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03 Hot Issue

บก.  บอกข่าว

วัตถุประสงค์ อย. Report

1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่างๆ	 

	 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.	เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว	รวมท้ังผลงานเด่น	

	 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์		

	 และการดำาเนินงาน

4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

ภก.วีระชัย	นลวชัย		ผู้อำานวยการกองพัฒนาศักภาพผู้บริโภค

กองบรรณาธิการ

นางผุสดี		เวชชพิพัฒน์				 นางสาวทิพากร		มีใจเย็น

ภก.ศุภกาญจน์		โภคัย											ภญ.ศิริกุล		อำาพนธ์

นายบุญทิพย์		คงทอง				 นางสุวนีย์		สุขแสนนาน		

นายวัชรินทร์		เครือเนียม							 ภก.วิษณุ		โรจน์เรืองไร

นางสาวดนิตา		เทียบโพธ์ิ		 นางสาวสุภมาศ		วัยอุดมวุฒิ		

นางสาวรมิดา		ธนธนวัฒน์	 นางสาวนะรารัตน์		แสนสุข	

นางสาวกรกมล		พิพัฒน์ภูมิ	 นางสาวนันทิยา		ถวายทรัพย์	

นายทวชา		เพชรบุญยัง	 					

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค		สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา		

กระทรวงสาธารณสุข		อำาเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000

โทรศัพท์	:	0	2590	7114,	0	2590	7117		โทรสาร	:	0	2591	8474

														e-mail	address	:	oryor@fda.moph.go.th

พิมพ์ที่

สำานักงานกิจการโรงพิมพ์		องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

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

ย�ลดคว�มอ้วน... ใครบอกว่�ไม่อันตร�ย

	 ราบสวัสดีและถือโอกาสแนะนำาตัวในโอกาส

	 มารับตำาแหน่งใหม่แก่ผู้อ่านวารสาร	อย.	Report	

ทุกท่านนะครับ	ผม	ภก.วีระชัย	นลวชัย	ผู้อำานวยการ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	มารายงานตัว	และเริ่มปฏิบัติงาน	เมื่อ		

วันศุกร์ที่	 26	 เมษายน	 2556	 เนื่องจากต้องศึกษางานที่ต่างจากเดิมที่เคย

ปฏิบัติมาและใช้เวลาปรับตัวบ้างเล็กน้อย	 ทำาให้มารับใช้ผู ้อ ่านวารสาร	

อย.	Report	ฉบับเดือนพฤษภาคม	ไม่ทัน	ต้องขออภัยไว้	ณ	ที่นี้ด้วยครับ

	 	 สำาหรับ	 อย.	 Report	 ฉบับนี้ 	 ผู ้อ่านทุกท่านจะได ้รับความรู ้

เรื่องผลิตภัณฑ ์สุขภาพและความเคลื่อนไหวที่สำ าคัญของสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 เหมือนเดิมครับ	 เริ่มจาก	 กองพัฒนา

ศักยภาพผู้บริโภค	 ได้พัฒนาเว็บไซต์	 www.oryor.com	 ใหม่แล้วนะครับ	

เพื่อให้รูปโฉมดูทันสมัย	น่าเข้าชมมากยิ่งขึ้น	แต่ยังคงสาระประโยชน์และ

ข่าวฮอต	 ๆ	 ของ	 อย.	 ที่แจ้งกันแบบสด	 ๆ	 ให้ได้ติดตามกัน	 	 อย่างทันท่วงที

เสมอครับ

	 	 คอลัมน์เก็บข่าว...เล่าเรื่อง	 ก็มีเรื่องยาอัลปราโซแลม	ที่ยกระดับ

เป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท	2	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	17	

มิถุนายน	 2556	 นี้	 ฝากยำ้าร้านขายยาทุกแห่ง	 หากยังหลงเหลือในร้าน

ให้รีบส่งคืนบริษัทผู้ผลิต	นำาเข้า	หรือจำาหน่าย	ให้หมด	ประชาชนผู้ป่วย	หากมี		

ความจำาเป็นในการใช้ยาอัลปราโซแลม	 ต้องได้รับการตรวจรักษาและจ่ายยา

โดยแพทย์จากสถานพยาบาลภาครัฐหรือเอกชนตามความสะดวกและฐานะ

ของแต่ละท่านครับ

	 	 สุดท้ายน้ี	ฝากความปรารถนาดีและห่วงใยสุขภาพทุกท่าน	ช่วงนี้			

ฝนตกแทบทกุวัน	เดนิทางขบัขีร่ถระวงัอบุติัเหตุ	และรกัษาสขุภาพด้วยนะครบั

ไขปัญห�เรื่อง “กลิ่นตัว”

เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556 (3)

ว้�ว!! เปิดตัวแล้ว โฉมใหม่ www.oryor.com

ก�รแบ่งสัดส่วนในก�รให้บริก�ร
ของ “ ร้�นย�สมัยใหม่ ”

รวมพลังสร้�งคว�มรู้สู้ภัยนำ้�มันทอดซำ้�   
รู้ทันโฆษณ�

ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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รวมพลังสร้างความรู้สู้ภัยน�้ามันทอดซ�้า รู้ทันโฆษณา 

โดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

	 เมื่อวันที่	5-6	มิถุนายน	2556	
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา	(อย.)	ได้ร่วมกับคณะทำางานภาค
ประชาชน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	
เรื่อง	 “เสริมสร้างความรู้สู้ภัยน�้ามัน
ทอดซ�้ า  รู ้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ ์
สุขภาพที่กล ่าวอ ้างเกินจริง ”	ที่
โรงแรมปรินซ ์ 	 พาเลซ	 มหานาค	
กรุงเทพ	โดยมี	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา	 เป็นประธาน	 	 เราใช้เวลา	2	วัน
เต็ม	 ๆ	 ในวันแรก	 มีการเสวนาเรื่อง	

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้าง
เกนิจรงิ	พร้อมกจิกรรมกลุม่เพือ่แลกเปลีย่น	
เรยีนรู	้ และวนัท่ีสอง	 เสวนาเร่ือง	 เรียนรู้	
การจัดการนำ้ามันทอดซำ้า	 มีผู ้เข้าร่วม
อบรมจำานวน	 100	 คน	 ประกอบด้วย
เครือข่ายคณะทำางานภาคประชาชน	
ได ้แก่	 แกนนำาชุมชน	 อาสาสมัคร
สื่อวิทยุชุมชน	 และนักศึกษา	 เป็นต้น	
โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจมากมาย	
ทั้งสื่อโทรทัศน์	ช่อง	5	ช่อง	7	ช่อง	9	
Thai	 PBS	 และสถานวีทิยชุมุชน	 ซึง่จะ	
เป ็นสื่อกลางในการเผยแพร ่ความรู ้

สู่ประชาชนในวงกว้าง	 เพื่อให้ผู้บริโภค
ทราบและตระหนักถึงอันตรายของ
การใช ้นำ้ ามันทอดซำ้า	และรู ้ เท ่าทัน
การโฆษณา	
 คุณทราบไหมว ่า	 ป ัจจุบัน
คนไทยนิยมบริโภคอาหารที่ปรุงด้วย
การทอดมากขึ้น	โดยมีการบริโภคนำ้ามัน
พืชกว่า	800,000	ตันต่อปี	นำ้ามันที่ใช้ใน
การประกอบอาหาร	 โดยเฉพาะนำ้ามัน
ที่ ใช ้ ทอดอาหารแล ้ วจะ เ กิ ดสาร
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ยาลดความอ้วน	ส่วนใหญ่เป็นยาที่อาจเกิดอันตรายได้สูง	หรือบางตัวเป็นยาที่เพิกถอนทะเบียนตำารับแล้ว	ดังนั้น

ก่อนใช้ยาจึงต้องได้รับการตรวจและรับคำาแนะนำาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

อย่าซื้อยาลดความอ้วนมากินเอง	โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต	เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้	

การกินยาลดความอ้วนอาจทำาให้นำ้าหนักลดลงเร็ว	แต่ไม่สามารถทำาให้นำ้าหนักคงอยู่ถาวร	หรือบางรายกลับอ้วน	

ขึ้นมากกว่าเดิมเสียอีกเมื่อหยุดยา

“หลายคนคิดไปเองว่าอ้วน 
และพยายามลดความอ้วน โดยไม่ค�านึงถึงผลร้ายที่ตามมา

...อาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต...”

