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ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 	 วัสดีครับ	พบกับ	“Smart	Life	by	อย.”	ฉบับส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่					

	 	 พ.ศ.	2560	ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังสมาชิกผู้อ่าน“Smart	Life	by	

อย.”	ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง	มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน	คิดสิ่งใดสมความปรารถนา

ทุกประการนะครับ	

	 มอบสุขภาพดีให้แก่กันกับภารกิจส�าคัญของ	 อย.	 ในการสืบสานพระราชปณิธานพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียน	โดยการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตตั้งแต่โรงงานจนถึงมือเด็ก	ๆ	

ให้ได้ดื่มนมที่ดีมีคุณภาพ	มีประโยชน์	เพื่อการเติบโตที่สมวัยของเด็กไทยทุกคน...

	 ใกล้เทศกาลปีใหม่	หลายคนก�าลังมองหากระเช้าของขวัญกันอยู่ใช่ไหมครับ	บางครั้งเราอาจ

จะเป็นผู้มอบและผู้รับในคราวเดียวกัน	ดังนั้น	ต้องใส่ใจ...	อ่านเลยครับกับเรื่องนี้	 “มอบความสุข																	

จากใจ	ด้วย	กระเช้าของขวัญปีใหม่	มีคุณภาพ”	หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร	สิ่งที่ต้องดู	ชือ่หรอืประเภท

หรือชนิดของอาหาร	,	วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการ	ที่บรรจุใน

กระเช้า	 ที่ส�าคัญ	 ขอให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ	 “ทางเลือกสุขภาพ	

(Healthier	Choice)”	เพื่อคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ	ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค		

ไม่ตดิต่อเรือ้รงั	(NCDs)	เช่น	อ้วน	เบาหวาน	ความดันโลหติสงู	ภาวะไตวายเรือ้รงั	โรคหวัใจและหลอดเลอืด	

หากเป็นผัก-ผลไม้	แน่นอนต้องสดใหม่	เพื่อความสุขใจทั้งผู้ให้และความปลอดภัยของผู้รับนะครับ

	 พบกบัเนือ้หาด	ีๆ	ที	่อย.	ออกมาเตอืนกนัอยูเ่สมอกบั	“อาหารเสรมิไม่ใช่ยา	รกัษาโรคไม่ได้”	

ย�้าวน	ๆ	ไปด้วยความห่วงใย...	ลมหนาวมาแล้วหลังจากร้อนถึงร้อนมากที่สุด	ผ่านร้อนมาก็แล้ว	

ถึงคราวที่ผ่านหนาวกันบ้าง	ได้สัมผัสอากาศหนาวเต็ม	ๆ	สักที	ดูแลสุขภาพ	เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะ

กับผิว	Do	และ	Don’t	อย่างไรดี	...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

2ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  ธันวาคม-มกราคม 2560

วัตถุประสงค์ Smart Life by อย.
1.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของส�านักงาน 

	 คณะกรรมการอาหารและยา

2.	 เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว	รวมท้ังผลงานเด่นเกี่ยวกับ								

	 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	 เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์	

	 สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์	และการด�าเนินงาน

4.	 เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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พัฒนาคุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียน                                        
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อย. สืบสานพระราชปณิธาน                 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียน                                        

“ โรงงานนี้เป็นโรงงานตัวอย่าง และจะดำาเนินการเป็นตัวอย่างสำาหรับกสิกร และผู้สนใจในการผลิตนม  
ในประเทศไทย โรงงานนี้เป็นแห่งแรกที่ทำาขึ้นมาในเมืองไทย และก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าเป็นคนไทยได้ออกแบบ
และเป็นผู้สร้าง ขอให้ถือว่าโรงงานนี้ เป็นโรงงานตัวอย่าง ใครอยากได้ความรู้ ใครอยากจะทำากิจการโคนม
ให้สำาเร็จ ให้ก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อตน ต่อเศรษฐกิจของบ้านเมือง ก็ให้มาดูกิจการได้ทุกเมื่อ... ”

พระราชด�ารัส	พระราชทานเนื่องในพิธีเปิดโรงนมผง	“สวนดุสิต”
ณ	บริเวณสวนจิตรลดา	
วันที่	7	ธันวาคม	2512

ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  ธันวาคม-มกราคม 25603



  บเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
  อดุลยเดช	 มีต่องานด้านสาธารณสุขและโภชนาการในการส่งเสริม
การบริโภคนมของคนไทย	 ก่อเกิดโครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากนมโค		                                      
การท�าฟาร์มโคนมและการแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจร	 ซึ่งส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ได้น้อมน�าพระราชด�าริสู ่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานนม	โดยให้ความส�าคญักบันมโรงเรยีนตัง้แต่กระบวนการผลิตจนถึงมอืผู้บริโภค 
เพื่อให้เด็กไทยได้ดื่มนมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและสุขภาพดี	 พระองค์ทรงตระหนักว่า
นมมคีณุค่าทางอาหารสงูและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนษุย์	จงึมีโครงการส่วนพระองค์

