแรกที่ต้องท�าก่อนรับประทานยาทุกครั้งคือ การอ่านฉลากยา เพื่อให้รู ้ว่ายานั้นมีวิธีการรับประทานอย่างไร 
แต่ทราบกันหรือไม่คะ ว่ายาที่ฉลากบอกให้รับประทานก่อนอาหาร หลังอาหาร หรือยาระหว่างอาหารนั้น การกินที่ถูกวิธี
ต้องกนิอย่างไร เวลาไหนให้เหมาะสม เนือ่งจากยาแต่ละชนดิมกีระบวนการการออกฤทธิท์ีแ่ตกต่างกนั ซึง่หากจะรบัประทานยา
ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีที่เหมาะสม แต่กินอย่างไรให้ถูกต้อง มาดูกันค่ะ

ให้กินยาพร้อมอาหารค�าแรก                                       
หรือหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วครึ่งหนึ่ง

กินก่อนรับประทานอาหาร    
20-30 นาที ตอนที่ท้องว่าง

กินก่อนเข้านอน                          
(เวลานอนหลักของวัน) 15-30 นาที

กินหลังรับประทานอาหารเสร็จ 
ประมาณ 15-30 นาที

ควรกินหลังอาหารทันที
กินให้หมดตามที่แพทย์สั่ง

ควรหลีกเลี่ยงการขับรถ                            
หรือท�างานกับเครื่องจักรกล

เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น                                               
และลดโอกาสที่จะเกิดผล                           

ข้างเคียงจากยา

เพ่ือให้ได้ผลรักษา                   
ที่ดีที่สุด



 

อย.ออนไลน์

ต่

กลุ่มสารสนเทศ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 

 

ลักษณะการเลือกชมข้อมูล

การคัดกรองข้อมูลที่แสดงผล

05

แนะน�ำวิธีใช้งำน  Oryor smart application 
version 2 เบื้องต้น ( ภาค 2 )

 อเนื่องจากความเดิมของฉบับท่ีแล้ว ที่มีการแนะน�าวิธีการใช้งาน 
 Oryor smart application version 2 เบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกเมนูใช้งาน การปักหมุดเมนูที่ใช้งานบ่อย ๆ และปุ่ม setting ค่าการ 
ใช้งานต่าง ๆ แล้ว มาฉบับน้ี มีค�าแนะน�าเพิ่มเติม เพื่อให้ใช้แอพของ อย. 
เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      

 ในเกือบทุกเมนูที่เป็นสื่อข้อมูลความรู ้ ได้แก่ Smart tips, 
สถานีข่าว อย. , Library และ Media Center จะมีลักษณะของการแสดงผล 
อยู่ 3 แบบ ได้แก่

1. Shelf ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปภาพหลายภาพซ้อน ๆ กัน 
สามารถปาดซ้าย หรือ ขวา เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการได้ เมื่อหยุดที่
ภาพใด จะมีรายละเอียดเบ้ืองต้นด้านล่างให้อ่านประกอบ ว่าใช่เรื่อง
ที่สนใจอ่านหรือไม่ ข้อดีคือ จะมีรายละเอียดบางส่วนของเนื้อหาแสดง 
ขึ้นมาด้วย แต่ข้อเสียคือ การท�างานจะช้ากว่าแบบอื่นเล็กน้อย 
 2. FullList เป็นลกัษณะคล้ายตารางแบบ 1 คอลมัน์ ทีแ่สดง
ภาพและชื่อหัวข้อเป็นหลัก ข้อดีคือ การท�างานจะเร็วกว่า แต่ข้อเสียคือ 
ไม่มีรายละเอียดของเนื้อหาบางส่วนให้อ่าน 
 3. Favorite รูปแบบคล้ายกับแบบ FullList แต่จะแสดง
เฉพาะเรื่องที่เราเคยอ่าน และชื่นชอบ ที่กดปุ่ม Favorite ไว้เท่านั้น

 นอกจากการเลือกลักษณะหรือรูปแบบการแสดงผลได้แล้ว 
Oryor smart application ยังสามารถคัดกรองข้อมูลท่ีจะแสดงผล  
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น โดย

1. สามารถเลือกประเภทของข้อมูลได้ โดยมีทางเลือกอยู่ 7 ประเภท   
 (จะแสดงข้อมูลที่มีทั้งหมด) คือ     
  m อาหาร  m ยา                                       
  m	เครื่องส�าอาง  m เครื่องมือแพทย์  
  m	วัตถุอันตราย m วัตถุเสพติด   
  m อื่น ๆ (เรื่องทั่วไป) 

2. สามารถเรียงล�าดับของข ้อมูลที่จะแสดง โดยมีทางเลือกอยู่           
 3 แบบ คือ   
  c Latest จะแสดงเรียงล�าดับตามเรื่องล่าสุดเป็นล�าดับแรก              
  c MostView จะแสดงเรียงล�าดับตามเรื่องที่มีคนอ่าน   
   มากที่สุดเป็นล�าดับแรก   
  c MostLike จะแสดงเรียงล�าดับตามเรื่องที่มีคนกดไลค์ 
   มากที่สุดเป็นล�าดับแรก

