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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  29-31 สิงหาคม 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 
ASTVผู้จดัการออนไลน์ 

นโยบายรองนายกฯด้านสังคม  
          พล.ร.อ.ณรงค์  พิพฒันาศยั รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ ในสว่นของกระทรวงที่รับผิดชอบ ทัง้ 
กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ จะมกีารเรียกผู้บริหารของทัง้ 
2 กระทรวง มาหารือและมอบนโยบายการท างานในสปัดาห์หน้า สว่นการแก้ไขปัญหาความความขดัแย้ง
ใน สธ. ก่อนหน้านีรั้ฐบาลได้แก้ไขไปแล้วสว่นหนึ่ง เช่ือวา่คงไมเ่กิดปัญหาความดงักลา่วขึน้มาอีก 

ไทยรัฐ 
เว็บไซต์เดลนิิวส ์ 
มติชนออนไลน์ 
 ASTVผู้จดัการ
ออนไลน์ 

ประชาคม สธ.เข้าพบ รมว.สาธารณสุข  
          นพ.สทุศัน์ ศรีวิไล ผอ.รพ.เชียงรายประชานเุคราะห์และประธานประชาคมสาธารณสขุ นพ. 
ธานินทร์ สวีราภรณ์สกลุ ผอ.รพ.พระนครศรีอยธุยา และประธานชมรมโรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทัว่ไป 
ได้เข้า พบ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. พร้อมคณะทีป่รึกษา เพื่อหารือถงึปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาใน ระบบสาธารณสขุ นพ.ธานินทร์ กลา่ววา่ ประชาคมฯมีข้อเสนอหลกั 3 เร่ือง  
         1.เดินหน้าพฒันาเขตบริการสขุภาพ โดยระยะสัน้ขอให้ออกกฎกระทรวงเพื่อรับรองสถานภาพของ
เขตสขุภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการคนและงบประมาณ 2.การปฏิรูประบบการเงิน
การคลงัขอให้เร่งด าเนินการตามมติบอร์ด สปสช. เมื่อวนัที่ 9 ก.พ.58 ซึง่ มี 2 เร่ืองส าคญั คือ 1.การจดัสรร
งบประมาณร้อยละ 80 ให้กบัสถานพยาบาลโดยไมเ่รียกกลบัคืน ซึง่ขณะนีใ้น ภาพรวมมกีารจดัสรรได้ครบ
แล้ว แตเ่มื่อแยกเป็นรายโรงพยาบาลแล้วยงัมีบางแหง่ทีย่งัได้ไมค่รบ และ 2.การยบุ 2 กองทนุโรคเฉพาะ 
มาใช้ระบบงบรายหวั คือ กองทนุต้อกระจก และกองทนุโรคหอบหืด ปอดเรือ้รัง ซึง่ขณะนี ้สปสช.ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการตามมติบอร์ด และข้อเสนอที่ 3 คือ เร่ือง ธรรมาภิบาลในกระทรวง ด้านนายสาคร นาต๊ะ 
ประธานชมรมหมออนามยั กลา่ววา่ อยากให้ปรับเปลีย่นระบบทีเ่อาเงินมาน าการให้บริการ เพราะทกุวนันี ้
ท าให้หมอนามยัต้องอยูแ่ตห่น้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อท ารายงานสง่เพื่อแลกเงิน อีกทัง้ยงัมี การเปิดอบรม
วิชาการตา่งๆ จากหลายหนว่ยงาน หลายภาระงานแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิได้ ท าให้เสยีเวลาให้ความรู้ ด้าน
สขุภาพแก่ประชาชน  
         ขณะทีน่พ.ปิยสกล กลา่ววา่ เบือ้งต้นเป็นไปตามนโยบายทีต่นประกาศเอาไว้อยูแ่ล้ว อยา่งเร่ืองเขต
สขุ ภาพท่ีต้องมีการบรูณาการให้สามารถท างานร่วมกนัได้ทัง้กระทรวงและ สปสช. สว่นเร่ืองมติเดมิเมือวีน
ที ่9 ก.พ.58 เป็นเร่ืองส าคญั ซึง่ตนจะได้น าไปหารือร่วมกบั สปสช.อีกครัง้นอกรอบ ก่อนการประชมุบอร์ด 
สปสช. ครัง้แรกถือวา่ไปให้ การบ้านสว่นข้อเสนอการท างานของ รพ.สต. นัน้ตนเห็นด้วย ถือว่าเป็นหวัใจ
ของกระทรวงฯ เพราะจะท าให้ ประชาชนสขุภาพดี ซึง่จะลดภาระคา่ใช้จา่ยด้านสขุภาพได้และอยากให้มี
การประชมุร่วมกนัเช่นนีอ้ยา่งน้อย 1-2 เดือนครัง้ แตใ่นระยะแรกๆ นัน้ขอให้เป็นเดือนละครัง้ 