เกีย่วกบัผลติภณัฑ์จากน�า้นมโค	สวนจติรลดา																																													
หลายโครงการ	 โดยเมื่อป ี	 2505	 ตั้ง
โรงโคนม	สวนจติรลดา	ปี	2512	โรงนมผง 
สวนดุสิต	ปี	2527	 โรงนมเม็ดสวนดุสิต	 
ปี	 2530	 โรงเนยแข็งสวนจิตรลดา	 และ
ปี	 2546	 โรงนมยูเอชที	 สวนจิตรลดา
และในปัจจุบันเกษตรกรผู ้เลี้ยงโคนม
ได้รวมกลุ่มกันด�าเนินการในรูปแบบของ

นั

4ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  ธันวาคม-มกราคม 2560



สหกรณ์ตามแนวพระราชด�าริท่ีเกิดข้ึนหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย	ท�าให้ผลิตน�้านมได้
มากกว่าร้อยละ	85	ของผลิตผลทั้งประเทศ	ส่งผลให้รัฐบาลและภาคเอกชนด�าเนินการ
ส่งเสรมิการท�าฟาร์มโคนมและเกดิการแปรรปูเป็นอตุสาหกรรมนมครบวงจร	 และรณรงค์ 
การบริโภคนมทั้งในภาคการศึกษาของรัฐและผู้บริโภคทั่วไป	 จนท�าให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้าน
การส่งเสริมการเลี้ยงนมโค	 และการบริโภคนมของประชากร	 พระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ที่มีต่อกิจการโคนมไทยดังกล่าว	 จึงทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ	 ถวาย
พระราชสมัญญาว่า	 “พระบิดาแห่งการโคนมไทย”	 ซึ่งรัฐบาลได้น้อมน�าพระราชด�าริ
มาเป็นแนวทางในการจัดท�าโครงการอาหารเสริม	(นม)	โรงเรียน	ในปี	2535	เพื่อ
แก้ปัญหาการขาดสารอาหาร	และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก	ด้วยเห็นว่า	เด็กควรจะได้
ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์	 และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง	 อันจะ
ส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง	ๆ	ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ
 อย.	ให้ความส�าคญักบัคณุภาพนมโรงเรยีน	โดยมกีารควบคมุคณุภาพมาตรฐาน 
การผลิตทุกขั้นตอน	โรงงานแปรรูปนมที่ดีจะต้องได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	และ
ขึ้นทะเบียนต�ารับอาหารจาก	 อย.	 มีการคัดเลือกน�้านมดิบที่มีคุณภาพ	 ผลิตอย่าง
ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี	หรือจีเอ็มพี	 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ	อย.	อย่างสม�่าเสมอ	และควบคุมสายส่งในด้านสุขลักษณะ
และการควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามาตรฐานจนถึงโรงเรียน	นอกจากนี้	
อย.	 ยังเฝ้าระวังสถานที่ผลิตนมโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์จีเอ็มพี	 โดยตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 (สสจ.)	หากพบผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 จะต้องปรบัแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด	 รวมท้ังส่ังงด 
การผลิต
 ทั้งน้ี	 อย.	 ยังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการควบคุม
คุณภาพนมโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีโครงการพัฒนาการก�ากับดูแลความปลอดภัย
นมโรงเรยีนตลอดห่วงโซ่	 และพฒันาศกัยภาพการตรวจประเมนิสถานท่ีผลิตนมโรงเรียน  
ของพนักงานเจ้าหน้าที่	 โดยจัดอบรมการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตนมท้ังชนิด
พาสเจอร์ไรซ์และนมยูเอชทีให้แก่เจ้าหน้าที่	 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้	        
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เทคนิคการตรวจประเมินสถานที่	 การก�ากับดูแล	ติดตาม	

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน	
ให้ครอบคลุมกระบวนการทัง้ระบบ	ตัง้แต่				
น�า้นมดิบ	กระบวนการผลติ	หรอืการแปรรปู                                    
จนถงึมอืผูบ้รโิภค	 เพือ่ให้เดก็ไทยได้ดืม่นม     
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	

5 ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  ธันวาคม-มกราคม 2560
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ดาวน์โหลดคลิปจาก Facebook ง่าย ๆ 
ไม่ง้อโปรแกรมช่วย
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  ดยปกติเวลาเราเข้าเฟซบุ๊กเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเจอคลิปวิดีโอที่ถูกใจ	ส่วนใหญ่เราจะท�าอะไรไม่ได้	ได้แต่	
	 	 นั่งดูวนซ�้าไปอย่างเดียว	แต่วันนี้เรามีทริคเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ของการดาวน์โหลดคลิปที่ชื่นชอบเก็บไว้	โดยไม่ต้อง
ใช้โปรแกรมใด	ๆ	ช่วยมาฝากกัน

ที่มา	:	www.beartai.com

	 1.		เริ่มต้นให้เข้าไปที่หน้าหลักของเพจ	Facebook	นั้น

	 2.		เลือกเมนู	วิดีโอ	

	 3.	 เปลี่ยนลิงค์	 url	 จากเดิมที่เป็น http://www.	 ให้
เปลี่ยนเป็น	http://m.	อธิบายง่าย	ๆ	ก็คือ	ตัด	www	แล้วใส่	m	
แทน	(โดยที่ตรงอื่นไม่ต้องแก้ไขใด	ๆ)

