
 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 41 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ 2556

องค์กรที่เป็นเลิศด้�นก�รคุ้มครอง และส่งเสริมก�รบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่มีคุณภ�พ
ปลอดภัย และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภ�พดี www.oryor.com

ยา                    
คำ�ไทยคำ�เดียวสั้นๆ 
แต่คว�มหม�ย
ม�กม�ย ติดต�มได้
ในเล่ม...

“BMI”  ตวัชีว้ดั 
ความอ้วน และ
ความเสี่ยงต่อโรค               
วิธีคำ�นวณห�        
ค่�ดัชนีมวลก�ย   
ง่�ยนิดเดียว          
จัดให้ในเล่ม.....           

ดื่มน�้าอย่างไร      
ให้เกิดประโยชน์      
ต่อร่างกาย             
เพื่อสุขภ�พที่ดี      
ของร่�งก�ย ควรดืม่นำ�้ 
6-8 แก้ว/วัน

FDAthai          Fda Thai

ล�ำน�ำ ล�ำน�้ำโขง เชื่อมโยงสัมพันธ์
อย.-สื่อมวลชน

10 12

06

ISSN 2286-9093



ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ 2556

C
 o

 n
 t 

e 
n 

t s04 สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

05 อย. ดอทคอม
ป๋�แหงมแนะ... กับ WWW.ORYOR.COM

06 กินเป็นใช้เป็น           
ย� กับก�รใช้อย่�งถูกต้อง

09 Q&A ถามมาตอบไป
ปร�บ “หนู” ด้วยส�รเคมีอย่�งปลอดภัย

10 รอบรู้เรื่องยา
“BMI” ตัวชี้วัดคว�มอ้วน และคว�มเสี่ยงต่อโรค

12 เกร็ดเล็กน่ารู้         
ดื่มนำ้�อย่�งไรให้เกิดประโยชน์ต่อร่�งก�ย

13 มุมเครือข่าย
เรื่องเล่� 3 กิจกรรมใน 3 โครงก�รใหญ่ ของ อย.

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.

02

03 Hot Issue
ลำ�นำ� ลำ�นำ้�โขง เชื่อมโยงสัมพันธ์ อย.-สื่อมวลชน

  ภาพันธ ์เป ็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความรัก หนุ ่ม - สาว มักจะให้
  ดอกกุหลาบสีแดงซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของความรักมอบให้แก่กัน สาว ๆ  
  คนไหนที่ได้รับดอกกุหลาบ ช็อกโกแลต หรือของก�านัลมากก็จะเป็นการ
เช็คเรทติ้งว่ามีคะแนนนิยมมากน้อยเพียงใด แล้วก็เป็นที่อิจฉาของบรรดาสาว ๆ  
ที่ไม่ได้รับของก�านัลเหล่าน้ี โอว!! ไม่ต้องเซ็ง ไม่ต้องเศร้า นั่นไม่ใช่ส่วนประกอบ
ส�าคัญของชีวิต อย่าได้แคร์.... 
 เข้าสู ่เรื่องของเราดีกว่า อย. Report ฉบับน้ี มีหลากรสหลายอารมณ์ 
มาเล่าสู่กันฟัง...ช่วงปลายเดือนมกราคม 2556 อย. ภายใต้การน�าของ นพ.บุญชัย    
สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้น�าคณะผู ้บริหารและ
สื่อมวลชนศึกษาดูงานท่ีจังหวัดหนองคาย เยี่ยมชมการด�าเนินกิจกรรม อย.น้อย 
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นและได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรม อย.น้อย ปี 2551-2553 และรางวัลอื่น ๆ 
อีกมากมาย ตามด้วยการเยี่ยมชมด่านอาหารและยาหนองคาย และศึกษาดูงาน
กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านจอมแจ้ง เพือ่ดงูานการแปรรปูอาหาร การผลติขนมถัว่ตดั 
ถัว่กระจก และถัว่อบสมนุไพร รวมทัง้การผลติไข่เคม็ทีไ่ด้มาตรฐาน GMP นอกจากนี้ 
อย. Report ยังได้เก็บบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์สื่อมวลชน ชื่องานสุดเก๋ “ล�ำน�ำ 
ล�ำน�้ำโขง เชื่อมโยงสัมพันธ์ อย.-สื่อมวลชน” มาฝาก แบบจัดเต็ม  
 เรื่องดีน่าอ่าน ...สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   
เลือกให้ดีก่อนรับประทาน อ่านเถอะค่ะประโยชน์เต็ม ๆ.... WWW.ORYOR.COM    
มข่ีาวมาแจ้งเช่นเคย เพือ่น ๆ สมาชกิ สามารถรบัฟังรายการ “ช่วงนี.้..ป๋าแหงมแนะ!!” 
ได้ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 MHz , FM 95 MHz และ สถานีเพลง 
SWEET FM 89.5 MHz ได้แล้ว... ส�ำหรับคอลัมน์กินเป็น ใช้เป็น น�าเสนอ
เรื่อง “ยา” ซึ่งคงจะท�าให้ผู้อ่านใช้ยาได้อย่างถูกต้อง คือถูกคน ถูกโรค ถูกขนาด 
ตลอดจนถูกวิธี ...คอลัมน์รอบรู้เรื่องยำ “BMI” ตัวชี้วัดควำมอ้วน และควำม
เสี่ยงต่อโรค มาค�านวณดัชนีมวลกายอย่างง่าย ๆ ขณะนี้คุณอยู่ในภาวะอ้วน
ระดับไหน เมื่อรู้ข้อมูลก็จะได้ก�าหนดเป้าหมายในการลดเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่าน
นั่นเอง   
  เกบ็ข่ำวเล่ำเรือ่ง.... พบกบัข่าวบกุทลายลอ็ตใหญ่แหล่งผลติยาแผนโบราณ 
ฉลากไม่ตรงตามทะเบียนต�ารับ โฆษณาหลอกลวงอ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ 
รวมมูลค่าของกลางได้มากถึง 2,475,000 บาท เตือนผู้บริโภคระวังและข่าวเตือน
ให้ผูผ้ลติยาแผนโบราณต้องยืน่ขออนญุาตผลติยาและขึน้ทะเบยีนต�ารบัยาให้ถกูต้อง 
รวมไปถึงการบุกทลายสถานท่ีเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม ย่านปากเกร็ด
และลาดพร้าว และข่าวที่น่าสนใจอีกมาก สามารถอ่านฉบับเต็มได้ใน www.fda.
moph.go.th
    ยังมีเนื้อหาสาระดี ๆ อีกมากมายที่ยังกล่าวไม่หมด ติดตามอ่านให้จบ 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า  รักทุกคนค่ะ 
  
                                                         กองบรรณำธิกำร

บก.  บอกข่าว

วัตถุประสงค์ อย. Report

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่างๆ 

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมความเคลื่อนไหว รวมทั้งผลงาน

เด่นเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์และ

การด�าเนินงาน

4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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กุม

ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

นางยุพา เตียงธวัช

กองบรรณาธิการ

นางผุสดี  เวชชพิพัฒน์    นางสาวทิพากร มีใจเย็น

นายศุภกาญจน์  โภคัย           นางศิริกุล อ�าพนธ์

นางสาวจิตรา  เอื้อจิตรบ�ารุง    นายบุญทิพย์  คงทอง 

นางสุวนีย์  สุขแสนนาน          นายวัชรินทร์  เครือเนียม

นางสาวดนิตา  เทียบโพธ์ิ  นางสาวสุภมาศ  วัยอุดมวุฒิ  

นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว  นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์ 

นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข นางสาวกรกมล พิพัฒน์ภูมิ

นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย์ นายทวชา  เพชรบุญยัง      

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

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

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

พิมพ์ที่

ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

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

ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร เลือกให้ดีก่อนซ้ือรับประท�น
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ล�ำน�ำ ล�ำน�ำ้โขง เชือ่มโยงสมัพันธ์ อย. - สือ่มวลชน

เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) ได้จัดกิจกรรมสัมมน�
สื่อมวลชน หรือ Press Tour  เพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�ง อย. กับสื่อมวลชน โดยนำ�คณะผู้บริห�รและสื่อมวลชน
จำ�นวน 74 คน ศึกษ�ดูง�นที่ จ.หนองค�ย อย. Report จึงขอเก็บบรรย�ก�ศก�รศึกษ�ดูง�นในครั้งนี้ ม�เล่�สู่กันฟัง.....