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะสามารถใช้งาน Oryor 
smart application version 2 ได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์
สูงสุดครับ
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กินเป็น ใช้เป็น

ถึง

หลีกให้ไกล... 
ภัยจากสารกันราในอาหาร 

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดให้กรดซาลิซิลิค          
เป็นสารทีห้่ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ                                 

ฉบับที่ 151 พ.ศ. 2536 หากฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุก                           
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท                                            

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

 คิ ว ส า รปน เปื้อ น ในอ าหา ร  

 ชนดิสดุท้าย น่ันกค็อื “สารกนัรา”                                       

สารอันตรายที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศเป็นสารห้ามใช้ในอาหาร แต่ยงัพบ

การลักลอบใส่ในอาหารประเภทหมักดอง 

และอาหารแห้ง ซึ่งความร้ายกาจของ

อาหารที่สารกันรามักซ่อนอยู่...
  ปัจจุบันยังตรวจพบกรดซาลิซิลิค 

ในอาหารหลายชนิด อาทิ

  c	แหนม หมูยอ 

  c	ผั ก และผล ไม ้ ดอ ง  เช ่น

ผักกาดดอง หน่อไม้ดอง ขงิดอง มะม่วงดอง          

มะขามดอง มะกอกดอง มะดันดอง      

เกี๊ยมฉ่าย ไชโป๊ 

  c	อาหารแห้ง เช่น ปลาทูเค็ม 

ปลาส้ม

อันตรายจากสารกันรา…
  เมื่อบริโภคอาหารที่ปนเป ื ้อน

สารกันราเข้าไป สารดังกล่าวจะท�าลาย

เซลล์ในร่างกายให้ตาย ในบางรายที่แพ้ 

แม้บริโภคเข้าไปไม่มาก โดยได้รบัสารกนัรา 

(กรดซาลิซิลิค) จนมีความเข้มข้นในเลือด

ปริมาณ 25 ถึง 35 มิลลิกรัม ต่อเลือด 

เจ้าสารนี้ ก็ร้ายแรงไม่แพ้สารปนเปื ้อน  

ในอาหารชนดิอืน่ทีไ่ด้กล่าวมาในตอนต้น ๆ 

เลยทีเดียว

สารกันรา คือ...
  สารกันรา หรือ กรดซาลิซิลิค 

เป็นสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญ

เติบโตของจุลินทรีย์ได้ดี พบว่ายังมีผู้ผลิต

อาหารบางรายลักลอบน�ามาใส ่ เป ็น

สารกันเสียในอาหารแห้ง เพื่อป้องกันการ

เกิดข้ึนของเชื้อรา และช่วยให้เนื้อของผัก

ผลไม้ที่ดองคงสภาพเดิมน่ารับประทาน 

แลดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ ซ่ึงเป็นอันตราย

ต่อผู้บริโภค

สารกันรา

Salicylic Acid
สารกันรา

Salicylic Acid
สารกันรา

Salicylic Acid

สารกนัรา
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เอกสารอ้างอิง  :
 - เอกสารเผยแพร่ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการ
  อาหารและยา
 - บทความ เรื่อง สารกันรา เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://hpc4.anamai.moph.go.th/market/nana/rar21.pdf

100 มิลลิลิตร จะมีอาการเป็นผื่นคันข้ึน

ตามตัว อาเจียน หูอื้อ มีไข้ แต่หากบริโภค

เข้าไปมาก ๆ จะท�าลายเยือ่บุกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ ท�าให้เป็นแผลในกระเพาะอาหาร

	 	c	เลือกซื้ออาหารที่สดใหม ่ 

หลีกเลี่ยงบริโภคอาหารประเภทหมักดอง      

หรอืถ้าจะบรโิภค ควรเลอืกซ้ือจากแหล่งผลติ                                                                          

ท่ีเชื่อถือได้ หรือ                                             

และล�าไส้ เกิดความดันโลหิตต�่าจนช็อก 

และอาจเสียชีวิตได้           

หลีกให้ไกลจากสารกันรา                   

  เพือ่ความปลอดภยั ควรหลกีเลีย่ง 

การบริโภคอาหารที่อาจเจือปนสารกันรา                                       

โดย

  c	ก่อนบรโิภค ผู้บรโิภคสามารถ

ทดสอบหาสารกันราในอาหารเบื้องต้น

ด้วยตัวเองโดยใช้ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค   

(สารกนัรา) ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

เพียงใช้เวลาไม่กี่นาทีก็จะสามารถทราบว่า 

ผักหรือผลไม้ดองนั้นมีสารกันรา (กรดซาลิ

ซิลิค) เจือปนอยู่หรือไม่

อย่างไรกต็าม กระทรวงสาธารณสขุ 

ได้ก�าหนดให้กรดซาลซิิลคิ เป็นสารทีห้่ามใช้                                             

ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ                                         

ฉบับที่ 151 พ.ศ. 2536 หากฝ่าฝืนมีโทษ  

จ�าคกุไม่เกนิ 2 ปี หรอืปรบัไม่เกิน 2 หม่ืนบาท                                            

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

อ่านมาถึงตรงนี้... จะเห็นได้ว่า     

“สารปนเปื ้อนในอาหาร” แต่ละชนิด     

มีความร้ายกาจไม่น้อยเลยทีเดียว ทางที่ดี 

เราควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่อาจ

มีสารปนเปื้อนค่ะ อย่าลืมนะคะ “สุขภาพ

ที่ดี เริ่มต้นที่ตัวคุณ” ค่ะแผลในกระเพาะอาหารและล�าไส้

ผื่นคันขึ้นตามตัว

อาเจียนหูอื้อ

สารกนัรา
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 ประจำ�เดือนกันย�ยน 2558