	 อ๋อ...อ๋อ...อ๋อ...แต่มีข้อเสีย	คือ	ความละเอียดของ

คลิปวิดีโอ	จะไม่คมชัดเท่าไหร่	ค่ะ

	 ฉบับหน้า	จะเป็นเรื่องอะไร	อย่าลืมติดตามนะคะ

	 4.	 กดเลือกไปที่ไฟล์วิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดให้

วิดีโอนั้นเล่น	จากนั้นคลิกขวา	กด	save	video	as…	

	 5.	 เลือกโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์วิดีโอ	แล้วกด	save	

เพียงเท่านี้ก็จะได้วิดีโอที่ต้องการ
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เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร  
ที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ  “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” 

เพื่อให้ผู้รับได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
เหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

โด
ย	

รม
ิดา

	ธ
นธ

นว
ัฒ
น์

พ

มอบความสุขจากใจ ด้วย           
“กระเช้าของขวัญปีใหม่” มีคุณภาพ

	 	 อใกล้เทศกาลปีใหม่	คน	

	 	 ส่วนใหญ่มักจะหาซื้อของ

เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่กัน	“กระเช้า

ของขวัญปีใหม่”	 ก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีนิยม

มอบให้กันในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้	 ซ่ึง

ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นการน�าผลิตภัณฑ์

อาหาร	เช่น	ขนม	คุกกี้	นม	ผลไม้กระป๋อง	

หรือผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป	ฯลฯ	มา

จัดเป็นกระเช้าของขวัญ	

ทีผ่่านมา	เรามกัจะได้ยนิข่าวเก่ียวกับ																																												

การได้รับกระเช้าของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์

อาหารที่ ไม ่มีคุณภาพ	 ใกล ้หมดอายุ			

มอบความสุขจากใจ ด้วย           
“กระเช้าของขวัญปีใหม่” มีคุณภาพ

XX-X-XXXXX-Y-YYYY
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เอกสารอ้างอิง :  

-	 Factsheet	เรื่อง	อ่านฉลากกระเช้าปีใหม่...	สุขใจผู้ให้	ปลอดภัยผู้รับ	

โดย	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา		เข้าถึงได้จาก	

http://db.oryor.com/databank/data/printing//541215_Factsheet__อ่านฉลากกระเช้าปีใหม่_สุขใจผู้ให้_ปลอดภัยผู้รับ_798.pdf

-	 ข่าวประชาสัมพันธ์	เรื่อง	อย.	แนะผู้บริโภค	รับปีใหม่	เลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์	“Healthier	Choice”	

เพื่อผู้รับได้บริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ	ห่างไกลโรค	NCDs	ข่าวแจก	15	/	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	โดย	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หรือหมดอายุแล ้ว	 ดังนั้น	 ส�านักงาน		

คณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 จึง

ออกมาตรการควบคุมกระเช้าของขวัญ

ท่ีมีผลิตภัณฑ์อาหารจัดรวมอยู่ในภาชนะ

เดียวกัน	โดยมีการห่อหุ้ม	ได้แก่	กระเช้า	

ตะกร้า	กล่อง	ถุง	หรือภาชนะใด	ๆ	ต้อง

แสดงข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน	

อ่านได ้ง่าย	 และข ้อความต้องแสดง							

รายละเอียด	ได้แก่

e	ชื่อ หรือประเภท หรือชนิด      

ของอาหารแต่ละรายการทีบ่รรจใุนกระเช้า

 e	วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือ

วันเดือนปีท่ีควรบริโภคก่อน (BEST 

BEFORE)	ของอาหารที่จัดรวมในภาชนะ

บรรจุ

 e	ราคาสินค้าแต่ละรายการ 

ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครอง	

ผู้บริโภค	 (สคบ.)	 เป็นผู้ก�าหนดให้แสดง

รายละเอียดในส่วนนี้

ที่ส�าคัญ	ห้างสรรพสินค้า	ซูเปอร์

มาร์เก็ต	 หรือร้านค้าที่จะต้องตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์อาหารต่าง	ๆ	ที่น�ามาบรรจุด้วย	

โดยผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดต้องได้รับ

อนุญาตจาก	 อย.	 ฉลากอาหารต้องแสดง

ข้อความภาษาไทยและรายละเอียดต่าง	ๆ																						

เช่น	ชือ่อาหาร	เลขสารบบอาหาร	13	หลกั	

ในกรอบเครื่องหมาย	อย.	

ช่ือที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุส�าหรับ

อาหารทีผ่ลติในประเทศ	ชือ่ทีต่ัง้ของผูน้�าเข้า	

และประเทศผู้ผลิตส�าหรับอาหารน�าเข้า	

ปริมาณสุทธิ	 ส่วนประกอบที่ส�าคัญ	 วัน

เดือนและปีที่ผลิต	 หรือ	 วันเดือนและปีที่

หมดอายุการบริโภค	 	 ซึ่งหากผู้บริโภคพบ

กระเช้าของขวัญที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง	

หรือผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ	หรือหมดอายุ	

สามารถร้องเรียนได้ที่	สายด่วน	อย.	โทร.	

