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หรือ “ผลิตภัณฑ์
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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
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 วัสดีท่านผู้อ่านวารสาร อย.Report ทุกท่านครับ 
 ฉบับที่ท่านถือในมือตอนนี้ เป็นฉบับประจ�าเดือน
ตลุาคม ขณะ บก. นัง่เขยีนต้นฉบบั ตรงกบัเทศกาลกนิเจ 
ของพีน้่องคนไทยเชือ้สายจนีพอด ีแต่ในปัจจบุนัการกนิเจ    
ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มประชาชนที่
มิได้มีเชื้อจีนด้วย ดั้งเดิมที่ บก. ได้ยิน อากง อาม่า อาปา 
อาแม่ พูดให้ฟังตั้งแต่เล็ก ๆ ถึงเทศกาลกินเจ คือ “การ
ถือศีล กินเจ” ในช่วงนี้ผู้ที่ถือศีลกินเจจะงดการบริโภค
เนือ้สตัว์ โดยมคีวามเชือ่ว่าลดการฆ่าสตัว์ตดัชวีติทีน่�ามา
ท�าอาหารเป็นการช�าระจิตใจให้สะอาด มีเมตตาต่อผู้อื่น สัตว์อื่นมากขึ้น ฝึกควบคุมจิต ลด 
ละ เลิกกิเลส และให้ร่างกายได้พักการรับสารที่ไม่ดีในเนื้อสัตว์ มารับประทาน แป้ง ผัก ผลไม้ 
เพื่อเป็นการท�าความสะอาดกระเพาะอาหาร ล�าไส้ให้สะอาด พร้อมกันนั้นก็มีการถือศีล
สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฯลฯ

 แต่ในปัจจุบัน บก. เริ่มเป็นห่วงบุคคลบางกลุ่มจะปฏิบัติตามเพียงแค่พิธีกรรมหรือ
ท�าตามอย่างผู้อื่นโดยที่มิได้เข้าใจที่มาที่ไปของประเพณีถือศีลกินเจนี้นะครับ เพราะเห็น
อาหารเจที่ขายในช่วงนี้จ�านวนมากมีการน�าแป้ง โปรตีนจากถั่วมาท�าเป็นเนื้อสัตว์เทียม มีทั้ง
หมูแดง เป็ด ไก่ กุนเชียงและอีกสารพัด แถมท�าได้เหมือนจริงมาก ๆ นี่ไม่นับรวมที่มีผู้ผลิต
อาหารบางรายผลติเนือ้สตัว์เทยีมโดยใส่เนือ้สตัว์จรงิเข้าไปด้วยเพือ่ให้รสชาตใิกล้เคยีงของจรงิ
มากที่สุด 555 โดยส่วนตัว บก. ก็นึกข�านะครับ ว่าท่านเหล่านี้กินเจ โดยยังตัดความอยากใน
การบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บก. เคารพในความคิดและการตัดสินใจของทุกท่าน
นะครับ เพียงแต่ขอแสดงความคิดเห็น 

 สุดท้าย จากเมนูอาหารเจที่จ�าหน่าย ส่วนใหญ่ท�าจากแป้ง ปรุงเป็นอาหารผัดทอด   
ไขมนัสงูและเคม็ บก. ขอให้ทกุท่านเลอืกรบัประทานและระมดัระวงัสขุภาพนะครบั โดยเฉพาะ 
ท่านที่เป็นโรค NCDs.

 ขอให้ทุกท่านโชคดี สุขภาพแข็งแรงครับ 



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

m อ่านต่อหน้า 14
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กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดีด้วย 4 ล.

ก ระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนกินอาหารที่ดี    

ต่อสขุภาพ ซึง่จะช่วยสร้างภมูต้ิานทานโรค     

ลดการเจ็บป่วย ซึ่งเทศกาลกินเจในปีนี้

ตรงกับวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2558 

ถือเป ็นโอกาสดี ในการสร ้างสุขภาพ 

ประชาชนหันมากินผัก ผลไม้ เพิ่มมากขึ้น        

กว่าช่วงปกติ ช่วยลดความเสี่ยงป่วยเป็น       

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� ได้เฝ้�ระวังสุ่มตรวจผัก ผลไม้ 
และอ�ห�รเจ ในตล�ดและโรงง�นผลิตทั่วประเทศ ในกลุ่มผักและผลไม้ปีนี้

มีแนวโน้มดีขึ้นกว่�ปีที่ผ่�นม�

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ แต่จะต้องกินให้ถูก                                           

หลักโภชนาการ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา     

พบว ่า 1 ใน 4 ของผู ้ที่ เป ็นเบาหวาน   

ความดนัโลหติสงูทีก่นิเจ ไม่สามารถควบคมุ 

อาการได้ เนื่องจากอาหารเจที่จ�าหน่าย

ส่วนใหญ่มักท�าจากแป้ง เป็นอาหารทอด 

ไขมันสูง และเค็ม จึงท�าให้น�้าหนักเพิ่มขึ้น 

และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ในการกินเจให้อิ่มบุญ มีสุขภาพดี 

ขอแนะน�าให้ประชาชนยดึหลัก 4 ล คือ  

 1. ละ กิเลส เลี่ยงการกินเนื้อสัตว์

เทียม และหมี่กึงซ่ึงท�ามาจากแป้ง และ

ปรุงรสหวานมันเค็ม  

 2. เลือก กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 

ได้แก่ ข้าวกล้อง ธัญพืช เห็ด ถั่วต่าง ๆ 

1 
ละ

2 
เลอืก

4 
ลด

3 
ล้าง

ภาพ ละ เลือก ล้าง ลด จากกรมอนามัย ส�านักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง 
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

 ปัจจุบันมีโฆษณาหลอกลวงผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ มีให้เห็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
ในผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร เครือ่งส�าอาง และยา ซ่ึงมกัพบโฆษณาอวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคร้ายแรง หรือช่วยให้ผวิขาวใส 
หรือสามารถลดน�้าหนักได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ถ้าหากหลงเชื่อ อาจจะส่งผลทั้งเสียทรัพย์ เสียโอกาสในการรักษา และ
อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