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ฉ

 สวัสดีค่ะ วันเวล�ผ่�นไปรวดเร็วจริง ๆ เดือนกันย�ยนของทุกปีถือเป็นเดือนแห่งก�รอำ�ล�ว�ระเกษียณอ�ยุร�ชก�ร    
ต�มครรลองชีวิตของก�รทำ�ง�น ส่วนของ อย. มีข้�ร�ชก�รเกษียณอ�ยุ 10 ร�ย และลูกจ้�ง 7 ร�ย เก็บข่�วก็ขอให้พี่ ๆ ทุกท่�น 
ทุกหน่วยง�นท่ีเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ปี 2558 จงใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่�งมีคว�มสุข มีพล�น�มัยที่แข็งแรง กินดีอยู่ดี ที่สำ�คัญ  
อย่�ลืมออกกำ�ลังก�ย และทำ�จิตใจให้แจ่มใสเบิกบ�น ห�ง�นอดิเรกที่ชอบทำ� พบปะเพื่อน ๆ จะได้ไม่เหง�ค่ะ

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เผาท�าลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลาง
ที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ น�้าหนักกว่า 20,000 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์             
ทุกครั้ง

 บับ น้ี  เก็บข ่ าวน�าข ่ าวที่น ่ าสนใจ   
 หลากหลายข่าวมาบอกเล่า ติดตาม         
กันได้เลยค่ะ ข่าวแรก เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 58  
ที่ผ่านมา อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. ได้จัดพิธี
เผาท�าลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางที่คดี
สิ้นสุด รวม 132 คดี น�้าหนักกว่า 20,000 
กิโลกรัม มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท ณ 
นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 
เ พ่ือขจัดผลิตภัณฑ ์สุขภาพผิดกฎหมาย         
ให้หมดสิ้นไปจากเมืองไทย นับเป็นครั้งที่ 4 
ของการจัดพิธีเผาท�าลาย ซึ่ง อย. จะร่วมมือ
กับ บก.ปคบ. ในการเฝ้าระวังปราบปราม
จับกุมผู้กระท�าผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
อย่างเข้มงวด พร้อมกับจะรวบรวมของกลาง
ที่คดีสิ้นสุดแล้ว เพื่อจัดพิธีเผาท�าลายอย่าง 
ต่อเนื่องต่อไป... 

  มาที่ข่าว อย. ห่วงใยสาวอยากผอม 
ขอย�้าเตือนอีกว่า อย่าหลงเชื่อการอวดอ้าง
สรรพคุณลดน�้าหนักของผลิตภัณฑ์กาแฟ 
และกาแฟที่ไม่มีเลขสารบบอาหารบนฉลาก 
อย. เช่น กาแฟบรรจุกล่องกระดาษรูปทรง    

สี่เหลี่ยมสีน�้าตาลทอง รูปถ้วยกาแฟ , กาแฟ                                              
บรรจกุระป๋องโลหะทรงกลม ฉลากสขีาว-แดง                                           
ระบขุ้อความ “กาแฟมหศัจรรย์ 26 วนั ผอม...”                                                 
และ กาแฟบรรจุรวมในกระป๋องโลหะทรงรี                                                                
ฉลากสดี�า-แดง เป็นต้น เพราะ อย. เคย ตรวจพบ                                                                          
การใส่สารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์กาแฟ     
ดังกล่าว ซึ่งเป ็นอันตรายต่อการบริโภค 
เน่ืองจากยาดงักล่าวมผีลข้างเคยีงสูง คือ ท�าให้
เกดิความดนัโลหติสงู และหวัใจเต้นเรว็ แม้จะ  
ไม่มากนกั แต่มผีลให้ผูป่้วยประมาณร้อยละ 5                                                       
จ�าเป็นต้องหยุดยา ส่วนผลข้างเคียงอื่น ๆ         
ได้แก่ ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ 
และท้องผูก เป็นต้น ปัจจุบัน อย. ได้เพิกถอน    
ยาไซบูทรามีนออกจากตลาดแล้ว ทั้งนี้ อย. 
ได้แจ้งไปยังส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทั่วประเทศให้เฝ ้าระวังผลิตภัณฑ์กาแฟ           
ที่จ�าหน่ายในประเทศ รวมทั้งแจ้งด่านอาหาร
และยาทุกด่านให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์กาแฟน�าเข้าที่เคยพบปัญหา หรือ
ผลิตภัณฑ์กาแฟที่ติดฉลากอวดสรรพคุณ
และไม่มีเลขสารบบอาหาร อย่าให้มีเล็ดลอด
เข้ามาขายในประเทศเด็ดขาด ข่าวท่ีจะบอก
เล่าต่อไปคือ อย่าหลงเชื่อ ซื้อ“ยาสมุนไพร
มังกรทอง 55” หรือ “ยาสมุนไพรจีนหลงถัง 
55” เพราะแอบอ้างใช้เลขทะเบียนต�ารับยา
ปลอม K39/57 น�าเข้าโดย บ.ไอแอนน์ จก.    
จดัจ�าหน่ายโดย บ.เบสท์ บิสซิเนส มาร์เก็ตติง้ จก.                                                
และตรวจพบมีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์                                                 