1556

ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ	

จากมูลนิธิส ่งเสริมโภชนาการ	สถาบัน

โภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	 เรียบร้อย

แล้ว	จ�านวน	4	กลุ่มอาหาร	ได้แก่	เครือ่งดืม่	

153	ผลิตภัณฑ์	เครื่องปรุงรส	6	ผลิตภัณฑ์	

อาหารกึ่งส�าเร็จรูป	(บะหม่ีก่ึงส�าเร็จรูป)	

3	 ผลิตภัณฑ ์ 	 และผลิตภัณฑ ์นม	 38	

ผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งหมด	 200	 ผลิตภัณฑ์			

ซ่ึงผู ้บริ โภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ ์

ที่ แ สด งสั ญลั กษณ ์ดั ง ก ล ่าว ไ ด ้ต าม	

ซูเปอร์มาร์เก็ต	ห้างสรรพสินค้า	ร้านค้า	

เพื่อสุขภาพ	และร้านค้าทั่วไป	
เปด 

บะหมี่ถวยกึ่งสำเร็จรูปรสหมูนุม คััพ

เสนเหนียวนุม

หอม
อรอยถึงรสหมูนุม

เปด 

บะหมี่ถวยกึ่งสำเร็จรูปรสหมูนุม

เสนเหนียวนุม

หอม
อรอยถึงรสหมูนุม

เปด 

บะหมี่ถวยกึ่งสำเร็จรูปรสหมูนุม คััพ

เสนเหนียวนุม

หอม
อรอยถึงรสหมูนุม

เปด 

บะหมี่ถวยกึ่งสำเร็จรูปรสหมูนุม

เสนเหนียวนุม

หอม
อรอยถึงรสหมูนุม

อย่างไรก็ตาม	 เพื่อสุขภาพที่ดี

ของผู้รับ	 ควรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ	 “ทางเลือก

สุขภาพ	 (Healthier	 Choice)”	 เพื่อให้

ผู้รับได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่า

ทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ			

ลดปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั	

(NCDs)	 เช่น	อ้วน	 เบาหวาน	ความดัน							

โลหิตสูง	ภาวะไตเรื้อรัง	 โรคหัวใจ	และ

หลอดเลือด	 ฯลฯ	 ซ่ึงขณะนี้มีผลิตภัณฑ	์																															

XX-X-XXXXX-Y-YYYY

	ส่วนใครทีเ่ลอืก	“กระเช้าผกัผลไม้”																																												

มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่	 ขอให้เลือก

ผักหรือผลไม้ทีอ่ยูใ่นสภาพสด	 ใหม่	 สะอาด	

ไม่มีลักษณะแข็งหรือกรอบจนเกินไป	ไม่มี

กลิน่ฉนุแสบจมกู	ไม่เหีย่วเฉา	ไม่มร่ีองรอยช�า้	

ไม่มเีชือ้รา	ไม่มีสีผิดจากธรรมชาติ	เป็นต้น	

การมอบกระเช ้าของขวัญที่ มี

คุณภาพ	ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

ให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่	ไม่เพียงแต่จะ

สร้างความสุข	 ความพึงพอใจให้แก่ผูร้บัแล้ว	

แต่ยังเป็นการมอบสุขภาพที่ดีเพื่อต้อนรับ		

ปีใหม่อีกด้วย
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Smart world
โดย	ภญ.เพชรรัตน์	กรอนันต์สิริิ	

ถ้

Reference	:	www.thetimes.co.uk,	www.telegraph.co.uk

วิธีการรักษาแบบใหม่นี้ จะช่วยปิดจุดอ่อนของการรักษา
แบบปัจจุบันที่เรียกว่า  Anti-retroviral therapies (Art) 

ซึ่งสามารถรักษาได้เฉพาะเซลล์ติดเชื้อที่ยังท�างานได้อยู่ 
โดยไม่สามารถตรวจจับและรักษาเซลล์ติดเชื้อ

ที่หยุดการเติบโตแล้วได้

ติดเชื้อ HIV  
รักษาได?้ 

	 	 าจะให้กล่าวถงึโรคตดิต่อทีส่ร้างความหวาดผวาไปทัว่โลกแล้วคงหนไีม่พ้น			

	 	 การติดเชื้อ	HIV	ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว ่า	หากใครเป็นแล้วไม่หาย

ตายลูกเดียว	แต่ข่าวดีก็คือ	ณ	เวลานี้	ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่วประเทศ

อังกฤษ	ได้แก่	Oxford,	Cambridge,	 Imperial	College	London,	University	

College	London	และ	King’s	College	London	ได้ร่วมกันค้นคว้าและวิจัยวิธีใหม่

ในการรักษาการติดเชื้อ	HIV	และพบว่าผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ	จึงท�าให้มีความหวัง	

ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า	เราอาจจะมีโอกาสหายขาดจากโรคนี้	

