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ข้าพระพุทธเจ้า กอง บก. วารสาร Smart Life by อย.                                
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส

วัสดีครับ พบกับ “Smart Life by อย.” ฉบับนี้ ขอต้อนรับเข้าสู่ฤดูฝน
ที่แสนจะเฉอะแฉะ ฝนฟ้าคะนอง ฟ้าร้องค�ำราม การจราจรบ้านเรา
ติดขัดหนักมาก จะเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังอุบัติเหตุจากถนนลื่นกันด้วยนะครับ
เตือนกันอยู่บ่อย ๆ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนที่มีขายกัน  
มากมายทางโซเชียลมีเดีย ต่างโฆษณาว่าเป็นสูตรระเบิดไขมันบ้างล่ะ เห็นผลทันตา  
ลดหน้าท้องทันใจ เมือ่ รับประทานเข้าไปแล้วผลข้างเคียงทีต่ ามมา ทัง้ ใจสัน่ นอนไม่หลับ
เวียนศีรษะ แถมยังโยโย่ อ้วนได้ในภายหลัง ยุบหนอพองหนออยู่อย่างนั้น ทางที่ดีควร
ควบคุมอาหารและออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอกันดีกว่า
หน้าฝนยุงเยอะ เรามาเตรียมความพร้อมป้องกันยุง ป้องกันไข้เลือดออกทีม่ ยี งุ
เป็นพาหะน�ำโรคกัน ก่อนอื่นต้องก�ำจัดที่ต้นตอ ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ถ้าท�ำลาย
ไม่ไหวต้องใช้ตวั ช่วย จัดการขัน้ เด็ดขาดด้วยผลิตภัณฑ์ก�ำจัดยุง ซึง่ มีให้เลือกหลากหลาย
ใช้อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยนะครับ  
ท้ายนี.้ ..ฝากเรือ่ งสมาธิบ�ำบัด โรคหลายโรคมาพร้อมกับความเครียด วิตกกังวล
จิตใจที่เป็นทุกข์ อ่านเลยครับ “นั่งสมาธิยังไง...ให้เป็นยา” เคล็ดลับอย่างง่าย สงบสุข
ปล่อยวาง ไม่เป็นทุกข์ เราก็จะมีความสุขและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งยา
นั่นเอง....

Smart Talk

ภก.วีระชัย นลวชัย
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
บรรณาธิการ
ภก.วีระชัย นลวชัย  ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
กองบรรณาธิการ
นางสาวจิตรา  เอื้อจิตรบำ�รุง    นางผุสดี  เวชชพิพัฒน์
ภก.ศุภกาญจน์  โภคัย           ภญ.ศิริกุล  อำ�พนธ์
นายบุญทิพย์  คงทอง   
นายวัชรินทร์  เครือเนียม
นางสุวนีย์  สุขแสนนาน      
นางสาวดนิตา  เทียบโพธิ์

วัตถุประสงค์ Smart Life by อย.
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำ�เนินงานต่าง ๆ ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
2. เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมความเคลือ่ นไหว รวมทัง้ ผลงานเด่นเกี่ยวกับ       
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์ และการดำ�เนินงาน
4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ
เจ้าของ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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Smart Focus

อ้างลดอ้วน ปลอมเกลื่อนโซเชียล

หากต้องการลดความอ้วนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
และควบคุมอาหาร โดยการไม่กินอาหารพร�่ำเพรื่อ ไม่กินจุบกินจิบ ควรกินอาหารที่หลากหลาย
ในสัดส่วนที่เหมาะสมครบ 5 หมู่ ลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม
รวมทั้งควรออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสม

ต

ราบใดที่สาว ๆ อยากผอมทางลัด ผอมเร็วทันใจ ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่ตอบสนองความต้องการทางโซเชียล                                                                                                                                      
มีมากมายหลากหลายยี่ห้อ ซื้อง่ายขายคล่องโดยไม่ค�ำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา ถ้าโชคร้ายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
อ่านต่อ หน้า 4
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โดย สุวนีย์ สุขแสนนาน กลุ่มสื่อสารองค์กร