มติชน 
เว็บไซต์เดลนิิวส ์ 
ไอ.เอ็น.เอ็น 

รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์และกรมอนามัย  
        รมว.สธ. พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาและ นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดั สธ. ตรวจเยี่ยมและมอบ
นโยบายกรมการแพทย์ นพ.สพุรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ น าเสนอโครงการร่วมลงทนุภาครัฐ
และเอกชนน าร่องตัง้ศนูย์ โรคตารพ.เมตตาประชารักษ์ (วดัไร่ขิง) สาขาสขุมวุิท ลา่สดุอยูร่ะหวา่งจดัตั้ง
ศนูย์ศิรินธรฯ แหง่ที่ 2 ที่ จ.ล าปาง และจะด าเนินการโครงการศนูย์การแพทย์เฉพาะทางของกรมการแพทย์
เรียกวา่ DMS Complex โดยจะร่วมลงทนุ กบัเอกชนประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึง่งบดงักลา่วอยูใ่นวงเงิน
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ทีรั่ฐมนตรีมีอ านาจอนมุตัิทางกรมจะด าเนินการศกึษาและน าเสนอตอ่ไป           นพ.ปิยะสกล กลา่ววา่ 
การด าเนินการอะไรก็ตาม ต้องยดึหลกัองค์กรที่ไมแ่สวงหาก าไร ไมไ่ด้หมายความวา่ ไมต้่องมีก าไร คือ มี
ก าไรได้ แตต้่องไมแ่บง่ปันให้กบัผู้ถือหุ้นต้องน าก าไรนัน้คืนแก่ประชาชน  

คมชดัลกึ รือ้โครงสร้างประกันสังคม        
         กองทนุประกนัสงัคมเป็นกองทนุใหญ่ที่สดุในประเทศ มีเงินมหาศาลถึง 1.37 ล้านล้านบาท แม้วา่
ภาพรวมกองทนุประกนัสงัคมจะประสบความส าเร็จในด้านการระดมเงินที่ผู้ประกนัตน แตไ่มส่ามารถจบั
ต้องนโยบายที่น าไปสูก่ารปฏิบตัดิแูลผู้ประกนัตนได้อยา่งแท้จริง โดยเฉพาะการเข้าถงึสทิธิการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือขา่ยที่ลา่ช้าจา่ยยาไมต่รงกบัโรค การรักษาทีไ่มค่รอบคลมุโรคร้ายแรง 
อาทิ เบาหวาน ความดนั โรคหวัใจ เส้นเลอืดในสมองตีบ เป็นต้น การบริหารจดัการระบบประกนัสงัคมที่
ผา่นมา มีความไมโ่ปร่งใส ไมเ่ป็นธรรม เกิด ความเหลือ่มล า้ในสงคัม ผู้ประกนัตน สง่ผลให้เกิดการรวมตวั 
14 องค์กรเครือขา่ยประกนัสงัคมคนท างาน หรือ “คปค.” ประกอบด้วย องค์การแรงงานแหง่ประเทศไทย 
สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ ศนูย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ แหง่ชาติกลุม่คนรักหลกัประกนั
สขุภาพ เครือขา่ยปฏิบตัิการเพื่อแรงงานข้ามชาติ มลูนิธิเพื่อนหญิง สมาคมวิถีทางเลอืกเพื่อการพฒันาที่
ยัง่ยืน สมาคมสง่เสริมสทิธิชมุชนเพื่อการพฒันา มลูนิธิเพื่อการพฒันา แรงงานอาชีพ มลูนิธิพิพิธภณัฑ์
แรงงานไทย สมาคมเครือขา่ยแรงงานนอกระบบประเทศไทย และสภาเครือขา่ย กลุม่ผู้ ป่วยจากการท างาน
และสิง่แวดล้อมแหง่ประเทศไทย รวมตวักนัออกมาเคลือ่นไหวเรียกร้องให้ปฏิรูปประกนัสงัคม “ผา่ตดัใหญ่
บริหารจดัการโครงสร้างใหม”่ โปร่งใส เป็นอิสระ ชดัเจนเป็นธรรม ตรวจสอบได้และให้ประชาชนมีสว่นร่วม 

ASTVผู้จดัการออนไลน์ 
ไอ.เอ็น.เอ็น. 
แนวหน้า  
บ้านเมือง 

โรคเมอร์ส  
          รมว.สธ. เผยได้ก าชบัหนว่ยบริการในสงักดักวดขนัมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรคเมอร์ส 
อยา่งเข้มข้นตอ่เนื่อง เพราะประเทศไทยยงัมีความเสีย่งจากการมีผู้ เดินทางไปและกลบั จากพืน้ที่ติดโรค 
นอกจากนีย้งัมีผู้ ไปแสวงบญุที่จะเดินทางกลบัประเทศไทยระหวา่งวนัที่ 26 ก.ย.-28 ต.ค.58 ทัง้นี ้ สธ.ได้
เตรียมมาตรการรองรับ 7 ข้อ ดงันี ้1.จดัระบบการตรวจสขุภาพและการเฝ้าระวงัโรค ผู้แสวงบญุ ชาวไทยที่
เดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ 2.จดัท าแผนรองรับและเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะ 5 จงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ทีม่ีจ านวนผู้ เดินทางไปแสวงบญุเป็นจ านวนมาก 3.เตรียมพร้อมโรงพยาบาลรองรับผู้ ป่วย รวมทัง้
ระบบการ สง่ตอ่ 4.เตรียมพร้อมบคุลากรโรงพยาบาล และทีมสอบสวนโรคเคลือ่นท่ีเร็ว 5.เตรียมพร้อมการ
ตรวจทาง ห้องปฏิบตัิการ ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 14 เขต  6.ให้ความรู้กลุม่เป้าหมาย จดัท าค าแนะน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ และ 7.เตรียมความพร้อมสถานท่ีรับตวัไว้สงัเกตอาการ (Quarantine) ก าหนดสถานท่ี
รองรับไว้ 3 สว่น คือ ในโรงพยาบาลทีพ่กัที่ก าหนดโดยผู้วา่ราชการจงัหวดั และใช้เขตพืน้ท่ีหหาร  

ขา่วสด ไข้เลือดออก  
          อธิบดีกรมควบคมุโรค กลา่ววา่ ในสปัดาห์ที่ผา่นมา มีรายงานผู้ ป่วยไข้เลอืดออก 740 คน เสยีชีวติ 3 
คน จาก จ.บรีุรัมย์ อคุตรดิตถ์ และกระบี่ สถานการณ์ทัว่ประเทศ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค.-25 ส.ค. 2558 พบวา่มี
ผู้ ป่วยไข้เลอืดออก 55,428 คน เสยีชีวิต 42 คน ที่ส าคญั ยงัพบวา่ 8 เดือนของปีนี ้จ านวนผู้ ป่วย มากกวา่
ผู้ ป่วยตลอดทัง้ปี 2557 สว่นผู้ เสยีชีวิตก็มากกวา่ปี 2557 การพยากรณ์โรคและภยัสขุภาพประจ าสปัดาห์ 
วา่การระบาดของโรคไข้เลอืดออกจะยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่องในทัว่ทกุภาคของประเทศ ในสปัดาห์ทีผ่า่นมา 
พบวา่ ผู้ เสยีชีวิตจ าวนหนึง่ เกิดจากสมาชิกในครอบครัว หรือเพือ่นบ้านป่วยเป็นไข้เลอืดออกก่อน แตไ่มไ่ด้
ป้องกนัตนเองและคนในครอบครัวอยา่งถกูวิธี ท าให้มีผู้ ป่วยเกิดขึน้และเสยีชีวติในเวลา ตอ่มา จงึแนะน า 
ให้ประชาชนชว่ยกนัก าจดัลกูน า้ยงุลายและยงุตวัแก่ทีบ้่านและชมุชน หากพบผู้ ป่วยสงสยัไข้เลอืดออก ทีม่ี 
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อาการไข้สง ู 2 วนัขึน้ไป ปวดศรีษะรุนแรง ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนือ้ มีผื่นหรือจดุเลอืดออก ตาม
ผิวหนงัให้รีบไปพบแพทย์ทนัทีหรือสอบถามวธีิการป้องกนัท่ีสายดว่นกรมควบคมุโรค 1422 

ไทยรัฐ ยุติปัญหาเอดส์  
          อธิบดีกรมควบคมุโรค กลา่วถงึ “Ending AIDS” คือ โครงการยตุิปัญหา เอดส์ภายในปี 2573 ของ
รัฐบาลไทยที่ตัง้เป้าจะไมม่ีผู้ตดิเชือ้เอดส์เพิม่ขึน้อีกในปี 2573 หรืออีก 15 ปีข้างหน้า การยตุิปัญหา
หมายความวา่ จะไมม่เีดก็เกิดใหมต่ิดเชือ้เอชไอวี และนบัจากปีนีไ้ปจนถึงปี 2573 จ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่
ตอ่ปีจะน้อยกวา่ 1,000 ราย จากปัจจบุนัท่ีมี ถึงประมาณ 7,000-8,000 ราย สว่นมาตรการในการ 
ด าเนินการนัน้ จะยดึหลกั 3 ต. คือ 1.ไมต่ิด 2.ไมต่าย 3.ไมต่ตีรา ลา่สดุยงัมีการด าเนินการสง่เสริมการ
ตรวจหา เชือ้เอช-ไอวีบรรจใุนชดุสทิธิประโยชน์การตรวจสขุภาพประจ าปีของข้าราชการ มีนโยบายที่จะให้
ผู้ติดเชือ้เข้าถึงการรักษาฟรี ตัง้แต่รู้วา่ติดเชือ้โดยไมต้่องรอให้ป่วยก่อน มีการรณรงค์ให้ประชาชนตรวจหา
เชือ้เอชไอวีมากขึน้ เพือ่ให้รู้สถานะการณ์และเข้าสูร่ะบบการรักษาทกุคน ซึง่ไทยเป็นประเทศแรกในภมู ิ
ภาคเอเชียและแปซิฟิกทีใ่ห้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชือ้เอชไอวี โดยไมค่ านงึคา่เมด็เลอืดขาวซีดีโฟร์ เร่ิม
ด าเนินการในปี2557 ปัจจบุนั 60% ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว จะเร่งด าเนินการให้ครอบคลมุถงึ 95% ซึง่
มาตรการตา่งๆเหลา่นี ้ท าให้มัน่ใจวา่ภายในปี พ.ศ. 2573 ไทยจะสามารถยตุิปัญหาโรคเอดส์ได้ 

คมชดัลกึ สัญญาณเตือนต้องพบจิตแพทย์  
          อธิบดีกรมสขุภาพจิต แนะให้สงัเกต 8 สญัญาณเตือนทีบ่ง่วา่บคุคลต้อง ได้รับการช่วยเหลอืจาก
จิตแพทย์ ดงันี ้1.มีความสบัสนรุนแรงรู้สกึราวกบัวา่โลกนีไ้มม่ีอยูจ่ริง เหมือนก าลงัฝันไป ลอ่งลอย 2.รู้สกึถึง
เหตกุารณ์นัน้อยูซ่ า้ๆ บอ่ยๆ หยดุไมไ่ด้ จ าแตภ่าพโหดร้ายได้ติดตา ฝันร้าย ย า้คิดแตเ่ร่ือง เดมิๆ 3.หลกีหนี
สงัคมกลวัที่กว้าง ไมก่ล้าเข้าสงัคม 4.ตื่นกลวัเกินเหตฝัุนร้ายนา่กลวั ควบคมุตนเองให้มีสมาธิ ไมไ่ด้ กลวัวา่
จะตาย 5.วิตกกงัวลมากเกินไปจนท าอะไรไมไ่ด้ หวาดกลวัรุนแรง มีความคิดฝังใจ ประสาทมึนชา            
6. ซมึเศร้าอยา่งรุนแรงรู้สกึวา่ตวัเองไร้คา่ ท้อแท้ ต าหนิตวัเอง หมดความสนใจในสิง่ที่ชอบ อยากตาย 7.
ติดสรุาและ สารเสพติด และ 8.มอีาการทางจิตหลงผิด ประสาทหลอน ฯลฯ 

มติชน 
ASTVผู้จดัการ รายวนั
ไทยโพสต์ 

โรคโนโมโฟเบีย  
          อธิบดีกรมสขุภาพจิต กลา่ววา่ ปัจจบุนัประชาชนใช้โทรศพัท์มือถือในชีวิตประจ าวนั บางรายใช้มาก
จนก่อให้เกิดอาการใหมท่างสขุภาพจิตที่ เรียกวา่ "โนโมโฟเบีย (nomophobia)" มาจากค าวา่ โนโมบาย
โฟนโฟเบีย (no mobile phone phobia) หรืออาการขาดมอืถือไมไ่ด้ จดัอยู่นกลุม่อาการวติกกงัวล 
สามารถพบได้ทัว่โลก ข้อสงัเกตของผู้มีอาการโนโมโฟเบีย คือ มกัพกโทรศพัท์มือถือติดตวัตลอดเวลา จะ
รู้สกึกงัวลใจหากมือถือไมไ่ด้อยูก่บัตวั หมกมุน่อยูก่บัการเช็กข้อความ/ข้อมลูในมือถือตลอดเวลา และดู
โทรศพัท์บอ่ยๆ แม้ไมม่ีเร่ืองดว่น เมื่อได้ยินเสยีงเตือนเข้ามาจะวางงานเพื่อเช็กข้อความในมือถือทนัทีเลน่
มือถือก่อนนอน หลงัตื่นนอน หรือขณะที่ท ากิจกรรมประจ าวนั เชน่ ทานอาหาร เข้าห้องน า้ ขบัรถหรือนัง่รถ 
ไมเ่คยปิดมือถือ ใช้เวลาพดูคยุกบัเพื่อนในโลกออนไลน์มากกวา่คยุกบัเพือ่นท่ีอยูต่รงหน้า ลกัษณะเดียวกบั 
ผู้ ท่่ีมีมือถือแตใ่ช้การไมไ่ด้ เนื่องจากอยูใ่นท่ีไมม่ีสญัญาณหรือแบตเตอร่ีหมด จะรู้สกึหงดุหงิด กระวน
กระวาย บางรายหากเป็นมากอาจเครียด ตวัสัน่ เหง่ือออก คลืน่ไส้ได้ พฤติกรรมดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบ
ตอ่การท างาน การเรียน การใช้ชีวิตประจ าวนั อีกทัง้อาจสง่ผลทางด้านสขุภาพ โดยเกิดอาการข้างเคียง 
เช่น นิว้ลอ็ก สายตาเสื่อมเร็ว กล้ามเนือ้ทีค่อ บา่ ไหลเ่กร็ง และปวดเมื่อย ซึง่มาจากการก้มหน้าเพง่มองจอ
เป็นระยะเวลานาน และท าให้หมอนรองกระดกูที่คอเสือ่มก่อนวยัอนัควร นอกจากนนี ้ อาจท าให้ทบั
เส้นประสาทสนัหลงัที่บริเวณสว่นคอถกูกดจนเกิดอาการชาทีแ่ขน มือไมม่ีแรง หรือเดินโคลงเคลง เหมือน
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จะล้ม และอาจเกิดโรคอ้วนได้ง่ายจากการนัง่อยูก่บัท่ีนานๆ ส าหรับการป้องกโรคนนัน้ จะต้องสร้างวินยัใน
การใช้มือถือ ควรใช้เทา่ที่จ าเป็น โดยหนัไปท ากิจกรรมอื่นทดแทน เช่น อา่นหนงัสอื ออกก าลงักาย ถ้ารู้สกึ
เหงาให้หาเพื่อนคยุแทนการสนทนาผา่นทางหน้าจอโทรศพัท์ หรืออาจตัง้กฎวา่ จะไมแ่ตะต้องมือถือภายใน
เวลาทีก่ าหนด เช่น 30 นาที 1 ชัว่โมง แล้วคอ่ยๆ เพิม่เวลาหา่งมือถือให้มากขึน้ หรือก าหนดให้ห้องนอนเป็น
เขตปลอดมือถือ 