อย. ไม่อนุญาต
มาดูกัน... โฆษณาแบบไหน
อย. ไม่อนุญาต

ผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจ รู้เท่�ทันโฆษณ�หลอกลวง เพื่อคว�มปลอดภัยในก�รใช้ผลิตภัณสุขภ�พ
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อย.ออนไลน์

แนะนำ�เมนู Smart tips                     
ใน Oryor smart application version 2

กลุ่มสารสนเทศ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ห ลงัจากท่ี Oryor smart application version 2 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่ 17 กรกฎาคม  
 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมียอด download แล้วมากกว่า 200,000 ครั้ง เพื่อให้ทุกท่านรู้จักกับ Oryor 
smart application มากยิ่งขึ้น เราจะทยอยแนะน�าแต่ละเมนูให้ทราบ เพื่อให้การใช้งานได้เต็มที่
และส�าหรับท่านที่ยังไม่ได้ download ก็จะเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ download ไปใช้งานได้
ง่ายยิ่งขึ้น

 เมนู Smart tips ถือเป็น menu แรกที่ทุกท่านจะเห็นเมื่อเริ่มใช้งาน เมนูนี้จะรวบรวม
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบบทความสั้น ๆ เข้าใจง่าย แบ่งแยกเป็น
หมวดหมู่ชัดเจน โดยจะแบ่งออกเป็น เมนูย่อย ดังนี้

1. เลือกซื้อเลือกใช้
 เป็นเมนทูีม่ข้ีอมลูน่ารูเ้กีย่วกบั
การเลอืกซือ้ และวธิใีช้ผลติภณัฑ์
สุขภาพที่ถูกต ้อง มีบทความ
ประมาณ 200 เรื่อง ให้เลือก
อ่าน แบ่งเป ็นหมวดหมู ่ตาม   
ผลติภณัฑ์สขุภาพ เช่น ยา อาหาร                       
เคร่ืองส�าอาง เครื่องมือแพทย์ 
วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน 
ยาเสพติด และเร่ืองอื่น ๆ ท่ีน่า
สนใจ

2. ฉลากหวาน มนั เคม็ (GDA) 
มีหัวข้อให้อ่านดังนี้
 - ฉลากหวาน มัน เค็ม คือ 
อะไร
 - ฉลากหวาน มัน เค็ม อยู ่ 
ที่ไหน
 - ฉลากหวาน มัน เค็ม บอก 
อะไร
 - ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่าน 
อย่างไร
 - ฉลากหวาน มนั เคม็ ตัวช่วย
ป้องกันโรค

3. รู้จัก อย.
มีหัวข้อให้อ่านดังนี้
 - อย. ท�าอะไร
 - เค ร่ืองหมาย อย. คือ
อะไร
 - รูปแบบเครื่องหมาย อย.

4. ฉลากโภชนาการ
มีหัวข้อให้อ่านดังนี้
 - ฉลากโภชนาการคืออะไร
 - ฉลากโภชนาการมี 2 แบบ
 - ฉลากโภชนาการบอกอะไร
 - ฉลากโภชนาการอ ่าน
อย่างไร
 - ฉลากโภชนาการตัวช่วย
ป้องกันโรค

 เรารอท่าน Download 
   อยู่นะครับ       ครับฟรี
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กินเป็น ใช้เป็น กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อันตรายจาก 
สารกันบูดในอาหาร 

เพือ่ความปลอดภยั ผูบ้รโิภคควรเลอืกรบัประทานอาหารทีม่าจาก
ธรรมชาตแิละให้ครบ 5 หมู ่รวมทัง้ควรรบัประทานผกัและผลไม้สด
เป็นประจ�า เพราะนอกจากจะช่วยในการขบัถ่ายแล้ว ในผกัและผลไม้                                                                        

ยังมีวิตามินบางชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ             
ที่สามารถท�าปฏิกิริยาต้านการเกิดมะเร็งได้อีกด้วย

“อาหาร” คือ หนึ่งในสี่ปัจจัยที่ส�าคัญของมนุษย์ และเมื่อใดที่อาหารเน่าเสีย 

อาหารน้ันก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ของจุลินทรีย์ ที่มีทั้ง

ในรูปของแบคทีเรีย ยีสต์ หรือเชื้อรา ด้วยเหตุนี้เองกระบวนการถนอมอาหารจึงเกิดขึ้น ไม่ว่า                                                        

จะเป็นการใช้ความร้อน ความเยน็ ความเคม็ของเกลอื การฉายรงัส ีหรอืการใช้สารเคมสีงัเคราะห์      

อย่าง “สารกันบูด” ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตอาหารได้มีการน�าสารกันบูด มาใช้ใส่

ในอาหาร เพื่อช่วยป้องกัน ยับยั้ง หรือช่วยท�าลายเชื้อจุลินทรีย์ไม่ให้เจริญเติบโต และท�าให้

อาหารนั้นอยู่ได้นาน

สารกันบูด คือ ...

สารกันบูด (preservatives) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัตถุกันเสีย คือ สารเคมีหรือ

วัตถุเจือปนอาหารที่ช่วยถนอมอาหาร และยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เพราะสารดังกล่าว  

มฤีทธิช์ะลอหรอืยบัยัง้การเจรญิเตบิโตและท�าลายจลุนิทรย์ีทีเ่ป็นสาเหตกุารเน่าเสยีของอาหาร 

ด้วยคุณสมบัติน้ีเอง จึงมีการน�าสารกันบูดมาใช้ในการถนอมอาหาร โดยการใส่ลงในอาหาร 

หรือพ่น - ฉาบรอบ ๆ ผิวของอาหารหรือภาชนะบรรจุ 

ชนิดของสารกันบูด...