ระวัง!! อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์อ้างลดอ้วน

ลดความอ้วนง่าย ๆ ด้วยตัวคุณ

รู้แล้วบอกต่อ.....

ยาลดความอ้วน... 
ใครบอกว่าไม่อันตรายไม่อันตราย

		 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 /	 กาแฟท่ีโฆษณาอวดอ้างลดความอ้วน	

มักลักลอบใส่สารไซบูทรามีน	ซึ่งเป็นยาที่	อย.	ได้เพิกถอนทะเบียนแล้ว	เพราะ

มีความเสี่ยงทำาให้ผู้บริโภคหัวใจหยุดเต้น

,  รับประทานอาหารให้เหมาะสม	 ไม่อดอาหาร	 แต่เลือกอาหารที่จะ

	 รับประทาน	เช่น	หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด	หรืออาหารที่มีปริมาณ

	 ไขมันสูง	หรืออาหารประเภทที่มีปริมาณนำ้าตาลมาก	เป็นต้น	 	

,  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยการบริโภค	เช่น	ไม่กินจุบจิบ  

,  หมั่นออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ	และพักผ่อนให้เพียงพอ

ภาพ	:	www.108health.com

ภาพ	:	www.news.giggog.com	
	 www.healthyenrich.com



	 รับโฉมใหม่	สาระความรู้ยังอยู่ครบถ้วน	
	 เหมือนเดิม 	แถมเพิ่ มความน ่าสนใจ
และง่ายในการเข้าถงึ	ซึง่จะมทีัง้หมด	6	เมนนูะคะ	
ได้แก่	 Animation	 การ์ตูนยอดฮิตมีมาให้ชมกัน
ทุกชุด,	News	update	ไม่พลาดข่าวฮอต	ๆ	
จาก	อย. , 	Game	เกมมัน	ๆ	พร ้อมสาระ	

อย.ดอทคอม

05

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว,	 Library	 ห้องสมุด
อยู่ใกล้ตัว	ง่าย	ๆ 	แค่คลิก,	Media	รวบรวม
มาไว้ทีน่ีท่ีเ่ดยีว	ทัง้สารคดโีทรทศัน์	สารคดวีทิย	ุ
สปอต โทรทั ศน ์ 	 สปอตวิ ทยุ 	 และ เมน	ู
Print	 media	 แหล่งรวมสื่อสิ่งพิมพ์สาระดี	 ๆ	
จาก	อย.		 	

ป

	 จากที่เคยเกริ่นกันไปนานแล้วนะคะว่า	 เว็บไซต์	 www.oryor.com	 ของเราจะมีการปรับโฉม	
ครั้งยิ่งใหญ่	 ตอนนี้	 ไม่ต้องรอกันอกีแล้วค่ะ...เปิดตัวแล้วส�าหรับคลงัข้อมลูความรู้ที่น่าสนใจมาพร้อมกับ
ความสดใส	และง่ายต่อการค้นหา	มาให้เพื่อน	ๆ	ได้เข้าไปเยี่ยมชมและใช้ประโยชน์กันได้แล้วค่ะ

	 	 นีเ่ป็นแค่นำา้จ้ิม
เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เรายังมี
คู	่mascot	น่ารกั	สดใส	
ซาบซ่า	 ท่ีจะคอยพา
เ พ่ือน	 ๆ	 เข ้าไปชม
เว็บไซต ์ 	 อยากเห็น
เ ว อ ร ์ ชั่ น เ ต็ ม 	 ๆ	

ว้าว!! เปิดตัวแล้ว 
โฉมใหม่ www.oryor.com

รี บ ค ลิ ก เ ล ย น ะ ค ะ	
www.oryor.com....
แอบบอกข่าว กันก่อน
นะคะ	 อีกไม่นานเรา
จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับ	
mascot	คู่นี้	แต่จะเป็น
อะไรคอยติดตามกัน	
ใ ค ร เ ป ็ น แ ฟ น ค ลั บ
ตัวจริง	 ห้ามพลาดเลย
นะคะ....แต่ตอนนี้	 อย่า
รอช้าค่ะ	คลิกเลย....
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โดย	วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

เรื่อง ข้าว ข้าว (3)
 เขียนเรื่อง ข้าว ในแง่มุมของก�รเป็นอาหาร
ชั้นยอด และย�ชั้นดี ม�พอสังเขปแล้ว คร�วนี้
ลองม�พูดถึงเรื่องข้�วในก�รเป็นเครื่องส�าอาง 
กันบ้�ง

	 ในอดีต	ผลิตภัณฑ์จากข้าว	

เคยมีบทบาทอย่างมาก	 ในการเป็น

เครื่องประทินผิวกาย	โดยเฉพาะนำ้ามัน

รำาข้าว	 ใช้เป็นส่วนผสมของเครือ่งสำาอาง	

ในการทำาให้เกิดความอ่อนนุ่มชุ่มช้ืน	

(Emollients)	แก่	 ใบหน้า	และเนื้อตัว	

นอกจากนั้น	คนโบราณยังมีความเช่ือ

ว่า	 ข้าวสุก	 สามารถดูดหนองได้ดี	

เคยจำาได้ว ่า	 สมัยเด็กทุกครั้งที่เป็น

ปากนกกระจอก	 ซึ่งตรงมุมปากจะเป็น

แผลเปื่อย	มีหนองสีขาว	ๆ	 เหลือง	ๆ		

นั้น	แม่จะให้ใช้ข้าวสุกร้อน	ๆ	กดที่

แผลมุมปากไว้สักครู ่	 แล้วจึงเอาออก

ทำาเช่นนี้สัก	 3-4	 คร้ัง	 อาการจะค่อย

ทุเลา	 และหายได้ในที่สุด	 นอกจากนั้น	

บางคนยังใช้ประคบนิ้วที่เป็นเล็บขบ

กลัดหนอง	 เรียกว่าบทบาทของข้าวสุก

ในอดตี	มคีณุปูการตัง้แต่	ศรีษะจรดเท้า	

ทีเดียว	 สมัยก่อน	 เวลาเลี้ยงลูกไม่ได้

ดังใจ	 ผู ้ใหญ่จึงมักพูดว่า	 “เลี้ยงเสีย

ข้าวสุก”	อะไรประมาณนั้น	อ้อ!	แถมให้

อีกเรื่อง	 คือบทบาทของข้าวสุกในการ

ขจัดก้างปลาที่ติดคอ	โดยนำาข้าวสุก

ร้อนมาป้ันเป็นก้อนแล้วกลืนเข้าไปทัง้คำา	

ความร้อนจากข้าวจะทำาให้ก้างอ่อนตัว	

ประกอบกับความใหญ่ของข้าวปั้น	 จะ

ช่วยดันให้ก้างนั้นถูกกลืนลงกระเพาะ	

สรุปว ่า	 สมัยก ่อนใช ้ข ้าวสุกกำาจัด

ก้างขวางคอ	ผิดกับสมัยนี้	ข้าวยังไม่

ทนัสกุ	 เป็นแค่ข้าวเปลือก	 ก็พากันติด

คอระนาว	 ปัญหาเรื่องข้าว	 จึงมีให้พูด

ให้เถียงกันทุกวัน	ไม่มีวันหยุด	(ไม่ว่า

เสาร์-อาทิตย์	หรือวันนักขัตฤกษ์)