ระวงันะคะเป็นอนัตรายต่อร่างกาย นอกจากนี้                                                      
ขอแจ้งข่าว อย. ได้ขอความร่วมมือจาก
ประชาชน ให้แจ้งช่ือ-นามสกลุ กบัร้านขายยา 
ก่อนซื้อยาน�้าเชื่อมแก้แพ้ แก้ไอ ยาแก้ปวด
ทรามาดอล เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาเยาวชน
น�ายาไปใช้ในทางที่ผิด 

 ปิดท้าย ขณะนี ้อย. ได้เผยแพร่รายชือ่               
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่                                        
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดน�า้หนกั , ผลิตภณัฑ์                                              
เสริมอาหารอ้างท�าให้หน้าอกโต , ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารอ้างท�าให้ผิวขาวเนียน และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางอ้างท�าให้ผิวขาว     
ไร้ริ้วรอย ผ่านทางเว็บไซต์ อย. (www.fda.
moph.go.th) ซ่ึงผลติภณัฑ์ทัง้ 4 กลุม่ พบว่า                     
ไม่มกีารขึน้ทะเบยีนอาหาร มกีารใช้เลขสารบบ                        
อาหารปลอม หรอืมกีารน�าเลขสารบบอาหาร                                                
ของผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ มีการใส่สารห้ามใช้  
ในเครื่องส�าอางและสถานท่ีผลิตไม ่เป ็น  
ความจริง สนใจคลิกเข้าไปดูได้ค่ะ เพื่อจะได้                                                    
ไม่ตกเป็นเหยือ่หลงซ้ือมาใช้ เกบ็ข่าวอยากเห็น                                                              
ทุ กท่านมีคุณภาพชี วิ ต ท่ีดี  จากการใช ้  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยค่ะ 
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

“วิตามิน” กินอย่างไรเหมาะสม 
 สารอาหารท่ีเราควรได้รับเข้าสู่ร่างกายในแต่ละวันประกอบไปด้วย 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน�้า โดยร่างกายของเรา
ต้องการสารอาหารแต่ละประเภทในปริมาณที่แตกต่างกัน วันนี้มีผู้ถามถึง 
สารอาหารส�าคัญท่ีมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อร่างกาย นั่นก็คือ “วิตามิน”  
มาติดตามกันได้เลยค่ะ

 สวัสดีค่ะหนูมีข้อสงสัยอยากจะถามเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารเสริม     

 ประเภทวิตามินเพ่ือรับประทาน เพราะเห็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัยซื้อมาทาน

เพื่อช่วยบ�ารุงร่างกาย และบางคนซื้อมาทานเพื่อการบ�ารุงผิวพรรณ แต่หนูยังขาด

ความรู้และกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยหากซื้อมาทานเอง รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

 การเลือกรับประทานวิตามินเพื่อวัตถุประสงค์ในการบ�ารุงร่างกาย หรือ 

 เพื่อทดแทนการรับประทานอาหารที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอในแต่ละวัน อาจ

จะเกิดประโยชน์กับผู้ที่รับประทานวิตามินนั้น ๆ แต่หากรับประทานมากเกินไปก็อาจ 

ส่งผลเสียต่อร่างกายตามมาได้ ปริมาณของวิตามินที่ร่างกายควรได้รับต่อวันจึงถูก

ก�าหนดขึ้น ภายใต้ชื่อ “Thai RDI” หรือ สารอาหารที่แนะน�าให้บริโภคประจ�าวันส�าหรับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป แสดงได้ดังตาราง

 ผู ้บริโภคมักจะพบการอ้างอิงนี้

บนฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหาร 

หรือฉลากยา ข้อสังเกต การรับประทาน

วิตามินในปริมาณที่สูงกว่าที่ “Thai RDI” 

ก�าหนด อาจท�าให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย 

จึงควรได ้รับการดูแลจากแพทย ์หรือ

เภสัชกร เพ่ือป้องกันผลข้างเคียงที่อาจ

เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี การรับประทานอาหาร

ให้ครบ 5 หมู ่ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ 

และพักผ่อนให้เพียงพอ จะท�าให้ร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งวิตามิน

เสริมค่ะ 

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ ่าน                                           

มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                      

สามารถส่งจดหมายมาถามเราที ่กลุม่เผยแพร่                                   

ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ       

ผูบ้รโิภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พบกันใหม่

ในฉบับหน้านะคะ ขอบคณุค่ะ

สารอาหาร

วิตามินเอ (Vitamin A)
วิตามินบี 1 (Thiamin)

