
¶Ö§à¾×èÍ¹”
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

ขยายเครือข่าย กระจายความ
รู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง

¶Ö§à¾×èÍ¹”¶Ö§à¾×èÍ¹”¶Ö§à¾×èÍ¹”¶Ö§à¾×èÍ¹”¶Ö§à¾×èÍ¹”
“¨Ò¡à¾×èÍ¹.

..

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำ

ขยายเครือข่าย กระจายความ
รู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง

“¨Ò¡à¾×èÍ¹.
..

“¨Ò¡à¾×èÍ¹.
..

“¨Ò¡à¾×èÍ¹.
..

“¨Ò¡à¾×èÍ¹.
..

  

“สบู่คลอรีน” ใช้แล้วขาวใส รวดเร็วทันใจ ¨ÃÔ§ËÃ×Í?

ติดตามใน อัพเดท อินเทรนด์



¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ ÍÂ.¹ŒÍÂ “¨Ò¡à¾×èÍ¹...¶Ö§à¾×èÍ¹”2

วัตถุประสงคการจัดทำ 
1. เพ่ือเปนสือ่ในการเผยแพรขอมลูขาวสาร และความรู 
 ดานผลิตภัณฑสุขภาพสูกลุมเครือขาย อย.นอย
2. เพื่อเปนสื่อกลางสำ หรับเครือขาย อย.นอย ในการ 
 ถายทอดประสบการณและการดำ เนินงานตาง ๆ 
3. เพ่ือใหเครือขาย อย.นอย มีความสัมพันธ ใกลชิด  
 เปนหนึ่งเดียวกัน

เจาของ
 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำ นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

บก.ทักทาย

03
อัพเดท อินเทรนด

04
อย.นอย กระจายขาว

05
คลังปญญา

06
ดาวเดน อย.นอย

07
มุมน้ีของเพื่อน

08
เกร็ดความรู

 สวัสดีครับ วันเวลาผานไปรวดเร็วจริง ๆ 
เผลอแป บ เ ดี ยว จดหมายข  าว อย .น อย  
“จากเพ่ือน... ถึงเพ่ือน” ไดก าวเขาสู ป  ท่ี 3  
แลวนะครับ กอนอื่นตองขอขอบคุณทุก ๆ ทาน 
ที่ ใหการสนับสนุน และตอบรับจดหมายข าว อย.นอย “จากเพ่ือน... 
ถึงเพ่ือน” เปนอยางดี เรายังคงมุงมั่นที่จะมอบขาวสาร ความรู ในเร่ือง
ผลิตภัณฑสุขภาพ ตอไปอยางแนนอนครับ
 ฉบับน้ีมีขอมูลขาวสาร และกิจกรรมมากมายมาฝากเพ่ือน ๆ กัน  
เร่ิมกันดวยคอลัมน “อัพเดท อินเทรนด” เรามีเร่ืองของ “สบูคลอรีน  
กะปผสมสีที่หามใช ในอาหาร ฟองเตาหูปลอม และกาแฟลดน้ําหนัก” 
ผลิตภัณฑเหลาน้ีมีลักษณะและอันตรายอยางไรติดตามได ในเลมครับ 
นอกจากน้ันเรามีกิจกรรมในโครงการ อย.นอย มากระจายใหเพ่ือน ๆ  
ทราบอีกดวย คอืการประชมุเชงิปฏิบตัิการคณะกรรมการครแูกนนาํ อย.นอย 
ในคอลัมน “อย.นอย กระจายขาว” ตามมาดวยคอลัมน “มุมนีข้องเพื่อน”  
มีกิจกรรมดีดีที่ทางโรงเรียน อย.นอย ไดจัดขึ้น จะเปนโรงเรียนไหน กิจกรรม
อะไร จะใชโรงเรียนของเพื่อน ๆ หรือไม ตองติดตามกันในเลมไดเลยนะครับ
 ชวงนีก้ําลังกาวเขาสูเทศกาลปใหม เทศกาลแหงความรื่นเริง สุขสันต
หรรษา และเขาสูฤดูหนาว ขอใหเพื่อน ๆ  มีความสุข และสนกุอยางมีสตินะครับ 
รักษาสุขภาพ รางกายใหแข็งแรง ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ พักผอน 
ใหเพียงพอ ทายน้ี ขออวยพรใหเพ่ือน ๆ  ชาว อย.นอย ทกุคนมคีวามสขุ สขุภาพ
แข็งแรง เจอแตสิ่งดีดีตลอดป 2559 ครับ
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จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