ส�าหรับประเทศไทยอนุญาตให้ใช้สารกันบูดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุม่ของกรดอ่อนและเกลอืของ     

กรดอ่อน (acid and its salts) เช่น กรดซอร์บกิ                                                   

กรดเบนโซอิก กรดโปรปิโอนิก ส่วนเกลือของ

กรดอ่อน ได้แก่ โซเดยีมซอร์เบต โพแทสเซียม-

ซอร์เบต โซเดียมเบนโซเอต โพแทสเซียม-      

เบนโซเอท และโซเดยีมอะซเีตท โดยสารกลุ่มนี้ 

จะให้ผลยับยั้งราและยีสต์มากกว่าแบคทีเรีย 

ละลายน�้าง่าย และจะให้ประสิทธิภาพสูง

ในการท�าลายหรือยังยั้งเชื้อในอาหารที่มี

ความเป็นกรดสงูประมาณ 4-6 เช่น น�า้ผลไม้     

เครื่องดื่ม แยม ขนมปัง ผักดองชนิดต่าง ๆ 

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สารกลุ่มนี้มีความเป็น

พิษต�่า เมื่อร่างกายได้รับสารดังกล่าว จะ

สามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นสารอื่นที่ไม่มีพิษ

และขับถ่ายออกจากร่างกายได้

 2. พาราเบนส์  (parabens) สารกนับดู                           

ท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง หรือท�าลาย

ราและยีสต์ได ้ดีกว ่าแบคทีเรีย และจะมี                                  

ประสิทธิภาพสูง ในช่วงความเป็นกรดด่าง                        

(pH) ประมาณ 2-9 ซึ่งอาหารท่ีนิยมใส่

พาราเบนส์ ได้แก่ น�้าหวานผลไม้ น�้าผลไม้                      

แยม ขนมหวานต่าง ๆ สารปรุงแต่งกล่ิน

รส ฯลฯ และเมื่อบริโภคอาหารที่ใส่สารนี้

เข ้าไป ร่างกายจะมีกระบวนการขจัดพิษ

ของพาราเบนส์ได้โดยปฏิกิริยาไฮโดรลีซิส 

(hydrolysis)

 

ภาพจาก www.oknation.net
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 3. กลุ ่มของซัลเฟอร์ไดออกไซด์

และซลัไฟต์ (sulfur dioxide and sulfites) 

มีกลไกในการท�าลายเชื้อคล้ายคลึงกับสารกัน

บูดกลุ่มแรก คือ ยับยั้งราและยีสต์มากกว่า

แบคทีเรีย แต่จะมีประสิทธิภาพสูงในอาหาร

ท่ีมคีวามเป็นกรดด่างปรมิาณน้อยกว่า 4 ลงมา    

อาทิ ไวน์ น�้าผลไม้ต่าง ๆ ผักผลไม้แห้งและ

แช่อิ่ม ฯลฯ และถึงแม้ว่าสารนี้จะถูกขับออก

จากร่างกายได้ แต่หากร่างกายได้รบัมากเกนิไป            

สารดังกล ่าวจะไปลดการใช ้โปรตีนและ

ไขมัน ในร่างกายได้ อีกทั้งยังท�าลายไธอามีน 

(thiamine) หรือวิตามิน B1 ในอาหารด้วย

 4. กลุ ่มของไนเตรตและไนไตรท์    

(nitrate and nitrite) หรือสารปฏิชีวนะ

เป็นสารกันบูดที่ท�าลายหรือยับยั้งจุลินทรีย์

ได ้หลายชนิดขึ้นกับชนิดที่ ใช ้  เนื่องจาก

ความเป็นกรดด่างของอาหารไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพของสาร และยังมีคุณสมบัติ

เป็นสารตรึงสี อนุญาตให้ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์

เนือ้สตัว์หมกัต่าง ๆ เช่น แฮม ไส้กรอก หมยูอ 

กุนเชียง เบคอน หรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมัก

ท่ีผ่านกรรมวิธีบรรจุกระป๋อง ส�าหรับข้อเสีย

ของสารกันบูดชนิดนี้คือ มักจะก่อให้เกิดสาย

พันธุ์ต้านทาน (resistant strain) ขึ้น 

อันตรายจากสารกันบูด...

 ถึงแม้ว ่าสารกันบูดแต่ละชนิดที่                                     

อนุญาตให้ใส ่ในอาหารมีความปลอดภัย

ระดบัหน่ึง เน่ืองจากผ่านการทดสอบทางด้าน                                                

พษิวิทยาและการประเมนิความปลอดภยัแล้ว 

แต่ก็ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าอาหารที่บริโภคนั้น

ใส่สารกนับูดในปรมิาณท่ีถูกต้อง และเหมาะสม                                         

กับชนิดอาหารหรือไม ่ โดยอันตรายจาก

สารกันบูดแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

 N พิษเฉียบพลัน กรณีที่ได ้รับ

สารกันบูดปริมาณมากเข้าสู ่ร ่างกาย อาจ

ก่อให้เกดิการระคายเคอืงระบบทางเดนิอาหาร                                          

คลื่นไส ้ อาเจียน ท้องเสีย วิงเวียน และ

ปวดศรีษะได้ อาทิ การบรโิภคอาหารท่ีมปีรมิาณ                                   

ไนเตรตไนไตรท์สูงมาก อาจท�าให้เกิดภาวะ                                                            

เมด็เลอืดแดงช็อกเฉยีบพลนั (methemoglobin)                                   

เนื่องจากโมเลกุลของฮีมหรือสารสีแดง     

ในเม็ดเลือดไม่สามารถจับกับออกซิเจนได้

ท�าให้ไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ จนท�าให้

เกิดอาการคลื่นไส้ หายใจไม่ออก ตัวเขียว 

เป ็นลม และหมดสติได ้ในที่สุด อาการนี้

จะอันตรายมากหากเกิดในเด็ก หญิงตั้งครรภ์ 

ผู้ที่มีภาวะซีดหรือมีโรคเลือด

 N พิษกึ่งเรื้อรังและพิษเรื้อรัง 

เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารกันบูด    

ในปริมาณไม่สูงสะสมต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

ก่อให้เกดิพษิเรือ้รงั จนอาจเป็นสารก่อมะเรง็ได้

วิธีหลีกเลี่ยงสารกันบูดในอาหาร...

 1. เลือกซ้ืออาหารท่ีมีบรรจุภัณฑ์ 

และมีฉลากระบุข้อความ ได้แก่ ชื่ออาหาร   

เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. 