ระวัง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ใครทีค่ ดิ จะลดความอ้วนพึงระวัง เพราะทางส�ำนักงานคณะกรรมการ                                                                            
อาหารและยา (อย.) ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากผูบ้ ริโภคอยูบ่ อ่ ยครัง้      
ซึง่ ครัง้ นีร้ อ้ งเรียนว่า ได้สงั่ ซือ้ สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร        
ยีห่ อ้ Idol Slim Apple มารับประทาน พบอาการอันไม่พงึ ประสงค์                                                              
คือ ปากแห้ง คอแห้ง ลิ้นชา ใจสั่น นอนไม่หลับ และเวียนศีรษะ                      
อย. จึงตรวจสอบ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว                                                         
ซึง่ บนฉลากมีการ  ระบุเลขสารบบอาหารปลอม คือ 10-3-099801-0765 รวมทั้ง ระบุว่าน�ำเข้าและจ�ำหน่ายโดย บริษัท PK

Nature products Co.,Ltd (Thailand) ถ.รามค�ำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ จากการตรวจสอบพบว่ามีผลิตภัณฑ์ ได้แก่
Idol Slim Apple , Idol Slim Coffee , Idol Slim Plus
หรือ Idol Berry Plus ที่น�ำเข้าและจ�ำหน่ายโดยบริษัทดังกล่าว
ตรวจไม่ พ บข้ อ มู ล การขึ้ น ทะเบี ย นอาหารและไม่ พ บข้ อ มู ล   
การจดทะเบียนของบริษัท PK Nature products Co.,Ltd
(Thailand) นอกจากนี้ ยังพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทางสือ่ ออนไลน์เฟซบุก๊ ต่าง ๆ แสดงสรรพคุณในการลดน�ำ้ หนัก     
ข้อความเช่น “เครือ่ งดืม่ ผลไม้เพือ่ ลดน�ำ้ หนัก Idol slim berry
สู ต รระเบิ ด ไขมั น สู ต รใหม่เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ 3 เท่า
กล่องเดียวเห็นผล ลดหน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา แขนเล็ก
ขาเรียว หน้าท้องแบนราบ....” ซึ่งข้อความโฆษณาเหล่านี้
ล้วนเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหลอกลวงโอ้อวดเกินจริง
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ในชื่อการค้า “Idol Slim Apple , Idol Slim
Coffee , Idol Slim Plus หรือ Idol Berry Plus” น�ำเข้า
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
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และจัดจ�ำหน่ายโดย บริษัท PK Nature products Co.,Ltd
(Thailand) จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจาก
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับอาหาร และมีการใช้เลขสารบบอาหาร
ของผลิตภัณฑ์อื่น จึงเข้าข่ายอาหารปลอม
นอกจากนี้ ยังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร “โนโยโย๋” ซึ่งเมื่อตรวจสอบพบการโฆษณาขาย       

ทางเฟซบุ๊กของผลิตภัณฑ์สมุนไพร “โนโยโย๋” ด้วยข้อความ
แอบอ้ า งลดน�้ ำ หนั ก ลดสั ด ส่ ว น ไม่ โ ยโย่ ขั บ ถ่ า ยดี ขึ้ น และ                             
เร่งเผาผลาญ เป็นต้น นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบภาพฉลาก      
ผลิตภัณฑ์มีการระบุเลขสารบบอาหาร 10-1-24858-1-0014                      
ซึ่งเป็นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ มัลติเฮิร์บ (ผลิตภัณฑ์                                       
เสริมอาหารพริกไทยด�ำสกัด กระบองเพชร สมอไทยสกัด บุกสกัด                                
ผงสาหร่าย (สไปรูลิน่า)) โดยเจ้าหน้าที่ อย. ได้เข้าตรวจสอบ    
สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ มัลติเฮิร์บ ไม่พบการผลิต                                                                  
และไม่พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “โนโยโย๋” แต่อย่างใด ผลิตภัณฑ์  
สมุนไพร “โนโยโย๋” จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอม
โดยใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น

ขอเตื อ นภั ย สาวอยากผอมไว้ ต รงนี้ อย่าหลงเชื่ อ
ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ โ ฆษณาอ้ า งลดความอ้ ว นมารั บ ประทาน
โดยเฉพาะทางร้านค้าออนไลน์ หาบเร่ แผงลอย ทางสื่อต่าง ๆ เช่น
โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี วิทยุชุมชน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์
เพราะเสี่ยงต่อการได้รับผลข้างเคียง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที                  ่
อวดอ้างลดอ้วน อย. มักตรวจพบว่ามีส่วนผสมของยาไซบูทรามีน                

ซึ่งเป็นสารที่มีอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ                    
โรคตับ โรคไต โรคต้อหิน หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น
ผลข้ า งเคี ย งจากการใช้ ย า คื อ นอนไม่ห ลั บ เวี ย นศี ร ษะ
วิตกกังวล ตาพร่ามัว ท�ำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว         
และหากได้รบั ยาในปริมาณมากอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ ผูบ้ ริโภค
ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่าได้                 
หลงเชื่ อ สรรพคุ ณ ว่ า สามารถรั ก ษาหรื อ ป้ อ งกั น โรคหรื อ มี
วัตถุประสงค์พิเศษอื่น นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จ�ำเป็นแล้ว
ยังอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยคาดไม่ถึง
อย. มีการตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้มีการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์โอ้อวดเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภค พร้อมด�ำเนินคดี        
กับผู้โฆษณาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด หากตรวจพบ   
การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหารโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือหาก
พิสูจน์ได้ว่าเป็นการโฆษณาสรรพคุณอาหารโอ้อวดสรรพคุณ
เกินจริง หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร   
จะมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
ทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ กรณีจ�ำหน่ายอาหารทีม่ กี ารแสดงฉลากไม่ถกู ต้อง
และยังไม่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหารมีโทษปรับไม่เกิน
30,000 บาท  

การลดความอ้วนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสมสารไซบูทรามีน

ความดันโลหิตสูง

เวียนศีรษะ

ตาพร่ามัว

หัวใจเต้นเร็ว

นอนไม่หลับ

ทั้งนี้ หากต้องการลดความอ้วนอย่างปลอดภัยและ
ยั่งยืน ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและควบคุมอาหาร
โดยการไม่กินอาหารพร�่ำเพรื่อ ไม่กินจุบกินจิบ ควรกินอาหาร
ทีห่ ลากหลายในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมครบ 5 หมู่ ลดการกินอาหาร
หวาน มัน เค็ม รวมทั้งควรออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสม
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Smart Tech

โดย ณัฐสุวรรณ บัวงาม กลุ่มสารสนเทศ

ทริคง่าย ๆ แปลงไฟล์ PDF เป็น Word
ผ่านเว็บไซต์

ห

ลาย ๆ คนต้องเคยเจอปัญหาที่ได้รับไฟล์ PDF มา แต่เนื้อหาภายในผิด จ�ำเป็นต้องแก้ไข แต่ไม่รู้จะท�ำยังไง   
      เพราะโดยทั่วไปไฟล์ PDF จะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ แต่ปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อเราน�ำไฟล์ PDF ที่มีอยู่
ไปแปลงเป็นไฟล์ Word เพียงเท่านี้ก็สามารถแก้ไขข้อความที่ผิดได้ โดยเว็บไซต์ที่ใช้แปลงไฟล์นี้มีชื่อว่า smallpdf.com
ภายในเว็บไซต์สามารถแปลงไฟล์ได้หลายนามสกุล สามารถติดเป็น Bookmark ประจ�ำเครื่องได้เลย มีประโยชน์แน่นอน
ขั้นตอนการแปลงไฟล์ก็ไม่ยาก สามารถท�ำได้ดังนี้
1. ไปที่เว็บ smallpdf.com

1

2. ถ้าต้องการแปลงไฟล์ PDF เป็น Word
ให้คลิกทีต่ วั เลือก “PDF to Word” และเมือ่ เข้ามา               
ในตัวเลือกนี้แล้ว ให้น�ำไฟล์ PDF ที่ต้องการแปลง
ลากไฟล์มาใส่ในช่อง “Drop Word File here”
ที่หน้าเว็บ
3. จากนั้นรออัพโหลดไฟล์สักพัก ใช้เวลา
ช้ า หรื อเร็ ว ขึ้ น อยู่กับขนาดไฟล์ PDF ที่เราเลื อ ก
เมื่อเว็บแปลงไฟล์เสร็จสิ้น ให้คลิกดาวน์โหลดไฟล์
ในช่ อ ง “Download File” เท่ า นี้ ก็ จ ะได้ ไ ฟล์
PDF ที่แปลงเป็น Word