 แป้ง	 เป็นเครือ่งสำาอางท่ีใช้กัน

มายาวนาน	ในอดีตแป ้งส ่วนใหญ่

ทำาจากเมล็ดข้าว	 แต่ปัจจุบัน	 หากมิได้

ใช้เป็นอาหารแล้ว	 แป้ง	 มักทำาจาก

พืชหรือสารอื่น	 เช ่น	 มันสำาปะหลัง	

ข ้ าวโพด	 และยั งนิยมใช ้แร ่ 	 หรือ

ดินสอพอง	 (Talcum)	 การเล่นแป้ง 

ท่ีเห็นกันประจำาเพ่ือให้ขำาตามจอทีว	ี

หรือตามเทศกาลต่าง	ๆ	เช่น	สงกรานต์	

นั้น	 หากคิดกันให้ครบไม่ทราบจะยัง

ตลกหรือเปล่า	 เพราะเจ้าฝุ่นผงสีขาว

ที่ลอยฟ่องในอากาศ	หรือพอกหน้ากัน

จนหาตาไม่เจอนั้น	ล้วนเป็นแป้งทั้งสิ้น	

การนำามาละลายละเลงให้ลื่นตามพื้น

เวทีนั้น	 ก็เท่ากับนำาเมล็ดข้าว	 ข้าวโพด	

หัวมันมายำ่ า เหยียบอย ่างน ่าอนาถ
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ภาพ	:		www.google.co.th	,	www.pantipmarket.com	,	www.choieka.blogspot.com	,	www.onlyballapowder.com,		
	 	 www.vcharkarn.com	,	www.women.thaiza.com	,	www.womenworld.org	,	www.legendews.net	,	
	 	 www.nongjabokhospital.com	,	www.vcharkarn.com	,	www.siamglove.com	,

ก็ไม่ทราบจะโทษใคร	 เพราะคนที่นั่ง

หัวเราะหน้าจอทีวีนั้นแหละ	ควักเงินให้

เขาไปซื้อมาละลายเล่น	 เลยไม่รู้ว่าใคร	

“กินเป็น	ใช้เป็น”	กันแน่

 

	 เข ้าเนื้อหาวิชาการกันบ ้าง

ดีกว่า	บรรดาแป้งฝุ่นโรยตัว	(ความจริง

อยากให้ทาตัวมากกว่า	 เพราะการโรย 

อาจสูดดมเข้าระบบทางเดินหายใจ

ทำาให้เข้าสู ่ปอดได้)	 ซึ่งใช้	 Talcum	

เป็นส่วนประกอบมานับสิบ	ๆ	ปีนั้น	

ปัจจุบันพบว่า	 มีปัญหาความปลอดภัย

เสียแล้ว	โดยเฉพาะในเด็ก	เนื่องจาก

	Talcum	เป็นสารเคมีชื่อ	Magnesium	

Silicate	Hydroxide	และเกลืออื่น	ๆ	

ซึ่งเป็นหินแร่	 ไม่สามารถย่อยสลายได้

ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ	หากสูดเข้าไป

ทีละน้อยเป็นเวลานาน	 ๆ	 จะเกิดการ

สะสมในปอด	 โดยที่เซลล์บุผิวปอดจะ

ดักจับแป้งไว้เป็นก้อน	 ทำาให้มีปัญหา

เกี่ยวกับการหายใจ	 อาจทำาให้ปอด

อักเสบในเด็กทารก	 หรือกระทั่งเกิด

เนื้องอกในปอด	 (Talcosis)	 ถึงชีวิต

ข้อมูลกันต่อไป	 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน

มีการนำาแป้งจากพืช	 คือ	 แป้งข้าวโพด

และแป้งข้าวจ้าว	 มาแทน	 Talcum	

ซึ่งพบว่า	 นอกจากไม่เกิดอาการผื่น

แพ้แล้ว	ยังปลอดภัยอีกต่างหาก

	 ครับ ! 	 คง ไม ่พ ้นหน ้ าที่ เร า	

ผู้บริโภคจะต้องขยันอ่านฉลาก	 สำาหรับ

แป้งเด็กนั้น	 ยังมีข ้อห้าม	 “ห้ามโรย

สะดือเด็ก”	 เพราะหากมีเช้ือจุลินทรีย์

ที่แป้ง	 จะเล็ดลอดเข้าทางสะดือได	้

การเลือกซ้ือแป้งเด็ก	 จึงต้องดมูพีลาสตกิ	

หุ ้มห ่อมิดชิด	 โดยเฉพาะมีกระดาษ

ปิดรูที่ฝาขวด	 และต้องไม ่ลืมป ิดฝา	

หลังการใช้

	 เห็นที	 จะต้องจบเรื่อง	 ข้าว

ไว้เพียงเท่านี้	 ไม่อยากให้ถึง	 5	 ตอน	

เ ด๋ียวจะหาว ่าอิ งกระแสละครซีรี่ ส ์	

ทางทีวีที่มี	5	คุณชายแห่งวังจุฑาเทพ

  

ได้	 นอกจากนั้นยังพบว่า	 ผู้หญิงที่ใช้

แป้งประเภทนี้กับอวัยวะเพศ	เพื่อลด

การอับชื้นนั้น	 มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิด

มะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้น	โดยอาจเป็นไปได้ที่

แป้งสามารถเล็ดลอดเข้าไปในร่างกาย

ผ่านช่องคลอด	 มดลูก	 และท่อนำาไข่

เข้าสู่ช่องท้อง	(มติชน	:	9	เม.ย.	2556)	

ซึ่งที่เล่ามา	 ทั้งหมดเป็นเพียงข้อสังเกต		

จากงานวิจัยบางส่วน	ซึ่งต้องติดตาม
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ข่าว

 สวัสดีค่ะ พบกับเก็บข่�วในฉบับต้อนรับหน้�ฝน หล�ยคนคงจะชอบ เพร�ะอ�ก�ศไม่ร้อนเหมือนช่วงเดือนมีน�คม
และเมษ�ยน แต่ก็ขอให้ดูแลสุขภ�พกันด้วยนะคะ เพร�ะอ�จเป็นหวัดกันง่�ยๆ จ�กสภ�วะอ�ก�ศเปลี่ยนแปลง แต่อย่�งไร
ก็ต�มฉบับนี้เก็บข่�วยังนำ�เรื่องที่น่�สนใจม�บอกเล่�เช่นเดิมค่ะ...