ส่วนประกอบที่ส�าคัญ  วันเดือนปีที่ผลิตและ   

วนัเดอืนปีท่ีหมดอาย ุช่ือและท่ีตัง้ของสถานท่ีผลติ                                                      

หรือของผู้แบ่งบรรจุเพื่อจ�าหน่าย  ค�าแนะน�า

ในการเก็บรักษา เป็นต้น 

 2. เลือกซื้ออาหารในแหล่งจ�าหน่าย 

ที่มีระบบการตรวจสอบสินค้าที่เหมาะสม  

 3. เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมสารพิษ                                            

ตกค้าง ควรบรโิภคอาหารหลายชนดิหมนุเวียน           

กันไป

 4. ควรหลีกเลี่ยงอาหารปรุงส�าเร็จ 

หรืออาหารพร้อมบริโภคบรรจุกล่องท่ีไม่ได้

ขายหมดวันต่อวัน เพราะอาหารเหล่านี้อาจมี

สารกันบูดเจือปนอยู่

 5. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีสด

เกินไป เช่น เนื้อสัตว์สีแดงสด เพราะสีสันน่า

กินเหล่านั้นล้วนมาจากสารตรึงสีที่อาจก่อให้

เกิดมะเร็งได้

 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ผู้บริโภค            

ควรเลอืกรบัประทานอาหารทีม่าจากธรรมชาติ       

และให้ครบ 5 หมู่ รวมทั้งควรรับประทาน

ผักและผลไม้สดเป็นประจ�า เพราะนอกจาก

จะช่วยในการขับถ่ายแล้ว ในผักและผลไม้    

ยังมีวิตามินบางชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระ

ตามธรรมชาติท่ีสามารถท�าปฏิกิริยาต้าน

การเกิดมะเร็งได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิต 

อาหารควรค�านงึถึงความปลอดภยัของผู้บรโิภค 

ควรเลือกใช้สารกันบูดให้เหมาะสมกับชนิด

ของอาหารแต่ละประเภท และใช้ในปริมาณ

ท่ีส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ก�าหนดเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด

เอกสารอ้างอิง :
- เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หมวด คลังข้อมูล อย.  

Hot Issue : สารกันบูด  เข้าถึงได้จาก  http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_L2=15799&id_L3=3075
- เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หมวด คลังข้อมูล อย.Hot Issue : อันตราย...อาหารกับสารกันบูด  เข้าถึงได้จากhttp://elib.fda.moph.

go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_L2=15799&id_L3=3076
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

เ

 สวัสดีค่ะ พบกับเก็บข่าว ฉบับต้อนรับปีงบประมาณใหม่ พ.ศ. 2559 เชื่อว่าทุกหน่วยงานราชการคงต้องเตรียมพร้อมกับ
โปรเจคใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ท่านใดมีแผนที่จะท�าอะไร ก็รีบ ๆ หน่อยค่ะ วันเวลาผ่านไปไวจริง ๆ ส�าหรับเก็บข่าว 
ยังท�าหน้าที่เล่าข่าวในแวดวง อย. เช่นเดิม และมีเรื่องดี ๆ ของ อย. มาบอกค่ะ 

 มื่อวันที่ 26 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมา อย.        
 รบัรางวลัหน่วยงานดเีด่นด้านการพฒันา   
คุณธรรมจรยิธรรม จากการด�าเนนิโครงการ 
ส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รางวัล อย. ควอลิตี้ 
อวอร์ด) โดยได้รับประทานรางวัลจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี           
พระวรราชาทินัดดามาตุ ถัดมา เมื่อ
วันที่ 25 ก.ย. 2558 อย. ได้รับรางวัล

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  และ                        
อย. จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์                                   
ต่อผู้บริโภคต่อไปค่ะ
  ต่อด้วยข่าวที่พาดหัวไว้ ก็เป็น
เรื่องดี ๆ จาก อย. อีก คือ อย. จับมือ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจาย
เครื่องมือแพทย์ การจัดเตรียมเอกสาร
ส�าคัญให้สอดคล้องกับระบบ ISO 13485 
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
 มาที่ข่าว อย. เตือนผู ้บริโภค
ข่าวแรก อย่าได้หลงเชื่อ “สบู่คลอรีน” 
อวดสรรพคุณเกินจริง ใช้แล้วผิวขาวใส 
ขายกันเกลื่อนทางเว็บ พบสถานที่ขาย   
ไม่เป็นหลกัแหล่ง อาจลกัลอบใส่สารอนัตราย    
และปิดท้ายกับข่าวอย่าหลงเช่ือโฆษณา 
“ยาร่วมหว่านหวัใหญ่ สมนุไพรประดง 109”                                      
อวดสรรพคุณรักษาโรค ขายในต่างจังหวัด 
พบฉลากปลอม ไม่พบสถานที่ผลิตตามที่
ระบุบนฉลาก ต้องระวังทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์  
ทีก่ล่าว เสีย่งต่อร่างกาย อย่าตกเป็นเหยือ่                                            
ค�าโฆษณานะคะ ช่วงนีอ้ากาศเปลีย่นแปลง 
ตลอดเวลา ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ หาก         
เจ็บป่วย อย่าซื้อยาทานเอง ขอให้ปรึกษา
แพทย์หรือเภสัชกรก่อน ดีที่สุด ติดตาม
อ่านรายละเอยีดข่าวเพิม่เตมิได้ที ่ เว็บไซต์ 
อย. (www.fda.moph.go.th)  อย. 
ย ่อมาจาก ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

บริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล
การพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ จากผลงาน      
“การพฒันาระบบข้อมลูด้านอาหารและยา            
สู่ Oryor Smart Application โดยได้รับ                         
รางวัลจาก นายสุวพันธุ ์ ตันยุวรรธนะ   

ลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาหลกัเกณฑ์ 
ด้านโภชนาการ ให้น�าไปสู ่การพัฒนา
สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย หวังให้ 
คนไทยลดการบริโภคอาหาร หวาน มนั เคม็      
พร้อมทั้งลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะ
โภชนาการเกิน และโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ
และหลอดเลือด ภาวะไตวายเรื้อรัง พร้อม
กนันี ้ อย. โชว์ผลงานความส�าเรจ็รอบ 1 ปี          
ของการยกระดับมาตรฐานเครือ่งมอืแพทย์        
ให ้ เป ็นมาตรฐานเดียวกับนานาชาติ              
ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ตั้งแต่กฎระเบียบ 
ปรบัปรงุ พ.ร.บ.เคร่ืองมอืแพทย์ พ.ศ. 2551 
เพิ่ มมาตรการก� ากับ ดูแล การจัดท�า

อย. จับมือ สถาบันโภชนาการ ลงนาม MOU พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย   
บนฉลากอาหาร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)



 สวัสดีค ่ะ ดิฉันเป ็นคุณแม่               

 มือใหม่ที่ต ้องท�าหน้าที่ดูแล

ทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับลูกน้อย ซึ่งช่วงนี้

ลกูป่วยบ่อยมากเลยค่ะ คณุหมอตรวจพบ                                         

น้องมีอาการของโรคภูมิแพ้จึงให้ดูแล  

เรือ่งความสะอาดท่ีนอนของน้องให้สะอาด                                        

อยู่เสมอ เพื่อป้องกันไรฝุ่นที่ก่อให้เกิด

อาการของโรคภูมิแพ้ ดิฉันจึงอยาก

สอบถามว่า มีวิธีเลือกซื้อและวิธีใช ้

ผลิตภัณฑ์ที่ช ่วยก�าจัดไรฝุ ่นที่ถูกต้อง

แนะน�าไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ 

 มีผลการวิ จั ยที่ ร ายงานว ่ า  

 ไรฝุ่นบ้านเป็นหนึ่งในหลาย ๆ      

สาเหตุที่ก ่อให ้เกิดโรคภูมิแพ ้ ท้ังจาก

มูลของไรฝุ่นและตัวไรฝุ่นเอง ท้ังน้ี ไรฝุ่น   

พบได้ในบ้านเรือน เช่น ที่นอน หมอน

ผ้าห่ม โซฟา ผ้าม่าน พรม และตุ กตา                      

ที่บรรจุด้วยเส้นใย การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

ก�าจัดไรฝุ่นบ้านน้ัน ต้องเป็น ผลิตภัณฑ์ 

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. สังเกต

ฉลากต ้องแสดงเลขทะเบียน วอส .  
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“ไรฝุ่น”!!!  วายร้ายก่อภูมิแพ ้

ในกรอบเครือ่งหมาย อย.       

ควรอ่านฉลากก่อนใช ้และปฏิบัติตาม    

ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด ส่วนวิธีการใช้            

ส�าหรับที่นอน ฉีดผลิตภัณฑ์ก�าจัดไรฝุ่น 

ให้ท่ัวที่นอนแล้วใช้ผ้าห่มหรือ พลาสติก

คลุมทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง แล้วจึง

เปิดผ้าคลุมออก ท้ิงไว้จนกล่ินจางลงจึง

ใช้ได้ ส�าหรับ ผ้าห่ม หมอน ตุกตา โซฟา                        

ฉีดสเปรย์ให้สัมผัสโดยตรง ทิ้งไว้จนกลิ่น

จางลงจึงใช้ได้ ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในท่ี            

มิดชิด ห ่างจากมือเด็กและสัตว ์ เลี้ยง 

ควรปิดฝาให้สนิทและอย่าให้ถูกแสงแดด                         

เปลวไฟ หรอืความร้อน ระวงัอย่าให้ละออง     

เข้าตา ปาก หรอืจมกู เมือ่เสรจ็จากการใช้แล้ว 

ต้องรีบล้างมือให้สะอาดด้วยน�้าและสบู่ 

ทุกครั้ง และอย่าฉีดพ่นในห้องที่มีเด็ก

อ่อนหรือผู้ป่วย ท้ังนีก้ารควบคมุและก�าจดั  

ไรฝุ่นอาจใช้การจัดการด้านสภาพแวดล้อม     

ในห้องนอน เช่น จัดห้องนอนให้สะอาด

เรียบร้อย ซักท�าความสะอาดเครื่องนอน                

ผ้าม่าน โดยการซกัด้วยน�า้ร้อนท่ีมีอุณหภมิู    

ต้ังแต ่ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป นาน     

20 นาที หรือไม่ปูพรมในห้องนอน เพื่อลด

ปริมาณไรฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้ร่วมกับ

การใช้ผลิตภัณฑ์ก�าจัดไรฝุ่น

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ่าน        

มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ส า ม า ร ถ ส ่ ง จ ด ห ม า ย ม า ถ า ม เร า ที่

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กองพัฒนา

ศกัยภาพผูบ้รโิภค ส�านกังานคณะกรรมการ                                         

อาหารและยา เลขที่ 88/24 ถ.ติวานนท์                

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พบกันใหม่ 

ในฉบับหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ

 ดิฉันเชื่อว่าปัญหากวนใจของแม่บ้านหลาย ๆ ท่านคงหนีไม่พ้น               
เรื่องของการดูแลความสะอาดภายในบ้านเรือน วันนี้ เราจะมา
ท�าความรู้จักกับ “ไรฝุ่น” วายร้ายตัวจิ๋วประจ�าบ้านตัวการส�าคัญ   
ที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้กันค่ะ ว่าเราจะมีวิธีในการเลือกซื้อเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์อย่างไร เพื่อป้องกันและดูแลทุกคนในครอบครัวของเรา 
ให้ห่างไกลจากไรฝุ่นค่ะ

วอส. 99/2550

¼ÅÔµÀÑ³±�¡Ó Ñ́̈ äÃ½†Ø¹ 
ผลิตภัณฑ�
กำจัดไรฝ�นุ

¼ÅÔµÀÑ³±�¡Ó Ñ́̈ äÃ½†Ø¹ 
ผลิตภัณฑ�
กำจัดไรฝ�นุ

ภาพจาก : www.siriallergyguard.com
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รอบรู้เรื่องยา น�ยทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

“วิตามิน” จัดเป็น “ยา” หรือ
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ???