วิตามินบี 2 (Riboflavin)
ไนอะซิน (Niacin)

วิตามินบี 6 (Vitamin B6)
โฟเลต (Folate)
ไบโอติน (Biotin)

กรดแพนโทธินิค (Pantothenic Acid)
วิตามินบี 12 (Vitamin B12)

วิตามินซี (Vitamin C)
วิตามินดี (Vitamin D)
วิตามินอี (Vitamin E)
วิตามินเค (Vitamin K)

ปริมาณที่แนะน�าต่อวัน
(Thai RDI)

800
1.5
1.7
20
2

200
150
6
2
60
5
10
80

หน่วย

ไมโครกรัม อาร์ อี (µg RE)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)

มิลลิกรัม เอ็น อี (mg NE)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (µg)
ไมโครกรัม (µg)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (µg)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (µg)

มิลลิกรัม แอลฟา-ที อี (mg   -TE)
ไมโครกรัม (µg)

ภาพจาก www.108health.com
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รอบรู้เรื่องยา น�ยทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

ต

“ร้านขายยา” จ�าเป็นที่จะต้องขอ ชื่อ-สกุล จากผู้ที่มาซื้อยา 
เพื่อลงบัญชีดังกล่าวตามมาตรการที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา ได้ประกาศก�าหนดเป็นกฎหมาย ทั้งนี้ การขอชื่อ-สกุล 
เป็นหนึ่งในมาตรการของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในการป้องปรามการน�ายารักษาโรคดังกล่าวไปใช้ในทางที่ ไม่เหมาะสม

 ามที่ได ้ปรากฏเป็นข่าวตลอดช่วงที่  
        ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ “ยารักษาโรค”       
ไปในทางที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการมึนเมา 
ขาดสติ ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการใช้ยาเกิน
ขนาดจนกระทั่งส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียง 
ซ่ึงอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ ล่าสุด ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ออกกฎหมาย
ให้ร้านขายยา ต้องขอชือ่–สกลุ ของผู้ท่ีมาซือ้ยา       
โดยระบลุงในบญัชขีายยาฯ เพือ่เป็นการคดักรอง 
ป้องกันผู้ที่จะน�ายาไปใช้ในทางที่ผิด

ช่วยกันแจ้ง “ชื่อ-สกุล” ก่อนซื้อยา         
เพื่อขจัดปัญห� ก�รใช้ย�ไม่เหม�ะสม

มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว ได้รับการประกาศเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 
  m ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาอันตรายที่ต้องท�าบัญชีการขายยา (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132  ตอนพิเศษ 179ง หน้า 12 วันที่ 4 สิงหาคม 2558) และ
  m	ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยา (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132  ตอนพิเศษ 179ง หน้า 13 วันที่ 4 สิงหาคม 2558)  
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ร่วมแรง  ร่วมใจ  เพื่อให้คงมี 

“ยารักษาโรค” 

ที่จ�าเป็น... ในร้านขายยา 

ทั้งนี้ ยาที่ต้องจัดท�าบัญชีขายยาฯ และมาตรการควบคุมการขายยา เป็นดังนี้

ให้จ�าหน่ายเฉพาะกับผู้มีความจ�าเป็นในการใช้                                                 
ตาม “ข้อบ่งใช้ของยา” เท่านั้น และไม่เกิน 
20 เมด็หรือแคปซลู/คน/คร้ัง และ ห้ามจ�าหน่าย 
ให้แก่ผู้มีอายุต�่ากว่า 17 ปี ในทุกกรณี
ให้จ�าหน่ายเฉพาะกับผู้มีความจ�าเป็นในการใช้    
ตาม “ข้อบ่งใช้ของยา” เท่านั้น และไม่เกิน  
20 เม็ดหรือแคปซูล/คน/ครั้ง หรือไม่เกิน  
3 ขวด (180 มล.)/คน/ครั้ง
ให้จ�าหน่ายเฉพาะกับผู้มีความจ�าเป็นในการใช้    
ตาม “ข้อบ่งใช้ของยา” เท่านั้น และไม่เกิน     
3 ขวด (180 มล.)/คน/ครั้ง

ทุกรูปแบบยา

ทุกรูปแบบยา

เฉพาะรูปแบบยาน�้า

ยาเดี่ยว / ยาสูตรผสม

ยาเดี่ยว / ยาสูตรผสม

ยาเดี่ยว / ยาสูตรผสม

ทรามาดอล (Tramadol)

เดกซ์โตรเมธอร์แฟน 
(Dextromethorphan)

ยาน�้าแก้ไอ/แก้แพ้ (ยาน�้า                  
กลุ ่มแอนตี้ ฮีสตามีน  
11 ตัว*)

1. บรอมเฟนนิลามีน (Brompheniramine)   

2.  คาร์บิน็อกซามีน (Carbinoxamine)   

3.  คลอร์เฟนนิลามีน (Chlorpheniramine)

4.  ไซโปรเฮปทาดีน (Cyproheptadine)   