	 โดยการรักษารูปแบบใหม่นี้จะมีการฉีดวัคซีน	 เพื่อให้ร่างกายสามารถแยกและ

ก�าจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ	HIV	ออกจากร่างกายได้	จากนั้นผู้ป่วยจะได้รับยา	ชื่อ	Vorinostat		

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ ้มกันในการตรวจจับและท�าลายเซลล์ติดเชื้อ

ดังกล่าว	 วิธีการรักษาแบบใหม่นี้จะช่วยปิดจุดอ่อนของการรักษาแบบปัจจุบันที่เรียกว่า		

Anti-retroviral	 therapies	 (Art)	ซึ่งสามารถรักษาได้เฉพาะเซลล์ติดเชื้อที่ยังท�างาน		

ได้อยู่	โดยไม่สามารถตรวจจับและรักษาเซลล์ติดเชื้อที่หยุดการเติบโตแล้วได้

	 จากการวิจัย

ล่าสุดพบว่า	 ผลการ

ตรวจเลือดของผู ้ที่									

เ ข ้ า รั บ ก า ร รัก ษ า

แบบใหม ่นั้นไม ่พบ

เชื้อไวรัส	 HIV	 เลย				

HIV Vaccine
Vorinostat

ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี	แต่อย่างไรก็ตาม	

ณ	ปัจจุบันยังไม่มีการน�าวิธีการรักษา	

แบบใหม่นี้ออกมาใช้อย่างเป็นทางการ	

และยังต้องท�าการวิจัยและศึกษาข้อมูล

เพิ่มเติม	เรา	ๆ	ท่าน	ๆ	ก็ได้แต่หวังว่า	

การรักษาแบบใหม่นี้จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่

ของการพัฒนาในวงการแพทย์ต่อไป

Vorinostat
HIV Vaccine
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. ส�าหรับคนที่ป่วยเป็นโรคและมีการใช้ยาต่าง ๆ 
เป็นประจ�า ควรน�าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                   

ไปปรึกษาแพทย์ผู้ท�าการรักษา หรือเภสัชกร 
ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีปฏิกิริยากับโรค

หรือยาที่รับประทานอยู่ประจ�าหรือไม่

ปั

โด
ย	

ภญ
.พ

าฝ
ัน	

กิต
ิเง
ิน

อาหารเสริมไม่ใช่ยา
รักษาโรคไม่ได้

	 	 จจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมไม่เอื้อให้มีเวลาว่างเพียงพอส�าหรับ	
	 	 การสร้างสขุภาพทีดี่	เช่น	การกนิอาหารทีด่	ีการออกก�าลงักายอย่างเหมาะสม	
การพักผ่อนอย่างเพียงพอ	ฯลฯ	คนที่อยากมีสุขภาพแข็งแรง	และต้องการซื้อสุขภาพด้วยเงิน	
จึงนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	หรืออาหารเสริม	ซึ่งผู้ขายก็มักจะใช้เทคนิคทางการตลาดและ
การโฆษณากระตุ้นให้เกิดการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ซึ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารท�าให้
เกิดการกระจายข้อมูลโฆษณาได้อย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุม	เช่น	การเผยแพร่ข้อมูลทาง
เว็บไซต์	 ส่ือสังคมออนไลน์	ฯลฯ	ข้อมูลที่ได้จากโฆษณาทั้งจากสื่อ	จากการขายตรง	และ
จากการบอกต่อ	ท�าให้มีคนพูดติดปากเรียกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าเป็นยา	 Smart	Med.	
ฉบับนี้	เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่า	แบบไหนที่เป็นยาจริง	ๆ	แบบไหนที่ไม่ใช่ยา	และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร	จริง	ๆ	คืออะไรกันแน่

อาหารเสริมไม่ใช่ยา ไม่มีทางที่จะรักษาโรคได้
 ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร หรอือาหารเสรมิ	หมายถึง	ผลติภณัฑ์ท่ีใช้รบัประทานส�าหรบั								
คนท่ัวไปที่มีสุขภาพปกติ	 (ไม่ใช่ส�าหรับคนป่วย)	นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลัก	
5	หมู	่เช่น	โสมสกดัแคปซลู	ร�าข้าวสาลชีนดิเมด็	น�า้มนัปลาแคปซลู	ใยอาหารอดัเมด็	ใยอาหารผง	
ส�าหรับชงหรือโรยอาหาร	แปะก๊วยสกัดแคปซูล	เป็นต้น	
	 โดยจะดูว ่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ัน	 ๆ	 ผ่านการข้ึนทะเบียนจากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 หรือไม่	 สามารถสังเกตได้จาก	 เลขสารบบอาหาร	

คือ	เลข	13	หลัก	ในกรอบเครื่องหมาย	อย.
	 ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารท่ีขึน้ทะเบยีน	
กับ	อย.	หรือที่เรียกกันโดยทั่ว	ๆ	ไปว่า	ผ่าน	
อย.	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาหาร	 สารที่อยู่
ในผลิตภัณฑ์จึงมีปริมาณน้อย	 ไม่ได้มีผลถึง
การรักษาโรค	
	 แต่เพื่อกระตุ ้นให้เกิดการซื้อและ
ใช้ผลิตภัณฑ์	จึงมีการโฆษณาเพื่อกล่าวอ้าง
สรรพคุณ 