 เริม่วนัแรก.. 24 มกรำคม 2556  

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ   

คณะกรรมการอาหารและยา น�าทีม

ผู ้บริหารพร้อมสื่อมวลชนเยี่ยมชม

การด� า เนินกิจกรรม อย.น ้อย ที่

โรงเรยีนนาหนงัพฒันศกึษา อ.โพนพสิยั  

จ.หนองคาย  ซึ่งเป็นโรงเรียนคุ้มครอง

ผู ้ บริ โภคดี เด ่ นและได ้ รั บรางวั ล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรม 

อย.น้อย ในปี 2551 – 2553 รวมทัง้ 

ยังได้รับรางวัลจัดนิทรรศการชนะเลิศ 

อันดับ 1 ในปี 2553 และรางวัลโหวต

อันดับ 1 ในการน�าเสนอกิจกรรม

อย. น้อย ของ จ.หนองคาย เมื่อปี 2553 

นอกจากนี้ ยังเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับ

ดีเยี่ยม โดยผลงานที่น่าสนใจ ได้แก่  

กิจกรรมการตรวจสอบไอโอดีนในเกลอื 

การตรวจสารปนเป ื ้ อนในอาหาร 

การตรวจฉลากอาหาร ยา เครือ่งส�าอาง 

วัตถุอันตราย การตรวจสอบโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้ยังมี

การจัดท�าโครงการลดการบริ โภค

น�้ า อั ดลมและขนมกรุ บกรอบ ใน

โรงเรียน โครงการสมุนไพรอาหารและ

ยาเพ่ือสุขภาพ โครงการพี่สอนน้อง

สู ่ โ ร ง เรี ยน เ ค รื อ ข ่ า ย  เ มื่ อ เ ยี่ ย ม

ชม โร ง เรี ยน  อย .น ้ อ ย  กั นแล ้ ว 

คณะของเราเดินทางไปที่วัดโพธิ์ชัย 

สกัการะหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูป       

คู ่บ ้านคู ่ เมืองชาวหนองคาย เพื่ อ

โดย สุวนีย์ สุขแสนนำน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร
เลอืกให้ดก่ีอนซือ้รับประทาน

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถ้ารู้จักรับประทานก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่น้อยนะคะ แต่ปัจจุบันนี้ แค่ฟังจาก

การบอกเล่าปากต่อปาก หรือดูจากโฆษณา แล้วคิดว่าดีนั้น ไม่เพียงพอแล้วล่ะค่ะ เพราะการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ที่ดีให้ประโยชน์ต่อร่างกาย มีวิธีการเลือกซื้อง่าย ๆ  ได้ดังนี้ค่ะ

อย่าลืมนะคะ ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อ่านฉลาก

ทุกครั้ง และไม่หลงเชื่อค�าโฆษณานอกเหนือจากฉลาก เพื่อให้ได้รับ

สารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายค่ะ   

ฉลากโภชนาการท่ีแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารน้ัน ๆ 

เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับความต้องการหรือ

ภาวะทางโภชนาการของตนเองได้ ซึ่งฉลากโภชนาการนี้ กฎหมาย

ไม่ได ้บ ังค ับให้แสดงบนฉลาก แต่ข ึ ้นอยู ่ก ับความสมัครใจ

ของผู้ผลิต เว้นแต่ว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีการกล่าวอ้างสรรพคุณ

ทางโภชนาการ  จึงจ�าเป็นต้องแสดงฉลากโภชนาการ

 ดูได้จากฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะฉลากจะระบุ

ข้อมูลจ�าเป็นทั่วไปที่ผู้บริโภคควรทราบ 

 1. ชื่ออาหาร 

 2. ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/น�าเข้า 

 3. ปริมาณส่วนประกอบที่ส�าคัญ 

 4.  ค�าแนะน�าการใช้ 

 5.  ค�าเตือนต่าง ๆ 

 6. ข้อความ “ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ 

ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจ�า”

 7. เลข 13 หลัก  ในกรอบเครื่องหมำย อย. ที่ส�ำคัญ

กฎหมำยยังมีข ้อบังค ับให้ฉลำกผลิตภัณฑ์เสร ิมอำหำร

ทุกประเภทต้องระบุข้อควำมว่ำ “ไม่มีผลในการป้องกัน

หรือรักษาโรค” อีกด้วย
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กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป๋าแหงมแนะ... 
กับ WWW.ORYOR.COM

ต ้องไม ่ธรรมดาอยูแ่ล ้วค่ะ เพราะนี่คือรายการ “ช ่วงนี้ . . . 
ป๋ำแหงมแนะ!!” อย่าเพิ่งงงกันไปค่ะ ถ้าอยากรู ้ว ่าป๋าแหงม
จะมาแนะอะไร จะแนะได้ฮาถูกใจหรือไม่ ต้องคอยติดตาม...

เพื่อน ๆ สามารถรับฟังรายการ “ช่วงนี้... ป๋าแหงม
แนะ!!” ได้ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 MHz วันจันทร์-ศุกร์ 
รายการก้าวทันข่าว เวลา 7.30-8.30 น., สถานี FM 95 MHz 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-07.00 น. และสถานี    
เพลง SWEET FM 89.5 วนัจนัทร์-ศกุร์เวลา 10.00 -                  
11.00 น. เริ่ม 1 มีนาคม เป็นต้นไป นะคะ .....
อยา่ฟงัปา๋แหงมแนะจนเพลินนะคะ เรายังมี                  
กิจกรรม มาให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมสนุก ตอบค�าถาม  
เพื่อลุ ้นรับของรางวัล...โคมไฟตั้งโต๊ะ SOLAR LAMP RADIO 
เดือนละ 3 รางวัล จนถึงเดือนมิถุนายน 2556 นี้ค่ะ

หากคนไหนพลาดฟังป๋าแหงมแนะทางสถานีวิทยุ 
สามารถตามไปฟังป๋าแหงมแนะได้ทางเวบ็ไซต์ WWW.ORYOR.COM 
เมนู อย.Station นะคะ …..แล้วจะไม่พลาดเรื่องเด็ดค่ะ.....

สวัสดีค่ะ แฟนคลับเว็บไซต์ ORYOR.COM ที่น่ารักทุกท่าน ต้นปีมานี้มีเทศกาล
ต่าง ๆ ให้ได้ฉลองกันอย่างต่อเนื่องนะคะ สนุกสนานกันเต็มที่แล้ว อย่าลืมมารับสาระ
ความรู้ดี ๆ  กับเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะ

 หรับใครที่ เคยติดตามข้อมูลความรู ้
 จากทางสถานวีทิย ุปีนีย้งัคงมใีห้ตดิตาม
อกีเช่นเคยนะคะ มาคราวนี ้ มผีูใ้ห้เสยีงทีห่ลายคน 
คงรู ้จักกับสโลแกนเฉพาะตัว...กับ “ป๋าแหงม.... 
ช่วงนี้ ชี้แนะ” โดยคุณศักดินา รักษ์อุดมการณ์  
คุ้น ๆ กันไหมคะ ก็เป็นรายการวิทยุของ อย. ทั้งที 

ส�ำ
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โดย วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

 ลับมาพูดเรื ่องยำ หรือหยูกยำ

 ตามภาษาพูด จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องใช้ให้เป็น กินให้ถูก ที่ส�าคัญต้องมี

ทัศนคติที่ถูกต้องด้วย คือ “ไม่กินยาเป็น

อาหาร แต่ควรกินอาหารให้เป็นยา” คือ

ไม่กินยามากมายเกินความจ�าเป็น หรือ

กินเพราะชอบรสชาติ ขณะเดียวกันก็

ต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ และ

กินอาหารเท่าที่จ�าเป็น

 การใช้ยำเป็น จ ึงเป ็นการ    

ใช้ยำให้ถูก คือต้องถูกทั้งคน ถูกทั้ง

โรคท่ีเป็น ถูกขนาด ตลอดจนถูกวิธี ในท่ีน้ี  

ยา
ก จะขอพูดเฉพาะการใช้ยำให้ถูกวิธี โดย

ขอเน้นเฉพาะยำกิน จะเห็นว่าแม้ซองยา 

จะม ีข ้อแนะน �าว ิธ ีการใช ้ยา เช ่น 

รับประทานก่อนอาหาร พร้อมอาหาร 

หลังอาหาร หรือก่อนนอน แต่ก็มิได้

ระบุไว้ชัดว่า ก่อนหรือหลังอาหารนาน

เท่าไร จึงขอเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้

 

 1) ยำก่อนอำหำร ใช้รับประทาน 

ก่อนอาหาร 30-60 นาที และหาก

ลืมร ับประทาน ก็ควรร ับประทาน

หลังอาหาร 2 ชั่วโมง ซึ่งก็จะประมาณ

ก่อนอาหารมื้อถัดไป ยากลุ่มนี ้ได้แก่ 

ยาท่ีดูดซึมได้ยากโดยเฉพาะเม่ือมีอาหาร 

อยู ่ในกระเพาะ จึงต้องรับประทาน

ตอนท้องว่าง รวมท้ังกลุ่มยาท่ีใช้ป้องกัน

การคลื ่นไส้อาเจียน เมารถเมาเรือ 

ก็ต้องรับประทานก่อนอาหาร 30 นาที

ด้วย จึงจะออกฤทธิ ์ป้องกันอาการ

คลื่นไส้ อาเจียนได้ดี

 2) ยำพร้อมอำหำร หรือหลัง

อำหำรทันที

 a กรณียำพร้อมอำหำร ให้

รับประทานระหว่างรับประทานอาหาร

 a ส่วนกรณียำหลังอำหำร

ทันที ให้รับประทานเมื่อหมดอาหาร

ค�าสุดท้าย ยากลุ่มน้ีส่วนใหญ่ จะมีฤทธ์ิ 

ระคายเคืองกระเพาะอาหาร โดยจะ

ท�าให้เกิดอาการไซ้ท้อง หรือคลื่นไส้

อาเจียน และยังเป็นการป้องกันการ

เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วย

 “ย�” คำ�ไทยคำ�เดียวส้ันๆ แต่คว�มหม�ย
ม�กม�ยต�มพจน�นกุรมไทย... เป็นนาม หม�ยถงึ
สิ่งท่ีใช ้แก้ หรือป้องกันโรค หรือบำ�รุงร ่�งก�ย 
เป็นกริยา หม�ยถึง ทำ�ให้ห�ยโรค รักษ�ให้ห�ย เช่น 
ยาเรือ ทำ�ให้เรือห�ยร่ัว ยาไส ้  หม�ยถึงประทัง
คว�มหิว (ไม่ยักหม�ยถึงทำ�ให้ ไส้ห�ยรั่ว) เป็นวิเศษณ์ ใช้ประกอบคำ� พี่ น้อง ลูก เช่น พี่ย� น้องย� ลูกย� 
เป็นราชาศัพท์ หม�ยถึงเพศช�ย เช่น พระเจ้�ลูกย�เธอ
 ครับ! อยู่ที่ว่� ทำ�หน้�ที่อะไรในประโยคนั้น ภ�ษ�ไทยก็มีเสน่ห์อย่�งนี้แหละ คำ�เดียวม�กคว�มหม�ย 
เรียนเท่�ไหร่ไม่รู้จักจบ
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 3) ย ำ ห ล ั ง อ ำ ห ำ ร  ใ ห ้

รับประทานหลังอาหาร 15 - 30 นาที

 4) ยำระหว่ำงมื้ออำหำร ให้

ร ับประทานก่อนหรือหลั งอาหาร 

1-2 ชั ่วโมง โดยมีข้อแม้ว่า ถ้าเลือก

รับประทานก่อนอาหาร ครั้งต่อไปต้อง

รับประทานก่อนอาหารทุกครั ้งของ

การรักษาคราวนั้น ๆ 

 

 5) ยำก่อนนอน ให้รับประทาน 

ก่อนเข้านอน(ตอนกลางคืน) 15 - 30 

นาที

 นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวัง

ต่าง ๆ ดังนี้

 ก) กำรลืมรับประทำนยำครั้ง

หนึ่ง ให้รีบรับประทานยาทันทีที่นึกได้ 

แต่ถ้าใกล้ถึงเวลามื้อต่อไป ให้ข้ามมื้อที่

ลืมไปเสีย ห้ามเพิ่มขนาดยามื้อต่อไป

เป็น 2 เท่า เด็ดขาด

 ข) ย ำ ที่ มี ค � ำ เ ตื อ น ว่ ำ 

“รับประทำนแล้วอำจง่วงนอน หรือ

หลีกเลี ่ยงกำรขับขี ่ยำนยนต์ หรือ

ท�ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักร” นั้น ห้ำม

ดื่มเครื ่องดื่มผสมแอลกอฮอล์โดย

เด็ดขำด เพรำะแอลกอฮอล์จะไป

ออกฤทธิ์เสริมกำรกดระบบประสำท

ส่วนกลำง ท�ำให้ถึงแก่ชีวิตได้

 ค) ยำที่ติดค�ำแนะน�ำว่ำ “ให้

รับประทำนติดต่อกันทุกวันจนยำหมด” 

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะ ต้อง

ปฏิบัติตามนั้น เพื่อป้องกันการดื้อยา

ตัวนั้นในครั้งต่อไป

 ทั้งหมดเป็นเพียงหลัก ๆ ของ

กา ร ร ั บประทานยา  แต่ ห าก เร า

รับประทานยาครบตามที่แพทย์หรือ

เภสัชกรจ่ายให้แล้ว อาการยังไม่ทุเลา 

ควรกลับไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัย

เพิ ่มเติม แม้จะมีค�าพังเพยกล่าวว่า 

“ลางเนื ้อชอบลางยา” อันหมายถึง 

“ยาอย่างหนึ ่ง ถ ูกก ับคนหนึ ่ง แต่

ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่ง” มิใช่ว่าจะต้อง

เปลี่ยนยา เปลี่ยนหมอเรื่อยไป เพราะ

การรับประทานยาหลายขนาน เมื่อเข้า

สู ่ ร่ างกายจะเกิดอาการเสริมฤทธิ์ 

หร ือต ้านฤทธิ ์ก ันได ้ ป ัจจ ุบ ันจ ึงม ี

นวัตกรรมน�ายาทั้งหมดทั้งปวงที่เรามี

อยู่ไปปรึกษาเภสัชกร เป็นการประสาน

ข้อมูลยา (Drug Reconciliation) 

ส่วนจะมีการเก็บกลับยาเหลือใช้ โดย

เฉพาะแลกไข่ แลกข้าวหรือเปล่าก็แล้ว

แต่กุศโลบาย การเปลี่ยนหมอเปลี่ยน

ยาบ่อยนอกจากอาจมีอันตรายแล้ว 

ยั ง น� า ม า ซ่ึ ง คว าม ส้ิน เปลื อ งและ

สูญเสียอย่างมหาศาล ค�าโบราณกล่าวว่า 

“มากหมอ ก็มากความ” คงมิได้หมายถึง 

หมอความเท่าน้ัน แต่ยังใช้ได้กับหมอยา 

หมอรักษาอีกด้วย

 คร ับ! มากหมอ ก ็มากยา 

ดังภาษิต โคลงโลกนิติ....

ภำพประกอบ  :   http://www.tawanchai.com  

  http:// www.women.thaiza.com  

  http://www.localtalk2004.com 

  http://www.loenghospital.cathosting.in.th/knowledgebank/sources/97193  

       หมอแพทย์ ทายว่าไข้ ลมคุม

  โหรว่าเคราะห์ แรงรุม   โทษให้

  แม่มดว่า ผีกุม   ทำาโทษ

  ปราชญ์ว่า กรรมเองไซร้   ก่อสร้างมาเองฯ....
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ดนิตำ เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

โ ดย อย. ร ่วมกับต�ารวจ บก.ปคบ.      
 เข ้าตรวจสอบห ้างหุ ้นส ่วนจ� ากัด 
ธนทัเฮร์ิบ พาณชิย์ เลขที ่ 16/17 หมู ่ 7 
ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบ
การผลติยาแผนโบราณโดยฉลากไม่ตรงตาม
ทะเบียนต�ารับ ได้แก่ ยาแคปซูลสมุนไพร 
หยิ่นปังปัง เจียวหนัง ทะเบียนยาเลขที่ 
G 609/54 สมุนไพรส�าหรับผู้ชาย ฉลาก
ระบุสรรพคุณ เสริมสมรรถภาพทางเพศ           
ยาอายุวัฒนะ ซึ่งฉลากระบุไม่ตรงตามที่
ขอขึน้ทะเบยีนต�ารบัยาไว้ นอกจากน้ียงัพบ 
ฟอยล์ส�าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ WELL 101 
ฉลากระบุเลขทะเบียนยาแผนโบราณ      
G 580/54 ซึ่งเป ็นเลขทะเบียนของ               
ยาต�ารับอื่น แต่เมื่อตรวจสอบภายหลังพบ
ว่าผลิตภัณฑ์ WELL 101 เพิ่งได้รับการ
จดทะเบียนอาหารเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 56 
ตลอดจนยังพบผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 
เป็นครีมขัดผิวและเจลท�าความสะอาดผิว      
ที่ แสดงฉลากไม ่ถูกต ้อง ไม ่มีฉลาก 
ภาษาไทยและเป็นเครื่องส�าอางควบคุม  
ที่ไม่ได้จดแจ้ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Enzyme 
collagen Peeling cleanser และกล่อง
บรรจภุณัฑ์ Enzyme collagen Peeling c  
รวมมูลค่าของกลางกว่า 2,475,000 
บาท แจ้งข้อหาโทษทั้งจ�าและปรับ โดย 
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. 
ได้เป็นประธานแถลงข่าว และเตือนให้
ผู ้ผลิตยาแผนโบราณต้องยื่นขออนุญาต
ผลิตยาและขึ้ นทะเบียนต� ารับยาให ้         
ถกูต้องกบั อย. ก่อนน�าไปจ�าหน่าย อย่าน�า      

เลขทะเบียนต�ารับยาของผู้อื่นมาสวมแทน 
ในส่วนของผู้บริโภคขอให้พิจารณาก่อน
ซื้อยาแผนโบราณท่ีโฆษณาอวดสรรพคุณ
รักษาโรคทางเพศ โรคเรื้อรัง โรคร ้าย    
ต่าง ๆ ว่าโฆษณายาเหล่านั้นเป็นโฆษณา
ที่ ไม ่ถูกต ้องตามกฎหมาย อย ่าซ้ือมา
รักษาโรคเด็ดขาดนะคะ เพราะอาจได้รับ
ผลข้างเคียง เกิดการแพ้ยา และเสียโอกาส
ในการรักษาที่ถูกต้องได้ค่ะ... มาที่ข่าว
การบุกทลายสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารปลอมกันบ้าง อย. ร่วมกับต�ารวจ 
บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้า 
ณ หมู่บ้านนนท์ทิวาการ์เด้น เลขที่ 72/75 
ซ.3 ปากเกร็ด และบ้านเลขที่ 6 แยก 1-4 
โชคชัย 36 ลาดพร้าว พบผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารส�าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่รอบรรจุกล่อง และกล่องเปล่าส�าหรับ
บรรจุผลิตภัณฑ์ แจ้งข้อหาผู ้กระท�า
ผิดฐานขายอาหารปลอม มีโทษจ�าคุก
ตั้งแต่ 6 เดือน – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 
5,000 – 100,000 บาท นพ.บุญชัย 
สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. ได้ออกข่าว
เตือนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารท่ีอวดสรรพคุณเป็นยารักษา
โรคต่าง ๆ  เพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
จัดเป็นอาหารไม่ใช่ยา ฝากบอกต่อ ๆ กัน
ด้วยค่ะ..
   นอกจากข่าวการตรวจจับแล้ว 
เก็บข่าวขอน�าข่าวที่อยู ่ในแวดวงอาหาร
และยามาเล่าให้ผูอ่้านได้รบัทราบกนัต่อค่ะ 
จากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ จับยา      
เสียสาว จีเอชบี ที่แพร่ระบาดในสถาน
บันเทิง จ.เชียงใหม่ เพื่อเตือนหญิงสาว   
ให ้ระวั งภัยจากยาดังกล ่าว อย. จึ ง  
ออกข่าวเตือนทันที โดย จีเอชบี ที่เรียก
กันว่ายาเสียสาว ไม่มีใช้ในทางการแพทย์ 
ที่พบเป็นข่าวมักเป็นการลักลอบน�าเข้ามา
ใช้อย่างผิดกฎหมาย มีฤทธิ์เหมือนยาสลบ 

            
ไร้สี ไร้กลิ่น ขณะนี้ อย. เวียนแจ้งขอความ
ร่วมมือ ปปส. สสจ. และกรมศุลกากร     
ในการเฝ้าระวังแล้ว จึงขอเตือนสาว ๆ 
อย่าดื่มเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า ไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแก้วเดียวกับผู้อื่น หากต้องเข้า
ห้องน�้าหรือไปเต้นร�า กลับมาควรเปล่ียน
แก้วใหม่ทนัท ี ข้อควรระวงัง่าย ๆ อย่าลมื   
น�าไปใช้กนัด้วยนะคะ เพือ่ความปลอดภยั...
   ท ้ ายข ่ าวขอเล ่ าการ เตรี ยม
ความพร้อมของ อย. รองรับ AEC ในส่วน
ของการผลิตยาสมุนไพรไทย โดย อย. มี
นโยบายส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
การผลิตยาสมุนไพรไทยตามหลักเกณฑ์
วิธีการผลิตยาที่ดี (GMP) ปัจจุบันมี 
ผู ้ประกอบการผลิตยาแผนไทยทั้งหมด
กว่า 700 ราย จึงมีผู้ผลิตรายเล็กจ�านวน
หนึ่งท่ีอาจไม่มีศักยภาพในการแข่งขันหาก
มีการเข้าสู่ AEC ในอีก 3 ปี ข้างหน้า ทั้งนี้ 
อย. ได้เตรยีมการขอสนบัสนนุงบประมาณ 
จากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการเข่งขนั 
โดยจัดให้มีผู้เช่ียวชาญ ท่ีปรึกษาภายนอก
มาให้ค�าปรึกษาเพื่อการพัฒนา สร้างและ
พัฒนาผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญด ้ า นน วั ตก ร รม
ยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร รวมทั้ง
พัฒนานักบริหารนวัตกรรม นักบริหาร
การค้าและการลงทุนด้านยา/บริการ
เภสัชกรรม พัฒนาระบบวิธีการและ
ห้องปฏิบัติการ กระบวนการตรวจสอบ 
พิสูจน์และควบคุมมาตรฐานยาแผนไทย 
เพือ่ให้เกดิการยอมรบัด้านคณุภาพยาต่อไป
ฉบับหน้าเก็บข่าวจะน�าเรื่องราวดี ๆ ที่  
ผู ้บริ โภคควรรู ้ ในด ้านอาหารและยา
มาฝาก ติดตามอ่านกันได้ รักษาสุขภาพ
กันด้วยค่ะ..  

 เริม่ต้นขอเล่�ข่�วก�รตรวจจับผลิตภณัฑ์สขุภ�พผดิกฎหม�ยให้ผูอ่้�นได้ระแวดระวงักนัไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยือ่ 
และเสี่ยงต่ออันตร�ยที่กระทบกับร่�งก�ยโดยไม่รู้ตัว เริ่มที่ก�รบุกทล�ยแหล่งผลิตย�แผนโบร�ณกันก่อนค่ะ

บุกทลายล็อตใหญ่แหล่งผลิตยาแผนโบราณ ฉลากไม่ตรงตามทะเบียนต�ารับ 
โฆษณาหลอกลวงอ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ เตือนผู้บริโภคระวัง
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 อยากรู้ไหม!! ก�าจัดหนูด้วยสารเคมีอย่างไร     
จึงจะปลอดภัย  ไปติดตามอ่านกันเลย....

Q : 

Q&AQ&A

A :

ปราบ “หน”ู ด้วยสารเคมีอย่างปลอดภยั

  ทีบ่้ำนดิฉันมีหนูเยอะมำกค่ะ เคยใช้กับดักหนูแล้ว

  แต่หนูฉลำดเหลือเกินจับไม่ค่อยได้เลย จึงคิดว่ำ 

จะหนัมำใช้สำรเคมกี�ำจดัหนแูทน แต่ไม่แน่ใจในควำมปลอดภยั 

รบกวน อย. ช่วยแนะน�ำด้วยค่ะ

  “หนู” เป็นสัตว์ตัวเล็กท่ีมักแอบย่องเข้ามาขโมย

  เศษอาหารในห้องครัว แถมน�าโรคต่าง ๆ มาฝาก

อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกาฬโรค โรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)  

โรคสครับไทฟัส (ไข้รากสาด) หรือ โรคทูลารีเมีย (โรคไข้

กระต่าย) ด้วยเหตุนี้ “หนู” จึงกลายเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจ 

และน่าก�าจัดออกไปจากบ้าน และคนส่วนใหญ่มักใช้วิธ ี

ก� าจัดหนู โดยใช ้สารเคมี  สารเคมีก� าจัดหนู มีด ้ วยกัน

หลายชนิดตามกลไกการออกฤทธิ์  สารเคมีก�าจัดหนูส่วนใหญ ่

ออกฤทธิ์ยับยั้งการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants) และ

เป็นสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เหยื่อก�าจัดหนูที่ขึ้นทะเบียนกับ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะท�าให้หนูตาย 

โดยเกิดอาการเลือดไม่แข็งตัว (anticoagulant) ท�าให้เลือด

ไหลออกทางหลอดเลือดฝอย และช่องเปิดของร่างกาย 

ตามบาดแผลท�าให้เลือดคั่งในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และ

หนตูายในทีส่ดุภายใน 3-15 วนั สารเหล่านีไ้ด้แก่ โบรมาดิโอโลน 

(Bromadiolone), คลอโรฟาซิโนน (Chlorophacinone),   

ไดเฟไทอะโลน (Difethialone),   โบรไดฟาคูม (Brodifacoum)  

และ วาร์ฟาริน (Warfarin)  

 นอกจากน้ี ยังมีสารก�าจัดหนูบางชนิดท่ีออกฤทธิ์ผ่าน

กลไกอื่นที่ไม่ใช่การยับยั้งการแข็งตัวของเลือด เช่น ในกรณี  

ของสารโบรเมทาลิน  (Bromethalin) ซึ่งออกฤทธิ์ท�าให้เซลล์

ของระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถท่ีจะสร้างพลังงานได้ 

ท�าให้เซลล์ประสาทบวม ความดันในศีรษะสูงขึ้น ท�าให้หนู

เป็นอมัพาต และตายได้  หรอืสารจ�าพวกสตรกินนี (Strychnine) 

ที่มีผลต่อเซลล์ประสาท ท�าให้กล้ามเนื้อเกร็ง ซึ่งถ้ารุนแรงมาก 

จะท�าให้หนหูยดุหายใจ และตายในทีส่ดุ หรอืสารซิงค์ฟอสไฟด์ 

(Zinc phosphide) ที่มีคุณสมบัติในการเปล่ียนเป็นแก๊ส

ฟอสฟีน (Phosphine gas) ซึ่งมีความเป็นพิษสูง มีผลท�าให้

เซลล์ต่าง ๆ  ในร่างกายไม่สามารถสร้างพลังงานได้ ท�าให้เซลล์

ตายในที่สุด ปัจจุบันซิงค์ฟอสไฟด์ (Zinc phosphide) ที่ใช้

ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อก�าจัดสัตว์กัดแทะ 

ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามไม่ให้ผู้ใดผลิต น�าเข้า 

ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง  

 อ่านมาถึงตรงนี้ . ... จะเห็นว่า สารเคมีก�าจัดหนู

มีความเป็นพิษสูงและแฝงอันตรายอยู่ หากใช้ไม่ถูกต้องอาจ

เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย จึงควรอ่าน

รายละเอียดบนฉลากให้เข้าใจก่อนใช้ และควรปฏิบัติตาม 

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิใีช้ วธิกีารเกบ็รกัษา วธิกีารแก้พษิเบ้ืองต้น 

รวมถึงค�าเตือนในการใช้อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามรับประทาน

สารเคมีก�าจัดหนู วางเหยื่อในสถานที่ที่เด็กและสัตว์เล้ียง

ไม่สามารถเข้าไปได้ อย่าวางเหยือ่ในบริเวณท่ีเหยือ่จะมโีอกาส 

ปนเปื้อนกับอาหารหรือพื้นผิวที่สัมผัสอาหาร และห้ามทิ้ง

สารเคมีก�าจัดหนูหรือภาชนะบรรจุลงในแม่น�้า คู คลอง แหล่ง

น�้าสาธารณะ รวมทั้งควรล้างมือทุกครั้งภายหลังการหยิบจับ

สารเคมีก�าจัดหนู ….แต่ที่ส�าคัญที่สุด คือ การป้องกัน 

ไม ่ให ้หนูเข ้ามาอยู ่อาศัยในบ้านเรือนของเรา โดยการ

ท�าความสะอาดบ้าน บริเวณที่เก็บอาหารอย่างสม�่าเสมอ 

และปิดทางที่หนูเข้า-ออก เพียงเท่านี้บ้านเราก็จะปลอดหนู

ปลอดโรคแล้วค่ะ 

 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู ้อ ่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่าเก็บไว้ในใจ ส่งจดหมายมาถามเราที่ 

กลุ่มเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  เลขที่ 88/24   

ถนนติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  เรารอค�าถามของ

ทุกท่านอยู่ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

ภาพจาก : www.wellcome-evolution.com
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ทุก ๆ กิโลกรัมของนำ้�หนักตัวที่เพ่ิมขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นโรค

เก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Disease: CVD) 

โรคคว�มดันโลหิตสูง โรคเบ�หว�น โรคข้อเข่�เสื่อม และอีกหล�ย

โรคที่ “ความอ้วน” ส่งผลให้ภาวะของโรคเลวร้ายขึ้น การตอบสนอง

ต่อยาที่ใช้ลดลง  ส่วนในผู้ที่ยังไม่เป็นโรคก็มีคว�มเสี่ยงที่จะเป็นโรค

เพิ่มม�กขึ้นเป็นเง�ต�มนำ้�หนักตัวที่เพิ่มขึ้น

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) หรือ  
   “บี เอ็ม ไอ” เป็นตัวชี้วัด “ความอ้วน” ที่เป็น
ที่ยอมรับโดยสากลว่าสามารถสะท้อนระดับความอ้วน หรือ

“BMI” ตัวช้ีวัดความอ้วน และความเส่ียงต่อโรค

ค่ำ

ความสมดุลระหว่างน�้าหนักตัว ต่อความสูงได้ดี เป็นค่าดัชนีที่
ค�านวณได้จากน�้าหนักตัวหารด้วยก�าลังสองของส่วนสูงตนเอง 
ตัวอย่างเช่น น�้าหนัก 64 กิโลกรัม สูง 1.69 เมตร (169 เซนติเมตร) 
จะมีค่า BMI = 64 / 1.69 x 1.69 = 22.4

ปัจจุบัน ปัญหาภาวะน�้าหนักเกิน และโรคอ้วน 
(Overweight and Obesity) ก�าลังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ
ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของไทย โดยจากผลส�ารวจของ
ส�านักงานส�ารวจสุขภาพประชาชนไทย 4 ครั้งในช่วงปี พ.ศ.
2534-2552 พบว่า ประชาชนชาวไทยมีแนวโน้มที่อ้วนขึ้น 
อย่างชัดเจน และเป็นแนวโน้มที่ตรงข้ามกับผลการส�ารวจ   
ในคร้ังแรก (พ.ศ.2534) ที่คนไทยส่วนใหญ่ขณะนั้นมีภาวะ  

น�้าหนักน้อย

ดัชนีมวลกำย(BMI) = น�้ำหนัก(หน่วยเป็นกิโลกรัม)

                           ส่วนสูง2(หน่วยเป็นเมตร)

 
ปีที่ท�ำกำรส�ำรวจ

 ส�ำรวจครั้งที่ 1 ส�ำรวจครั้งที่ 2 ส�ำรวจครั้งที่ 3 ส�ำรวจครั้งที่ 4

  2534-35 2539-40 2546-47  2551-52 

ภาวะน�้าหนักน้อย (%) ชาย 56.9 32.4 11.6 9.4

(BMI < 18.5 กก./ตร.เมตร) หญิง 41.0 26.1 9.6 7.0

ภาวะน�้าหนักน้อย (%) ชาย 7.7 13.2 22.5 28.3

(BMI > 25 กก./ตร.เมตร) หญิง 15.7 25.0 34.4 40.7

ที่มา : รายงานการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 1-4 โดย ส�านักงานส�ารวจสุขภาพประชาชนไทย
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ในกลุ่มที่มีน�้าหนักเกิน และอ้วน มี
ความเส่ียงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจ
และหลอดเลือด (Cardiovascular 
Disease : CVD) โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้น โดยจะ
เส่ียงมากแค่ไหนให้น�าค่ารอบเอวมา
พิจารณาประกอบ ดังตาราง

ค่า BMI ที่ค�านวณได้ สามารถ
สะท ้อนสุขภาพ และแนวโน ้มของ 
ความเสี่ยงต่อโรคในอนาคต ดังนี้

ค ่ำดัชนีมวลกำยน ้อยกว ่ำ 
18.5 (Underweight) บ่งถึงการมี   
น�้าหนักตัวที่น้อยเกินไป ซึ่งอาจจะเกิด 
จ า ก ก า ร ที่ ร ่า ง ก า ย ไ ด ้ รั บ อ า ห า ร      
ไม่เพียงพอ หรืออาจมีความผิดปกติของ
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญ
พลังงานในร่างกาย ส่งผลให้ร่างกาย
ไม่แขง็แรง เจบ็ป่วยง่าย ซึง่สามารถแก้ไข
โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
ในปริมาณที่ เหมาะสม เพียงพอต ่อ

ความต้องการของร่างกาย  ร่วมกับการ
ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ อนึ่ง
ในกรณีที่สงสัยว ่าอาจเกี่ยวข ้องกับ
ภาวะความเจ็บป่วยของร่างกาย ควร
พบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไป 

ค ่ำดัชนีมวลกำยระหว ่ำง 
18.5-24.9 (Normal) แสดงถงึการมี 
น�้าหนักตัวที่ปกติ แต่อย่างไรก็ดีหาก
ค่าที่ค�านวณได้อยู ่ระหว่าง 23-24.9 
จะจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องควบคุมไม่ให้
มีน�้าหนักเพิ่มขึ้น

ค ่ำดัชนีมวลกำยมำกกว ่ำ 
25 (Overweight and Obese) จัดอยู่       

           ภาพประกอบ : -  http://www.learners.in.th   
  -  http://www.women.postjung.com/645312.html        

ค่ำดัชนีมวลกำย

ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด(โรคควำมดันโลหิตสูง 

และโรคเบำหวำน) เมื่อเทียบกับคนที่มีน�้ำหนักตัว และรอบเอวปกติ

 ค่ำรอบเอว  ค่ำรอบเอว

 ชำย น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 40 นิ้ว ชำย มำกกว่ำ 40 นิ้ว

 หญิง น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 35 นิ้ว หญิง มำกกว่ำ 35 นิ้ว

 25.0-29.9 (ภาวะน�้าหนักเกิน) เพิ่มขึ้นกว่าปกติ สูง

 30.0-34.9 (ภาวะอ้วน ระดับ 1) สูง สูงมาก

 35.0-39.9 (ภาวะอ้วน ระดับ 2) สูงมาก สูงมาก

 มากกว่า 40 (ภาวะอ้วน ระดับ 3) สูงในขั้นวิกฤต สูงในขั้นวิกฤต

ที่มา  : National Institutes of Health    Department of Health and Human Services    USA.gov

ทั้งนี้ความเสี่ยงต่อโรคจะยิ่งเพิ่มขึ้น หากมีปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้ร่วมด้วย
		 	 a	มีความดันโลหิตสูง มากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
		 	 a	มีระดับของไขมันชนิดแอลดีแอล (LDL cholesterol) สูง
		 	 a	มีระดับของไขมันชนิดเอชดีแอล (HDL cholesterol) ต�่า
		 	 a	มีระดับของไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides) สูง
		 	 a	มีระดับน�้าตาลในเลือดสูง
		 	 a	มีประวัติครอบครัว/ญาติ ที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อย (Premature heart disease)
		 	 a	มีวิถีชีวิตประจ�าวันที่ไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหว / ขาดการออกก�าลังกาย
		 	 a	สูบบุหรี่

จากข้อมลูข้างต้น และการประเมนิค่า BMI ของตนเอง จะช่วยในการก�าหนดเป้าหมายของการลดน�า้หนกั ทัง้นีก็้เพือ่ให้
โรคเรือ้รงัต่างๆ ทีเ่ป็นอยูด่ขีึน้ ร่างกายตอบสนองต่อยาดขีึน้ และลดความเสีย่งต่อการเป็นโรคต่างๆ ทีจ่ะตามมาเนือ่งจากความอ้วน
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 ร่�งก�ยของคนเร�มีนำ้�เป็นส่วนประกอบถึง 70% โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ นำ้�ที่ประกอบอยู ่ในเซลล์ประม�ณ 60% 
มีอยู่นอกเซลล์ประม�ณ 30% และที่อยู่ในเนื้อเยื่อ หรือเลือดอีก 10% ด้วยเหตุนี้ เร�จึงควรดื่มนำ้�
6 – 8 แก้ว/วัน เพื่อสุขภ�พที่ดีของร่�งก�ย แต่จะดื่มนำ้�อย่�งไรให้เกิดประโยชน์ต่อร่�งก�ย
ม�กที่สุด...

ดื่มน�้าอย่างไร
ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

 a	ควรดื่มน�้ำที่สะอำด : 
เรื่องน้ีส�าคัญมาก เพราะหากดื่มน�้า
ไม่สะอาดอาจส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น  
อาจท�าให้อุจจาระร่วง หรืออาจได้รับ
สารเคมี โลหะหนัก ท่ีปนเปื้อนในน�้า 
ซึ่งส่งผลต่อตับ ตับอ่อน ไต กระเพาะ
ปัสสาวะ ทีอ่าจเสีย่งต่อการเกดิโรคมะเรง็

 a	ด่ืมน�้ำให้เพียงพอและ
ถูกต อ้ง : ควรดื่มน�้าอยา่งน อ้ยวันละ 
6-8 แก ้วและควรดื่ มน�้ าอุ ่ นทันที 
2 แก ้ว หลังจากตื่นนอน เพื่อช ่วย
ในการขับถ่าย และควรดื่มน�้าทุกครั้ง 
ที่รู ้สึกกระหาย แต่ไม่ควรดื่มน�้าเกิน
ครึง่แก้วก่อนรบัประทานอาหาร 15 นาที 
และภายใน 40 นาทีหลังมื้ออาหาร 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_
http://www.thai-health.net.
http://www.kvamsook.com

เนือ่งจากท�าให้น�า้ย่อยเจือจาง ส่งผลต่อ 
ระบบการย่อยอาหาร อย่างไรก็ตาม 
หากปล่อยให้ร่างกายขาดน�้า จะส่งผล
ให้เลือดข้น ระบบไหลเวียนของเหลว
ผิดปกติ มีอาการปวดศีรษะ เป็นตะคริว 
และความดันโลหิตสูงได้
 a	ควรด่ืมน�้ำทีละนิดหรือ
แบบค่อย ๆ จบิ : เพื่อเซลล์ในร่างกาย
จะดดูซมึน�า้ไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบ
ขับถ่าย อย่าง ไต ปอด ม้าม และระบบ
ย่อยอาหาร เพราะหากด่ืมน�้าคร้ังละ
มาก ๆ ร่างกายจะดูดซึมไม่ทัน และจะ
ขับออกมาเป็นปัสสาวะ อีกทั้งยังท�าให้
รู้สึกหิวน�้าอยู่บ่อยๆ 
 a	กำรดื่มน�้ำอย่ำงเพียงพอ
จะช่วยให้ไตท�ำงำนได้ดี : เนื่องจากไต
มีหน้าที่หลายอย่าง เช่น ก�าจัดสารพิษ
ออกจากร่างกาย ควบคุมระดับความ
เป็นกรด ด่าง ของของเหลวในร่างกาย 
ก�าจัดของเสียส่วนเกินแล้วขับออกทาง
ปัสสาวะ ซึง่ถ้าร่างกายได้รบัน�า้ไม่เพยีงพอ 
นอกจากไตจะท�างานไม ่ เต็มที่แล ้ว 

ยังส่งผลท�าให้ตับเผาผลาญไขมันได้
น้อยลง ท�าให้ร่างกายมีการสะสมไขมัน
มากขึ้น
 a	ไม่ควรดื่มน�้ำเย็นจัด : 
เพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบย่อย
อาหาร เป ็นผลให ้ร ่างกายอ ่อนแอ 
ทาง ท่ี ดีควร ด่ืมน�้ าอุ ่ น เป ็นประจ� า 
เพื่อช่วยขับเหงื่อออกจากร่างกาย
 a	ไ ม ่ ค ว ร รั บป ร ะทำน
อำหำรที่มีรสจัดเกินไป : เพราะจะ
ท�าให้รู ้สึกกระหายน�้ามากกว่าปกติ
อีกทั้งการด่ืมน�้ามากเกินไปจะเป็นการ
เพิ่มภาระให้กับระบบขับถ่าย
 ถึ ง แ ม ้ ว ่ า ก า ร ด่ื มน�้ า จ ะ มี
ประโยชน์มากสักเพียงใด ก็ยังคงมี
ข ้อจ�ากัดในการด่ืมน�้าส�าหรับผู ้ป ่วย
โรคไตที่มีอาการบวมน�้ า  โดยต ้อง
ควบคุมปริมาณน�้ า ด่ืมในแต ่ละวัน
ตามแพทย์ก�าหนด เนือ่งจากไตของผูป่้วย 
ไม่สามารถขับน�้าออกจากร่างกายได้
ตามปกติ หากดื่มน�้าปริมาณมาก ๆ จะ
ท�าให้น�้าไปคั่งอยู่ภายใน ส่งผลให้แขน
ขาบวม และมีความดันโลหิตสูงได้
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เรื่องเล่า 
3 กิจกรรมใน 3 โครงการใหญ่ 

ของ อย.  

 มุมเครือข่ายฉบับนี้ ขอเล่าถึง 

3 กจิกรรมใน 3 โครงการใหญ่ ทีด่�าเนนิการ 

ผ่านพ้นไปสด ๆ ร้อน ๆ นั่นคือ 

 1 กำรประชุมคณะกรรมกำร

ครูแกนน�ำ อย.น้อย ครั้งที่ 1/2556

 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 8 มกราคม 

2256  ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม       

ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้า

ประชุมมาจากคณะกรรมการครูแกน

น�า อย.น้อย ทั่วประเทศ ประธานและ    

รองประธานคณะกรรมการส่งเสริม

และประสานการปฏิบัติงานคุ ้มครอง

ผู ้ บ ริ โ ภคด ้ านผลิ ตภัณฑ ์ สุ ขภาพ

ในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน ผู้แทนจาก 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน ส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส�านัก

การศึกษา กรงุเทพมหานคร รวม 87 คน 

โดยมีหัวข้อที่ส�าคัญ ได้แก่  	

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

	 a	ก า ร ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 

อย.น้อย ปี 2556

	 a	ก า ร ม อ บ ป้า ย รั บ ร อ ง     

โรงเรยีน อย.นอ้ย ทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน

โรงเรยีน อย.นอ้ย ในระดบัดเียีย่ม

	 a	การทบทวนเกณฑม์าตรฐาน

โรงเรียน  อย.น อ้ยและระยะเวลา

การประเมนิโรงเรยีน อย.นอ้ย

	  2 กำรประชุมคณะท�ำงำน

พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ในกำรด�ำเนินงำน ของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 

2556 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 

อาคาร 1 ชั้น  1 ส� านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา ผู ้ เข ้าร ่วม

ประชุมมาจากคณะท�างานพัฒนาการ   

มส่ีวนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงาน

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี รวม 47 คน 

โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงท�าความ

เข ้ า ใจ ร ่ ว มกั นถึ ง โ ค ร งก า รพัฒนา         

การมีส่วนร่วมฯ และคัดเลือกประธาน   

รองประธานคณะท�างานภาคประชาชน   

เพื่ อ เสนอส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาแต่งต้ังเป็นคณะท�างาน

ภาคประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ต่อไป 

 3 โครงกำรพัฒนำพฤติกรรม

กำรบริโภคในพื้นที่โดยอำศัยเครือข่ำย 

 กองพัฒนาศักยภาพผู ้บริโภค 

และกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค

และท้องถ่ิน ผนกึก�าลังเดินหน้าโครงการ

บรูณาการพฒันาเครอืข่ายการด�าเนนิงาน 
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m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2556     

ขณะนี้เครือข่ายบริการทั้ง 12 เครือข่าย 

ได้ส่งโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ได ้ด� า เนินการโอนเงินไปสนับสนุน     

การด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 

ซึ่งป ีนี้ เป ็นปีแรกของการบูรณาการ 

ร ่วมกัน หากการด�าเนินงานประสบ

ความส�าเร็จด้วยดี ก็จะเป็นแนวทาง

ในการด� า เนินโครงการในป ีต ่อไป 

ขอความร่วมมือเครือข ่ายบริการทั้ง 

12 เครือข่าย ผลักดันโครงการดี ๆ 

ลงพื้นที่ เพื่อผู้บริโภคทั่วประเทศจะได้

รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แล้วพบใหม่นะคะ........

เป ็นสิ ริมงคล จากนั้นรับประทาน

อาหารเย็นที่ร้านอาหารแดงแหนมเนือง                    

ต้นต�ารับแหนมเนืองที่ขึ้นชื่อ รสชาติ

อร ่อย พร ้อมชมวิวริมฝ ั ่ งแม ่น�้ าโขง      

ด้วยบรรยากาศสบาย ๆ

 วันท่ี 25 มกรำคม 2556 

รับอรุณสดใส เลขาธิการ ฯ  อย. พร้อม

ผู ้ บ ริ ห า รและสื่ อมวลชน เดิ นทา ง  

สู ่ด ่านอาหารและยาหนองคาย ซึ่ง

เป็นด่านพรมแดนท่ีมีสะพานมิตรภาพ

ไ ท ย - ล า ว เ ช่ื อ ม ต ่ อ ก า ร ค ม น า ค ม

ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ป ร ะ ช า ช น ล า ว        

ด่านแห่งนี้ ในปีที่ผ ่านมามีการน�าเข้า 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากลาว คือ ลูกชิด

เชื่อม ประมาณร้อยละ 3.5 ของมูลค่า

สินค้าน�าเข้าทั้งหมดของด่านศุลกากร

หนองคาย อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิด

เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งจะท�าให้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็น อาหาร 

ยา เครื่องส�าอาง มีการเคลื่อนย้าย

และขนส่งเพื่อน�าเข ้ามาจ�าหน่ายใน

ประเทศไทยได้เรว็ขึน้และจ�านวนมากข้ึน 

ส�านักด่านอาหารและยา อย. จึงเพิ่ม

ความเข้มงวดในการก�ากับ ดูแล และ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพน�าเข้าใน

ประเทศ  ด้วยการเตรียมความพร้อม 

และการเตรียมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภาพทั่วประเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย 

และพร้อมเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันในรูป

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร 

รองรับการเข้าสู่ AEC ปี 2558 

 เหนื่อยกันพอสมควร  คืนนี้มี

งานสังสรรค์เล็ก ๆ  ชื่องานสุดเก๋  “ล�ำน�ำ 

ล�ำน�้ำโขง เชื่อมโยงสัมพันธ์ อย.-

สื่อมวลชน” การแต่งกาย ผู้หญิงนุ่งซิ่น 

ผู้ชายผูกผ้าขาวม้า เข้ากับบรรยากาศ

ล�าน�้าโขงจริง ๆ เปิดตัวพิธีกรของงาน

ด้วยเพลงกัมนัมสไตล์ เรียกเสียงฮาได้

อย่างสนุกสนาน และการเต้นบาสโลบ 

ท่ีดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด 

หมุนไปหมุนมาก็งง ๆ อยู่เหมือนกัน 

จากนั้นเชิญผู้บริหารและส่ือมวลชน

ร้องเพลง แหม! แต่ละคนร้องเพลง

เก่ง ๆ กันทุกคนเลยค่ะ อาหารก็อร่อย 

เพลงก็ไพเราะ ท�าให้เจริญอาหารขึ้น

อกีเยอะ น�า้หนกัตวักจ็ะตามมา พร้อมทัง้ 

มีการมอบของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ 

แก่สื่อมวลชน แล้วงานเลี้ยงย่อมมีวัน

เลิกรา ราตรีสวัสดิ์...ส�าหรับค�่าคืนนี้    

ที่แสนสุขใจ...

 วันที่ 26 มกรำคม 2556     

วันสุดท้ายของการเดินทางแล้วจ ้า 

คณะของเราได้ไปศกึษาดงูานทีก่ลุม่แม่บ้าน 

เกษตรกรบ้านจอมแจ้ง เพือ่ศกึษาดงูาน 

การแปรรูปอาหาร การผลิตขนมถั่วตัด 

ถั่วกระจก และถั่วอบสมุนไพร รวมทั้ง

การผลิตไข่เค็มที่ได้มาตรฐาน GMP 

ขั้นต้น หรือ primary GMP  โดยเป็น

สถานีการเรียนรู้การแปรรูปอาหารให้

แก่กลุ่มแม่บ้านในสถานที่ต่าง ๆ หรือ

แม ้กระทั่งประชาชนที่สนใจศึกษา   

ดูงาน โดยจะมีการให้ความรู ้ เรื่อง

การจัดตั้งกลุ ่ม การบริหารจัดการ   

การวางแผนการผลิต การตลาด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ ์  และสาธิ ต 

การแปรรูปอาหารแต่ละชนิด ขอบอก 

ผลิตภัณฑ ์อาหารแปร รูปของ ท่ีนี่

เขาได้รบัเลอืกเป็นผลติภณัฑ์ดเีด่น โอทอป 

ประจ�าจังหวัด และเป็นของฝากที่ได้รับ

ความนยิมจากนกัท่องเทีย่ว คณะของเรา 

จึงได้ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

กันหอบใหญ่

 เป็นไงคะการศกึษาดงูานในครัง้นี้ 

เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระและความบันเทิง

อย่างครบครันจริง ๆ  ขอขอบคุณทุกคน

ที่มีส่วนร่วมให้งานออกมาดี มีความสุข

กันถ้วนหน้า และก่อเกิดมิตรภาพที่ดีที่

ผู้จัดหวังตั้งใจ โอกาสหน้าถ้าไปอีก อย. 

Report สัญญาว่าจะน�ามาเล่าสู่กันฟัง

อย่างแน่นอนค่ะ 
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 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการอบรมการตรวจประเมินสถานท่ีและวิธีการท่ีดีในการผลิต    

อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่ายตามมาตรฐาน primary GMP ในเขตภาคกลาง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2556

อบรม primary GMP ในเขตภาคกลาง

 ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการฯ อย. เป็นประธาน
การประชุมคณะท�างานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด�าเนินงานของ อย. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556

ประชุมคณะท�างานพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด�าเนินงานของ อย.  ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขา 

ธกิารฯ อย. ให้สัมภาษณ์ เร่ือง  อย. ยกระดับยาเสยีสาว 
อัลปราโซแลม (Alprazolam) เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2 คุมเข้ม ป้องกันการน�าไปใช้ในทางที่ผิด 
ในรายการข่าว 5 หน้า1 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เวลา 06.00 น. เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2556

คุมเข้ม! ยาเสียสาวอัลปราโซแลม
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2
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  นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธกิารฯ อย. พร้อมด้วย ภญ.ศรนีวล กรกชกร รองเลขาธกิารฯ อย. และ พ.ต.อ.ล�า้พนัธุ ์พรรธนประเทศ 
ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงข่าว หลังเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับ ต�ารวจ บก.ปคบ. บุกตรวจจับ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์           
เลขที่ 16/17 ม.7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ข้อหาลักลอบผลิตยาแผนโบราณ ฉลากไม่ตรงตามทะเบียนต�ารับ และโฆษณา 
หลอกลวงอ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ ณ ห้องประชมุชัน้ 6 อาคาร 4 ตึก อย. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556

บุกทลายแหล่งลักลอบผลิตยาแผนโบราณ ฉลากไม่ตรงตามทะเบียนต�ารับ 
โฆษณาหลอกลวงอ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ

ต้อนรับ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. 
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วย ภญ.ดร.ยพุนิ ลาวณัย์ประเสรฐิ ผู้ทรงคณุวฒิุฯ , น.ส.จติรา เศรษฐอดุม     
ผู้ทรงคณุวฒิุฯ , ภญ.ยพุา เตยีงธวชั ผอ.ส�านกัควบคมุเครือ่งส�าอางและวตัถอุนัตราย รก.แทน ผอ.กองพฒันาศกัยภาพผู้บรโิภค ,ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ อย. ให้การต้อนรับ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งรองเลขาธิการฯ อย. ณ ห้องประชมุชยันาทนเรนทร 
อาคาร 1 ชั้น 1  ตึก อย. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  