2

3
ที่มา : http://www.storylnw.com
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
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วอส.XX

X/XXXX

เพื่อความปลอดภัย ควรเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดยุงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย.
โดยสังเกตจากการแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข (วอส.) ในกรอบเครื่องหมาย อย.
และควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำและค�ำเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

ฤ

ดูฝนเป็นฤดูแห่งการเพาะพันธุ                                             ์ โรคไข้เลือดออก “ยุง” มักจะเพาะพันธุ                       ์ เพือ่ ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
และขยายพั น ธุ ์ ข อง “ยุ ง”                              ในแหล่งนำ �้ บริเวณบ้านเรือน เช่น โอ่งนำ �้ แจกัน และโรคอื่น ๆ ที่มาจากยุง เรามาเตรียม
สัตว์ทเี่ ป็นพาหะน�ำโรคต่าง ๆ มาสูค่ นโดยเฉพาะ                                     จานรองขาตู้ รวมถึงแหล่งที่มีน�้ำขัง ดังนั้น        ความพร้อมในการป้องกันและก�ำจัดยุงด้วย
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โดย รมิดา ธนธนวัฒน์

ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย...
ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดยุง

Smart Living

เตรียมความพร้อมป้องกันยุง

ที่ ใ ช้ ส ่ ว นมากจะเป็ น สารเคมี ใ นกลุ ่ ม
ไพรีทรอยด์ (pyrethroids)  ฉะนัน้ จึงต้อง
ใช้ให้ถูกวิธี และเลือกใช้เท่าที่จ�ำเป็น ไม่ใช้
พร�่ำเพรื่อ  
ท�ำความรู ้ จั ก สารไพรี ท รอยด์
(pyrethroids) กันสักนิด... สารไพรี
ทรอยด์ (pyrethroids) เป็นสารออกฤทธิ  ์
ป้องกันและก�ำจัดแมลงในผลิตภัณฑ์ยาจุด      
กันยุงที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา โดยสารไพรีทรอยด์       
จะออกฤทธิ์ ไ ปรบกวนการท�ำงานของ
ระบบประสาท ท�ำให้ ยุ ง และแมลงบิ น
เป็นอัมพาตอย่างรวดเร็ว และเกิดอาการ
knock-down ดังนั้น ควันที่ปล่อยออกมา
จากยาจุดกันยุงจึงช่วยป้องกันการรบกวน
จากยุงรวมทั้งแมลงบินอื่น ๆ และลดอัตรา       
การกัดของยุงในบริเวณทีจ่ ดุ ได้มากถึง 80 %            
แต่ประสิทธิภาพของยาจุดกันยุงจะมาก      
หรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราการเผาไหม้ของ
ยาจุ ด กั น ยุ ง และขนาดของห้ อ งที่ ว าง
ยาจุดกันยุงด้วย อย่างไรก็ตาม สารไพรีทรอยด์ สามารถท�ำให้เกิดพิษต่อร่างกายได้                       
หากสู ด ดมหรื อ ได้ รั บ สารไพรี ท รอยด์
ในปริ ม าณสู ง จะมี อ าการพิ ษ เฉี ย บพลั น
ได้แก่ มึนงง ปวดศีรษะ อาเจียน กล้ามเนือ้
กระตุก อ่อนเพลีย ชัก หมดสติ เสียชีวิต
ส่วนอาการพิษอื่น ๆ ที่พบ ได้แก่ อาการ
แพ้ทางผิวหนัง คัน มีผื่นแดง หากเข้าตา
อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้
“ผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ ”
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ออกฤทธิ์ ร บกวน
กลไกการรับรู้กลิ่น        
ของยุง นิยมใช้ใน

“ผลิตภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดยุง”
ผลิตภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดยุง เช่น ผลิตภัณฑ์
ยาจุ ด กั น ยุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฉี ด พ่ น ก�ำจั ด ยุ ง
ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยงุ ผลิตภัณฑ์ก�ำจัดลูกนำ�้ ยุง   
จัดเป็นวัตถุอนั ตรายทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ                                        
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีวิธีการ
ใช้แตกต่างกัน ดังนี้

“ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง” ผลิตภัณฑ์         
ที่นิยมใช้ป้องกันและก�ำจัดยุงในบ้านเรือน             
เพราะหาซื้อง่าย ราคาไม่แพง มีทั้งชนิด
เป็นขดกลม และเป็นแท่ง เมื่อจุดไฟแล้ว
ควันที่ระเหยออกมามีฤทธิ์ขับไล่ยุงไม่ให้
เข้ามาในบริเวณนั้น ซึ่งในผลิตภัณฑ์ยาจุด
กันยุงส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีในกลุ่ม
ไพรี ท รอยด์ (pyrethroids) เป็ น สาร
ออกฤทธิ์หลักในการป้องกัน ก�ำจัดแมลง
และไล่ยุง

“ผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลง” เป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฉี ด พ่ น ก�ำจั ด ยุ ง และแมลงที   ่
อยู่ในความดูแลของ อย. ซึ่งสารออกฤทธิ์

รูปแบบทาหรือฉีดพ่นบนผิวหนัง โดยสาร
ส�ำคัญที่พบบ่อย ได้แก่ ดีท (DEET) และ
น�้ำมันตะไคร้หอม

“ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก�ำจั ด ลู ก น�้ ำ ยุ ง ”
ทีม่ กี ารขึน้ ทะเบียนทัง้ ในรูปแบบทรายเม็ด
เกล็ดซีโอไลต์ และซองน�้ำซึม แต่ที่นิยม       
ใช้กนั คือ ทรายก�ำจัดลูกนำ�้ ยุงทีม่ สี ารส�ำคัญ
เป็นสารทีมีฟอส (temephos) ซึ่งทราย
ก�ำจัดลูกน�้ำยุงที่มีคุณภาพควรออกฤทธิ์
ในการควบคุมลูกน�้ำยุงได้นาน 3 เดือน
แต่ทั้งนี้ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ควบคุม
ลู ก น�้ ำ ยุ ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท รายที มี ฟ อส
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความถี่
ของการใช้น�้ำ ตลอดจนปริมาณน�้ำที่ใช้ไป
และปริมาณน�้ำที่เติมใหม่ในแต่ละครั้ง
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควร
เลือกซือ้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันก�ำจัดยุง        
ทีผ่ า่ นการขึน้ ทะเบียนจาก อย. โดยสังเกตจาก                
การแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายทาง                             
สาธารณสุข (วอส.) ในกรอบเครือ่ งหมาย อย.                          

วอส.XXX/ XXXX
บนฉลาก และควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ           
และค�ำเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด                       
ทีส่ �ำคัญ ควรเก็บผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันก�ำจัดยุง                                  
ไว้ในทีม่ ดิ ชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลีย้ ง
เปลวไฟ และความร้อน

เอกสารอ้างอิง :
- แผ่นพับ เรื่อง ปลอดยุง ปลอดภัย ถ้าใช้ยาจุดกันยุง ถูกวิธี โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- แผ่นพับ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดยุง รู้จักใช้... ลดภัยไข้เลือดออก โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค            
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
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Smart world

โดย ภญ.เพชรรัตน์ กรอนันต์สิริ

ศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น
หุ่นยนต์ และถ่านกระดุม เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีคนไข้ที่กลืนถ่านกระดุมเข้าไปถึงปีละ 3,500 ราย
ทางทีมวิจัยจึงคาดว่านวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ ในทางการแพทย์อย่างมาก

เ

มื่อกล่าวถึง Origami หรือโอริกามิ หลาย ๆ ท่านคงนึกถึงศิลปะการพับ     
  
กระดาษของญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง สามารถสร้ า งสรรค์ เ ป็ น สิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ ม ากมาย
หลากหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นกบ เต่า หรือนกกระเรียน  ที่เราเห็นกันอยู่บ่อย ๆ  
ส�ำหรับคนญี่ปุ่นนั้น นกกระเรียนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและอายุท่ียืนยาว
และชาวญีป่ นุ่ เชือ่ ว่า ถ้าคนป่วยพับนกกระเรียนได้หนึง่ พันตัว เทพเจ้าจะรับค�ำอธิษฐานนัน้
และอวยพรให้แข็งแรงขึ้น
ในปัจจุบันได้มีการน�ำศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นนี้มาประยุกต์เพื่อใช้                        
ประโยชน์ในทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมกลศาสตร์อย่างหลากหลาย เช่น น�ำการ                                                                                           
พับกระดาษมาใช้ถอดสมการ พหุนาม อธิบายตรีโกณมิติ หาค่ารากทีส่ องของจ�ำนวนจริง
ใช้ในการพับแผนที่ พับถุงลมนิรภัย บรรจุบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป หรือแม้กระทัง่ เป็นต้นแบบ                                              
ในการพับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปสู่อวกาศ ในทางการแพทย์
นักวิจัยของ Massachusetts Institute of Technology, The University of     
Sheffield และ the Tokyo Institute of Technology ได้ น�ำเอาศิ ล ปะการ
พั บ กระดาษนี้ ม าใช้ ใ นการออกแบบหุ ่ น ยนต์ ข นาดเล็ ก ที่ ส ามารถพั บ เก็ บ เข้ า ไปไว้

ในแคปซูลยาได้ โดยหุ่นยนต์จะสามารถ
เข้ า ไปน�ำถ่ า นกระดุ ม ที่ มี ค นกลื น เข้ า ไป
ออกมาและสามารถช่วยดูแลรักษาแผล  
ที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าของถ่ า นดั ง กล่ า ว
ในทางเดินอาหารได้
อนึ่ ง จากการรวบรวมข้ อ มู ล
พบว่ า ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ค นไข้
ทีก่ ลืนถ่านกระดุมเข้าไปถึงปีละ 3,500 ราย
ทางทีมวิจัยจึงคาดว่านวัตกรรมนี้จะเป็น
ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างมากและ
อาจเป็ น ต้ น แบบของการสร้ า งหุ ่ น ยนต์
เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ต่อไป

Ref : http://news.mit.edu/2016/ingestible-origami-robot-0512
         http://thaiorigami-club.net46.net/history_of_origami.php
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Smart Med.
โดย ภญ.พาฝัน กิติเงิน

นั่งสมาธิยังไง...

ให้เป็นยา

สิ่งส�ำคัญของสมาธิบ�ำบัด
ก็คือ การใช้สมาธิเพื่อฝึกใจ
ให้มีพลังในการเป็นยารักษาโรค
ที่เกิดจากความเครียด
ความกังวล

เ

ดือนกรกฎาคมนี้ มีวนั พระใหญ่                                         
หลายวัน เช่น วันอาสาฬหบูชา          
วันเข้าพรรษา ฯลฯ ผู้เป็นพุทธศาสนิกชน
ก็คงจะไปท�ำบุญ เวียนเทียน นั่งสมาธิกัน
นะคะ ซึ่งการท�ำสมาธิมิใช่เพียงก่อให้เกิด
ความสงบภายในจิตใจเท่านั้น แต่ยังส่ง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
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ผลดีกับกระบวนการท�ำงานของสมองที     ่
เกีย่ วข้องกับการเรียนรู้ และความเชือ่ มโยง      
กับอารมณ์ทางด้านดีอย่างถาวรอีกด้วย1
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เริ่มหันมาสนใจ
ศึกษาเรือ่ งสมาธิ และค้นพบว่าการนัง่ สมาธิ
วันละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 20 นาที ให้ผลในการ
ลดความดันเลือดเหมือนการรักษาด้วยยา2
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการนั่งสมาธิก็เป็นยา
อย่างหนึ่ง
คอลัมน์ Smart Med เล่มนี้ ก็เลย  
จะมาพูดคุยกับคุณผูอ้ า่ นถึงเรือ่ งสมาธิบ�ำบัด                                    
(Meditation Therapy) ค่ะ

ฝึกเจริญสติพิจารณาให้รู้เท่าทันและรู้แจ้ง
ในทุกข์ เมื่อเจริญสติได้ถึงพร้อม จะเกิด
ปัญญาในการพิจารณาเห็นความจริง เกิด
ความเข้าใจ ยอมรับในสภาวะที่ตนเป็นอยู่
และปล่ อ ยวาง ท�ำให้ เ กิ ด ความสงบสุ ข              
ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีตอ่ สุขภาพ                                      
ของร่างกาย ซึง่ ผูป้ ฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐาน                     
ตามแนวทางของพระธรรมสิงหบุราจารย์                            
ที่เป็นไปตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรนั้น                              
จะมี ผ ลลดอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจและ                       
ความดันโลหิต ช่วยเพิม่ การไหลเวียนเลือด                         
ไปยั ง อวั ย วะต่าง ๆ สามารถควบคุ ม
ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด ช่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณ
ออกซิเจนในร่างกาย มีผลท�ำให้ความเครียด  
การศึกษาเกี่ยวกับสมาธิ
ลดลง และช่ ว ยเพิ่ ม ระดั บ ภู มิ ต ้ า นทาน
ของร่างกาย นอกจากนีย้ งั มีผลปรับเปลีย่ น
ทัศนคติของผู้ป่วย ท�ำให้มีสติและปัญญา
พิจารณาในโรคทีต่ นเป็นอยู่ เกิดการยอมรับ
และเข้าใจจนเกิดความสงบ มีความรู้สึก
เป็นสุขภายในจิตใจ เป็นผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ
มี ห ลายงานวิ จั ย ที่ มี ก ารศึ ก ษา ของผู้ป่วยดีขึ้น
ถึ ง สมาธิ บ�ำบั ด ดั ง เช่ น การศึ ก ษาเชิ ง
วิ เ คราะห์ ก ารรั ก ษาโรคด้ ว ยวิ ป ั ส สนา สิ่งส�ำคัญของสมาธิบ�ำบัด
กัมมัฏฐานตามแนวทางของพระธรรมสิงห
ก็ คื อ การใช้ ส มาธิ เ พื่ อ ฝึ ก ใจให้
3
บุราจารย์ พบว่า มหาสติปัฏฐานสูตร มีพลังในการเป็นยารักษาโรคที่เกิดจาก
ซึ่งเป็นการท�ำสมาธิอย่างหนึ่ง เป็นการ ความเครี ย ด ความกั ง วล ซึ่ ง วิ ธีก ารฝึ ก

สมาธิบ�ำบัดมีหลายวิธี ได้แก่ การนั่งสมาธิ
การเดินจงกรม การฝึกเพ่งลูกแก้ว การแผ่
เมตตา ฯลฯ4 โดยจะขอยกตัวอย่างการ
ฝึกสมาธิที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ
ด้วยการก�ำหนดลมหายใจเข้า-ออก (อานา
ปานบรรพ หรือ อานาปานสติ)3 ดังนี้
1) เมื่อหายใจเข้ายาว ก็ให้รู้สึก
ตัวชัดว่า หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจเข้าสั้น
ก็ให้รู้สึกตัวชัดว่า หายใจเข้าสั้น
2) เมื่อหายใจออกยาว ก็ให้รู้สึก
ตัวชัดว่า หายใจออกยาว เมื่อหายใจออก
สั้น ก็ให้รู้สึกตัวชัดว่า หายใจออกสั้น
3) ก�ำหนดรู ้ ล มหายใจ ขณะ
หายใจเข้าและหายใจออก
และที่ ส�ำคั ญ ที่ สุ ด การฝึ กสมาธิ
ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความเพียรพยายาม
และความสม�่ ำ เสมอ การฝึ ก สมาธิ ค วร  
ยึ ด หลั ก สายกลาง คื อ ไม่ เคร่ ง ครั ด และ
ไม่หย่อนยานจนเกินไป ถ้าหากคุณผู้อ่าน
มีการฝึกอย่างสมำ�่ เสมอจะรูส้ กึ ว่าใจเย็นลง     
ไม่เร่าร้อน มีความมั่นคงทางใจ ใจอยู่ใน
อารมณ์สงบ ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายได้รับ
การพักผ่อนไปด้วย อย่างที่หลายคนได้
กล่าวไว้ว่า การฝึกสมาธิเป็นยาอายุวัฒนะ
อย่างหนึ่ง4

เอกสารอ้างอิง
1 ผลการวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องการท�ำสมาธิ http://www.dmc.tv/forum/
index.php?showtopic=7900
2 สมาธิคือยารักษาโรค https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/feb18/samati.htm
3 พลกฤษณ์ โชติศริ ริ ตั น์. การศึกษาเชิงวิเคราะห์การรักษาโรคด้วยวิปสั สนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระธรรมสิงหบุราจารย์
(จรัญ ฐิตธมฺโม). วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2554
4 กุลยาณี อิทธิวรกิจ และสุชาติ นิลพยัคฆ์. การประชุมวิชาการ เรื่อง สมาธิบ�ำบัด http://www.thaicam.go.th/index.
php?option=com_content&view=article&id=155:2009-09-20-16-24-46&catid=116:2016-01-05-03-45-57&Itemid=18
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โดย มณี ศรีหยก