5.  เดกซ์คลอร์เฟนนิลามีน (Dexchlorpheniramine)   

6. ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate)

7.  ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine)

8.  ด็อกซี่ลามีน (Doxylamine)

9. ไฮดรอกซีซีน (Hydroxyzine)

10.  โปรเมทาซีน (Promethazine)

11. ไตรโพรลิดีน (Triprolidine)

* หมายเหตุ : ยาน�้ากลุ่มแอนตี้ฮีสตามีน 11 ตัว ได้แก่ 

การจดัท�าบญัชขีายยาฯ ข้างต้น “ร้านขายยา” จ�าเป็นท่ีจะต้องขอ ชือ่-สกลุ จาก                   
ผู้ที่มาซื้อยา เพื่อลงบัญชีดังกล่าวตามมาตรการที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา            
ได้ประกาศก�าหนดเป็นกฎหมาย ทัง้นี ้การขอชือ่-สกลุ เป็นหนึง่ในมาตรการของส�านกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา ในการป้องปรามการน�ายารักษาโรคดังกล่าวไปใช้ในทางที่
ไม่เหมาะสม นอกจากการกวดขันจับกุม ติดตามผู้ที่กระท�าผิด

แม้ว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะสร้างทั้งความล�าบาก ยุ่งยาก ให้แก่ “ผู้ขายยา”   
และ “ผู้ซื้อยา” ในการจัดท�าบัญชียาฯ แต่ก็เป็นมาตรการที่จะให้ร้านขายยายังคงมี 
“ยารักษาโรค” ที่จ�าเป็นต่อผู้ท่ีต้องการใช้เพื่อรักษาการเจ็บป่วยตนเองเบื้องต้นจาก 

ร้านขายยา ซึ่งหากมาตรการดังกล่าว
ไม่เป็นผล อาจมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
ยกระดับ “ยารักษาโรค” ทีเ่ป็นปัญหาออก
จากการก�ากบัดูแลของร้านขายยาต่อไป

ชื่อยา ต�ารับ รูปแบบ ปริมาณจ�ากัดการจ�าหน่าย 
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 ประจำ�เดือนกันย�ยน 2558

“นม”

ที่มา : เว็บไซต์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

http//www.thaihealth.or.th/Content/28795-ท�าไมดื่มนมแล้วท้องเสีย.html

ทำ�ไมด่ืมนมทีไรท้องเสียทุกที ? 

“

”

ถ้าอยากดื่มนมได้อย่างปกติต้อง... เริ่มจากดื่มนม     
ในปริมาณน้อย ๆ และค่อย ๆ เพิ่มปริมาณในภายหลัง 

ไม่ควรดื่มนมขณะที่ท้องว่าง แต่อาจจะดื่มหลังอาหาร หรือ
พร้อมอาหารอื่น ๆ เพื่อให้ร่างกายค่อย ๆ ปรับตัว

เป็นแหล่งรวม

ของสารอาหาร                                        

จนถึงอายุ 4 – 5 ปีเท่านั้น ดังนั้น 

เม่ือดืม่นมเข้าไป น�า้ตาลแลคโตสในนม 

กจ็ะผ่านไปทีล่�าไส้ใหญ่ และจะถกูย่อย    

ด้วยจุลินทรีย์ จนท�าให้เกิดกรดและ

แก๊ส และมอีาการท้องเดิน หรือแน่นท้อง 

จุกเสียด แน่นหน้าอก ตามมา ฉะนั้น 

ถ้าอยากดื่มนมได้อย่างปกติต้อง... 

เริ่มจากดื่มนมในปริมาณน้อย ๆ และ

ค่อย ๆ เพิม่ปรมิาณในภายหลงั ไม่ควร 

ดื่มนมขณะที่ท้องว่าง แต่อาจจะดื่ม

หลังอาหาร หรือพร้อมอาหารอื่น ๆ 

เพื่อให้ร่างกายค่อย ๆ ปรับตัว และ

สามารถดื่มนมได้เป็นปกติ 

 อย่างไรก็ตาม นอกจากการ

ดื่มนมแล้ว ควรรับประทานอาหารให้

ครบ 5 หมู่ และออกก�าลังกายอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อให้เรามีสุขภาพและ

ร่างกายที่แข็งแรง

และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในขณะ                                         

ท่ีบางคนอยากดืม่นมเพือ่ให้ได้ประโยชน์  

เช่นกัน แต่พอดื่มทีไรท้องเสียทุกที

เพราะสาเหตุอะไร มาดูกัน...

