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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

เจ้ำของ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ปรึกษำ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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03 Hot Issue  
พ.ร.บ. เครื่องสำ�อ�ง พ.ศ. 2558  ส่งเสริม
อุตส�หกรรมเคร่ืองสำ�อ�งไทย เพ่ิมก�รคุ้มครอง       
ผู้บริโภค     
     
04 สุขภำพดีด้วยผลิตภัณฑ์สุขภำพ
เรื่องจริง...ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร

05 อย.ออนไลน์
แนะนำ�เมนู สถ�นีข่�ว ใน Oryor smart 
application version 2   
      
06 กินเป็น ใช้เป็น  
กิน-อยู่ ยังไง ให้อ�ยุเกิน 100    
      
08 เก็บข่ำว...เล่ำเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย� 
      
09 ถำมมำ-ตอบไป Q&A 
ครอบครัวยุคใหม่ กับ “อ�ห�รกึ่งสำ�เร็จรูป” 
      
10 รอบรู้เรื่องยำ  
หลักวิธีปฏิบัติท�งเภสัชกรรมชุมชน (Good 
Pharmacy Practice : GPP) ตอนที่ 1 
      
12 เกร็ดเล็กน่ำรู้  
“นำ�้ส้มส�ยช”ู เปรี้ยวนี้มีประโยชน์  
      
13 มุมเครือข่ำย   
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ  
พ.ศ. 2559 ( 2 )    
      
15 อย.แอ็คชั่น   
ภ�พกิจกรรมของ อย.

ส

ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 วสัดท่ีานผูอ่้านวารสาร อย. Report ทกุท่านครบั   
    ในรอบสัปดาห์ทีผ่่านมา พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก
รัฐมนตรี ได้มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้แก่ส่วนราชการ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ท่านนายกรัฐมนตรี เอ่ยปากชื่นชมการท�างาน
ของส� านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในการลด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตชนิดต่าง ๆ                                                       
ตาม พ.ร.บ. การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ว่าท�าได้ดีเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวช่วยส่งเสริม
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็วข้ึน  
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก

ส่วนประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรี ฝากให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ ควบคุมโฆษณายา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ท่ีหลอกลวงผู้บริโภคทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอยู่ในระหว่างการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางทีม บก. 
จะได้แจ้งผลการด�าเนินการเป็นระยะ ๆ ในวารสารเล่มถัดไปครับ 

ส�าหรับเน้ือหาภายในฉบับนี้มีครบทุกรสชาติเช่นเดิมครับ ทั้งยา อาหาร 
เครื่องส�าอาง เชิญทุกท่านเลือกอ่าน ได้ตามความชื่นชอบครับ ฉบับนี้ลากันเท่านี้ครับ



Hot Issueโดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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พ.ร.บ. เครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2558                      
ส่งเสริมอุตสำหกรรมเครื่องส�ำอำงไทย เพิ่มกำรคุ้มครองผู้บริโภค

จ

พระร�ชบัญญัติเครื่องสำ�อ�ง พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ 
เน้นม�ตรก�รส่งเสริมท�งด้�นเศรษฐกิจ  

ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ประกอบก�ร  
ส�ม�รถผลิตเครื่องสำ�อ�งต�มม�ตรฐ�นของประเทศคู่ค้�

 ากการทีพ่ระราชบญัญตัเิครือ่งส�าอาง พ.ศ. 2535  ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว                                                              

 บทบญัญตับิางประการไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ประกอบกบัประเทศไทย

ซึ่งเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต้องเปลี่ยนแปลงระบบการก�ากับดูแลเครื่องส�าอาง

ให้เป็นระบบเดียวกัน คือระบบการแจ้งรายละเอียดเครื่องส�าอางก่อนที่จะผลิตหรือ

น�าเข้าเครื่องส�าอาง ในการน้ีจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเรื่องเคร่ืองส�าอาง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเคร่ืองส�าอาง

ของประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งปรับปรุงมาตรการ

คุ ้มครองความปลอดภัยของผู ้บริโภค

ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการ

จั ดท� าพระราชบัญญัติ เครื่ อ งส� าอาง 

พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่

วนัที ่9 กนัยายน 2558 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้

ใบรับจดแจ้งเครื่องส�าอางที่ได้รับก่อนวัน
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่ “สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์”

เรื่องจริง... 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หลายคนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งพบว่ามีการโฆษณาขายเป็นจ�านวน

มากโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย โดยอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทั้งเป็นยารักษาโรค ลดน�้าหนัก หรือช่วยให้ผิวขาวใส ซึ่งหาก
ซื้อมาใช้ นอกจากจะเสียเงินฟรีแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะ อย่างไรก็ดี มาดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
เสริมอาหารกันก่อนดีกว่าค่ะ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
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อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ห ลงัจากทีไ่ด้แนะน�าเมน ูSmart tips ไปเมือ่เล่มทีแ่ล้ว ฉบบันีข้อแนะน�า 

 เมนู สถานีข่าว อย. ใน Oryor smart application version 2 

ซึ่งเป็นเมนูที่มีความเคลื่อนไหวบ่อยที่สุด เพราะจะมีข่าวสารจาก อย. 