ด้วยวิตามินในท้องตลาดที่มีจ�าหน่ายค่อนข้างมาก 
และมีหลายชนิด การเลือกใช้อย่างปลอดภัย และเหมาะสม

จึงควรปรึกษา แพทย์ หรือ เภสัชกรทุกครั้ง

“

”

       ทีเ่ราพบเหน็ทัว่ไปในร้านขายยา บางชนดิถกูจดัประเภทเป็น “ยา” 

ขณะที่บางชนิดเป็น “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ท้ังนี้ขึ้นกับส่วนประกอบ ชนิด และ

ปริมาณของวิตามิน

 การจัดแบ่งประเภทของผลติภณัฑ์ 

จะอยู ่ภายใต้การควบคุมของพระราช           

บญัญติัยา พ.ศ. 2510 และพระราชบญัญตัิ                                   

อาหาร พ.ศ. 2522 โดยค�านึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ

 “วิตามิน” สามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 กลุ ่มตามมาตรการควบคุมของ

กฎหมาย  ดังนี้

 1. วิตามินที่เป็น “ยาอันตราย” 

จั ด เ ป ็ น กลุ ่ม วิ ต ามิ นที่ มี ค ว าม เ สี่ ย ง 

ในการเกิดอันตรายได้มาก หากใช้อย่าง         

ไม่เหมาะสม กฎหมายจึงก�าหนดให้แพทย์  

หรือเภสัชกร เป็นผู้ควบคมุการจ่ายยา โดย

พิจารณาถึงความเส่ียงต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้

ก่อนจ่ายยาให้แก่ผู ้ป่วย รวมถึงการให้

ค�าแนะน�าแก่ผู้ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ยานี้ 

วิตามินในกลุ ่มนี้  เป็นไปตามประกาศ

“วิตามิน”       



ปีที่ 7  ฉบับที่ 73  ประจำ�เดือนตุล�คม 2558
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กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย  

ที่ก�าหนดให้วิตามินที่ละลายในไขมัน  

(Fat soluble vitamins) ชนดิรบัประทาน   

ดังต่อไปนี้เป็น “ยาอันตราย” ได้แก่

 1.1 วิตามิน เอ (Vitamin A) 

ขนาดรับประทานต่อวัน มากกว่า 5,000 

หน่วยสากล (I.U.)

 1.2 วิตามิน ดี  (Vitamin D)

ขนาดรับประทานต่อวัน มากกว่า 400 

หน่วยสากล (I.U.)

 1.3 วติามนิ อ ี(Vitamin E) ขนาด

รับประทานต่อวัน มากกว่า 30 หน่วย

สากล (I.U.)

 1.4 วิตามิน เค หนึ่ง (Vitamin 

K1 : Phylloquinone) ขนาดรับประทาน

ต่อวัน มากกว่า 80 ไมโครกรัม

 ทัง้นีห้ากสงัเกตทีฉ่ลากยา นอกจาก

จะมเีลขทะเบยีนยา (Reg. No. … /.. ) แล้ว        

ยังสามารถสงัเกตได้จากค�าว่า “ยาอนัตราย” 

ที่เป็นอักษรสีแดง บนฉลาก

ค�าแนะน�าให้แก่ผู ้ป ่วยอย่างเคร ่งครัด

เช ่น ยาอันตรายข ้างต ้น แต ่กฎหมาย

ได้ก�าหนดช่องทางการกระจายยา โดยจะ

ต้องเป็นผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน  

และผู ้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

เฉพาะบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาควบคุมพิเศษ

เท่านั้น ที่จะจ�าหน่ายยาในกลุ่มนี้ได้ และ

ผู ้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามที่ปรากฏชื่อใน 

ใบอนุญาตข้างต้น จะต้องควบคุมการ

จ�าหน่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทัง้นีห้าก

สังเกตที่ฉลากของยาในกลุ่มนี้จะมีเฉพาะ

เลขทะเบียนยาเท่านั้น (Reg. No. …/.. ) 

 3. วิตามินที่เป็น “ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร” เป ็น ไปตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293)

พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 โดย ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้รับประทาน

นอกเหนือจากการรับประทานอาหาร

ตามปกติ ซึ่งมี “สารอาหารหรือสารอื่น”             

เป็นองค์ประกอบ อยูใ่นรปูแบบเมด็ แคปซูล                                             

ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่น ซ่ึงมิใช่                                              

รูปแบบอาหารตามปกติ (Conventional 

foods) ส�าหรบัผูบ้รโิภคทีค่าดหวงัประโยชน์                          

ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ

 “สารอาหารหรือสารอื่น” ข้างต้น

ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นวิตามิน 

จะมีการก�าหนดมาตรฐานว่าจะต้องมี

ปริมาณของวิตามินไม่น้อยกว่าร้อยละ15 

และไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ก�าหนดในบัญชี

สารอาหารที่แนะน�าให้บริโภคประจ�าวัน

ส�าหรับคนไทยอายุตั้ งแต ่หกป ีขึ้นไป

(Thai RDI) 

 2. วิตามินที่เป็น “ยาบรรจุเสร็จ 

ที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ” 

วิตามินในกลุ่มนี้ยังคงจัดเป็น “ยา” ตาม 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม แม้จะไม่มีกฎหมายก�าหนด   

ให ้ต ้องควบคุมการส ่งมอบยา พร ้อม

 วิ ต า มิ น ที่ เ ป ็ น  “ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์

เสริมอาหาร” จะสามารถสังเกตได้จาก 

“เครือ่งหมาย อย.” บนฉลาก และวิตามิน

ในกลุ ่มนี้สามารถวางจ�าหน่ายได้ทั่วไป 

โดยไม่จ�ากัดเฉพาะร้านขายยาเท่านั้น

 

 จากข ้ า งต ้ นจะสั ง เกต ได ้ ว ่ า

วิตามินที่จัดเป็น “ยา” จะเป็นวิตามินที่มี   

ปริมาณของวิตามินต ่อหน ่วยที่ ให ้ผล

ในการบ�าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน

โรค และถูกจ�ากัดให้จ�าหน่ายได้เฉพาะ

ร้านขายยาเท่านั้น ขณะที่ วิตามินที่เป็น 

“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” จะมีปริมาณ

ของวติามนิไม่เกนิกว่าทีก่�าหนดใน Thai RDI 

ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือเลือกใช้ได้ด้วย

ตนเองผ่านการอ่านฉลาก และสังเกต  

การรบัรองคณุภาพผ่าน “เครือ่งหมาย อย.”  