 อาการท ้องเสียเ ม่ือดื่มนม

เกิดจาก... เมื่อคนเราเจริญเติบโต

น�้าย่อยที่ชื่อ “แลคเตส” ที่ช่วยย่อย

น�้าตาลแลคโตสในนมนั้นจะลดลง

หรือหมดไป ท�าให้ไม่สามารถย่อย

น�้าตาลนั้นได้ โดยเฉพาะในคนไทย 

คนแถบเอเชีย และแถบแอฟริกา 

ร่างกายจะผลิตแลคเตสตั้งแต่แรกเกิด 

ที่ครบถ้วน แถมอุดมไปด้วยแคลเซียม 

และวติามนิต่าง ๆ ซึง่ล้วนแต่มปีระโยชน์                             

ต่อร่างกาย และหลายคนเลือกที่จะ                     

ดืม่นมเพือ่ให้ได้รบัสารอาหารทีค่รบถ้วน                                    
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (12)  

 กิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การสร้างเครือข่าย การเดินรณรงค์ให้ความรู้ในหมู่บ้าน ตลาด การตรวจสอบ
สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องส�าอาง และโรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยมจากส�านักงานเขตสุขภาพที่ 11 โดย   

 ทิง้ทวนส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการท�ากจิกรรม อย.น้อย ของโรงเรยีนต่าง ๆ ในแต่ละภาค ว่า อย.น้อย ท�าอะไรกนับ้างมาดกูนัดกีว่าคะ

ได้รับเกียรติบัตรในงานมหกรรมสุขภาพคุ้มครอง
ผู้บริโภค 2015 ....ต่อมาเป็นการรายงานผลการ
ด�าเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา
ศกัยภาพผูบ้รโิภค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
“หมู ่บ้านต้นแบบ ปลอดยาสเตียรอยด์” ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดลพบุรี โดยมี     
การลงพื้นที่เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 
อาทิ ร้านช�า รถเร่ แผงลอย ตลาดนัดในหมู่บ้าน 
อีกทั้งได้จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 
ให้รู ้ เท ่าทันพิษภัยของสเตียรอยด์ ถือว่าเป็น  
การเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับคนในชุมชนอีก
ทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย เข้าร่วมงานมหกรรม อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ และจัดอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายของโรงเรียนบ้านสวนกล้วย

อย.น้อย โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก�าแพงเพชร ตรวจหาสารปนเปื้อน โดยชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ และการตรวจสารไฮโดรควิโนนในเครื่องส�าอาง อย.น้อย ร่วมเดินรณรงค์กับเทศบาลต�าบลไตรตรึงษ์

อย.น้อย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน อย.น้อย จังหวัดลพบุรี และร่วมเดินรณรงค์วันแม่แห่งชาติ

อย.น้อย โรงเรียนนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินรณรงค์ให้ความรู้ในหมู่บ้าน ตลาด และตรวจสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องส�าอาง

 การลงพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี 
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

คนไทยอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับและทุกมิติ  
3. พฒันาส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค               

ประชาชนทกุกลุม่วยั ป้องกนัความเสีย่งต่อสขุภาพ    
และคุม้ครองผูบ้รโิภค ด้วยความร่วมมอืทุกภาคส่วน                                 
ให้ประชาชนไทยมีโอกาสร่วมคิด ร่วมน�า ร่วมท�า
และร่วมรับผิดชอบ เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย
เอือ้ระบบสุขภาพแห่งชาติ เชือ่มประสานทกุภาคส่วน                                                   
เข้าด้วยกัน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                   
หน่วยงานทุกระดับ ทั้งด้านการบริหารการเงิน                            
การคลงั ก�าลงัคน และข้อมลูสขุภาพ เพือ่สนบัสนนุ                                          
การปฏิรปูสาธารณสขุและปฏริปูประเทศให้คนไทย                                         
มีสุขภาพแข็งแรง 

5. พัฒนาก�าลังคนด้านสาธารณสุขที่มี
ประมาณ 3 แสนคนทั่วประเทศ ทั้งความรู้ ทักษะ 
การผลิต การใช้ การสร้างขวัญก�าลังใจภายใต้  
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 

6. ส ่ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า            
ภูมิป ัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ
ครบวงจร เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย 

7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข 
เพื่อประสิทธิผลที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน  

8. สนบัสนนุกลไกการท�างานสาธารณสขุ
ให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและ
ความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
          นอกจากนี้ ยังมีค่านิยมในการท�างาน 
ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือ
ประชาชน และกล้าหาญท�าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยมี
แนวทางการท�างาน 4 ข้อ คือ 1. ก�าหนดค่านิยม
ร่วมกันเพื่อปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ให้คนไทย   
มีสุขภาพดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สนองนโยบายสาธารณสขุของรฐับาล 3. สานต่อ       
นโยบายและโครงการในอดีตและปัจจุบันที่ดี        
มีประโยชน์ และ 4. สร้างสามัคคี ให้บุคลากร 
โดยรวมมีความสุข เหมือนชื่อกระทรวง     
 หลงัจากมอบนโยบายการด�าเนินงานแล้ว       
ท่านรัฐมนตรี มีก�าหนดตรวจเยี่ยมพร้อมมอบ                                   
นโยบายให้กรมต่าง ๆ โดยมาตรวจเยี่ยมที่ อย.          
เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา และมอบ                    
นโยบายให้ อย. เป็นหน่วยงานทีส่ามารถตอบสนอง                                          
ความคาดหวังของบุคคลภายนอกต่อ อย. คือ                             
รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ ได้มาตรฐาน และเป็นผูน้�า                                                     
ท้ังนี ้รฐัมนตรเีหน็ควรให้ อย. ได้รบัอตัราก�าลงัเพิม่ 
เพื่อแก้ไขปัญหางานค้าง พร้อมกับหามาตรการ
เร่งรัดการอนุญาตให้รวดเร็วขึ้น โดยพัฒนาให้มี
การใช้ระบบ e-Submission กับทุกผลิตภัณฑ์   