ออกมาเป็นระยะเกือบทุกวัน บางวันก็มีข่าวสารมากกว่า 1 เรื่อง ไม่ว่า

จะเป็นข่าว ค�าเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหา ข่าวการจับ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจ เป็นต้น  

 ท่านสามารถอ่านข่าวแบบข้อความปกต ิหรอืสามารถ download 

ข่าวในรูปแบบไฟล์ pdf เก็บไว้อ่านก็ได้

เชิญ 
download   

ได้เลยค่ะ

แนะน�ำเมนู สถำนีข่ำว                    
ใน Oryor smart application version 2
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กินเป็น ใช้เป็น

ถ้า 

กิน-อยู่ ยังไง
ให้อายุเกิน 100 

สวดมนต์ทุกวันทุกคืน ผลส�ำรวจพบวำ่ ผู้ที่อำยุเกินร้อย                                                          
62 % จะสวดมนต์ นั่งสมำธิ หรือร่วมในกิจกรรมทำงศำสนำ                                                           

ทุกวัน แพทย์เชื่อว่ำกำรให้จิตใจเรำได้พักบ้ำง                  
จะช่วยให้ชีวิตยืนยำวขึ้น

 เราดูแลสุขภาพดี หมอบอกว่าเราจะมีอายุได้ถึง 85 ปี แต่ถ้าจะมีอายุไปถึง  

 100 ปี เขามีเคล็ดลับที่ไปสัมภาษณ์บรรดาคุณทวดที่อายุเกิน 100 เอามา

เล่าให้เราได้คิด แล้วไปปรับชีวิต เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

คุณทวดเดซี่ ในชีวิตคุณทวดแทบไม่แตะ

น�้าอัดลมเลย ด่ืมน�้าเปล่าเป็นหลัก มีดื่ม

น�้าแครนเบอรี่ นม และชาเย็นบ้าง กาแฟ

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ดื่มแต่ไม่มาก

เกิน

 C กินน�า้ตาลแต่น้อย ไม่ได้ห้าม 

ซะทีเดียว เดี๋ยวชีวิตจะอับเฉา คุณหมอ

เดวิด พรินส์ (Dr. David Prince)  เขา

แนะน�าให้กินน�้าตาล (รวมถึงน�้าตาลที่อยู่

ในขนม เครื่องดื่ม ทั้งหลาย) และพวก 

เนื้อแดง สัปดาห์ละไม่เกิน 1 หรือ 2 ครั้ง 

แล้วก็กินแต่น้อย ๆ ด้วย

 C ตื่นมาแล้วหาอะไรท�า ไม่ใช่

นอนดโูทรทศัน์อย่างเดยีว คุณทวดโครวสัน   

(Crowson) อายุ 101 ปี หลังเกษียณ   

ทุกวันจะตื่นขึ้นมาแต่งตัว ไปโบสถ์ ท�าผม

ท�าเล็บ ท�าอาหารกินเอง 3 มื้อ ท�าความ

สะอาดบ้าน สนามบ้าน แล้วออกก�าลงักาย 

ด้วยยืดเหยีอดเพื่อให้แขน ขา และหลัง

แข็งแรงอยู่เสมอ

 C ต้องกนิธญัพชื ผกั และปลา 

อันนี้เขาดูคุณทวดที่โอกินาวา ญี่ปุ่น พบว่า  

ท่านเหล่านัน้กนิธญัพชื ผกั และปลาเป็นหลกั                              

กินไข่ เนื้อ และนมแต่น้อย คุณทวดเดซ่ี 

แมคแฟดเดน  (Daisy Mcfadden) กิน

ข้าวโอ้ตและผลไม้เป็นอาหารเช้า กลางวัน             

เป็นสลัดไก่หรือปลา ตอนเย็นกินผักนึ่ง

และเนื้อไม่ติดมัน พฤศจิกายนนี้จะอายุ 

101 ปีแล้ว

 C หลีกเลี่ยงน�้าอัดลม อันนี้หมอเขาเตือนเลย แม้จะเป็นน�้าอัดลมที่ใช้

น�้าตาลเทียม (พวก Diet ทั้งหลาย) ดื่มน�้าธรรมดาหรือน�้าผลไม้สดดีที่สุด ยกตัวอย่าง

ภาพจาก www.naelkung.wordpress.co

น�ยนิรัตน์ เตียสุวรรณ  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
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ที่มา :  Forbes. Health secrets of the world oldest people. Online: http:// 
  www.forbes.com/pictures/ekjg45jgld/how-to-live-to-102/2

 C เดิน ไม่จ�าเป็นต้องสมัคร

เป็นสมาชิกยิมที่ไหนให้เสียเงิน ไม่ต้อง

เล่นกีฬาที่รุนแรง แค่เดิน เดิน แล้วก็เดิน   

เดินขึ้นบันได เดินไปซื้อของ เดินไปท�าโน่น 

นี่ นั่น คุณทวดเอลเมอร์ อีสตัน (Elmer 

Eastan) อายุจะ 102 ปีแล้ว ท่านเดิน 

ทุกวัน (ถ้าดินฟ้าอากาศอ�านวย) 41% 

ของคนอายุเกิน 100 ที่เขาส�ารวจ ก็ยัง

เดินอยู่ทุกวันเพื่อให้มีพลังอยู่เสมอ

 C เล่นเกมที่ใช้สมอง ถ้าจะให้

อายุเกิน 100 ก็ต้องดูแลเรื่องสมองด้วย 

การเล่นเกมพวก Puzzle เป็นอะไรที่ง่าย

ที่สุดในการกระตุ้นสมอง ถ้าเล่นตั้งแต่เด็ก

ยิ่งดี อย่าง crossword หรือ Sudoku 

ใช้ได้ทั้งนั้น เขามีงานศึกษาว่าการเล่น

ดนตรีก็ช ่วยให้สมองท�างานดี (ถึงได้มี

ดนตรีบ�าบัดไง)