17 มิ.ย. 56 ดีเดย์ ประก�ศยกระดับควบคุมอัลปร�โซแลมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 มีผลบังคับใช้แล้ว 

	 	 แรก	ขอเริ่มต้นด้วยข่าว	
	 	 เกี่ยวกับอัลปราโซแลม	
หรือที่รู ้จักกันในนาม	 “ยาเสียสาว”	
ขณะน ี ้ 	 อย.	 ได ้ประกาศยกระด ับ
ควบคุมอัลปราโซแลมให้ เป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ประเภท	 2	 มีผลบังคับใช้
ตามกฎหมาย	ตั้งแต่วันที่	17	มิถุนายน	
2556	 เป็นต้นไป	 มีผลให้ไม่สามารถ
ผลิต	 ขาย	 นำาเข้า	 ส่งออก	 ยกเว้น
กระทรวงสาธารณสุข	 หรือผู ้ได ้ร ับ
มอบหมาย	 สำาหรับการมีไว ้เพื ่อใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์	 จะต้องขอรับ
ใบอนุญาตมีไว้ ในครอบครองหรือ			
ใช้ประโยชน์ซึ ่ งวัตถุออกฤทธิ์ด้วย	
ดังนั ้น	ตั ้งแต่วันที ่กฎหมายบังคับใช	้
ร้านขายยา	ไม่สามารถมีไว้ในครอบครอง	
หรือขายอัลปราโซแลมให้กับผู้บริโภค
ได้อีกต่อไป	 จึงขอให้ส่งยาที่คงเหลืออยู่
คืนให้แก่บริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้าหรือ
ผู้แทนจำาหน่ายทั้งหมด	 หากประชาชน
ท่านใดจำาเป็นต้องใช้ยานี ้	 ขอให้ไป
พบแพทย์และรับยาดังกล่าวตาม
คำาสั่งแพทย์ในสถานพยาบาลเท่านั้น	
สำาหรับการจัดจำาหน่ายอัลปราโซแลม
ตั ้งแต่ว ันที ่ 	 17	 ม ิถ ุนายน	 2556	
เป็นต้นไป	 สถานพยาบาลทุกแห่ง

สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่กลุ่มเงินทุน	
หมุนเวียนยาเสพติด	 โทร.	 0	 2590	
7731-2	 หรือ	 0	 2590	 7739	 และ
ป ัจจ ุบ ันน ี ้ 	กลุ ่มเง ินท ุนหม ุนเว ียน
ยาเสพติด	 อย.	 ได้ปรับระบบการให้
บร ิการจำาหน่ายว ัตถ ุ เสพติดให้แก ่
สถานพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชน	โดยสามารถส่ังซ้ือวัตถุเสพติด	
ผ่านทางระบบออนไลน์ได้แล้ว	พร้อม
สามารถรายงานการใช้วัตถุเสพติดผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ด้วย	ซึ่งได้มีการอบรม
สถานพยาบาลทั่วประเทศไปแล้ว	 เมื่อ
วันที่	6	–	7	มิถุนายน	2556	ที่ผ่านมา	
ซึ่งก็เป็นมาตรการหนึ่งที่	อย.	สนองต่อ
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที ่ ให้
ส่วนราชการทบทวนและปรับขั้นตอน
การทำางาน	 นอกจากนี้	 อย.	 ยังพัฒนา	
ขยายบร ิการการเช ื ่ อมโยงข ้อม ูล
อิ เล ็กทรอนิคส์การนำาเข้า-ส่งออก	
แบบบูรณาการ	 หรือระบบ	 License	
per	 Invoice	 โดยเริ ่มเปิดให้บริการ
กั บ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ เ ค รื่ อ ง สำ า อ า ง เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์แรก	ต่อมาจะเปิดให้บริการ
ส ำ าหร ั บผล ิ ตภ ัณฑ ์ ว ั ตถ ุ อ ั นตราย
วัตถุเสพติด	ยา	อาหาร	และเคร่ืองมือแพทย์	
ตามลำาดับ	 เพื่อความสะดวก	 รวดเร็ว	
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้า..		
	 กลับมาที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผิดกฎหมายท่ี เก็บ ข่าวจะบอกเ ล่า
ให้ทราบ	 นั่นก็คือ	 เรื ่องของชาเจสัน	
ซึ ่ง	 อย.	 ตรวจพบผลิตภัณฑ์ชาเจสัน

วินเทอร์ที	 เลขสารบบอาหาร	 10-3-
25650-1-0001	 นำาเข้าเพ่ือจำาหน่ายโดย		
บริษัท	 เอส-คลาส	 อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำากัด	 มีส่วนประกอบที่ไม่ปลอดภัย
ในการบริโภค	 โดยมีส่วนประกอบของ	
Special	 spice	 ,	 Red	 clover	 และ	
Chaparral	 ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
อาหารใหม่ที่ต้องผ่านการประเมิน				
ความปลอดภัยของผลการศึกษา
ความเป็นพิษเรื้อรัง	 และผลการศึกษา
ความเป็นพิษ เฉียบพลัน เสียก่อน	
เพราะมี ความ เส ี ่ ย งที ่ จ ะ เก ิ ดพิษ
ต่อตับ	 นอกจากนี ้ยังแสดงชนิดของ
ส่วนประกอบไม่ตรงตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับที ่	 280	
พ.ศ.2547	 เรื่อง	ชาสมุนไพร	 ในขณะนี้	
อย.	 ได้ส่ังยกเลิกสารบบอาหาร	 ผู้นำาเข้า	
ต้องหยุดนำาเข้าผลิตภัณฑ์ทันทีและ
ให้เก็บผลิตภัณฑ์ออกจากท้องตลาด	
พร้อมกับขอให้ทุกร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวส่งคืนไปยังผู ้นำาเข้า	รวมทั ้ง
ได้แจ้งให้ด่านอาหารและยาทุกด่าน
เฝ้ าระวั ง ไม่ ให้ ผลิตภัณฑ์ชา เจสัน
วินเทอร์ทีเข้ามาจำาหน่ายในไทยแล้ว	
สำาหรับเรื ่องชาเจสัน	อย.	ได้ส่งข่าวนี	้
ให้สาธารณชนทราบ	 เพ่ือจะได้ระมัดระวัง			
ไม่ซื้อมาบริโภค...
	 ปิดท้ายฉบับนี้	 ขอให้ทุกท่าน
ดูแลสุขภาพกับโรคที่จะมากับหน้าฝน
ด้วย	สุขภาพดี	เริ่มต้นที่ตัวเรานะคะ...
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Q : 

Q&AQ&A

A :

ใช้ผลติภณัฑ์จดุกนัยงุอย่างถกูวธิ.ี..ปลอดยงุ ปลอดภยั

  ช ่วงนี้ ยุ งชุมมากและมี 

  ข ่าวการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกในหลายจังหวัด ดิฉัน

เป ็นห ่วงคนในบ ้านจึงไปหาซื้ อ

ยากันยุงเพื่อน�ามาไล่ยุง และเลือก

ชนิดท่ีมีกล่ินหอมมาใช้ เพราะคิดว่า

ไม ่น ่าจะเป ็นอันตราย แต ่พอได ้

กลิ่นควันก็รู้สึกมึนหัว จึงรบกวนขอ

ความรู้จาก อย. เกี่ยวกับอันตราย

ของยากันยุงค่ะ ?