อาหารเสริมจำาเป็นจริงหรือ 
	 ร่างกายของมนุษย์เราไม่สามารถ
ผลิตสารอาหารท่ีจ�าเป็นได้ทุกอย่าง	 เรา
สามารถทดแทนการขาดสารอาหารจ�าเป็น
บางตัวได้ด้วยการรับประทาน	 ซ่ึงได้มาจาก
พืชและสัตว์	หากสามารถรับประทานอาหาร
ในแต่ละวันได้ครบถ้วนทั้ง	 5	 หมู่	 ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารก็คงไม่มีความจ�าเป็น	แต่หาก		
ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ครบ	 เช่น	
กรณีที่ เป ็นคนไม ่รับประทานผัก	 ผลไม ้
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็อาจ
มีความจ�าเป็น	 เช่นเดียวกับผู้ป่วยบางราย
ท่ีต้องการสารอาหารบางชนิดมากเป็นพิเศษ	
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแล	
	 กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร	กลุม่ใหญ่กลุม่หนึง่คอื	ผู้ท่ีเจ็บป่วยเร้ือรัง	
เช่น	เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	หัวใจ	หรือ
กลุ่มที่สิ้นหวังกับการรักษา	เช่น	ผู้ป่วยมะเร็ง	
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 e ผลติภณัฑ์ยาให้ผลการรกัษาตามข้อบ่งใช้	 ส่วนผลติภณัฑ์
เสริมอาหารไม่สามารถรักษาโรคได้	 แต่ผู้ประกอบการใช้การโฆษณา
เพื่อกระตุ ้นให้เกิดการซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น	 แต่ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวไม่ได้ให้ผลการรักษาตามที่ได้โฆษณา

 e ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีข้างกล่องจะระบุ	 เลขสารบบ
อาหาร	13	หลัก	แต่ผลิตภัณฑ์ยาที่ข้างกล่องจะระบุเลขทะเบียนยา

อ้างอิง

 -	พระราชบัญญัติยา	พ.ศ.2510

	 -	พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.2522

	 -	ภญ.อัมพร	จันทรอาภรณ์กุล.	ชั่งใจสักนิด	ก่อนคิดกินอาหารเสริม.	นิตยสาร	Health	Today.	[ออนไลน์].	สืบค้น	วันที่	3	ตุลาคม	2559	ที่	URL	

http://www.bartergroups.biz/index.php-lay=show&ac=article&Id=5368387.htm

	 -	กสทช.	“รู้เท่าทันสื่อ”	คืออะไร.	[ออนไลน์].	สืบค้น	วันที่	5	ตุลาคม	2559	ที่	URL	http://bcp.nbtc.go.th/knowledge/detail/306

	 -	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค.	ผู้บริโภคเต็มขั้นต้องรู้ทันสื่อ.	[ออนไลน์].	สืบค้น	วันที่	5	ตุลาคม	2559	ที่	URL	http://consumerthai.org/2014-09-26-

22-26-49/444-ผู้บริโภคเต็มขั้นต้องรู้ทันสื่อ.html1/3

หรืออัมพาต	 มักจะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
บางรายถงึขัน้หยดุการรกัษาปกติ	เพราะเชือ่ว่าผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร						
สามารถรักษาโรคได้	 และเกิดผลรุนแรงจนเสียชีวิตในที่สุด	 ส�าหรับ
คนทีป่่วยเป็นโรคและมกีารใช้ยาต่าง	ๆ	เป็นประจ�า	ควรน�าผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารไปปรกึษาแพทย์ผูท้�าการรักษา	หรือเภสชักร	ว่าผลติภณัฑ์		
เสริมอาหารจะมีปฏิกิริยากับโรคหรือยาที่รับประทานอยู ่ประจ�า
หรือไม่	หากไม่มีก็สามารถรับประทานได้	แต่ไม่ควรหยุดรับประทาน
ยาที่รักษาโรคนั้น	ๆ 

อาหารเสริมมีอันตรายหรือไม่ 
	 หลายคนเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท�ามาจาก	
“ธรรมชาติ”	 ไม่น่าจะมีพิษหรือผลข้างเคียง	 แต่ในความเป็นจริง					
ทุกสิ่งในโลกล้วนมี	2	ด้าน	มีประโยชน์และมีโทษ	 เช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ยา	ไม่มียาตัวไหนที่ไม่มีผลข้างเคียง	ดังนั้น	ก่อนที่จะเลือก
ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใด	ๆ	ต้องอ่านฉลากค�าเตือนให้ดี	ซ่ึงหาก
คุณใช้แล้วเกิดอันตราย	 ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะเอาผิดกับผู้ผลิตได	้
ป้องกันก่อนต้องมาแก้ไข	 ดีกว่าเกิดอันตรายแล้วมาหาทางออก
ทีหลัง

ยาหน้าตาเป็นยังไง 
 ผลิตภณัฑ์ยา	หมายถงึ	ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในการบรรเทา	รกัษา	
หรือป้องกันโรค	 โดยผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยา
ต้องมีผลการวิจัยจ�านวนมาก	และงานวิจัยนั้น	ๆ	ต้องมีกระบวนการ
วิจัยที่ดี	น่าเชื่อถือ	ทั้งนี้สามารถดูว่าผลิตภัณฑ์นั้น	ๆ	เป็นยาหรือไม	่
โดยสังเกตได้จากเลขทะเบียนยา	

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ยากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  e	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่ไม่มีงานวิจัย	 หรือ
ถ้ามีงานวิจัยก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน	บางผลิตภัณฑ์หยิบงานวิจัย
เพียง	2-3	ชิ้นมาอ้างอิง	ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยามีงานวิจัยจ�านวนมาก
รองรับข้อบ่งใช้ของยาตัวนั้น

ผลิตภัณฑ์ยา

ไม่มีงานวิจัย	หรือถ้ามีงานวิจัย	

ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

รักษาโรคไม่ได้

เลขสารบบอาหาร	13	หลัก

มีงานวิจัยจ�านวนมากรองรับ

ใช้เพื่อรักษาโรค

เลขทะเบียนต�ารับยา

ทะเบียนยาเลขที่ 1A 999/4610-1-55555-1-0123

ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อ 
	 หากพบเห็นการอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เกินจริง	 ไม่ว่าช่องทางไหน	สื่อไหน	หรือจากการขายตรง	สามารถ
แจ้งร้องเรยีนมายงัสายด่วน	อย.	1556	หรอื	1556@fda.moph.go.th	
หรือร้องเรียนผ่าน	Oryor	 Smart	Application	หรือส�านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัทุกจงัหวดั	เพือ่เจ้าหน้าท่ีจะได้ตรวจสอบด�าเนนิการ	
ตามกฎหมาย	และช่วยกันขจัดโฆษณาที่เกินจริงให้ลดลง

 อย่างไรก็ตามโฆษณาเกินจริงไม่มีทางหมดไปจากโลก 
เพราะโฆษณาเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้ขายใช้กระตุ้นให้เกิดการซ้ือ
และใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นหน้าที่ของเราในฐานะผู้บริโภคคือต้องรู้
เท่าทันโฆษณา โดยก่อนที่จะเชื่อโฆษณาควรจะตั้งคำาถามว่าใคร
เป็นเจ้าของสื่อ สื่อนั้นหวังผลทำาให้เราเชื่อหรือทำาอะไร อาจเพื่อ
หวงัผลกำาไร แล้วค่อยตัดสนิใจว่า สือ่ทีร่บัอยูน่ี ้“น่าเชือ่ถอืแค่ไหน” 
และที่สำาคัญคือ ท่องให้ขึ้นใจว่า ถ้าข้างกล่องผลิตภัณฑ์ระบุว่า
เป็น เลข อย. ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแน่นอน 
เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่มีทางรักษาโรคได้

ผลิตภัณฑ์ฑ์เสริมอาหาร
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อย. ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม “แชะ & แชร์”
กติกาการร่วมสนุก	เพียงแค่คุณถ่ายรูปคู่กับวารสาร	Smart Life by อย.  

พร้อมติดแฮชแทค #SmartLifebyอย.	แล้ว	Tag	มาที่ IG : fdathai

รูปไหนโพสท่าโดนใจกรรมการ	รับไปเลย	!!	กระเป๋าผ้าดีไซน์สุดเท่	จ�านวน	5	ท่าน

ท่านละ	1	รางวัล		ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ม.ค. 60	และติดตามรายชื่อผู้โชคดี

ได้ทาง	IG : fdathai   อย่าลืม... ส่งมาร่วมสนุกกันเยอะ ๆ นะจ๊ะ

กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม ส นุ ก  “ แ ช ะ  &  แ ช ร์ ”

หนาวแล้ว...
มาดูแลผิวกันเถอะ

ควรดื่มน�้ำมำก ๆ 
อย่ำงน้อยวันละ 10-12 แก้ว 

เพรำะกำรดื่มน�้ำจะช่วยให้ควำมชุ่มชื้น
แก่ร่ำงกำยและผิว

โด
ย	

มณ
ี	ศ

รีห
ยก

ที่มา		:		http://haamor.com/th/เคล็ดลับดูแลผิวในหน้าหนาว/

เ  มือ่ลมหนาวมาเยอืน	ความชุม่ชืน้ของผวิต้องสญูเสยีไป	จงึท�าให้ผวิแห้งกร้าน
  และแตกได้ง่าย		Smart	Tips	ฉบับนี้	จึงขอเอาใจใส่คุณสาว	ๆ	ด้วยเคล็ดลับ
ดี	ๆ	ดูแลผิวในช่วงหน้าหนาว	ไปดูกันเลย....