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยวิตามินในท้องตลาด           
ทีม่จี�าหน่ายค่อนข้างมาก 

และมีหลายชนดิ

การเลอืกใช้อย่างปลอดภยั 

และเหมาะสม 

จึงควร

ปรึกษาแพทย์
หรือเภสัชกร

ทุกครั้ง
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เกร็ดเล็กน่ารู้ ปีที่ 7  ฉบับที่ 73  ประจำ�เดือนตุล�คม 2558

อิ่มสุขใจ ไม่อ้วน 
ไปกับมื้อเย็น

 แหล่งที่มา : www.thaihealth.or.th/content/29221-5%20วิธีเจ๋ง!% กินมื้อเย็นอย่างไรไม่ให้อ้วน%20.html

หลังมื้ออาหารไม่ควรอาบน�้าทันที ควรเว้นอย่างน้อย 30 นาที          
เพราะเลือดต้องไปเลี้ยงกระเพาะอาหารขณะย่อยอาหาร 

หากอาบน�้าทันที จะท�าให้เลือดต้องมาที่ผิวหนัง 
ท�าให้ระบบย่อยอาหารท�างานไม่เต็มที่

ค

“

”
 นส่วนใหญ่มักลดน�้าหนักด้วยการ 

 อดอาหารมื้อเย็น เพราะเช่ือว ่า    

ม้ือเย็นเป็นมื้ออาหารท่ีท�าให้อ้วน ซึ่งใน

ความเป็นจริง... มื้อเย็นเป็นอีกหนึ่งมื้อ

อาหารที่มีความส�าคัญ เนื่องจากร่างกาย

ยังคงต้องการพลังงานเพื่อน�าไปช่วยรักษา         

ความสมดลุภายในร่างกาย แถมยงัสามารถ 

ช่วยลดความหิวและความอยากในเวลา

กลางคืนอีกด้วย เกร็ดเล็กน่ารู้ จึงน�าวิธี   

ทานอาหารมือ้เยน็อย่างไรไม่ให้อ้วนมาฝาก   

ติดตามอ่านกันเลย...

  ไม่ควรงดอาหารมื้อเย็น แต่ควร

เน้นลดปริมาณอาหารลง เพราะถ้าไม่ทาน

ผักลวก ผักต้ม ผลไม้รสไม่หวาน เพราะมี

ใยอาหารสูง ให้พลังงานต�่า 

  

  3. ควรงดอาหารทอดและ

ประเภทของมันอย่างเด็ดขาด  

  4. ควร เดิ นย ่ อยหลั งทาน

มื้อเย็น จะท�าให้ล�าไส้ขยับตัว และช่วยให้

ย่อยอาหารง่ายขึ้น

ขอแนะน�าอกีนดิ... หลงัมือ้อาหาร

ไม่ควรอาบน�้าทันที ควรเว้นอย่างน้อย   

30 นาที เพราะเลือดต้องไปเลี้ยงกระเพาะ 

อาหารขณะย่อยอาหาร หากอาบน�้าทันที 

จะท�าให้เลือดต้องมาที่ผิวหนัง ท�าให้ระบบ    

ย่อยอาหารท�างานไม่เต็มที่ ท�าให้ท้องอืด                                           

แน่นท้องได้ เพียงแค่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม  

ในการทานอาหารมื้อเย็นเล็กน ้อย ก็

สามารถมีความสุขกับการทานมื้อเย็น   

ได้แล้วล่ะค่ะ

เลย จะท�าให้น�้าย่อยที่ออกมากัดกระเพาะ

อาหาร และร่างกายจะปรับการเผาผลาญ

พลังงานลดลง ท�าให้ประสิทธิภาพของ

ระบบเผาผลาญลดลงตามไปด้วย

  1. เลือกเวลาทานมื้อเย็นให้

เหมาะสม ควรทานมื้อเย็นช่วงเวลา 18.00 

-19.00 น. หรือก่อนเข้านอน 4-6 ชั่วโมง 

เพื่อป้องกันการเกิดภาวะกรดไหลย้อน

อีกทั้งร่างกายต้องใช้เวลา 4 ชั่วโมงในการ

ย่อยและดูดซึมโปรตีน

  2. เลือกทานผัก แนะน�าให้

ทานอาหารที่ให้พลังงานต�่า ผักหรือผลไม้

ในมื้อเย็น อย่างข้าวซ้อมมือ เนื้อปลา 

อาหารทอด 
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1)  

เ  ริ่มจากกิจกรรมส่งท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การประชุมคณะท�างาน 

 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ครั้งที่  2/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ได้มีการรายงาน

ผลการด�าเนนิงานของคณะท�างานภาคประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และร่วมกัน                                                                                      

พิจารณาแนวทางการด�าเนินงานและประเด็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้รายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.fdapeople.com  

  ขอต้อนรับเข้าสู ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมของเครือข่ายยังคงด�าเนินกิจกรรมเหมือนเช่นท่ีผ่านมาและเพิ่ม

ความเข้มข้นทุกขณะ
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

  ต่อด้วย โครงการ อย.น้อย ในปี        

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เดนิหน้าไม่หยดุยัง้       

และสนองนโยบาย “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้             

ของกระทรวงศกึษาธกิาร โรงเรยีนทกุแห่ง

สามารถน�ากิจกรรม อย.น้อย ไปเสริมในช่วง                   

หลังบ่ายสองโมงได้ตามความเหมาะสม                                                        

เพือ่เป็นการพัฒนาเยาวชนของเรา และปีนี้ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                               

จะได้ไปติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ 

อย.น้อย ซ่ึงได้รับการสนบัสนนุจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เล็งเห็นประโยชน์