 C ออกไปรับแสงแดดนอก

บ้านบ้าง ไม่ใช่เกษียณแล้วอยู่แต่ในบ้าน 

ออกไปรับแดดเพื่อให้ได้วิตามินดีบ้าง การ    

ขาดวติามนิดมีส่ีวนท�าให้เกดิโรคหลายอย่าง         

ทั้งโรคหัวใจ มะเร็ง กระดูกพรุน เบาหวาน 

อัลไซเมอร์ และความผิดปกติเกี่ยวกับ

ภูมิคุ้มกันบางอย่าง ผู้เช่ียวชาญด้านการ

ดูแลผู้สูงอายุแนะน�าว่าการได้รับแสงแดด

มส่ีวนช่วยท�าให้อารมณ์แจ่มใสจติใจเบกิบาน 

(เอ้า ! วางมือถือแล้วออกไปรับแสงแดด

กันได้แล้ว)

 C แต่งงาน สังสรรค์เพื่อน ๆ    

มกีารศึกษาว่าคนทีแ่ต่งงานมอีายยุนืยาวกว่า                 

คงเพราะช่วยดูแลกนัและกนั คอยไปหาหมอ                                        

เป็นประจ�า คุณทวดโอปอล เพลเตอร์ 

(Opal Prater) อายุ 100 ปี เพิ่งฉลอง

ครบรอบแต่งงานปีท่ี 75 ชอบท่ีจะสังสรรค์  

กับเพื่อน ๆ ผลการศึกษาพบว่าการมี

สัมพันธภาพกับเพื่อน ๆ ส�าคัญพอ ๆ กับ

ความสัมพันธ์แบบรัก ๆ ใคร่ ๆ เลย 82 % 

ของคนที่อายุเกิน 100 ยังพูดคุยกับเพื่อน

และคนในครอบครัวทุกวัน 79 % เชื่อว่า 

การมีสังคม ดีต่อสุขภาพ

 C รักษาจิตวิญญาณ คุณทวด

โครวสัน อายุ 101 ปี ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ 

คุณทวดอีสตัน อายุ 102 ปี ใช้วิธีตกปลา 

คุณทวดแมรี อายุ 104 ปี สวดมนต์ทุกวัน          

ทุกคืน ผลส�ารวจพบว่า ผู้ที่อายุเกินร้อย 

62 % จะสวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือร ่วม

ในกิจกรรมทางศาสนาทุกวัน แพทย์เชื่อว่า 

การให้จิตใจเราได้พักบ้างจะช่วยให้ชีวิต

ยืนยาวขึ้น

 C รักท�างาน ท�าตัวให้ยุง่เข้าไว้

คุณทวดอีสตัน อายุ 102 ปี บอกเคล็ดลับ        

อายุยืน คือ ท�าตัวให้ยุ่งเข้าไว้ และก็ “อย่า

หยุดหายใจ” นอกจากต่อยมวย ตกปลา 

ร่วมชมรมวิทยุสมัครเล่น ยังไปเป็นอาสา

สมัครลูกเสือ เป็นสมาชิกโรตารี่ และช่วย                                             

หาทนุให้กบั the United Way of Central 

Jersey

 C ใช้ไหมขัดฟัน (Floss) เรา

มักขยันแปรงฟันแต่ไม่ค่อยใช้ไหมขัดฟัน 

แปรงยังไงเศษอาหารในซอกฟันก็ไม่ออก 

ท�าให้ฟันผุ หากเชื้อจุลินทรีย์ที่ปากเข้าไป

ในกระแสเลือดได้ก็สามารถไปที่หัวใจ

ท�าให้เป็นโรคหัวใจ เป็นสโตรกอ่อน ๆ    

ที่ท�าให้เป็นโรคหลงลืมได้ (ถ้าอายุมาก ๆ 

แล้วไม่มีฟัน กินอาหารก็คงไม่มีความสุข

เท่าไหร่)

 C อ ยู ่ ใ ห ้ ห ่า ง พ ว ก คิ ด ล บ

คุณทวดแมคแฟดเดน อายุ 101 ปี บอก

ให้อยู ่ให้ห่างจากพวกคิดลบ หรือแม้แต่

สถานที่ สิ่งของ ที่ให้ความรู ้สึกลบ ให้

คิดบวก และพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่

 และสุดท้าย รู ้จักคืนให้สังคม

เคนเนดี้ (Kennedy) นักจิตวิทยากล่าวว่า          

เวลาคนสู งอายุมีปฏิสัมพันธ ์หรือ ให ้ 

ค�าแนะน�ากับผู้อื่นที่อายุน้อยกว่า เขาจะ

รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และเป็นการเพิ่ม

คุณค่าให้กับชีวิต คุณทวดแมคแฟดเดน 

อาย ุ101 ปี มเีพือ่นทีอ่ายนุ้อยกว่าหลายรุน่ 

เธอเป็นอาสาสมัครท�างานกับพวกลูกเสือ

เพื่อที่จะได้ท�าประโยชน์ให้สังคมบ้าง

 บอกอกีคร้ัง เคลด็ลบัจากคณุทวด 

อายุ 102 ปี “อย่าหยุดหายใจ” แล้วเรา

จะมีอายุยืนยาว....

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ข

 ม�แล้ว ลมหน�วเริ่มโชยม�อีกแล้ว เชื่อว่�แฟนเก็บข่�วหล�ยท่�นคงว�งแผนท่องเที่ยวในช่วงหน้�หน�วกันอย่�งมีคว�มสุข                   
อ�ก�ศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องดูแลสุขภ�พกันด้วย อย่�ให้โรคหวัดถ�มห�นะคะ ฉบับนี้ “เก็บข่�ว” นำ�ข่�วหล�กหล�ยม�บอกเล่�    
ให้ทร�บ โดยเฉพ�ะข่�วเตือนให้ผู ้บริโภคระวังผลิตภัณฑ์สุขภ�พผิดกฎหม�ย และข่�วก�รดำ�เนินง�นของ อย. ที่น่�สนใจ
ในรอบเดือนท่ีผ่�นม� ติดต�มอ่�นกันได้ค่ะ