อย. ต้องเป็นผูน้�าการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ      
และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ ์สุ ขภาพ    
ให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้ 
และควรท�า benchmark กระบวนการท�างาน
กับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อน�ามาพัฒนา
ประสิทธิภาพการท�างานให้ดีย่ิงข้ึน ให้เป็นที่หนึ่ง
ในอาเซียน โดยให้ก�าหนดกระบวนงาน หน่วยงาน
และประเทศที่ benchmark ให้ชัดเจน ส�าหรับ
มาตรการทางกฎหมาย ควรน�ามาตรการทาง
ปกครองมาใช้กับผู ้กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย  
โดยเฉพาะความผิดด้านการโฆษณา หรือผู ้ที่ 
กระท�าผิดต่อเนื่อง โดยก�าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
ในส่วนของการจัดตั้งสถาบันตรวจและประเมิน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ท่ี อย. น�าเสนอ นั้น 
กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบในหลักการ แต่การ
ด�าเนินการเรื่องนี้ต้องใช้ระยะเวลา ในช่วงนี้จึงเห็น
ควรด�าเนนิงานในด้านต่าง ๆ อย่างเตม็ทีคู่ข่นานกนั
เพื่อเตรียมรับการท�างานของสถาบัน
 ในตอนท้ายท่านรัฐมนตรีได้มอบหมาย
ให้ อย. ก�าหนดเป้าหมายใหญ่ที่ต ้องไปให้ถึง 
ใน 1 ปี โดยก�าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลา
ให้ชัดเจน ให้เห็น Small Success ระหว่าง
ทางที่ไปถึงเป้าหมายใหญ่ ซ่ึงจะเป็นบันไดแห่ง   
ความส�าเร็จในแต่ละก้าวที่จะช่วยส่งเสริมเติมพลัง
น�า อย. ไปสู่ความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไป 

 และสุดท้าย คือ โครงการพัฒนาการ
มส่ีวนร่วมของประชาชนฯ ซึง่ได้มกีารจดัประชมุ                                   
คณะท�างานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2558                                                
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 1 ตกึส�านกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา โดยครั้งนี้
เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน
กิจกรรมตามแผนงานโครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ ้มกันจากการใช ้ผลิตภัณฑ ์สุขภาพ
อย่างไม่ถกูต้อง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของคณะท�างานภาคประชาชน ซึ่งกิจกรรม
หลัก คือ ร่วมกันเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับ
สเตียรอยด์ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่กล่าวอ้างเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านกิจกรรม/ช่องทางต่าง ๆ ของ
คณะท�างานภาคประชาชนแต่ละหน่วยงาน/องค์กร เช่น การเผยแพร่ความรู้ผ่านแผ่นพับ 
โปสเตอร์ หนังสือซีดีความรู้ ชุดนิทรรศการ วิทยุชุมชน เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
facebook ให้แก่สมาชิกและเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทุกกลุ่มวัย 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการฯ 
อย. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ  
จัดท�าแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนางานคุ้มครองผ ู้บริโภค       
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 2 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และ สั งคมแห ่ งชา ติ  ฉบับที่  12  (พ .ศ .2560-2564 )
ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 6 อาคารเงินทุนหมนุเวยีนยาเสพตดิ อย. 
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดท�าหลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ ส�าหรับแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส�าอาง
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ เรื่อง การจัดท�าหลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ 
(Good Regulatory Practice : GRP) ส�าหรับแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส�าอาง ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุทวิท ซอย 20  
ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธาน
ในพิธีแถลงข่าว และมอบโล่แก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนน�าร่อง 
4 โรงเรยีน และคุณครผูู้รบัผดิชอบหลกัในโครงการอาหารปลอดภยั 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หวังปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของเดก็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาทัว่ประเทศ ณ ห้องประชมุชยันาท 
นเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

อย. ปลุกกระแสเด็กไทย ใส่ใจสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร
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อย. ร่วมกับ สกว. ลงนามความร่วมมือเพิ่มความเข้มแข็งของระบบควบคุมอาหารของประเทศ เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค 
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบควบคุมอาหารของประเทศให้สอดคล้องกับระบบสากล       
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

 อย. ร่วมกบั ต�ารวจ บก.ปคบ. จัดพธิเีผาท�าลายผลติภณัฑ์สขุภาพ
ของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ รวมมูลค่าของกลางที่น�ามาท�าลายทั้งสิ้น

พิธีเผาท�าลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ  
มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 100 ล้านบาท

กว่า 100 ล้านบาท น�้าหนักรวมมากกว่า 20,000 กิโลกรัม โดยมี นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมชาย 
ทองศรี ผบก.ปคบ. เป็นประธาน  ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558