 T ควรอาบนำา้ด้วยนำา้อณุหภมูปิกต	ิเพราะการอาบน�า้ร้อน	น�า้อุน่จัด	จะท�าให้ 
ความร้อนดึงน�้าออกไปจากผิว	ท�าให้ผิวแห้ง
 T เลือกใช้สบู่ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิว 
 T ทาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิว หรือครีมบำารุงผิว	หลังอาบน�้าทันที	
 T ควรทาครีมกันแดด ถึงแม้จะอากาศหนาวเย็น	 แต่แสงแดดก็ยังคง        

ร้อนแรงเหมือนเดิม
 T หมัน่ทาลปิสตกิหรอืผลติภณัฑ์ 
ทีใ่ห้ความชุม่ชืน้กบัรมิฝีปาก เพราะอากาศ
หนาว จะท�าให้ริมฝีปากแห้งและแตกได้
 T หลีกเลี่ยงการขัดลอกผิว 
เพราะในช่วงหน้าหนาวผิวจะแห้งมาก 
และจะไวต่อการระคายเคืองมากขึ้น
 T ควรดื่มนำ้ามาก ๆ	อย่างน้อย
วันละ	10-12	แก้ว	 เพราะการดื่มน�้าจะ
ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายและผิวได้

และหากอากาศหนาวจัด	จะสวม
ถุงมือถุงเท้าด้วยก็ดีค่ะ	 เพราะจะช่วยให้
มือและเท้าเราไม่แห้งกร้าน	และช่วยเพิ่ม
ความอบอุ่นให้แก่ร่างกายด้วยค่ะ

หนาวแล้ว...
มาดูแลผิวกันเถอะ

12ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  ธันวาคม-มกราคม 2560
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คณะท�างานภาคประชาชน ท�าหน้าที่ร่วมพิจารณา  ให้ข้อคิดเห็นหรือค�าแนะน�าเพื่อพัฒนาการด�าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ติดตามความก้าวหน้าหรือตรวจสอบผลการด�าเนินงาน                                                                                  

และร่วมด�าเนินงานกับ อย. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ อย.

จ	 	 ากนโยบายรฐับาลท่ีมุง่บรหิาร		
	 	 ราชการแผ่นดินตามหลัก
ธรรมาภิบาล	หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงทีด่	ี (Good	government)	เพือ่	
ให ้ส ่วนราชการมีการบริหารราชการ
ที่เปิดเผย	 โปร่งใส	 โดยการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู	้				
เรียนรู ้	 ท�าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ	
ร่วมเสนอปัญหา	หรือร่วมคิดหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน														
ภาครัฐ
	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	 (อย.)	 จงึได้ด�าเนนิโครงการพฒันา									
การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการ

“พลังประชาชน สร้างคนสุขภาพดี”

ด�าเนนิงานของ	อย.	 โดยในปีนีไ้ด้ก้าวเข้าสู่																													
ปีท่ี	10	แล้ว	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน																	
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	และผู้มีส่วนได้																														
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการสร้างช่องทาง	
การท�างานแบบมีส่วนร่วม	ประกอบด้วย														
กลุ่มผู ้ประกอบการ	 องค ์กรผู ้บริโภค													
องค์กรวิชาชีพ	สื่อมวลชน	ภาควิชาการ/
การศกึษา	และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง																																											
โดยการแต่งตัง้เป็นคณะท�างานภาคประชาชน																																
ท�าหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือ
ค�าแนะน�าเพื่อพัฒนาการด�าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
ติดตามความก้าวหน้าหรือตรวจสอบ			
ผลการด�าเนินงาน	และร่วมด�าเนินงานกับ				

อย.	เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานของ	อย.	ที่ผ ่ านมามี
กจิกรรมต่าง	ๆ	มากมาย	ได้แก่	การประชุม
การอบรมสัมมนา	การศึกษาดูงาน	และ
น�าสื่อความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ไปเผยแพร่ให้แก่องค์กรเครือข่ายของ
คณะท�างานฯ 

“พลังประชาชน สร้างคนสุขภาพดี”
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พธีิบ�าเพญ็กศุลสวดพระอภธิรรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 นพ.วนัชยั	สตัยาวฒุพิงศ์	เลขาธกิารฯ	น�าคณะผู้บรหิาร																															
ข้าราชการ	และ	เจ้าหน้าที	่อย.	บ�าเพญ็กศุลสวดพระอภธิรรม		
ถวายพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ	 ห้องประชุมส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	อาคาร	4	ชั้น	6	ตึก	อย.	กระทรวงสาธารณสุข
จ.นนทบุรี	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2559โด
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ครบรอบ 98 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจ�าปี 2559

 ศ.คลินิก	เกียรติคุณ	นพ.ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง	ข้าราชการ	
และ	 เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข	 วางพานพุ่มถวายสักการะ	 พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 98	 ปี	 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข	 ณ	 บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ 
หน้าอาคารส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จ.นนทบุรี		เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2559

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

	 นพ.วันชัย	สัตยาวุฒิพงศ์	 เลขาธิการฯ	อย.	 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง	 เร่ือง	แนวทางการก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายส�าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560 ณ	โรงแรมริชมอนด์	จ.นนทบุรี		
เมื่อวันที่	29-30	พฤศจิกายน	2559

15 ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  ธันวาคม-มกราคม 2560
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