ของโครงการ และจัดสรรงบประมาณ

ในการท�ากิจกรรมให้แก ่โรงเรียนและ

นักเรียน อย.น ้อย อันเป ็นการขยาย

เครือข่าย อย.น้อย ให้กว้างขวางมาก

ยิ่งขึ้น 

  และกิจกรรมสุดท้ายของเรื่องเล่า

จากเครือข่าย คอืโครงการพัฒนาเครือข่าย 

การพัฒนาศักยภาพผู ้บริโภค ได้มีการ

ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังแรงงานต่างด้าว 

เต้าหู้ ป้องกันการขาดโปรตีน  และเพิ่มผัก 

ผลไม้ให้หลากหลาย หลากสี   

 3. ล้าง ผักผลไม้ให้สะอาดตาม

ข้ันตอน ก่อนปรุง ก่อนกิน โดยใช้เกลือ 

น�้าส้มสายชู ด่างทับทิม แล้วล้างผ่านน�้า

ไหล 2 นาที จะขจัดเชื้อโรค และลดการ

ปนเปื ้อนสารก�าจัดศัตรูพืชตกค้างลงได้

ร้อยละ 60 - 92 และ 

 4. ลด อาหารที่มีรสหวาน มัน 

เค็ม ของทอด อาหารประเภทผัดน�้ามัน 

ปรุงรสจัด 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครอง

ผู ้บริโภค สร ้างความมั่นใจประชาชน

ในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของ

วัตถุดิบในการปรุงอาหารเจ ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ได้เฝ้าระวัง

สุ่มตรวจผัก ผลไม้ และอาหารเจ ในตลาด

และโรงงานผลิตท่ัวประเทศ ในกลุ่มผัก

และผลไม้ปีนีม้แีนวโน้มดีขึน้กว่าปีทีผ่่านมา                                   

ผลการตรวจในผัก 56,649 ตัวอย่าง พบ

ยาฆ่าแมลงตกค้างร้อยละ 2.2 เรียง 5 

ล�าดับแรกจากมากไปน้อย คือ ใบบัวบก

กระเทียม พริกแห ้ง หอมแดง และ 

กะหล�่าดอก ส่วนในผลไม้ตรวจ 1,867 

ตัวอย่าง พบยาฆ่าแมลงตกค้าง ร้อยละ 

1.61 เรียงล�าดับจากมากไปน้อย คือ ส้ม 

แอปเปิ้ล ชมพู่ องุ่น และแคนตาลูป 

ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารเจท่ีนิยม 

เช่น ลูกชิ้นปลา ไส้กรอก โปรตีนเกษตร 

เนือ้หมเูทยีม หมแูผ่นเทยีม ปลาเคม็ หมยูอ  

แป้งหมีก่งึไส้หม ูเนือ้เทยีม เนือ้เหด็ ปลาหมกึ                                    

ผลการตรวจเฝ้าระวังอาหารเจ จ�านวน 69 

ตัวอย่าง พบมีเนื้อสัตว์ผสม ร้อยละ 4.3 

ซึ่งได้มีการติดตามถึงแหล่งผลิตหรือน�าเข้า        

หากกรณีที่ตรวจพบ ดีเอ็นเอเนื้อสัตว ์    

ในอาหารที่ฉลากระบุ “อาหารเจ” จะ

เข้าข่ายเป็นอาหารปลอมที่มีฉลากเพื่อลวง

ต่อผู้บริโภค จะมีโทษจ�าคุกตั้งแต่ 6 เดือน

ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันบาทถึง    

1 แสนบาท 

ส�าหรับการเลือกซื้ออาหารเจ

ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย ขอให้        

สงัเกตฉลาก จะต้องมข้ีอความเป็นภาษาไทย        

และแสดงชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร 

ชื่อและที่ตั้ งผู ้ผลิต ผู ้แบ ่งบรรจุ หรือ

ผู้น�าเข้า ส่วนประกอบอาหาร น�า้หนกัสทุธิ 

วัน เ ดือนป ี ท่ีผ ลิต และหมดอายุหรือ

ควรบริโภคก่อน ส่วนอาหารปรุงเสร็จ

ขอให้ซ้ือจากร้านและแผงลอยที่มีป้าย

อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ผู้ปรุง ผู้ให้

บริการแต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน 

หมวกคลุมผม ไม่ใช้มือหยิบอาหาร

(ชาวพม่า) เพื่อพัฒนาให้สามารถด�ารงชีวิต                 

ได้อย่างถูกสุขลักษณะ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหา                          

ทางด้านสาธารณสุข โดยปีนี้ จะน�าร่อง

ในพื้นที่ที่มีจ�านวนแรงงานต่างด้าวมาก

ที่สุดก่อน และอาจขยายกลุ่มเป้าหมาย

เพิ่มเติมในอนาคตต่อไป   

ภาพจาก : www.tcijthai.com
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อย.แอ็คชั่น

 นพ.ไพศาล ดัน่คุม้ รองเลขาธกิารฯ อย. ให้สมัภาษณ์ 
สถานีโทรทัศน์ Mono 29 กรณีพบปัญหานมโรงเรียนบูด     
ท่ีโรงเรยีนบ้านน�า้ล ีต.ปิงหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน  ณ อาคาร 1 
ชั้น 2 ตึก อย.  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

รองเลขาธิการฯ อย.รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2558

รองเลขาธกิารฯ อย. ให้สมัภาษณ์ทวี ีMono 29

 ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. เป็นผู้แทน อย. รับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ 
ระดบัด ีประจ�าปี พ.ศ. 2558 จากผลงาน “การพฒันาระบบข้อมลูด้านอาหารและยา”                                               
ของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
เขตบางกอกใหญ่ กทม. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มีผู้เกษียณฯ เข้าร่วมงานทั้งหมด 14 ท่าน  ณ ห้องประชุม  
ชยันาทนเรนทร อาคาร 1  ตึก อย. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ส�ยสัมพันธ์ เมื่อวันว�น เวียนผันผ่�น สู่วันเกษียณ
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อย.แอ็คชั่น

 ศ.คลนิกิ เกยีรตคิณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการเจ้าหน้าที่
กระทรวงสาธารณสขุ วางพวงมาลา ถวายราชสกัการะพระราชานสุาวรีย์ สมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

รมว. สธ.วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล


