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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557 
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ÍÂ.¹ŒÍÂ Music & Song Contest 
ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท 

ติดตามรายละเอียดในฉบับ 
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 สวัสดีเพื่อน ๆ ชาว อย.นอย ทุกคนครับ   
ขอตอนรับเพื่อน ๆ เขาสูฤดูรอน เมื่อนึกถึงฤดูรอน
เพื่อน ๆ นึกถึงเทศกาลอะไรกันครับ แนนอนวา  
ตองเปนเทศกาลสงกรานตหรือป ใหม ไทยนั่นเอง   
ในชวงเทศกาลสงกรานตยังมีวันสำคัญอีก 2 วัน   
คือวันผู สูงอายุและวันครอบครัวอีกดวย อยาเลนน้ำสงกรานตกันจนลืม   
สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู ใหญเพื่อเปนศิริมงคลตอชีวิตตัวเองนะครับ 
 จดหมายขาว อย.นอย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” ฉบับนี้มีเร่ืองทาทายความ
สามารถของเพื่อน ๆ มาฝาก กับกิจกรรม อย.นอย Music & Song Contest 
โดยเชิญเพ่ือน ๆ ที่มี ใจรักเสียงเพลงรวมกันประกวดการผลิตส่ือเพลงเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ สำหรับเนื้อหาเพลงตองเกี่ยวของกับหัวขอหนึ่ง
หรือหลายหัวขอ ดังนี้ การหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม หลีกเลี่ยง
การซื้อหรือใชผลิตภัณฑสุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหาร  
ที่ ใชน้ำมันทอดซ้ำ อานฉลากอาหาร ยา เครื่องสำอาง กอนซื้อหรือใช และบริโภคนม 
ผักและผลไมเปนประจำ สามารถเลือกแตงไดตามความถนัด โดยสมัครเปน  
รายบุคคลหรือกลุมก็ ได แบงเปนประเภทสตริงและลูกทุง รวมทั้งแบงระดับ  
การประกวดเปนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกดวย รีบ ๆ กันหนอย  
นะครับ สงผลงานไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เทานั้น ติดตาม
รายละเอียดและดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.oryornoi.com 
 สุดทายนี้ ขอฝากความปรารถนาดีและความหวงใยถึงเพื่อน ๆ ทุกคน   
ชวงหนารอนแบบน้ี ตองระวังเรื่องการบริโภคน้ำดื่มและอาหารเปนอยางมาก 
เพราะอากาศที่รอนและแหง เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะ  
เชื้อแบคทีเรีย ตองระมัดระวังเรื่องความสะอาดของน้ำอุปโภค บริโภค อยาเอาน้ำที่
ไมสะอาดมาเลนสงกรานตกันนะครับ เรื่องการบริโภคอาหารก็สำคัญ ควรยึดหลัก 

กินรอน ชอนกลาง ลางมือ หวังวาเพื่อน ๆ 
จะไดรับประโยชนกันนะครับ อยาลืม 
ดูแลรักษาสุขภาพ แลวพบกันใหมฉบับหนา
ครับ 
 

ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผูอำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

วัตถุประสงคการจัดทำ 
 1. เพื่อเปนสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
และความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพสูกลุมเครือขาย 
อย.นอย 
 2. เพื่ อ เป น สื่ อ กลางส ำหรั บ เ ค รื อ ข า ย 
อย.นอย ในการถายทอดประสบการณและการ  
ดำเนินงานตาง ๆ  
 3. เพื่อใหเครือขาย อย.นอย มีความสัมพันธ
ใกลชิด เปนหนึ่งเดียว 
เจาของ 
 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ที่ปรึกษา 
 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
บรรณาธิการ 
 ภก.วีระชัย นลวชัย  
 ผูอำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
กองบรรณาธิการ 
 นางสาวทิพากร มี ใจเย็น 
 นางสาวจิตรา เอื้อจิตรบำรุง 
 นางสาวสุชาดา ถนอมชู 
 นางสาวชลิตา ใจสมัคร 

สถานที่ติดตอ 
 กลุมพัฒนาเครือขาย  
 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 ถนนติวานนท อำเภอเมือง  
 จังหวัดนนทบุรี 11000 
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 มาอัพเดท ขาวสาร สถานการณตาง ๆ ทางดานนี้เลยจา...ในชวง 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2557) 
ที่ผานมามีขาวสารมากมายที่จะนำมาอัพเดทใหเพื่อน ๆ ไดทราบกัน เริ่มกันดวยขาวของขนมกรุบกรอบที่หลายคน
โปรดปรานกันกอนดีกวา ขนมกรุบกรอบจำพวก มันฝรั่ง ขาวเกรียบ สาหรายทอดกรอบ หรือสาหรายปรุงรส 
หากเพื่อน ๆ บริโภคมากเกินไปหรือบริโภคทุกวัน อาจจะไดรับโซเดียมซึ่งเปนสารใหรสเค็มเกินความตองการ 
โดยไมรูตัวนะจะ เพื่อน ๆ ทราบหรือไมวา ไมควรบริโภคโซเดียมเกิน 2,400 มิลลิกรัม (6 ชอนชา) ตอวัน   
และแหลงที่จะไดรับโซเดียมนอกจากเกลือแลว ยังไดจากผงชูรส ( โมโนโซเดียมกลูตาเมท) ที่อยู ในรูปของ
เครื่องปรุงรส ผงปรุงรส อีกดวย ผลเสียจากการบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง จะทำใหเกิดการคั่งของ
เกลือและน้ำในอวัยวะตาง ๆ ทำใหแขน ขา บวม เหนื่อยงาย ความดันโลหิตสูง และเกิดผลเสียตอระบบไต 
ทำให ไตทำงานหนักและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค และชวยปองกันไม ใหบริโภค
โซเดียมเกิน เพื่อน ๆ ควรอาน ฉลากหวาน มัน เค็ม กอนจะซื้อหรือบริโภคขนมกรุบกรอบนะคะ  

 

 

 

 

 

 

 อัพเดทเรื่องอาหารกันไปแลว มาเตือนภัยเรื่องยากันบางดีกวา ปจจุบันยังคงพบการลักลอบ
ใสยาสเตียรอยดลงในยาแผนโบราณเพื่อใหผู ใชยารูสึกวาใชแลวอาการปวยดีขึ้นและหายเร็วทันใจ นอกจากนี้  
ยังคงพบการโฆษณาโออวดเกินจริงวารักษาไดสารพัดโรค จนมีคนหลงเชื่อซื้อมากิน และไดรับอันตราย  
จากยาสเตียรอยด (ยาสเตียรอยดเปนยาควบคุมพิเศษเพราะมีความเปนพิษสูง มีผลตอระบบตาง ๆ ในรางกาย 
การใชตองอยู ในความดูแลของแพทย หรือแพทยเปนผูจายยาเทานั้น) หากใชยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด
เปนระยะเวลานาน อาจทำใหเกิดอันตรายตอระบบรางกาย ทำใหกลไกการทำงานตาง ๆ ของรางกายเสียไป
และอาจเปนอันตรายถึงชีวิต ฝากนอง ๆ อย.นอย เตือนผู ใชยาแผนโบราณใหซื้อจากรานขายยาที่มี ใบอนุญาต
ขายยาเทานั้น และควรปรึกษาแพทย หรือเภสัชกรกอนซื้อหรือใชยาทุกครั้ง ภัยตอมาเปนเรื่องของยาหยอดตา
สมุนไพร ตราหมอยอม ทาใหญ เปนยาสมุนไพรที่ ไมมีเลขทะเบียน และยังพบวามีเชื้อซูโดโมแนส ออรูจิโนซา 
(Pseudomanas aeruginosa) ซึ่งเปนสาเหตุของการติดเชื้อที่กระจกตาถึงขั้นตาบอดได เพื่อน ๆ ตอง
ระมัดระวัง ชวยกันกระจายขาวอยาให ใครใชยาหยอดตายี่หอนี้ อันตรายมาก ๆ คะ ขาวสุดทายเปนเรื่องของ
ยาเถื่อนชื่อวา น้ำหมักเต็มพลัง ตราผู ใหญสุพรรณ อวดอางสรรพคุณ วาชวยบำรุงรางกายใหแข็งแรง รักษา
โรคใหหายขาด พบวามีการลักลอบใสยาแกแพ ปนเปอนเชื้อโรคและสารเคมีที่เปนวัตถุอันตราย เพื่อน ๆ   
ตองระวังใหดีเพราะมีการลักลอบขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด เครื่องดื่มดังกลาวเคย  
ถูกดำเนินคดีแลว แตยังลักลอบขายและโฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริงในการรักษาโรคอยู เพื่อน ๆ อยาได  
หลงเช่ือโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะเสียเงินโดยไมจำเปนแลวยังเสียโอกาสที่จะไดรับการรักษาที่ถูกตอง  
อีกดวย ดวยความหวงใยจากเพื่อน อย.นอย 
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อัพเดท อินเทรนด์ 
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 อย.นอย ขอกระจายขาวจา... ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 
มีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้น 3 กิจกรรม กิจกรรมแรกคือ งานมหกรรม 
อย.นอย ภาคกลาง ซึ่งเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู นำเสนอผลงานโรงเรียน 
อย.นอย ในเขตภาคกลาง ประจำป 2557 จัดระหวางวันที่ 29 - 31 
มกราคม 2557 ณ โรงแรมบรุคไซด วัลเลย รีสอรท จ.ระยอง   
ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีเปนเจาภาพ โดยมีนักเรียน
จากโรงเรียน อย.นอยในภาคกลาง ใหความสนใจเขารวมกิจกรรม  
เปนจำนวนมาก ภายในงานมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับ
โรงเรียนที่ เข ารวมกิจกรรม โดย ภก.ประพนธ อางตระกูล   
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนประธาน นอกจากนั้น
ยังมีการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียน จากโรงเรียน
ปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
จ.สมุทรสาคร และโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง โดยผลงานของเพื่อน ๆ ท้ัง 3 โรงเรียน ไดรับรางวัลโครงงาน 
อย.นอย ดีเดน ระดับเขตบริการสุขภาพ กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน ๆ ไดทั้งความรู ความสนุกสนาน ที่สำคัญยังไดมิตรภาพที่ดี
จากเพื่อนตางโรงเรียนอีกดวย 

 ตามกันมาติด ๆ กับกิจกรรมที่สอง 
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อย.นอย 
ของทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 ซึ่ง นพ.บุญชัย 
สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เห็นความสำคัญของโครงการ 
อย.นอย จึงไดมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม
ของนักเรียน อย.นอย โรงเรียนสันปาตอง

วิทยาคม จ.เชียงใหม ซึ่งเปนโรงเรียนที่ ไดรับปายรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.นอยระดับดีเยี่ยม ป 2555 คุณครูจันทรเพ็ญ 
ศิริแกว ครูแกนนำ อย.นอย ของโรงเรียน และเปนรองประธานคณะกรรมการครูแกนนำ อย.นอย กลาววา “รูสึกดี ใจและ  
เปนเกียรติอยางยิ่งที่ทานเลขาธิการฯ และคณะเจาหนาที่จาก อย. มาเยี่ยมชม ใหกำลังใจโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม ครูตั้งใจ
ขยายเครือขายเพิ่มมากขึ้นเพราะจะไดนำความรู ไปเผยแพรประชาสัมพันธตอไป” ไดยินอยางนี้เชื่อมั่นไดเลยวาเครือขาย 
อย.นอย จ.เชียงใหม เขมแข็งแนนอน 

 สำหรับกิจกรรมสุดทายคือ งานมหกรรม อย.นอย ภาคเหนือ จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ 2557 ณ ศูนยฝกอบรมแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิต  
แหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดลำปางเปนเจาภาพในการจัด มีนักเรียนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมจำนวนมาก 
ภายในงานมีกิจกรรมเสริมสรางความรู ใหกับนักเรียน อย.นอย มากมาย ทั้งการจัด
นิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรูการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือขาย กิจกรรม 
“Dance Party เวทีนี้สำหรับคนมีไฟ เชื่อมโยงและหลอมรวมเปน  
หน่ึงเดียว อย.นอย ภาคเหนือ” และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ  
ใหกับโรงเรียนที่ เขารวมกิจกรรม โดย ภก.ประพนธ อางตระกูล   
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ใหเกียรติเปนประธาน 
กิจกรรมในคร้ังน้ีทำใหนักเรียน อย.นอย ไดทำความรูจักกันมากขึ้น   
ไดรับมิตรภาพที่ดจีากเพื่อน ๆ และที่สำคัญเต็มไปดวยความรูที่นอง ๆ 
สามารถนำไปเผยแพรตอไปได 

 กิจกรรมตอไปจะเปนกิจกรรมอะไร ตองติดตามกันตอในฉบับหนานะจะ หาก อย.นอย จังหวัดใดจัดกิจกรรม สามารถ
สงภาพและรายละเอียดมาที่กอง บก. เพื่อกระจายขาวใหเครือขาย อย.นอย ทราบกันตอไป 
 

จ.สมุทรสาคร และโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง โดยผลงานของเพื่อน ๆ ท้ัง 3 โรงเรียน ไดรับรางวัลโครงงาน 
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อย.นอย ขอกระจายขาวจา... ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 
มีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้น 3 กิจกรรม กิจกรรมแรกคือ งานมหกรรม 

ÍÂ.¹ŒÍÂ ¡ÃÐ¨ÒÂ¢‹ÒÇ 

วิทยาคม จ.เชียงใหม ซึ่งเปนโรงเรียนที่ ไดรับปายรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.นอยระดับดีเยี่ยม ป 2555 คุณครูจันทรเพ็ญ 

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อย.นอย 
ของทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 ซึ่ง นพ.บุญชัย 
สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เห็นความสำคัญของโครงการ 
อย.นอย จึงไดมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม
ของนักเรียน อย.นอย โรงเรียนสันปาตอง

วิทยาคม จ.เชียงใหม ซึ่งเปนโรงเรียนที่ ไดรับปายรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.นอยระดับดีเยี่ยม ป 2555 คุณครูจันทรเพ็ญ วิทยาคม จ.เชียงใหม ซึ่งเปนโรงเรียนที่ ไดรับปายรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.นอยระดับดีเยี่ยม ป 2555 คุณครูจันทรเพ็ญ 
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คลังปัญญา 

ผัก ผลไมสีสันสดใส เลือกใหดี กอนที่จะรับประทาน 
 เพื่อน ๆ เคยสงสัยกันบางไหมวาผัก ผลไมที่เรารับประทานกันนั้น มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคางบางหรือไม? 
ทั้งสีสัน สดใส นารับประทาน ความสดใหม ปราศจากการเจาะกินของแมลงศัตรูพืช จนบางครั้งแอบแปลกใจวา 
ทำไมสดนารับประทานขนาดนี้ แตความนารับประทานเหลานี้ก็อาจมาพรอมกับความนากลัวของสารปนเปอนใน
อาหาร วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มารูจักกับ “สารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ที่ปนเปอนมากับผัก ผลไม 

เอะ! สารเคมีกำจัดศัตรูพืช คืออะไร และมีอันตรายอยางไร ? 
 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “สารฆาแมลง”   
ในปจจุบันพบวามีการนำมาใช ในการกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด เชน   
สารฆาแมลง สารฆาหญาและวัชพืช และสารฆาเชื้อรา เกษตรกรจะใช  
สารเคมีชนิดนี้ขณะที่พืชกำลังเจริญเติบโตหรือระหวางการเพาะปลูก   
เพื่อปองกันการถูกรบกวนจากแมลงศัตรูพืชที่จะมากอใหเกิดความเสียหาย 
ตอผลผลิต แต ในปจจุบันพบวามีเกษตรกรบางคนใช ในปริมาณที่มากเกินไป 
หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนที่สารเคมจีะสลายตัวจึงอาจทำใหสารเคมีเหลานั้น
ตกคางมากับผลผลิต 
 อาหารที่มักตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไดแก อาหารจำพวก  
ผักสด ผลไมสด ปลาเค็ม ปลาแหง หมึกแหง กุงแหง ปลารา เปนตน หากไดรับสารเคมี  
กำจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายเพียงครั้งเดียว แต ในปริมาณที่มาก ๆ อาจกอใหเกิดพิษแบบเฉียบพลัน คือ ทำให  
กลามเนื้อสั่น กระสับกระสาย ชักกระตุก หมดสติ หายใจติดขัด และอาจหยุดหายใจได อาการที่พบมากที่สุดคือ 
คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน หากไดรับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณไมมากจะสะสมอยู ในรางกายและอาจเปน
สาเหตุทำใหเกิดโรคมะเร็งได  

...วิธีงาย ๆ สำหรับการหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ... 
 1.  เลือกซื้อผัก ผลไมที่มีรูพรุนจากการเจาะของแมลงบาง  
 2.  เลือกบริโภคผัก ผลไมตามฤดูกาล หรือผักพื้นบาน เพราะปลูกงาย ไมคอยมีแมลงรบกวน 
 3.  เลือกบริโภคผักใบมากกวาผักหัว เพราะผักหัวจะสะสมสารพิษไวมากกวา 
 4.  ลางผัก ผลไมดวยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง หรือลางดวยน้ำยาลางผักผลไม 
 5.  สำหรับผัก ผลไมที่มีเปลือก ควรลางดวยน้ำสะอาดกอนและปอกเปลือก 
 6. เลือกซื้อผักผลไมจากแหลงที่เชื่อถือได 
 เพียงแคนี้เพื่อนๆ ทุกคนก็สามารถบริโภคผัก ผลไม ไดอยางปลอดภัยไรสารตกคางจาก “สารเคมี   
กำจัดศัตรูพืช” หรือ “สารฆาแมลง” กันแลวนะจะ สำหรับกรณีที่เปนเนื้อสัตว เชน ปลาแหง ปลาเค็ม ปลารา   
ใหสังเกตจากสภาพแวดลอม เนื่องจากปกติอาหารจำพวกนี้ตองมีแมลงวันตอม หากพบวาไมมีแมลงวันตอม  
ก็อยาไดวางใจซื้อ และควรนำไปผานความรอนกอนการบริโภค แลวพบกันใหมฉบับหนา 
 

ที่มา : แผนพับเรื่อง สารปนเปอนในอาหาร 
ผลิตโดย กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  

 

ใหสังเกตจากสภาพแวดลอม เนื่องจากปกติอาหารจำพวกนี้ตองมีแมลงวันตอม หากพบวาไมมีแมลงวันตอม
ก็อยาไดวางใจซื้อ และควรนำไปผานความรอนกอนการบริโภค แลวพบกันใหมฉบับหนา

ผักสด ผลไมสด ปลาเค็ม ปลาแหง หมึกแหง กุงแหง ปลารา เปนตน หากไดรับสารเคมี

ตอผลผลิต แต ในปจจุบันพบวามีเกษตรกรบางคนใช ในปริมาณที่มากเกินไป 
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 ดาวเดน ดวงใหม ฉบับนี้เราขอแนะนำเพื่อน ๆ ใหรูจักกับเพื่อนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
นำเสนอผลงานโรงเรียน อย.นอย ในเขตภาคกลาง ป 2557 มาทำความรูจักกันทางนี้เลยจา.... 

 สายฝน ศรีวิลาศ (เฟรน), วิลัยพร สารปญญา (บีม), กัญญาณัฐ   
ทิพเพชร (ไกด), พรพิมล วงลคร (แอล) จาก โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
 “รูสึกดี ใจและตื่นเตนมาก ๆ เพราะวาการมาเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ 
ทำใหเราไดความรูตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต ใชกับ
ตัวเราและโรงเรียนของเราได ความรูที่ ไดจากการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี ้ 
พวกเราจะนำไปเผยแพร ประชาสัมพันธ ในชมรมและจะขยายตอไปใหเพื่อน ๆ   
พี่ ๆ นอง ๆ ในโรงเรียนไดรับความรูเชนเดียวกัน การเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ไดรับทั้งความสนุกสนาน ความทาทาย 
ความตื่นเตนและที่สำคัญความสามัคคี ในหมูคณะ ประโยชนที่ ไดรับจะนำไปประยุกต ใช ในชีวิตประจำวัน เพื่อหลีกเลี่ยง 
สิ่งที่กอใหเกิดอันตรายตอตัวเราและคนรอบขางตอไป” 

 ขวัญฤดี นวลโฉม (ขวัญ), ศุภรัตน จอมออด (หญิง), ณิชกานต แสงสจีันทร (ณิ) 
จาก โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
 “รูสึกดี ใจมากที่ ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของโครงการ อย.นอย เพราะทำใหชีวิตเรา
มีการเปลี่ยนแปลงมากมายไดทั้ งความรู และฝกตัวเองให มีความเปนผูนำ   
เปนนักเรียนแกนนำ และความรูที่ ไดสามารถนำไปประยุกต ใช ในชีวิตประจำวันได 
การเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให ไดรูจักกับ เพื่อนใหม ไดมิตรไมตรจีากเพ่ือน  
ตางโรงเรียน ความสามัคคี และความรวมมือกันของเพื่อน ทำใหเรารูสึกอบอุน   
มีความสุขมาก สำหรับความรูที่ ไดรับในครั้งนี้จะนำไปเผยแพรหนาเสาธง เพื่อให
นักเรียนคนอื่น ๆ ไดรับความรูเชนกันและจะเลาถึงความรูความประทับใจที่ ไดเขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้”  

 รวิพร อัตตนาถวงษ (พันซ), ดรรชนี พรมจันทร (ขาวฟาง), วันวิสาข ถองทอง 
(นุมนิ่ม), จีราพร รอดหลัก (นิว), สุชาดา ทรัพยเมือง (ฝน) จากโรงเรียนแกลง 
“วิทยสถาวร” 
 “รูสึกดี ใจมากที่ ไดเปนตัวแทนของโรงเรียนมาเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะไดทั้ง
ความรู และมีกิจกรรมตาง ๆ ใหรวมสนุก ไดรูจักเพื่อนในวัยเดียวกัน และเพื่อนตางวัย 
ฝกใหเรามีความกลาแสดงออก และความเปนผูนำ ความเสียสละ ประโยชนที่ ไดรับ  
ในครั้งนี้พวกเราจะนำไปประชาสัมพันธเสียงตามสายในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียน  
ในโรงเรียนไดรับความรู และจะนำความรูที่ ได ไปลงในเว็บไซดของโรงเรียนเพื่อเปน  
การเผยแพรความรูอีกทางหนึ่งดวย”  

 โครงการ อย.นอย ของเรามีเพื่อน ๆ ที่มีความรูและความสามารถมากมาย เพื่อน ๆ ทุกคนพรอมที่จะเปนดาวเดน
ดวงตอไปของโครงการ อย.นอย แลวหรือยัง ตองมาติดตามกันวา ฉบับหนาดาวเดนดวงใหมจะเปนใคร อยาลืมติดตาม
กันนะจะ 
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พี่ ๆ นอง ๆ ในโรงเรียนไดรับความรูเชนเดียวกัน การเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ไดรับทั้งความสนุกสนาน ความทาทาย 
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มุมนี้ของเพื่อน 

เอ๊ะ ! สงสัยจัง 
 คำถามในฉบับนี้มาจากนอง อย.นอย คนหนึ่ง สงสัยวา
ผลิตภัณฑยามีเครื่องหมาย อย.บนฉลากหรือไม เพราะเวลาไปซื้อ
ยามาใชหาเครื่องหมาย อย. บนฉลากไมเจอเลยคะ ? 

 ยาทุกชนิดจะไมมีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แตจะตองแสดงเลขทะเบียนตำรับยา ซึ่งลักษณะของ   
เลขทะเบียนตำรับยาที่แสดงบนฉลาก จะประกอบดวยอักษรยอ (เชน 1A หรือ G) ตามดวย...(เลขลำดับ  
ที่ ไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา)/เลขทายสองหลักของป พ.ศ. ที่ ไดรับอนุมัติทะเบียนตำรับยา ตัวอยาง เชน 
 - ทะเบียนยาเลขที่ 1 A 12/35 หรือ Reg. No 1 A 12/35 
 - เลขทะเบียนที่ G 97/54 เปนตน  

 เพื่อน อย.นอย ที่มีขอสังสัยเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ หรือปญหาการดำเนินงาน อย.นอย   
ในโรงเรียน สงจดหมายถามเขามาที่กอง บก. ไดนะคะ คำถามใดที่ ไดรับการคัดเลือกตีพิมพจะไดรับ
แฟลชไดรท อย.นอย สงถึงบานเลยคะ 
 
 
 

เพื่อน อย.นอย ที่มีขอสังสัยเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ หรือปญหาการดำเนินงาน อย.นอย 

กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อย.ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน ในโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย 

ที่สนใจและมีความสามารถด้านการแต่งเนื้อเพลง ดนตรี พร้อมโชว์พลังเสียง 

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เพลงลูกทุ่ง  2) เพลงสตริง  

2 ระดับชั้น ได้แก่ 1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษา 

 เพื่อน ๆ คนไหนสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัคร และอานรายละเอียดไดท่ี www.oryornoi.com หรือสอบถาม  
รายละเอียดการสมัครไดที่ กลุมพัฒนาเครือขาย กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 0 2590 7121-2 
 นอกจากน้ัน เพื่อน ๆ ที่สนใจสงผลงานเขามาเผยแพรความรูของตนเอง เชิญมาทางนี้เลยจา อยากจะเขียน   
เลาประสบการณ วาดภาพประกอบคำบรรยาย ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ สามารถสงผลงานเขามาไดท่ีกอง บก.   
โดยเขียนหัวขอผลงานวา “มุมนี้ของเพื่อน” แลวมาลุนกันวาผลงานของเพื่อนคนไหน จะมาเปนสวนหน่ึงของจดหมาย  
ของ อย.นอย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” ของรางวัลมากมายรอเพื่อน ๆ อยูนะจะ 
 

รับรางวัลไปเลย...รวมมูลค่ากว่า120,000บาท



กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000

สิ่งตีพิมพ์

เกร็ดชวนรู้ 

 ยาแกปวดอันดับแรกที่เพื่อน ๆ นึกถึงคงหนีไมพน ยาพาราเซตามอล ใช ไหมละ   
แตเพื่อน ๆ รู ไหมวาถาใชยาแกปวดพร่ำเพรื่อ หรือใช ในปริมาณที่เกินกำหนดอาจเกิด
อันตรายได 
 เพื่อน ๆ หลายคน เมื่อเกิดอาการปวดหัว ปวดทอง ปวดฟน ปวดขา หรือเกิดอาการ
ปวดตาง ๆ มักจะเลือกรับประทานยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาอาการปวด โดยอาจไม ได
คำนึงถึงปริมาณในการใชยา เพราะเขาใจวายาพาราเซตามอลเปนยาพื้นฐาน มีความปลอดภัย 
และสามารถรักษาไดทุกอาการปวด ซ่ึงเปนความเขาใจที่ผิด เพราะยาแกปวดแตละชนิด   
มีประสิทธิภาพในการรักษา และความปลอดภัยในการใชยาแตกตางกัน โดยทั่วไปแบงได   
2 กลุมคือ กลุมยาแกปวดที่ ใชระงับปวดที่รุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด แต ไมมีฤทธิ์ลดไข เชน มอรฟน ทรามาดอล   
ยาประเภทนี้ตองใช ใบส่ังแพทย ในการซื้อ ใชระงับความเจ็บปวดที่รุนแรงจากอวัยวะภายใน อีกกลุมหนึ่งคือ กลุมยาแกปวด  
ที่ ใชสำหรับอาการปวดไมรุนแรง เชน ยาพาราเซตามอล แอสไพริน ยาตานการอักเสบที่ ไม ใชสเตียรอยด ซึ่งยากลุมนี ้ 
มีฤทธิ์แกปวด ลดไข และตานการอักเสบ แต ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานาน  
 ยาทั้ง 2 กลุมนี้ หากใช ในปริมาณที่เกินกำหนดอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได ดังนั้น เพื่อน ๆ ควรใชยารักษาอาการ
ปวดใหถูกตอง และหามใชเกินขนาด หามใชบอยครั้ง หรือใชติดตอกันเปนเวลานาน และที่สำคัญควรอานฉลากและ
เอกสารกำกับยาอยางถี่ถวน และปฎิบัติตามวิธีที่ระบุบนฉลากอยางเครงครัด สำหรับยาพาราเซตามอล ไมควร  
รับประทานเกินวันละ 8 เม็ด (เม็ดละ 500 มิลลิกรัม) นอกจากนี้หากมีอาการผิดปกติหรืออาการขางเคียง เชน   
คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร บวมบริเวณทอง แนะนำใหพบแพทยโดยดวน 

“เพื่อความปลอดภัย ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใชยานะจะ” 

ยาแกปวดอันดับแรกที่เพื่อน ๆ นึกถึงคงหนีไมพน ยาพาราเซตามอล ใช ไหมละ 
แตเพ่ือน ๆ รู ไหมวาถาใชยาแกปวดพร่ำเพรื่อ หรือใช ในปริมาณที่เกินกำหนดอาจเกิด
อันตรายได

ใช้ยาให้เป็น เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา 
 

   Reg. No. 1A 12/35