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์ทุกครั้ง

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. ลุยทลำยโกดังเก็บเครื่องมือแพทย์เถื่อนล็อตใหญ่ 
มูลค่ำของกลำงกว่ำ 100 ล้ำนบำท

 อเริ่มด้วยเรื่องดี ๆ จาก อย. ก่อนค่ะ    
        ขณะนี ้หน่วยงาน อย. ได้ผ่านการรบัรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
: 2008 และ ISO 27001 : 2013 ในงาน
ด้านศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ,          
งานศูนย ์คุณภาพและศูนย ์วิทยบริการ ,  
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ขอปรบมือดัง ๆ 
กับความส�าเร็จของ อย. ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบ
การท�างานสู่ความเป็นเลิศ สร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้บริโภคยิ่งขึ้น

  มาที่ข ่าวการตรวจจับผลิตภัณฑ์
สุขภาพผิดกฎหมาย 3 เรื่องใหญ่ ๆ เรื่องแรก                                                
อย. ร่วมกบั บก.ปคบ. บกุจบัโกดงัเกบ็ผลติภณัฑ์                                         
เคร่ืองมือแพทย์ ย่านซอยเพชรเกษม 81 
พบเครื่องมือแพทย์ผิดกฎหมาย มูลค่ากว่า 
100 ล้านบาท ทั้ง เบาะนวดไฟฟ้า, เครื่อง
นวดเท้า, เครื่องส่ัน น�าเข้าโดยชาวต่างชาติ 
หลีกเลี่ยงการขออนุญาต หลอกลวงว่าได้รับ            
อนญุาตแล้ว จงึขอเตอืนผูบ้ริโภค อย่าหลงเชือ่                 
โฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ช่วยบ�าบัด บรรเทา 
ความเจบ็ป่วย ของร่างกาย อาจได้รบัผลติภณัฑ์                             
ที่ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่ออันตราย

ระวังกันไว้ด้วย เมื่อเจ็บป่วย ขอให้ไปรักษา
ในสถานพยาบาลท่ีได้รับการจดทะเบียน
อย่างถูกต้อง เพื่อมิให้ได้รับอันตรายจากการ
รกัษาและการใช้ยาค่ะ ต่อด้วยขอเตอืนให้ระวัง                                     
กาแฟอ้างช่วยลดน�า้หนกั ยีห้่อ Brazil Potent 
Slimming Coffee ตรวจพบสารไซบทูรามนี                                          
อันตรายโดยเฉพาะต่อผู ้ป่ วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด พร้อมกันนี้ เตือนภัยระวัง 
“ผลิตภัณฑ์ หลินจือ LING ZHI” ไม่ได้
ข้ึนทะเบียนต�ารับยาแผนโบราณจาก อย.  
และ “ยาเม็ดสมุนไพรปันจ่อง” พบเร่ขายยา    
ใน จ.พระเยา อวดสรรพคณุรกัษาโรคเกนิจรงิ
  ปิดท้าย เริม่แล้ว รางวลั “อย. ควอลติี้ 
อวอร์ด ปี 2559” ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่    
เว็บไซต ์ อย. (www.fda.moph.go.th) 
ติดตามเก็บข่าวได้ใหม่ในฉบับส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ รับรองมีข่าวฮอต ข่าวเด็ด
ให้ระแวดระวังมาฝากแน่นอน อ่านฉลาก
ให้ถี่ถ้วนทุกครั้ง ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ใด ๆ
  ติดตามอ่านรายละเอยีดข่าวเพิม่เตมิ     
ได้ที ่เวบ็ไซต์ อย. (www.fda.moph.go.th)
อย. ย่อมาจาก ส�านักงานคณะกรรมการ          
อาหารและยา

    เรื่องที่สอง อย. จับมือ บก.ปคบ.
และหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จบักมุร้านขาย                                
ยาลดน�้าหนัก 4 ร้าน ใน จ.มหาสารคาม พบ
ยาลดน�้าหนัก มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท เตือน
หญิงสาวอย่าหลงเชือ่โฆษณาขายยาลดน�า้หนกั                               
ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ต่าง ๆ และ
ซื้อยามากินเอง เพราะยาลดน�้าหนักมักเป็น
วัตถุออกฤทธิ์มีผลข้างเคียงสูงท้ังต่อหัวใจ
และหลอดเลือด อาจถึงแก่ชีวิตได้ และ

  เรือ่งล่าสดุท่ีเพิง่แถลงข่าว คอื บุกจบั 
บุคคลที่โฆษณาว่าเป็นหมอพื้นบ้านรักษาโรค
สะเก็ดเงิน หลังสืบพบว่าสั่งจ่ายยาแคปซูล
แผนโบราณให้สาวชาวฮ่องกง จนท�าให้เกิด
แขนขาชา ตรวจวิเคราะห์ยาแผนโบราณ   
ในร้าน พบสารหนแูละปรอทเกนิค่ามาตรฐาน 



 สวัสดีครับ ผมเป็นพ่อบ้าน 

          มือใหม่ที่ต้องท�าหน้าที่แทน                                       

ภรรยาท่ีเพิง่คลอดลูกคนเลก็ของครอบครัว                                         

ช่วงนีผ้มจงึต้องเป็นคนไปซือ้ของเข้าบ้าน 

และต้องท�าอาหารให้ลูกชายคนโตทาน      

ซึ่งมื้อเช้าจะเป็นมื้อที่ผมไม่ค่อยมีเวลา

เตรียม จึงต้องอาศัยอาหารกึ่งส�าเร็จรูป

อยูบ่่อยครัง้ ผมอยากทราบว่ามวีธิเีลอืกซือ้

อาหารกึ่งส�าเร็จรูป หรือข้อควรระวังใน

การทานไหมครับ ขอบคุณครับ

 การเลอืกซือ้อาหารกึง่ส�าเรจ็รปู 

 นัน้ เราต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

จากผูผ้ลติทีเ่ชือ่ถอืได้ โดยก่อนซือ้ให้สงัเกต                                            

ที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ต ้องมี  ช่ือของ 

ผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่ตั้งของผู ้ผลิตหรือ 

ผู ้น�าเข้า เลขสารบบอาหาร วันเดือนปี      

ท่ีผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน      

และภาชนะบรรจตุ้องอยูใ่นสภาพเรยีบร้อย                                   
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

ครอบครัวยุคใหม่ กับ “อาหารกึ่งส�าเร็จรูป”   

ไม่รั่ว หรือมีรอยฉีดขาด  ส่วนข้อควรระวัง                                        

ในการบริ โภคอาหารกึ่ งส� า เร็จรูปนั้น                                        

เราไม่ควรรับประทานอาหารประเภทนี้                                          

อย่างเดียวเป็นเวลานาน ๆ เนื่องจาก                                      

ส่วนประกอบหลกัจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรต                                           

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะท�าให้ร่างกายขาด

สารอาหารบางอย่างได้ โดยเฉพาะพวก  

โปรตนีจากเนือ้สตัว์และผกั เม่ือปรงุอาหาร          

กึ่งส�าเร็จรูปจึงควรเติมเนื้อสัตว์ ไข่ หรือ

ผักสดลงไปด้วย เพื่อให้ได้รับสารอาหาร               

ครบทุกหมู่ และเพียงพอกับความต้องการ

ของร่างกาย

 ปัจจุบัน “อำหำรกึ่งส�ำเร็จรูป” เข้ำมำมีบทบำทกับชีวิตของคน
เรำมำกขึ้น เนื่องจำกต้องเร่งรีบ ตื่นแต่เช้ำไปท�ำงำน หลำยครอบครัว 
ลูก ๆ ต้องทำนอำหำรบนรถในขณะเดินทำงไปโรงเรียน เพรำะกำรที่
แม่บ้ำนต้องออกไปท�ำงำนนอกบ้ำน จึงท�ำให้ไม่สำมำรถเตรียมอำหำร
เช้ำได้ทุกวัน ท�ำให้อำหำรกึ่งส�ำเร็จรูปได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำย
เพรำะปรุงง่ำย ใช้เวลำไม่นำนก็สำมำรถน�ำมำรับประทำนได้ วันนี้
เรำจึงจะมำบอกเคล็ดลับวิธีกำรเลือกซ้ือ “อำหำรก่ึงส�ำเร็จรูป” 
ให้คุณผู้อ่ำนทรำบกันค่ะ

เปด 

บะหมี่ถวยกึ่งสำเร็จรูปรสหมูนุม คััพ

เสนเหนียวนุม

หอมอรอยถึงรสหมูนุม

เปด 

บะหมี่ถวยกึ่งสำเร็จรูปรสหมูนุมรูปรสหมูนุม คััพ

เสนเหนียวนุม

หอมอรอยถึงรสหมูนุม

เปด 

บะหมี่ถวยกึ่งสำเร็จรูปรสหมูนุม

เปด 

บะหมี่ถวยกึ่งสำเร็จรูปรสหมูนุมรปร

เปด เปด 

ร็จรรูู

คััพ

เสนเหนียวนุม

หอมอรอยถึงรสหมูนุม

ผลิดโดย / Manufactured by

จัดจำหนายโดย /Distributed by

วันที่ผลิต/วันที่ควรบริโภคกอน ดูใตถวย 

คััพ

เสนเหนียวนุมหอมอรอยถึงรสหมูนุม

เปด 

 อย่าลมืนะคะ หากท่าน                                  

ผู ้ อ ่ าน มีข ้อสงสัยเ ก่ียวกับ                     

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถ               

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

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์         
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงาน                    

คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่  

88/24 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

11000 พบกันใหม่ ในฉบับหน้านะคะ 

ขอบคุณค่ะ

ผลิต 
20 11 15  

ควรบริโภคก่อน
20 04 16  
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รอบรู้เรื่องยา น�ยทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

หลักวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน          
(Good Pharmacy Practice :GPP)

แนวโน้มของสถำนกำรณ์ ในปัจจุบัน ก�ำลังปรับเปลี่ยน            
จำก “ร้ำนขำยยำ”สู่กำรเป็น “ร้ำนยำ” มีกำรน�ำ “ระบบคุณภำพ” 
มำใช้เพื่อยกระดับคุณภำพของกำรให้บริกำร กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(Risk management) และกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ภำยในร้ำน   

ที่มุ่งเน้นให้เกิดควำมปลอดภัยด้ำนยำแก่ผู้มำรับบริกำร

“

”
“ร้ำนขำยยำ”          เป็นสถานบรกิารด้านสขุภาพทีเ่ป็นทีพ่ึง่ของประชาชนในชมุชน                                                                                                

มาอย่างยาวนาน  มีความใกล้ชิดกับชุมชน  ทั้งด้วยความเป็นกันเองของเภสัชกรหรือ
บคุลากรผูใ้ห้บรกิารในร้านขายยา กบัผูท้ีม่าขอรบับรกิาร การให้บรกิารด้วยการบรูณาการ
องค์ความรู้ทางเภสัชกรรมในการเลือกสรรยา ตลอดถึงการให้ค�าแนะน�าที่สอดคล้อง 
กบัวถิชีีวิตของแต่ละบคุคล หรอืแม้กระทัง่การมช่ีวงเวลาเปิดท�าการของร้านทีส่อดคล้อง
กับบริบทของชุมชนในละแวกนั้น  