 สาํหรับเร่ืองสดุทายทีเ่ราจะอพัเดทใหเพ่ือน ๆ  น้ัน เปนเรื่องทีเ่ปนปญหามาอยางตอเน่ือง 
เรื่องของ “กาแฟลดน�้าหนัก” ในครั้งนีพ้บวากาแฟยี่หอ “Brazil Potent Slimming Coffee” 
อางชวยลดนํ้าหนัก ซึ่งจากผลวิเคราะหกาแฟลดนํ้าหนักดังกลาว พบสารไซบูทรามีน ซึ่งเปนสาร
ทีม่อีนัตรายตอผูบริโภค โดยเฉพาะผูปวยโรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคความดนัโลหติ โรคหลอด
เลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคตอหิน หญิงตั้งครรภและใหนมบุตร โดยอาจมีผลขางเคียง
คือ ปากแหง ปวดศีรษะ นอนไมหลับ ทองผูก ทําใหเกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว อาจถึง
ขั้นเสียชีวิตได ทาง อย. ไมเคยอนญุาตใหโฆษณากาแฟเปนอาหารลดนํ้าหนัก เพื่อน ๆ อยาได
หลงเชื่อเด็ดขาด เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองเงินโดยไมไดประโยชนแลว อาจไดรับอันตรายจาก
สารปนเปอนทีผ่สมอยู ในผลติภัณฑได การลดน้ําหนักทีดี่ทีส่ดุคือ การออกกําลงักายและการปรับ
เปลีย่นพฤตกิรรมการบริโภคโดยการไมกินอาหารพรํา่เพ่ือ ไมกินจุบกินจิบ ควรรับประทานอาหาร
หลากหลายในสัดสวนที่เหมาะสมครบ 5 หมู นอกจากลดนํ้าหนักไดอยางปลอดภัยแลว เพื่อน ๆ  
ยังมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงอีกดวย

 เรามาอัพเดทขาวสารสงทายปเกาตอนรับป ใหมเร่ืองของผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาด 
ที่เปนขาวกันดีกวาคะ สําหรับเร่ืองแรกในฉบับน้ีเราขอเสนอเร่ืองของ “สบู่คลอรีน” ที่กําลังเปนที่นิยมกัน 
ในหมูวัยรุน มีการโฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริงวาใชแลว “ขาวใส รวดเร็วทันใจ” สินคานั้นไมมี
สถานที่ขายที่เปนหลักแหลงแนนอน มักซื้อขายกันทางอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย สํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดออกมาเตือนวา คลอรีนเปนสารที่มีการกัดกรอนรุนแรง  
ไมสามารถใชกับผิวหนังได เพราะจะทําใหเกิดการระคายเคือง ทําใหผิวหนังเกิดการอักเสบและ 
ที่สําคัญคลอรีนเปนสารหามใช ในเครื่องสําอาง ดังนั้นเพื่อน ๆ ไมควรซื้อมาใชนะคะ ควรเลือกซื้อ 

เลือกใชผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากแหลงที่เช่ือถือได มีฉลากภาษาไทย
บอกรายละเอียดครบถวน มีช่ือที่ต้ังผูผลิตหรือผูนําเขาอยางชัดเจน  
มเีลขที่ ใบรับแจง 10 หลกั ซึง่สามารถตรวจสอบเลขที่ ใบรับแจง 10 หลกั 
ของเครื่องสําอางไดทางเว็บไซด อย. www.oryor.com หรือ Oryor 
Smart Application และที่สําคัญอยาหลงเช่ือคําโฆษณาเกินจริง  
ควรศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑนั้น ๆ กอนซื้อ

  อัพเดทเรื่องเคร่ืองสําอางกันไปแลว มาเร่ืองอาหารกันตอเลยคะ สําหรับอาหาร 
ที่เปนขาวในชวงที่ผ านมาคือ เรื่องของ “กะปิ” ที่ตรวจพบวามีการใสสีที่หามใชผสมในอาหาร 
ซึ่งจะเกิดอันตรายตอผูบริโภค โดยเฉพาะสโีรดามีน บี ซึ่งเปนสีที่ ใช ในอุตสาหกรรมยอมผา 
กอใหเกิดพิษเฉียบพลนัได และยังทาํใหเกิดการระคายเคืองตอเน้ือเย่ือในปอด ตา ทางเดินหายใจ 
ทางเดินอาหาร ปสสาวะเปนสีทอง และยังเปนสารกอมะเร็งอีกดวย ดังนั้น เพื่อน ๆ ควร
เลือกซื้อกะปจากแหลงผลิตที่เช่ือถือไดเทาน้ัน นอกจากเร่ืองของกะปแลว ยังมีเร่ืองของ  
“ฟองเต้าหู้” ซึ่งสงสัยวาเปนฟองเตาหูปลอม เมื่อนํามาปรุงอาหารแลวมีลักษณะคือ ไมเปอย 
ไมละลายนํ้า มีลักษณะเหมือนพลาสติก วิธีการสังเกตและเลือกซื้อฟองเตาหู ในเบื้องตนอาจ
ใชการดมกลิ่นของฟองเตาหูวามีกลิ่นถ่ัวเหลืองหรือไม ตองไมมีกลิ่นหืน เลือกซื้อจากราน 
ที่มีหลักแหลงแนนอน ควรเลือกซื้อฟองเตาหูที่มีฉลากแสดงช่ือ ที่อยูผูผลิต ปริมาณสุทธิ  
วันเดือนปที่ผลิต เพราะหากมีปญหาจะสามารถตรวจสอบได

 หากเพ่ือน ๆ พบเห็นหรือมีขอสงสัยเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพสามารถรองเรียนไดที่สายดวน อย. 1556 หรือทาง  
E-mail : 1556@fda.moph.go.th หรือทาง ตู ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือ 
แจงผานทาง Oryor Smart Application เพื่อ อย. จะไดดําเนนิการปราบปรามและดําเนนิคดีทางกฏหมายกับผูกระทําความผิด
อยางเครงครัดตอไป
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บอกรายละเอียดครบถวน มีช่ือที่ต้ังผูผลิตหรือผูนํบอกรายละเอียดครบถวน มีช่ือที่ต้ังผูผลิตหรือผูนํบอกรายละเอียดครบถวน มีช่ือที่ต้ังผูผลิตหรือผูนํ
มเีลขที่ ใบรับแจง 10 หลกั ซึง่สามารถตรวจสอบเลขที่ ใบรับแจง 10 หลกั 
ของเครื่องสํของเครื่องสํ
Smart Application และที่สํ

Chlorine Soap

Chlorine Soap
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จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

คลังปัญญา

 อย.นอย กระจายขาว ในฉบับน้ี ขอกระจายขาวการประชุม 
เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการครูแกนนำ  อย.นอย ระดับประเทศครั้งที่ 1 
ประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2558 
ณ หองริชมอนด บอลรูม 2 ช้ัน 4 โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี ในครั้งน้ี 
เปนการประชุมทีส่ำ คัญ เน่ืองจากมกีารคัดเลอืกครูแกนนำ  อย.นอย เพ่ือดำ รงตำ แหนง
ประธานและรองประธานคณะกรรมการครูแกนนำ  อย.นอย ซึ่งคณะกรรมการครูแกนนำ  
อย.นอย ชุดน้ีจะมีวาระการดำ รงตำ แหนงเปนเวลา 2 ป ครูแกนนำ  อย.นอย ที่ ไดรับ
คัดเลือกจากที่ประชุมมีดังน้ีคะ

 1. ครูผองศรี เกลื้อนรัตน โรงเรียนศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี 
  ดำ รงตำ แหนงประธานคณะกรรมการ ครูแกนนำ  อย.นอย
 2. ครูจันทรเพ็ญ ศิริแกว โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม 
  ดำ รงตำ แหนงรองประธานคณะกรรมการครูแกนนำ  อย.นอย (ภาคเหนือ)
 3.  ครูเสาวลักษณ ปองปาน โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
  ดำ รงตำ แหนงรองประธานคณะกรรมการครูแกนนำ  อย.นอย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 4.  ครูกฤษณา แปนงาม โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จังหวัดสิงหบุรี 
  ดำ รงตำ แหนงรองประธานคณะกรรมการครู แกนนำ  อย.นอย (ภาคกลาง)
 5.  ครูสุภางค เองฉวน โรงเรียนอำ มาตยพานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ 
  ดำ รงตำ แหนงรองประธานคณะกรรมการครู แกนนำ  อย.นอย (ภาคใต)

 นอกจากน้ันมีการชี้แจงแผนการดำ เนินโครงการ อย.นอย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งกิจกรรมในโครงการ 
อย.นอย นั้น มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธระหวาง อย.และโรงเรียน คือกิจกรรมที่ผูบริหาร อย. เขาเยี่ยมชมโรงเรียน 
อย.นอย ซึ่งจัดขึ้นเปนประจำ ทุกป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 น้ีเราจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ ในวันที่ 15 
ม.ค. 2559 บรรยากาศการเย่ียมชมโรงเรยีน อย.นอย จะเปนอยางไรเราจะเก็บภาพมาฝากเพ่ือน ๆ  กันนะคะ สวนกิจกรรมใหม
ซึ่งเปนกิจกรรมพิเศษสำ หรับปงบประมาณน้ีคือ กิจกรรมสงเสริม/พัฒนาเครือขายทองถิ่น Community Network Award 
เพ่ือสรางการมีสวนรวมของหนวยงานภูมิภาคและทองถ่ินในการดำ เนินกิจกรรม อย.นอย เชิดชูเครือขายที่ ใหการสนับสนุน
โครงการ อย.นอย มาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทำ ใหโครงการ อย.นอย มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป นอกจากน้ีแลว อย.ยังมี
การบรรยายพิเศษในหัวขอความรูที่เปนประโยชนตอครูและนักเรียน ซึ่งไดรับเกียรติจาก นายนิรัตน เตียสุวรรณ ผูเชี่ยวชาญ
ดานพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพดานสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง “ลดน้ำ ตาล ลดหวาน ลดโรค” 
และนางธิดา ทวีฤทธิ์ นักวิชาการอาหารและยาชำ นาญการ สำ นักอาหาร บรรยายเรื่อง “นมโรงเรียนนั้น...สำ คัญไฉน” 

 ฉบับหนา อย.นอย กระจายขาว จะกระจายอะไรจะใชขาวของเพื่อน ๆ หรือไม โปรดติดตามกันตอไปคะ.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2558 



จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

คลังปัญญา

 วันน้ีคอลัมน “คลังปัญญา” มีกิจกรรมดีดี มาฝากเพ่ือน ๆ กันคะ เมื่อวันที่ 16-22 พ.ย. 2558 ที่ผ านมา  
มีการจัดงาน World Antibiotic Awareness Week (WAAW) โดยมีคําขวัญวา “Antibiotics : Handle with Care”  
หรือแปลเปนไทยวา “ยาปฏิชีวนะ : หากจะใช้ ต้องระวัง” มีการจัดกิจกรรมเน่ืองในสัปดาหตระหนักรักษ ยาปฏิชีวนะ  
ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีประโยชนกิจกรรมหนึ่ง  
 หลายคนรูจักยาปฏิชีวนะ แตจะมีสักกี่คนที่รูจริง ๆ วา “ยาปฏิชีวนะ” เปนยาฆาเชื้อแบคทีเรีย มารูจัก “ยาปฏิชีวนะ 
(Antibiotic)” กันใหมากข้ึนดีกวาคะ กอนอื่นตองบอกเลยวายาปฏิชีวนะเปนยาฆาเช้ือแบคทีเรีย ไมมีฤทธ์ิฆาเช้ือไวรัส  
และไมมีฤทธ์ิลดการอักเสบ แกปวด ลดไข ใชรักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียเทาน้ัน เชน ทอนซิลอักเสบ 
เปนหนอง ยาปฏิชีวนะจัดเปนยาอันตราย นอกจากน้ันยาปฏิชีวนะยังทําใหเช้ือแบคทีเรียดื้อยา หมายความวา ทุกคร้ัง 
ที่รับประทานยาปฏิชีวนะ เชื้อแบคทีเรียจะเร่ิมพัฒนาตัวเองใหทนตอยาปฏิชีวนะมากขึ้น ย่ิงไดรับยาปฏิชีวนะพร่ําเพรื่อ  
เช้ือแบคทีเรียก็จะดื้อยามากตามไปดวยซึ่งจะทําใหยากตอการรักษา สวน “ยาแก้อักเสบ หรือ ยาต้านการอักเสบ”  
(Anti-inflammatory drugs) เปนยาที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดไข บรรเทาปวด ลดบวมแดง เชน แอสไพริน ไอบโูพรเฟน 
ไมมีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย
 โรคที่เราพบกันบอย ๆ เชน เปนหวัด-เจ็บคอ ทองเสียอาหารเปนพิษ แผลเลือดออก เปนโรคที่หายไดเอง  
โดยไมตองรับประทานยาปฏิชีวนะ เพราะหวัด-เจ็บคอ เกิดจากเช้ือไวรัส แตยาปฏิชีวนะใชฆาเช้ือแบคทีเรียจึงไมมีผล 
ในการรักษาหวัด-เจ็บคอ ทองเสยีเกิดจากเชือ้ไวรัส หรืออาหารเปนพิษอาจมอีาการอาเจียนรวมดวยซึง่มาจากสารพิษท่ีปนเปอน
ในอาหาร ยาปฏิชีวนะรักษาไมไดเชนกัน สวนแผลเลือดออก หากลางทําความสะอาดแผลอยางถูกตอง แผลน้ันสามารถ 
หายไดเองโดยไมตองรับประทานยาปฏิชีวนะ เวนแต !!! เปนแผลตะปูตํา สัตวกัด หรือสัมผัสกับสิ่งสกปรก หรือปวย 
เปนโรคเบาหวาน ควรไปพบแพทยเพื่อทําการรักษาตอไป

อันตรายจากการใช้ยาปฏิชีวนะพร�่าเพรื่อ

แพ้ยา หากแพไมมากอาจมีแคผื่นคัน ถารุนแรงผิวหนังจะเปนรอยไหม หลุดลอก หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต

เกิดเชื้อดื้อยา การกินยาปฏิชีวนะพรํ่าเพร่ือกระตุนใหเช้ือแบคทีเรียกลายพันธุเปนเชื้อดื้อยา ตองเปลี่ยนไปใชยา
ปฏิชีวนะที่ ใหมขึ้น แพงขึ้น ซึ่งเหลือให ใชอยูไมกี่ชนดิ สุดทายจะไมมียารักษา และเสียชีวิตในที่สุด

เกิดโรคแทรกซ้อน ยาปฏิชีวนะจะฆาทั้งแบคทเีรียกอโรคและแบคทเีรียชนิดดีมปีระโยชน ในลาํไสของเรา เมือ่แบคทเีรีย
ชนดิดีตายไป เชื้ออื่น ๆ ในตัวเราจึงฉวยโอกาสเติบโตมากขึ้น ทําใหเกิดโรคแทรกซอนตาง ๆ เชน 
ลําไลอักเสบอยางรุนแรงโดยผนังลําไสที่ถูกทําลายหลุดออกมากับอุจจาระ อันตรายถึงชีวิต

 ยา สามารถบําบดั บรรเทา รักษา ปองกันโรคและความเจ็บปวยได ซึง่เพ่ือน ๆ  ตองใช
ยาอยางถูกตองและเหมาะสม ใช ใหถูกคน ถูกขนาด และถูกวิธี หากใชยาผิดประเภท  
ผิดวัตถุประสงค ยาที่วาดี ก็อาจจะทําใหเกิดอันตรายตอเพ่ือน ๆ เองได ฉบับหนา 
เราจะนําความรูเรื่องอะไรมาฝากเพื่อน ๆ กัน...โปรดติดตาม....



ดาวเด่น
อย.น้อย

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

 “ความรูสึกของครูที่ ไดรับคัดเลือก 
ใหเปนประธานคณะกรรมการครูแกนนํา 
อย.นอย น้ัน ครูรูสึกดี ใจ ภาคภูมิ ใจมาก  
กอนทีค่รจูะไดรับคัดเลอืกเขามาเปนประธานฯ 
น้ัน ครูก็ไดเปนกรรมการครูแกนนํามากอน 
ไดเขามาประชุม แสดงความคิดเห็นตาง ๆ  
ในที่ประชุม ไดเป นตัวแทนของโรงเรียน 
อย.น อย ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งครูยินด ี
เปนอยางย่ิง และปฏิบัตหินาทีอ่ยางเตม็ความ
สามารถ เพ่ือใหนักเรียนไดรับประโยชนมาก
ที่สุด ครไูดรับมอบหมายใหดูแลกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียน ต้ังแตป 2546 และไดดําเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ การเลือกซื้อ เลือกใช เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 
และเคยไดรับรางวัลโครงการ อย.นอย ในระดับประเทศ โรงเรียนของครูเปนโรงเรียนขนาดใหญ 
เปนโรงเรียนประจําจังหวัด ครูอยูทางสายสาธารณสุข เปนพยาบาลประจําโรงเรียน และครเูห็น
ความสาํคัญทางดานสขุภาพของนักเรียน และชมุชมในบริเวณโรงเรียน นักเรียน อย.นอย ในโรงเรียน
ของเราไดรับคัดเลือกใหเปนวิทยากรในงานตาง ๆ และยังขยายเครือขายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ อีก
มากมาก นอกจากโรงเรียนแลวครยูังขยายเครือขายไปในชมุชน ตลาด เทศบาล เพื่อใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจทีถู่กตองเก่ียวกับผลติภัณฑสขุภาพ โครงการ อย.นอย เปนโครงการทีม่ปีระโยชน
ตอนักเรียนทางดานสุขภาพ เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง จากการที่ ไดสํารวจ
นักเรียนในโรงเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภค การเลือกซื้อ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีขึ้น 
ครูในฐานะประธานคณะกรรมการครแูกนนํา อย.นอย ครจูะปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ มุงมั่น 
และเต็มความสามารถ ไมวาจะอยู ในตาํแหนงใดก็ตาม ครูก็จะชวยผลกัดนั โครงการ อย.นอย ขยาย
เครือขาย เพื่อนักเรียนที่จะเปนอนาคตของชาติตอไป”

 ว้าว ๆ ๆ นีเ่ป็นเพียงแค่บทสัมภาษณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ของครผู่องศรี เกลื้อนรัตน์ เท่านั้น 
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ อย่างนี.้..อนาคตของโครงการ อย.น้อย ต้องก้าวหน้า ก้าวไกล และสดใส 
อย่างแน่นอน แล้วพบกันใหม่กับดาวเด่นดวงต่อไปนะคะ... 

 สวัสดีเพ่ือน ๆ ชาว อย.นอย ทุกคนคะ กลับมาพบกันอีกคร้ัง พรอมชวงของเทศกาล 
แหงความสุข กับเทศกาลตอนรับปใหม 2559 นี ้กับคอลัมน “ดาวเด่น อย.น้อย” เริ่มตนปใหม 
เราจึงขอนําเสนอ บทสมัภาษณประธานคณะกรรมการครแูกนนํา อย.นอย คนใหมที่ ไดรับคัดเลอืก
และแตงตั้งกันไปหมาด ๆ จากที่ประชมุเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการครแูกนนํา อย.นอย ครั้งที่ 1 
ที่ผ านมา มาติดตามกันเลยคะ

แนะน�าตัวกันก่อนนะคะ

ชื่อ  นางผองศรี เกลื้อนรัตน 
ชื่อเลน  หนู 
จากโรงเรียน  ศรียานสุรณ จ.จันทบุรี
ตําแหนง  ครชูํานาญการพิเศษ
คติประจําใจ ปฏิบัติงานที่ ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด



มุมน้ีของเพื่อน

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

 สวัสดีเพื่อน ๆ ชาว อย.นอย “มุมนีข้องเพื่อน” ฉบับนีเ้รานํากิจกรรมของเพื่อน ๆ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
จ.ลําปาง มาฝากกันคะ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558 ที่ผ านมา เพื่อน ๆ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมนั้น มีการจัดกิจกรรม
เดินรณรงคเก่ียวกับการเลือกซื้อ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง บริเวณชมุชนที่อยูรอบ ๆ โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียน 
แกนนํา อย.นอย จํานวน 30 คน เปนผูถือปายรณรงค เพื่อใหคนในชมุชนนั้นเกิดความตระหนัก ใส ใจ และดูแลสุขภาพ
กันมากข้ึน ซึง่เพ่ือน ๆ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมไดรับความรวมมอื และการตอบรับทีด่จีากคนในชุมชน ซึง่เปนกิจกรรม
ที่มีประโยชนและสามารถสรางเครือขายที่เขมแข็งตอไปได

 นอกจากนั้นโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี มีการจัดกิจกรรม อย.นอย ในงาน “ฤดูหนาว ประจ�าปี 2558” ระหวาง 
วันที่ 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2558 ที่ผ านมา ซึ่งไดรับการความรวมมืออยางดจีากพอคาและแมคา ที่ขายของภายในงาน เชน  
การตรวจสารปนเปอนในอาหารทางโรงเรียนไดนํานักเรียนแกนนํา อย.นอย ไปตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารตามรานคาตาง ๆ 
ซึ่งผลการตรวจน้ันพบสารปนเปอนจําพวกกรดซาลิ ซิลิคหรือสารกันราในน้ําพริกหน่ึงราน พบสารฟอรมาลีนในไขหมึกทอด 
จํานวนหน่ึงราน และพบการใชน้ํามันทอดซํ้าที่มีสารโพลารเกิน 25% จํานวนหน่ึงราน สวนสารฟอกขาวน้ันไมพบการปนเปอน 
ในอาหาร มกีารใหคําแนะนําและคําปรึกษากับผูประกอบการรานคาตาง ๆ  ทีพ่บสารปนเปอน นอกจากน้ันยังมกีารจัดนิทรรศการ 
อย.นอย สัญจร มีการตอบคําถามเกี่ยวกบัผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งมีผูสนใจและเขารวมตอบคําถามจํานวนมาก มีกลองรับเรื่องรองเรียน
เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ สุขภาพและสิทธิ 
ผู บริโภค ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นดังกลาว
เปนการเผยแพรความรู ความเขาใจที ่
ถูกตอง เพื่อใหประชาชนสามารถเลือกซื้อ 
เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยาง
ปลอดภัยคะ 

ถามเกี่ยวกบัผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งมีผูสนใจและเขารวมตอบคํถามเกี่ยวกบัผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งมีผูสนใจและเขารวมตอบคํ



กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

เกร็ดชวนรู้

 “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” เทศกาลแหงความสุขของทุก ๆ คน คอลัมน “เกร็ดชวนรู้” ฉบับนีเ้รามาแนะนํา 
วิธีการเลือกซื้อ “กระเชาของขวัญปใหม” ใหถูกใจผูรับ แถมยังมีคุณภาพอีกดวย...
 “กระเช้าของขวัญ” เปนของขวัญที่หาซื้อไดงาย ตามหางสรรพสินคา ซูเปอรมาเก็ต หรือรานคาตาง ๆ  กระเชาของขวัญ
มักนําผลิตภัณฑอาหารหลากหลายชนิดมาจัดในกระเชา ไมวาจะเปนขนม คุกก้ี ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป หรืออาหาร
กระปอง ผลไมกระปอง ฯลฯ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ดังนั้นการเลือกกระเชาของขวัญใหกับคนที่เรารักจึง
เปนสิ่งที่ควรใส ใจ เพื่อใหคนที่ ไดรับของขวัญมีความสุขใจ การเลือกซื้อกระเชาของขวัญควรปฏิบัติดังนี ้ผลิตภัณฑอาหาร
ที่จัดรวมอยู ในภาชนะเดียวกันโดยมีการหอหุม ตองแสดงขอความภาษาไทยที่อานไดชัดเจน และมีรายละเอียดไดแก  
1. ชื่อ หรือประเภท หรือชนิดของอาหารแตละรายการที่บรรจุอยู ในภาชนะ 2. วันเดือนปที่หมดอายุ หรือวันเดือนป 
ที่ควรบริโภคกอน 3. ราคาสินคาแตละรายการ หรือหากเพ่ือน ๆ อยากจัดกระเชาดวยตนเองเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ 
ตามความตองการและมคุีณภาพดี ไมตองมากังวลัเรื่องสนิคาไมมคุีณภาพหรือใกลหมดอายุ ตองคํานึงวาผลติภัณฑอาหาร
ทุกชนิดตองไดรับอนุญาตจาก อย. โดยที่ฉลากตองแสดงเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ในกรอบเคร่ืองหมาย อย.  
หรือหากอยากจัดกระเชาผลไมควรเลือกผลไมที่อยู ในสภาพที่สด ใหม สะอาด  
ไมมีกลิ่นฉุน ไมเหี่ยวเฉา ไมมีรอยชํ้า มีสีธรรมชาติ เปนตน 
 การเลือกของขวัญเพื่อมอบใหแกกันและกันในชวง
เทศกาลปใหม ไมเพียงแตเปนการแสดงถึงความมีนํ้าใจ 
แตยังเปนการแสดงถึงความรัก ความเคารพ เปนการ
มอบความสุข ความใส ใจใหกันและกันอีกดวย ดังนั้น
ควรเลือกสรรของขวัญปใหมที่เปนสิ่งดีดี ใหแกกัน
เพื่อเปนการตอนรับปใหมที่กําลังจะมาถึง... 

“สุขสันต์วันปีใหม่นะคะ”