เดลนิิวส ์ อย.พิสูจน์ปลาเส้นที่ลักลอบน าเข้า  
          ภก.ประพนธ์ อางตระกลู รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยวา่จาก กรณีที่ปรากฏขา่ววา่ พบขนม ประเภท 
ปลาเส้นน าเข้าจากประเทศจีนท่ีดา่นชายแดนแมส่ายมีรสชาติแปลกและเมื่อน าไปเผาไฟแล้ว ได้กลิน่
พลาสติก ท าให้มีความเช่ือวา่อาจจะเป็นขนมปลอมวา่ ได้รับรายงานจากดา่นอาหารและยาแมส่ายวา่ปลา
เส้นดงักลา่วเป็นสนิค้า ที่ลกัลอบน าเข้าไมม่ีฉลากสนิค้าเป็นภาษาไทย ทัง้นี ้ สสจ.เชียงราย ร่วมกบั
ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ ได้เข้าไปตรวจสอบตลาดการค้าชายแดนแมส่าย พร้อมเก็บตวัอยา่งสนิค้า
ดงักลา่ว สง่ตรวจวิเคราะห์ทีก่รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาดเีอ็นเอของสตัว์ตอ่ไป ซึง่อยู่ระหวา่งรอผล 
ทัง้นี ้ขอเตือนประชาชนให้เลอืกซือ้อาหารท่ีมีฉลากภาษาไทยและมีตรา อย.ก ากบั 

มติชน 
สยามรัฐ 

รายชื่อผลิตภณัฑ์สุขภาพผิดกม.  
          อย. ออกประกาศแจ้งเตอืนวา่ ที่ผา่นมาได้ด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงั และปราบปรามการจ า 
หนา่ยผลติภณัฑ์สขุภาพผิดกฎหมายอยา่งตอ่เนื่อง แตพ่บวา่ยงัมีร้านค้าและคลนิิกเสริมความงามอีกเป็น
จ านวนมาก ที่จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ผิดกฎหมาย อาทิ ไมม่ีการขึน้ทะเบียนอาหาร มีการใส่สารห้ามใช้ใน
ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง และ สถานท่ีผลติไมเ่ป็นความจริง อย.จงึได้รวบรวมรายช่ือผลติภณัฑ์ผิดกฎหมาย
ดงักลา่วเพื่อแจ้งเตือนผู้บริโภคมิให้ ซือ้มาบริโภคเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอนัตราย อาทิ 1. lishou Collagen 
is the best item for beauty emollients (กลอ่งชมพ)ู ฉลากไมถ่กูต้อง ไมม่ีเลข อย. 2.LIPO 8 Coffee 
BURN SLIM ผอมจริง เห็นผลจริง สลายและเร่ง การเผาผลาญไขมนั ฉลากไมถ่กูต้อง ไมม่เีลข อย.     
3.CO COA Detox-Slim ดีท็อกซ์สลมิ ผลติภณัฑ์ปรุงส าเร็จโกโก้ชนิดผง พบวา่ฉลากไมถ่กูต้อง และน า เลข
สาระบบอาหารท่ีถกูยกเลกิทะเบยีนของผลติภณัฑ์อื่นน ามาใช้เป็นต้น สามารถดเูพิ่มเตมิได้ทีเ่ว็ปไซต์ อย. 
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