  

  “ผลิตภัณฑ ์จุดกันยุ ง”   

	 	 เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและ

กำาจัดยุงที่นิยมใช้กันในทุกบ้านเรือน	

เพราะราคาไม่แพง	 หาซื้อง่าย	 และมี

หลายรูปแบบให้เลือกใช้	 ท้ังแบบเป็น

ขดกลมและเป็นแท่ง	ตามความสะดวก

ในการใช้งาน	เพียงแค่จุดไฟ	ผลิตภัณฑ์

จุดกันยุงจะปล่อยควันออกมาไล่ยุง	

เพื่อไม่ให้ยุงเข ้ามาบริเวณดังกล่าว	

โดยทั่ ว ไป ในผลิ ตภัณฑ ์ จุ ดกั นยุ ง

จะประกอบด ้วย	 สารเคมี ในกลุ ่ม

ไพรีทรอยด์	 (pyrethroids)	ซึ่งเป็น

สารสำาคัญที่ทำาหน้าท่ีออกฤทธิ์ไล่ยุง	

ผงขี้เลื่อย	ผงกะลาบด	ผงไม้บง	และ

ผงแป้งจากมันสำาปะหลัง	 นอกจากน้ี	

อาจมกีารแต่งส	ีกลิน่	และใส่สารป้องกนั	

เชื้อรา	 (Anti–Molding)	 เข้าไปใน

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จุดกันยุง	

จุดกันยุง	 ควรระมัดระวังในการใช ้	

เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได	้

จึงควรปฏิบัติดังนี้ 	 ควรใช ้ผลิตภัณฑ์

จุดกันยุงในห ้องที่มีอากาศถ ่ายเทดี	

ขาตั้ งหรือสิ่งรองผลิตภัณฑ์จุดกันยุง

ต ้องทำาด ้วยวัสดุโลหะหรือวัตถุอื่นที

่ไม่ติดไฟ	 ล้างมือทุกครั้งหลังการหยิบใช้

หรือสัมผัส	 และควรเก็บผลิตภัณฑ ์

จุ ดกั นยุ ง ไว ้ มิ ดชิ ดและพ ้ น มือ เด็ ก	

รวมถึงขณะใช ้ควรวางให ้ห ่ า งจาก

ของไวไฟหรือของที่ เป ็น เช้ือ ไฟได ้

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ค่ะ	

 ในปัจจุบันมีการผลิตผลิตภัณฑ์

จุ ด กั นยุ งที่ เ ป ็ นสู ต รผสมระหว ่ า ง

สารในกลุ่มไพรีทรอยด์กับสมุนไพร	 และ

ผลิตภัณฑ์จุดกันยุงที่ทำาจากสมุนไพร

ล้วน	ๆ	ได้แก่	ผงจากใบตะไคร้หอม	

ผงจากใบยูคาลิปตัส	ผงจากเหง้าขมิ้นชัน	

ผงจากใบสาบเสือ	 และผงจากใบสะเดา	

ออกมาจำาหน่ายมากมายอย่าลืมนะคะ	

	 		หากท ่ านผู ้ อ ่ านมีข ้ อสง สัย

เกีย่วกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ	 อย่าเกบ็ไว้ในใจ	

ส่งจดหมายมาถามเราที่ กลุ่มเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ

ผู ้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เลขที ่88/24 ถนนตวิานนท์ 

อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000	 เรารอคำาถาม

ของทุกท่านอยู่	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

นะคะ

โดยสารไพรีทรอยด์	(pyrethroids)	

ในผลิตภัณฑ์จุดกันยุงจะออกฤทธิ์

รบกวนการทำางานของระบบประสาท	

ทำาให้ยุงเกิดอาการ	knock-down	

จึ ง ช ่ ว ย ล ดอั ต ร า ก า ร กั ด ข อ ง ยุ ง

ใ นบริ เ วณที่ จุ ด ไ ด ้ ม ากถึ ง 	 8 0%	

นอกจากนี้ ยั งทำ า ให ้แมลงบินเป ็น

อัมพาตอย่างรวดเร็ว	 จึงช่วยป้องกัน

การรบกวนจากยุงรวมท้ังแมลงบิน	

อื่น	ๆ	ด้วย	แต่ทั้งนี้ประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์จุดกันยุงจะมากหรือน้อยข้ึน

อยู่กับอัตราการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์

จุดกันยุง	และขนาดของห้องที่วาง

ผลิตภัณฑ์จุดกันยุง	

	 อนัตรายจากสาร	‘ไพรีทรอยด์’				

สารนีจ้ะส่งผลกระทบต่อระบบประสาท	

และความ รุนแรงของอาการ พิษ

ขึ้ น อ ยู ่กั บ ชนิ ด แ ล ะป ริ ม าณขอ ง

ไพรีทรอยด์ที่เข้าสู่ร่างกาย	หากได้รับ	

สารไพรีทรอยด ์ในปริมาณสูงจะมี

อาการพิษเฉียบพลัน	 ได้แก่	 มึนงง	

ปวดศีรษะ	อาเจียน	กล้ามเนื้อกระตุก	

อ ่อนเพลีย	 ชัก	 หมดสติ	 เสียชีวิต	

ส ่วนอาการพิษอื่น	 ๆ	 ที่พบ	 ได ้แก ่	

อาการแพ้ทางผิวหนัง	คัน	มีผ่ืนแดง	

หากเข้าตาอาจก่อให้เกดิการระคายเคอืงได ้	

แ ต ่ ห า ก ใช ้ ใ น ขน าดหรื อ วิ ธี ก า ร

ใช ้ปกติ 	จะ ไม ่พบอาการพิษจาก

ไพรทีรอยด์อย่างไรกต็าม	ผูใ้ช้ผลติภณัฑ์	

 ช ่วงนี ้ เป็นฤดูก�ลแห่งก�รระบ�ดของโรคไข้เลือดออก และ
หล�ยบ้�นมักไล่ยุงโดยใช้ “ผลิตภัณฑ์จุดกันยุง” เพร�ะห�ซื้อง่�ย ร�ค�
ไม่แพง โดยที่ไม่รู้เลยว่�... ห�กใช้ผลิตภัณฑ์จุดกันยุงไม่ถูกวิธี อ�จจะได้
รับอันตร�ยที่แฝงม�ได้
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ด้วย “ระบบคุณภ�พ” เป็นสิ่งที่กำ�ลังจะเป็นข้อกำ�หนดของกฎหม�ยภ�ยใต้ 
(ร่�ง)ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข เรื่อง ก�รกำ�หนดร�ยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
วธิปีฏบิตัทิ�งเภสชักรรม ในร้�นข�ยย�แผนปัจจบุนั  พ.ศ. ... ซึง่ออกต�ม (ร่�ง)กฎกระทรวง 
ว่�ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีก�ร เงื่อนไขก�รออกใบอนุญ�ต และต่ออ�ยุใบอนุญ�ตเกี่ยวกับ
ก�รข�ยย�แผนปัจจุบัน   พ.ศ. .... ที่กำ�ลังจะประก�ศใช้ในอน�คตอันใกล้

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		สำานักยา	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 หนึ่งที่ผู้มารับบริการจะสามารถสัมผัสได้	คือ	การจัดแบ่งพื้นที่ในร้าน	

	 สำาหรับการให้บริการ	เพื่อส่งเสริมงานบริการทางเภสัชกรรมที่เป็น	

	 รูปธรรม	และความเป็นสัดส่วน	โดยจะแบ่งเป็น	4	บริเวณ	ดังนี้

การแบ่งสัดส่วน
ในการให้บริการของ 

“ ร้านยาสมัยใหม่ ”

สิ่ง
ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร 

(Pharmacist-service area)	พื้นที่

ส ่วนนี้จะเป็นส่วนปฏิบัติงานเฉพาะ

ของเภสชักร	 และนำายาที่ต้องจ่ายโดย

เภสัชกรเท ่ านั้น 	 คือ 	 ยาอันตราย

ยาควบคุมพิเศษ	 มาจัดเรียงไว ้ตรง

ส่วนนี้	ทั้งนี้	หากเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติ

หน้าที่ในบางช่วงเวลา	 เช่น	 ช่วงพัก

รับประทานอาหารกลางวัน	หรือ

นอกช่วงเวลาปฏิบัติการของเภสัชกร	

จะต้องไม่มีการให้บริการตรงส่วนนี้	

โดยควรใช้การปิดบังบริเวณชั้นเรียงยา	

ปิดล็อคตู ้		และแสดงป้ายเพื่อชี้แจง

ต่อผูม้าขอรบับรกิาร		ว่าจะไม่มกีารขายยา	

ที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรนี้โดยเด็ดขาด	

ส่วนให้ลูกค้าบริการตนเอง 

(Self-service area)	 พื้นที่ในส่วน

นี้จะให้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์



ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 ประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2556