ตอนที่ 1

 ทิศทาง แนวโน้มของสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน ก�าลังปรับเปลี่ยนจาก “ร้าน
ขายยา” สู่การเป็น “ร้านยา” มีการน�า 
“ระบบคุณภาพ” มาใช ้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพของการให้บริการ การจัดการ
ความเส่ียง (Risk management) และ
การบริหารงานต่าง ๆ ภายในร้านที่มุ่งเน้น
ให้เกิดความปลอดภัยด้านยาแก่ผู ้มารับ
บริการ เป็นการสร้างการยอมรับ และ
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้มารับบริการไม่ว ่า
จะเป็นการได้รับยาท่ี “ถูกคน ถูกโรค
ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกเวลา” จากเภสัชกรผู้มี 
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ให้บรกิารด้านยา การได้รบัยาท่ีมีคุณภาพดี
ภายใต้สภาวะการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อ

 ด้วยเหตุข้างต้นจึงเป็น                          
ทีม่าของค�าว่า“เภสชักรรมชมุชน  
(Community pharmacy)”                   
ซึ่ งสื่อถึงการให ้บริการทาง
เภสัชกรรมท่ีมีความสอดคล้อง
กบับรบิทของชมุชนทีร้่านขายยา 
นั้นตั้งอยู่ และด้วยงานบริการ
ที่มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดแก่
ผู ้มารับบริการมากกว่าการ
มุง่เน้นการ “ขาย” จึงเป็นท่ีมา          

อย่างหน่ึงของการเรียกร้านขายยาท่ีให้บริการในลักษณะนี้ว่า “ร้านยา” แทนที่ค�าว่า 
“ร้านขายยา”ที่เป็นภาษาทางกฎหมาย
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ไม่ให้ยานั้นเสื่อมคุณภาพก่อนวันหมดอายุ
บนฉลาก การมรีะบบการควบคมุยาหมดอายุ     
ภายในร ้านที่ดี เพื่อให ้แน ่ใจว ่าจะไม ่มี
ยาหมดอายุถูกจ่ายออกไป และที่ส�าคัญ
อย่างหนึง่คอืการจดัการระบบต่าง ๆ  ภายใน
ร้านจะเป็นการป้องกันตนเองของร้านยา
จากการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษในชั้นศาล 
(เพ่ือให้มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์

ให้ร้านขายยาได้มีแนวทางในการพัฒนา
ให้เกิด “ระบบคุณภาพ” ขึ้นภายในร้าน
ขายยา เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้
ได้รับความปลอดภัยด้านยา และเป็นการ
ป้องกนัตนเองของร้านยาจากการถูกฟ้องร้อง 
ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักฐาน ระบบ และเอกสาร
ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาล

ของตนเองภายใต้พระราชบัญญัติความรับ
ผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภยั พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัิ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551) 

 ด้วยเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
จึงเป็นที่มาของการออกกฎหมาย“หลักวิธี
ปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน” เพื่อกระตุ้น

ทุกร้านต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติแล้วจะ
เป็นเง่ือนไขทางกฎหมายส�าคัญที่ท�าให้
ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตร้านขายยา
ได้

 ทั้ งนี้  ไม่เ พียงแต่ร้านขายยา
แผนปัจจุบัน (ข.ย.1) เท่านั้น ร้านขายยา
แผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ 

 “หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
ชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP)”                                  
ส�าหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)  
ได้รับการประกาศเป็นกฎหมายภายใต้ 
“กฎกระทรวงการขออนุญาต และ
การออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
พ.ศ. 2556” ซึ่งออกตามความในพระราช                     
บัญญั ติยา พ.ศ .  2510 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก�าหนด
เกีย่วกบัสถานที ่อปุกรณ์ และวธิปีฏบิติัทาง                                      
เภสชักรรมชมุชนในร้านขายยาแผนปัจจบุนั                          
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 โดย
เป็นข้อก�าหนดที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ยาอันตรายหรือ ยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2)               
ร้านขายยาแผนปัจจบุนัเฉพาะยาบรรจเุสรจ็       
ส�าหรับสัตว ์ (ข.ย.3) และร ้านขายส่ง
ยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.4) จะต้องปฏิบัติตาม                       
และจะต้องผ่านการประเมนิ GPP ของแต่ละ 
ประเภทของร้านขายยาเพื่อให้สามารถ  
ต่ออายุใบอนุญาตได้ด้วยเช่นกัน

 รายละเอียด
ของเกณฑ ์การผ ่าน 
GPP เป็นอย่างไรนั้น
ติดตามได้ในฉบับหน้า
ครับ...



12
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“น�ำ้ส้มสำยช”ู
เปรี้ยวนี้มีประโยชน์

 ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/29352-%60น�้าส้มสายชู%60สารพัดประโยชน์ใกล้ตัว.html

“น�้ำส้มสำยชู”

“

”
      เครื่องปรุงรสอาหารสารพัดประโยชน์ ท่ีไม่ได้ให้แค่ความเปรี้ยว 
อย่างเดยีว แต่กลบัสามารถช่วยเรือ่งงานบ้านงานครวัให้กบัคณุแม่บ้านได้หลายอย่างเลยทเีดยีว 
ไปดูกัน...
 เริ่มกันที่งานครัว...

 B ปัญหาเตาอบ ถาดอบ เครื่องครัวแสตนเลสและพื้นครัวเป็นคราบสกปรก
ล้างยากให้ใช้น�้าส้มสายชูเช็ดถู คราบฝังแน่นกับเศษอาหารตามพื้นหรือเครื่องครัว จะท�าให้
หลุดง่าย ไม่ต้องเปลืองแรงขัดหรือหากหม้ออลูมิเนียมเป็นคราบด�าใช้น�้าส้มสายชูละลายขี้เถ้า
แล้วน�ามาขัดถูก็จะสะอาดเอี่ยม

 B วิธีก�าจัดมดในครัว ใช้น�้าส้มสายชูเช็ดตรงทางเดินมด จะท�าให้มดไม่เดินมา 
ตรงบริเวณที่เราเช็ดน�้าส้มสายชูไว้
 มาถึงประโยชน์ในการท�าอาหาร... 

 B หากต้องการทอดอาหารไม่ให้อมน�า้มันให้เตมิน�า้ส้มสายชูลงไปในน�า้มนัเลก็น้อย

 B ดับกลิ่นคาวเนื้อสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเนื้อวัว ให้แช่น�้าเกลือผสมน�้าส้มสายชู
ก่อนเก็บเข้าตู้เย็น จะท�าให้กลิ่นคาวไม่ออกมารบกวน

 B ย่างปลาไม่ติดตะแกรง ให้น�าน�้าส้มสายชูมาทาให้ท่ัวตะแกรงก่อนย่างปลา จะ
ท�าให้เนื้อปลาไม่ติดตะแกรง แถมยังท�าความสะอาดตะแกรงได้ง่ายอีกด้วย

 ปิดท้ายด้วยงานบ้าน...

 B ท�าความสะอาดกระจกบานเกรด็ 
หากกระจกบานเกร็ดมีคราบสกปรกให้ผสม
น�้าส ้มสายชูกับน�้าแล้วน�ามาล้าง รับรอง
สะอาด  ใส  เงางาม

 B ฝักบวัอดุตนั หากฝักบวัในห้องน�า้                                   
เกดิอดุตนั ให้ถอดฝักบัวออกมาแช่น�า้ส้มสายชู    
ปัดท�าความสะอาดด้วยแปรง จิ้มตามรูด้วย
เข็มหมุด แล้วล้างให้สะอาดอีกครั้งก่อน เพียง
เท่านี้น�้าจากฝักบัวก็ไหลแรงเหมือนเดิม

 B คราบสนิ ม  ค ร าบสกปรก
บนอ่างล้างมือ อ่างอาบน�้า ราวโครเมียม
ให้ผสมน�้าส้มสายชูกับน�้าสบู่ เช็ดถูท�าความ
สะอาด 

 B ซักผ ้าขาวเสื้อผ ้าสีขาวเมื่อ
ใช้ไปนาน ๆ มักจะมีสีขาวขุ่น ฉะนั้นเพ่ือให้
เสื้อผ้ายังคงขาวสะอาด ให้ผสมน�้าส้มสายชู
ลงไป ในขณะซักจะท�าให้ผ ้าขาวสะอาด   
ยิ่งขึ้น
 ขอแถมอีกนิด... เวลาไปเที่ยวทะเล 
หากถูกพิษของแมงกะพรุนไฟ ให ้ราด
น�้าส้มสายชูตรงบริเวณท่ีถูกแมงกะพรุนทันที 
จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแสบ
ปวดร้อนได้ค่ะ โอ้โห....สารพัดประโยชน์
ขนาดนี้ มีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะ

VINEGAR

1001  uses

น�้ำส้มสำยชู
White

เวลำไปเที่ยวทะเล หำกถูกพิษของแมงกะพรุนไฟ            
ให้รำดน�้ำส้มสำยชูตรงบริเวณที่ถูกแมงกะพรุนทันที        
จะสำมำรถช่วยบรรเทำอำกำรปวดแสบปวดร้อนได้
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่ำจำกเครือข่ำย 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (2)  

ทุ กโครงการของงานพัฒนาเครือข่าย ได้มีการเดินหน้าด�าเนินกิจกรรมตามแผนการด�าเนินงานที่วางไว้กันอย่างเต็มที่ 

 ขอเริ่มต้นกันด้วย โครงการ อย.น้อย จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนน�า อย.น้อย ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ�า 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การประชุมครั้งนี้    

เพื่อให้คณะกรรมการครูแกนน�า อย.น้อย ครูแกนน�า อย.น้อยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ได้มาอัพเดทความรู้

เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแผนการด�าเนินงานโครงการ อย.น้อย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ ได้เจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม ่ 

นั่นก็คือแรงงานต่างด้าวเพื่อนบ้านชาวพม่า ที่เข้ามามีบทบาทด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมากขึ้น และมีการ   

ลงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพื่อส�ารวจและคัดเลือกโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ท�างานอยู่จ�านวนมาก      

และมีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม “แรงงาน AC (Asean Community) สุขภาพดี บริโภคปลอดภัย” เพื่อรณรงค์

ให้แรงงานต่างด้าว ตระหนักถึงความส�าคัญของการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

ลงพื้นที่ดูสถานที่โรงงานใน จ.สมุทรปราการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2558

ลงพื้นที่ดูสถานที่โรงงานใน จ.สมุทรสาคร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558



ปีที่ 7  ฉบับที่ 74  ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2558

14

หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

ที่ กฎหมายมีผลบั งคับใช ้  ก� าหนดให ้

มีอายุ 3 ปี จะหมดอายุในวันที่ 8 กันยายน 

2561 และผู้ประกอบการต้องเตรียมตัว 

ในการศึกษาข้อมูลพระราชบัญญัติ รวมถึง

กฎหมายฉบับรองที่จะออกมาเพื่อรองรับ

พระราชบัญญัติเครื่องส�าอางดังกล ่าว

ต่อไป 

 พระราชบัญญัติ เครื่องส�าอาง 

พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ เน้นมาตรการส่งเสริม

ทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการอ�านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการสามารถผลิต

เครื่องส�าอางตามมาตรฐานของประเทศ

คูค้่าได้ แต่ต้องไม่มกีารน�ามาขายในประเทศ                                         

ส่วนด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค มมีาตรการ  

ก�าหนดให้ผู ้ประกอบการต้องรายงาน

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้เครื่องส�าอาง มีมาตรการเรียกเก็บ