11

ส่วนให้ค�าปรึกษาด้านยา(Counseling area)	พื้นที่

ในส่วนนี้เป็นการจัดเตรียมไว้	เพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถที่จะ

ขอรับคำาปรึกษาปัญหาด้านยากับเภสัชกร	พื้นท่ีตรงส่วนนี้ควรจัด

ให้มีพื้นที่ที่เพียงพอต่อการให้บริการ	 มีเก้าอี้ทั้งสำาหรับผู้ป่วย	 และ

เภสัชกรนั่ง	และควรมีความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่ง	

ส่วนส�าหรับเก็บส�ารองยา  (Stock area) 

พื้นที่ในส่วนนี้จะเป็นการจัดสัดส่วนของยาสำารอง	

(Stock)	 ออกจากยาที่จำาหน่ายหน้าร้าน	 เพื่อประโยชน์

ในการควบคุมวันหมดอายุ	และความเป็นสัดส่วน	

ในกรณีที่มียาสำารองไม่มาก	หรือไม่มีพื้นที่สำาหรับ

จัดเก็บยาสำารองเฉพาะ	 อาจใช้การจัดเก็บในตู้	 หรือชั้น

วางหน้าร้านได้		แต่จะต้องมีการจัดเก็บที่รัดกุม		สามารถ

ป้องกันผู้มาซื้อยาไม่ให้เข้าถึงยาสำารองเหล่านี้ได้

สุขภาพได้ด้วยตนเอง	 โดยอาจมีผู้ช่วยเภสัชกรท่ีจะให้คำาแนะนำา

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง	ๆ	ได้แก่	ยาสามัญประจำาบ้าน		

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 เวชสำาอาง	 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	

เป็นต้น	

แต่หากมีการสำารองยาจำานวนมาก	ควรต้องจัด

ให้มีพื้นที่เก็บเป็นสัดส่วน	 มีการควบคุมอุณหภูมิในการ

จัดเก็บเช่นเดียวกับหน้าร้าน	 มีการจัดเรียงยาบนชั้นวาง

เป็นระเบียบ	 เป็นหมวดหมู่	 มีระบบ	 First	 Expire	

First	Out	(FEFO)	เพื่อง่ายต่อการควบคุมยาหมดอายุ		

และไม่วางยาบนพื้นที่ทำาจากวัสดุที่สามารถถ่ายเท

อุณหภูมิและความชื้นได้ง่าย	 เช่น	 พื้นซีเมนต์/พื้นหิน/

กระเบื้อง	 เพราะจะมีการถ่ายเทอุณหภูมิและความชื้น

โดยตรง	ทำาให้ยาเสื่อมสภาพได้ง่าย	
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ห�กจะพูดถึงสิ่งท่ีหล�ยคนมักวิตกกังวลในช่วงอ�ก�ศ
ร้อนแบบนี้ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง “กลิ่นตัว” แล้วยิ่งปีนี้อุณหภูมิ
คว�มร้อนม�เยือนเร�เร็วกว่�ทุกปี และค�ดว่�น่�จะร้อนน�น
กว่�ปีที่ผ่�นม� ทำ�ให้หล�ยคนที่มีปัญห�เรื่องนี้ต้องรีบห�วิธี
ระงับกล่ินก�ยกันยกใหญ่ เกร็ดเล็กน่�รู้จึงหยิบเร่ืองน้ีม�บอกต่อ 
เพื่อไขปัญห�กัน...

ไขปัญหาเรื่อง

	 ริ่มที่ทำาความรู ้จักกับที่มาของ		

	 “กลิ่นตัว”...	 กลิ่นตัวเกิดจาก

เ ห ง่ื อ ข อ ง เ ร า ที่ อ อ ก ม า ผ ส ม กั บ

เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวหนัง	 ทำาให้เกิด

การบูดเน่าของเหงื่อ	 จึงมีกลิ่นเหม็น

เกิดขึ้น	 นอกจากนี้ยังมีป จัจัยตา่ง	 ๆ	

ท่ีทำาให้เกิดกลิ่นตัว	ได้แก่	เชื้อชาติ	,	

การรักษาอนามัยส่วนบุคคล	,	อาหาร

ประเภทเครื่องเทศ	 หัวหอม	 กระเทียม	

อาหารประเภทไขมัน	 นมเนย	 ซึ่งมี

กรดไขมันสูง	 เมื่อกินเข้าไปสารระเหย

ที่มา	:	 http://men.sanook.com	/	659	/	ไขสารพัน-ปัญหาเรื่อง-กลิ่นตัว	/	นิตยสารหมอชาวบ้าน	เล่มที่:	132		คอลัมน์	:	เรื่องน่ารู้		
	 นักเขียนรับเชิญ	:	ดร.พิมลพรรณ	พิทยานุกุล	
ภาพ	:	http://www.google.co.th	,	http://www.tsgclub.com	,	http://www.men.sanook.com	,	http://www.gms.oae.go.th	
	 www.siamgag.com

ในอาหารเหล่านี้มักจะปะปนออกมา

กับเหงื่อ	ทำาให้เกิดกลิ่นได้	,	ภาวะของ

ร ่ า งกายและจิต ใจ 	 เนื่ อ งจากโรค

บางชนิดเป็นบ่อเกิดของสารชนิดหนึ่ง

ที่ทำาให้เกิดกล่ิน	 รวมท้ังความเครียด

ที่ส ่งผลให ้ต ่อมเหง่ือขับเหง่ืออกมา

เพิม่ขึน้	 ทำาให้เกดิกลิน่เหงือ่หรอืทีเ่รยีกว่า	

กลิ่นตัว	ได้ง่ายนั่นเอง

ต่อไปเป็นวิธีขจัดกลิ่นตัว...	

เริ่มจากวิธีธรรมชาติคือ	ต ้องรักษา

อนามัยส่วนตัว	 โดยหมั่นอาบนำ้าและ

เปลี่ ยน ใส ่ เ สื้ อ ผ ้ าที่ ส ะอาดทุ กวั น	

โดยเฉพาะหลังจากทำากิจกรรมที่เหงื่อ

ออกมาก	ๆ	หรือออกกำาลังกายเสร็จ

ใหม่	ๆ	และควรระวั ง เ ร่ืองอาหาร

ท่ีทำาให้เกิดกลิ่นตัวตามที่แนะนำาไป

ข้างต้น	 หรือถ้ายังไม่มั่นใจก็สามารถ

ใช ้ เ ค ร่ื อ งสำ าอางระ งับก ล่ิน ตัว ได ้	

เนื่ องจากเครื่องสำาอางพวกนี้ จะมี

ส ่ ว น ป ร ะ ก อ บ ที่ เ ป ็ น เ ก ลื อ ข อ ง

อะลูมิ เนียมที่ทำ าหน ้า ท่ีระงับเหงื่อ

และมีฤทธิ์ฆ ่าจุลินทรีย ์ได ้บางชนิด	

ซึ่งมีทั้งแบบเป็นครีม	 โลชั่น	 ลูกกลิ้ง	

ชนิดแท่ง	ผง	สเปรย์	

เพียงรักษาอนามัยส ่วนตัว

ให้สะอาด	 ก็สามารถช่วยขจัดกลิ่นที่

ไม่พึงประสงค์ได้แล้วล่ะค่ะ	 ใครที่มี

ปัญหาเรื่องกลิ่นตัว	ลองนำาไปปฏิบัติกัน

นะคะ

เ

“กลิ่นตัว”
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เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (3)  

	 ารดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให ้ 	
	 ปลอดจากโรคภัยในช่วงที่อากาศ
เปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง	
โรคระบบทางเดินหายใจ	 อย่างโรค						
ไข้หวัดใหญ่	 ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัส
ของระบบทางเดินหายใจ	 เกิดขึ้นได้
ทั้งในเด็กและผู ้ใหญ่	 พบไดทุ้กเพศ
ทุกวัย	 โรคน้ีมักมีอาการรุนแรงกว่า			
ไข้หวัดธรรมดา	และมีโอกาสเกิดอาการ
แทรกซ้อนได้มากกว่า	 สามารถติดต่อ
จากคนหน่ึงไปสู ่อีกคนหนึ่ง	 จากการ
ไอหรือจามรดกัน	 หรือเชื้อไวรัสอาจ	
ตดิมากบัมอื	หรอืผ้าเชด็หน้า	แก้วนำา้	ฯลฯ	
ที่เปื้อนนำ้ามูก	 นำ้าลาย	 และเสมหะของ	
ผู้ป่วย	นอกจากนั้นยังอาจติดจากการ
หายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองนำ้ามูก
นำ้ าลายที่ฟุ ้ งกระจายอยู ่ ในอากาศ	
เช้ือเข้าสู ่ร่างกายทางเยื่อบุจมูก	 ปาก	
และตา	 เราสามารถป้องกันได้ด้วยการ	
รักษาร ่างกายให ้แข็งแรง	 โดยการ				

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย	
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ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอและพักผ่อน		
ให้เพียงพอ	 หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู ้คน
แออัด	และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก	
หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย	
ไม่ใช้แก้วนำ้า	 ช้อนอาหาร	 ผ้าเช็ดหน้า	
ผ้าเชด็ตวั	 ฯลฯ	 ร่วมกบัผูอ้ืน่	 นอกจากนี้	
การล้างมือบ่อย	 ๆ	 ซ่ึงเป็นวิธีที่ง่ายแต่	
ช่วยป้องกันการแพร่	 และการติดเชือ้ได้	
ทั้งหมดนี้สมาชิก	อย.	น้อย	รู ้ไว้เพื่อ
หลีกไกลจากไข้หวัดใหญ่กันนะคะ	

	 ในส่วนของกจิกรรมท่ีเครือข่าย											
ในพื้ น ท่ี ร ่ วมกั นดำ า เนิ น โคร งการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคฯ	 มคีวาม							
คืบหน้ามาเล่าสู่กัน	 โดยเมื่อวันที่	 21	
พฤษภาคม	 2556	 จังหวัดอุดรธาน	ี
ได้“จดัประชมุโครงการพฒันาเครอืข่าย	
การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเต็มรูปแบบจังหวัด
อุดรธานี”	 ณ	 ห้องประชุมดาวกระจาย	
ชั้น	 2	 โรงแรมอุดรธานี	 งานนี้มีการ
ระดมสมองการมีส่วนร่วมในการจัด
ตั้งเครือข่าย	 หวังสร้างเครือข่ายให้เข้ม
แข็งทั้งจังหวัดอุดรธานี	 มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานในส่วนองค์การบริหาร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เข้าร่วมประชุม
ประมาณ	 50	 คน	 นอกจากนี้จากการ

ติดตามงานได้ทราบว่าเครือข่ายบริการ
อื่น	ๆ	การดำาเนินกิจกรรมโครงการ
พฒันาพฤติกรรมการบรโิภคฯ	 เพือ่เฟ้นหา	
โครงการดีเด่นระดับเครือข่ายบริการ	
เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะในท้ายที่สุด
เราจะจัดงานมอบโล่รางวัลแก่โครงการที่
ได้รับการเสนอเป็นโครงการดีเด่นระดับ
เครอืข่ายบรกิาร	 ในเดอืนสงิหาคม	 นะคะ		
ส่วนกิจกรรมที่ เครือข่ายบริการที่ 	 7	
8	 9	 และ	 10	 ร่วมกันดำาเนินงานเพื่อ
ลดปัญหาสเตียรอยด์ปนเปื ้อนในยา		
แผนโบราณ	 ซ่ึงเป็นปัญหาระดับภมูภิาคนัน้	
กองพัฒนาศักยภาพผู ้บริ โภค	โดย	

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายได้ผลิตสื่อแผ่นพับ	
เรื่อง	 รู ้ทันยาแผนโบราณที่ลักลอบใส	่	
สารสเตียรอยด์	 โดยจัดส่งให้จังหวัดที่อยู่
ในเครือข่ายบริการทั้งสี่	รวม	20	จังหวัด
เรียบร้อยแล้ว

 เพลงประจ��าโครงการ	อย.น้อย	กไ็ด้เวลา	ON	AIR	แล้วค่ะ	“เชค็	เชค็	เชค็	พวกเรามา	
เชค็	เชค็	เชค็	เชค็	เชค็	เชค็	อย.น้อย	เชค็	เชค็	เชค็”	อ๊ะ	อ๊ะ	อ๊ะ	ขอหยดุไว้เท่านี้ก่อน	อยาก
ฟังแบบเตม็	ๆ	แล้วใช่ไหมล่ะ	สามารถรบัชมรับฟังทั้งภาพและเสียงได้ที่	www.oryornoi		
.com	 และทางเฟสบุ๊ค	 www.facebook.com/oryornoi	มจีงัหวะที่สนกุสนาน	จดจ��า	
ได้ง่าย	ฟังไม่กี่ครั้งร้องได้เลย	ไม่ได้โม้นะคะ

ก
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	 สำาหรับกิจกรรม	การมส่ีวนร่วม	
ของภาคประชาชน	ได้มีการจัดอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร	 เรือ่ง	“เสรมิสร้างความรู้สู้ภัย	
นำ้ามันทอดซำ้า	 รู ้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริง”	แล้วเสร็จ

ไปเมื่อวันที่	 5	 –	 6	 มิถุนายน	 2556		
ท่ีผ่านมาทีโ่รงแรมปรนิซ์	พาเลซ	มหานาค	
กรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้คณะทำางาน
ภาคประชาชนและเครือข ่ายของ		
คณะทำางานภาคประชาชน	 มีความรู้	
ความเข ้าใจเกี่ยวกับอันตรายของ
นำ้ามันทอดซำ้า	ร ่วมรณรงค์เผยแพร่
ความรู้		ให้กับผู้บริโภค	รู้จักเลือกซ้ือ
เลือกใช้	 นำ้ามันประกอบอาหารอย่าง
เหมาะสม	 เลือกบริโภคอาหารทอด
โดยสังเกตนำ้ามันที่ผู ้ขายใช้	เพื่อลด
อันตรายจากการบริโภคอาหารท่ีใช้
นำ้ามันทอดซำ้า	 ตลอดจนให้รู ้ทันการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้าง
เกินจริงไม่หลงเชื่อง่าย	 ลดปัญหาการ
ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่คุ้มค่า	 ทั้งอาจได้

รับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
นั้น 	 ๆ	 มีการจัดแสดงนิทรรศการ	
“รู้ทันโฆษณา”	และการสาธิตการใช้ชดุ
ทดสอบสารโพลาร์ในนำ้ามันทอดซำ้า	
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	 135	 คน	
นอกจากนี้ ยั ง ได ้ รั บการสนับสนุน
การบันทึกเทปตลอดการอบรมเพื่อ
ออกอากาศสดทางวิทยุชุมชนพลเมือง
ไทย	 คลื่น	 FM	 91.25	 Mhz	 ซึ่งเป็น
เครือข่ายวิทยุชุมชนของสหพันธ์วิทยุ
ชุมชนแห่งประเทศไทย	รวมถึงการ
บันทึกเทปโทรทัศน์โดยสถานีเครือข่าย	
ที่ เป ็นสมาชิกของสมาคมโทรทัศน ์
ดาวเทียมแห่งประเทศไทย	 เพื่อนำาไป
ออกอากาศในช่วงเวลาต่าง	ๆ	เพื่อให้
ความรู้แก่ผู้รับชม	ต่อไป

กลุ่มโพลาร์	 ซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อการ
เกิดโรคมะเร็ง	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	
และโรคความดันโลหิตสูง	 ที่ผ ่านมา
หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้าน
อาหารของ	อย.	และหน่วยเคลื่อนที่ฯ	
ส่วนภมูภิาค	 รวม	 12	 ศนูย์	 ได้ดำาเนนิการ
เฝ ้าระวังความปลอดภัยของการใช ้
นำ้ามันทอดอาหาร	 โดยเก็บตัวอย่าง
นำ้ามันทอดอาหารตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณสารโพลาร ์โดยใช ้ เครื่องมือ
วัดแบบรวดเร็ว	และผลจากการเฝ้าระวัง
เก็บตัวอย ่างนำ้ า มันทอดอาหารจาก
สถานที่จำาหน ่ายอาหารทั่วประเทศ	
และกรุงเทพฯ	 5	ปีย ้อนหลัง	พบว่า
ตกมาตรฐานเพิม่ขึน้ทกุปี	ผลการเฝ้าระวงั			
ปี	 2555	 เก็บตัวอย่างทั้งหมด	 5,995	
ตัวอย่าง	 ตกมาตรฐานร้อยละ	 9.91	
โดยพบว่าตกมาตรฐานในตลาดสดและ
ตลาดนัดเป็นส่วนใหญ่	ผลจากการตรวจ
เฝ้าระวังพบว่านำ้ามันทอดอาหารท่ีมี
สารโพลาร ์เกินร ้อยละ	 25	 ซึ่งเกิน

มาตรฐานท่ีกำาหนด	ได้แก่	นำา้มนัท่ีทอด	
ไก่ป๊อป	 แคปหมู	 ขนมฝักบัว	 มันฝรั่ง	
ไส้กรอก	 ลูกชิ้น	 และไก่ทอด	 สำาหรับ
ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
พบว ่าจากสถิ ติผลการดำาเนินการ
เรื่องร้องเรียนของ	อย.	ปี	2555	ยังพบ		
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม ่
ถูกต้อง	ทั้งที่เป็นการโฆษณาคุณภาพ	
สรรพคุณ	ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพโดยไม ่ได ้รับอนุญาต	 หรือ
โฆษณาไม่ตรงตามที่ ได ้รับอนุญาต	
ในผลิตภัณฑ์	อาหาร	ยา	เครื่องสำาอาง	
เครื่องมือแพทย์	 ติดอยู่ในอันดับ	 1-10	
ของประเด็นที่ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามา	
ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค	 ต้ังแต่การได้รับผลิตภัณฑ์ที่
ไม่คุ้มค่าจนกระทั่งได้รับอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ์	หรือสูญเสียโอกาสในการ
ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง	 ทำาให้โรค
ท่ีเป ็นอยู ่มีความรุนแรงมากยิ่ งขึ้น	
การป้องกันและส่งเสริมให้ลดการใช้
นำ้ามันทอดซำ้าตลอดจนรู ้เท่าทันการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวง	
จึงจำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน		โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่าย
ภาคประชาชน		
	 การจัดอบรมในครั้ งนี้ 	 เพื่อ
รวมพลังกันเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง	 อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็น
ความสำาคัญและให้ความใส่ใจในการ
เลือกบริโภคอาหารที่ปรุงหรือทอดด้วย
นำ้ามันท่ีสดใหม่เพ่ือสุขภาพของตนเอง	
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ใช้
นำ้ามันทอดซำ้า	 และให้ผู้ประกอบการลด
การใช้นำ้ามันทอดซำ้า	 รวมถึงติดอาวุธ
ทางปัญญาให้ผู้บริโภครู้เท่าทันโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวงและไม ่
หลงเชื่อโฆษณาเกินจริง
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	 สำานักด่านอาหารและยา	 อย.	 จัดการ
ประชุม	 เรื่อง	 แนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	 สำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	 ป ีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2556	ณ	 โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส	 จ.นนทบุรี	
เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2556

การประชุม เรื่อง แนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การพัฒนา
ระบบงานด้านวัตถุเสพติด ”
 นพ.บญุชยั	สมบูรณ์สขุ	เลขาธกิารฯ	อย.	เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“	การพัฒนาระบบงาน
ด้านวัตถุเสพติด	”	โดย	ดร.นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ
รองเลขาธิการฯ	 อย.	 มอบของที่ระลึกให้แก่	 ดร.อรุณี	 สำาเภาทอง	 ผอ.สำานักอธิการบดี	 วิทยาลัยราชพฤกษ์	 ท่ีให้การสนับสนุนสถานที	่
ในการประชุมฯ ณ	 ห้องประชุมดอกเตอร์กมลชูทรัพย์	 ชั้น	 6	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 วิทยาลัยราชพฤกษ์	 จ.นนทบุรี	
เมื่อวันที่	6-7	มิถุนายน	2556

การประชุม เรื่อง การก�ากับดูแลการน�าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 ภญ.ศรีนวล	กรกชกร	รองเลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการประชุม	
เรือ่ง	การกำากบัดแูลการนำาเข้าผลติภณัฑ์สขุภาพ	เสนอต่อคณะทำางานการเกษตร
และสหกรณ์	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ณ	ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร	อาคาร	1	ชั้น	1	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2556
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เลขาธิการฯ อย. ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย)
	 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 พร ้อมด ้วย	 นพ.ไพศาล	 ดั่นค ุ้ม	 รองเลขาธิการฯ	 อย.	 และ	

ภก.อมรินทร์	นันทวิทยาภรณ์	ผชช.ด ้านพัฒนาระบบนำาเข ้า-ส ่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ	,	ภก.ชาญชัย	เอื้อชัยกุล	

ผอ.สำานักด่านอาหารและยา	 ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย)	 โดยมี	 ภก.สมศักด์ิ	 หาญหัทยา		

หัวหน้าด่านฯ		ให้การต้อนรับ	เมือ่วนัท่ี	10	มถุินายน	2556		

		 นพ.ชลน่าน	ศรีแก้ว	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธานการประชุมสัมมนา	เรื่อง	การพัฒนาบัญชี

ยาหลกัแห่งชาต	ิพ.ศ.2556	พร้อมถ่ายภาพร่วมกนั(จากซ้าย)	ดร.ภญ.ยพุนิ	ลาวณัย์ประเสรฐิ	ผู้ทรงคณุวฒุฯิ	,	ศ.นพ.วษิณ	ุธรรมลขิติกลุ	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ประธานอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ,	 นพ.ชลน่าน	 ศรีแก้ว	 รมช.สธ.	 ,	

นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	อย.	 ,	นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	 รองเลขาธิการฯ	อย.	ณ	ห้องบอลรูม	 โรงแรมนารายณ์	

กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	11	มถินุายน	2556		

การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556