คืนเครื่องส�าอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้                                        

จากท้องตลาด ก�าหนดให้มีด่านตรวจสอบ 

เครื่องส�าอางน�าเข้า และยังให้อ�านาจ   

ในการเพกิถอนใบรบัจดแจ้งเครือ่งส�าอางได้  

ในกรณีที่เป็นเครื่องส�าอางที่มีการผลิต

หรือน�าเข้าเครื่องส�าอางไม่ตรงตามที่

จดแจ้ง หรอืเป็นเครือ่งส�าอางทีไ่ม่ปลอดภยั  

ในการใช้ หรือกรณีที่ผู ้จดแจ้งได้เปล่ียน

หรอืเพิม่เตมิวตัถปุระสงค์ของเครือ่งส�าอาง  

นั้นไปเป ็นวัตถุอื่น  เช ่น ยา อาหาร 

หรือ เครื่องมือแพทย์ และมีการเพิ่มบท     

ก�าหนดโทษ  ส�าหรับผู ้ที่กระท�าฝ ่าฝ ืน

กฎหมายให้แรงกว่าเดิม เช่น ผู ้ใดผลิต

เพื่อขาย หรือน�าเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้าง

ผลิตเครื่องส�าอางที่มีสารห ้ามใช ้เป ็น

ส่วนผสม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี                                           

หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ และผู ้ใดขายเครื่องส�าอางที่มี

สารห้ามใช้เป็นส่วนผสม ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม ่ เกินสามป ี  หรือปรับไม ่ เกิน

สามแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ทั้งนี้   

ยังได้น�ามาตรการก�ากับดูแลการโฆษณา

เครื่องส�าอางมาบัญญัติไว้ จากเดิมที่ต้อง

อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงจะท�าให้ อย. 

สามารถท�างานได้สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มสิทธิของ

ผู้ประกอบการในการอทุธรณ์ค�าสัง่ต่าง ๆ ได้                            

เพือ่ให้การท�างานของภาครฐัมคีวามโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ และลดการใช้อ�านาจ  

โดยมิชอบอีกด้วย

 และโครงการพฒันาการมส่ีวนร่วม             

ของประชาชนในการด�าเนินงานของ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

จัดท�าแผนการด�าเนินงานพัฒนาการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงาน           

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ณ โรงแรมริชมอนด ์ จังหวัดนนทบุรี      

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยมี

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ เ พื่ อ ใ ห ้ ค ณ ะ ท� า ง า น

ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ทบทวนและจัดท�าแผนการด�าเนินงานโครงการฯ เพื่อน�ามาเป็นกรอบการด�าเนินงาน

และขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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อย.แอ็คชั่น

กำรประชมุคณะท�ำงำนจดัเตรียมข้อมลูส�ำหรับกำรแถลงข่ำวหรอืให้ข่ำวของโฆษก อย.  ครัง้ที ่1 ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

 ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการประชุมคณะท�างานจัดเตรียมข้อมูลส�าหรับการแถลงข่าวหรือ
ให้ข่าวของโฆษก อย. ครั้งที่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ชั้น 6 อาคาร 5 ตึก อย. 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558     
โดยในการนี้ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุม 301        
ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ก�รประชุมคณะกรรมก�รอ�ห�รแห่งช�ติ
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อย.แอ็คชั่น

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพ และ 
พ.ต.ท.สง่า เอี่ยมงาม พนักงานสอบสวนผู้ช�านาญการพิเศษ กก.4 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.ณรงค์ อ�าภาภัย พนักงานสอบสวนผู้ช�านาญการพิเศษ กองปราบปราม 
แถลงข่าวร่วมกนั หลังเจ้าหน้าทีท่ัง้ 4 หน่วยงาน บกุจบัผู้แอบอ้างเป็นหมอ ชือ่ “หมอหนุ่ม อนวุฒัน์ ทบัคง” บ้านเลขที ่16 ม.6 ต.วดัหลวง อ. พนสันคิม จ.ชลบรุ ี
ส่ังจ่ายยาแคปซูลแผนโบราณให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติหลายราย ท�าให้เกิดแขนขาชา พบสารหนูและปรอทเกินมาตรฐาน ณ ห้องประชุม อย. ชั้น 6 อาคาร 4 
จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558

อย. บูรณำกำรร่วมกับ บก.ปคบ. , สบส. , สสจ.ชลบุรี บุกจับหมอเถ่ือน สั่งจ่ำยยำแผนโบรำณให้ผู้ป่วยชำวต่ำงชำติ ตรวจพบสำรหนูและปรอท
เกินมำตรฐำน อันตรำยต่อผู้บริโภค ยึดของกลำงมูลค่ำมหำศำล

 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบก.ปคบ.
และ พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขะ ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงข่าว หลังเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับ 
ต�ารวจ บก.ปคบ. บกุจบัโกดงัเกบ็เครือ่งมอืแพทย์ผดิกฎหมาย น�าเข้าโดยชาวต่างชาต ิ ย่านเพชรเกษม 81 
และบุกจับแหล่งขายยาลดน�้าหนักผ่านทางเฟซบุ๊ค ที่ จ.มหาสารคาม ในการน้ี ได้ประสานกับ สสจ.
มหาสารคาม , ต�ารวจกองบังคับการ ,  ต�ารวจท่องเที่ยว , ต�ารวจทางหลวง และต�ารวจปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี(ปอท.) ณ ห้องประชุม อย. ชั้น 6 อาคาร 4 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. โชว์ 2 ผลงำน ทลำยโกดังกักเก็บเครื่องมือแพทย์เถื่อน ย่ำนเพชรเกษม และ
บุกจับแหล่งขำยยำลดน�้ำหนักผ่ำนทำงเฟซบุ๊ค อันตรำยต่อผู้บริโภค ยึดของกลำงมูลค่ำมหำศำล