Smart Tips

ร้อนแค่ ไหนก็สร้างสุขได้...
อยู่ที่ ใจของเรา
ฝึกคิดบวก เพื่อขจัดความเครียด
เพราะนอกจากจะสร้างความสุขให้กับตนเอง
ได้อย่างถาวรแล้ว ยังช่วยสร้างสุขภาพดี
ให้แก่ตัวเองได้อีกด้วย

ถึ

งแม้ฤดูรอ้ นเพิง่ จะผ่านพ้นไป แต่อณ
ุ หภูมขิ องความร้อนก็ดเู หมือนไม่คอ่ ย
ลดลงสักเท่าไหร่ และด้วยสภาพอากาศยังคงร้อนถึงร้อนจัดแบบนี้ จึง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย จิตใจ และอารมณ์ จนท�ำให้บางคนมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย
และเครียดง่ายกว่าปกติ ฉะนั้น เราจะสร้างความสุขได้อย่างไรในสภาพอากาศที่ยังร้อน
แบบนี้ มาดูกัน...
R รู้เท่าทันความเครียดของตัวเอง โดยสังเกตจากอาการทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หงุดหงิด สับสน สมาธิ
ไม่ค่อยดี  
R ควรหากิจกรรมผ่อนคลาย เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสือ นัง่ สมาธิ ปลูกต้นไม้
เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด
R นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

R หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เพราะจะท�ำให้ ร ่ า งกาย
สูญเสียน�้ำและเกลือแร่ จนอาจท�ำให้ช็อก     
หมดสติ และเสียชีวิตได้
และอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างสุขได้    
คื อ ฝึ ก คิ ด บวก เพื่ อ ขจั ด ความเครี ย ด
เพราะนอกจากจะสร้ า งความสุ ข ให้ กั บ
ตนเองได้ อ ย่ า งถาวรแล้ ว ยั ง ช่ ว ยสร้ า ง
สุขภาพดีให้แก่ตัวเองได้อีกด้วย

ที่มา : เว็บไซต์ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
http://www.thaihealth.or.th/Content/31210-5%20วิธีสร้างสุขท่ามกลางอากาศร้อน.html
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
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ลดโรค NCDs กับ อย.น้อย
โ

Smart Network

โดย สุชาดา ถนอมชู กลุ่มพัฒนาเครือข่าย

รค NCDs เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากการมีนิสัยหรือ
พฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ทีม่ คี วามเสีย่ ง ซึง่ จะท�ำให้มกี ารด�ำเนินโรคอย่างช้า ๆ ค่อย ๆ สะสมอาการอย่างต่อเนือ่ ง และเมือ่ มีอาการของโรคแล้ว
มักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วย จึงอาจจัดว่าโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังได้
โครงการ อย.น้อย จึงให้ความส�ำคัญกับเยาวชนของชาติ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี โดยมุ่งเน้นที่จะปลูกฝัง สร้างจิตส�ำนึก เพื่อหวังจะช่วย
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน อย.น้อย ให้มีอาวุธทางปัญญาเป็นเกราะป้องกันตัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดจาการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ท�ำให้เด็กเติบใหญ่มีสุขภาพดี โดยการน�ำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาใช้ ในการอบรมครูผู้สอนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน ให้นักเรียน อย.น้อย มีความรู้
และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม น�ำพาไปสู่วิถีการสร้างสุขภาพที่ดีต่อไป ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีการจัดอบรมการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ให้กับครูแกนน�ำ อย.น้อย และเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง

ครัง้ ที่ 1 วันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร ในจังหวัดภาคกลาง รวมทัง้ สิน้ 26 จังหวัด

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 – 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมล�ำปางเวียงทอง จังหวัดล�ำปาง ในจังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด

ครัง้ ที่ 3 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ สิน้ 20 จังหวัด

และครัง้ สุดท้าย ครัง้ ที่ 4 วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ในจังหวัดภาคใต้ รวมทัง้ สิน้ 14 จังหวัด
จากกิจกรรมดังกล่าว อย. มุ่งหวัง สร้างความร่วมมือที่เป็นหนึ่งเพื่อต่อยอดในการขยายและพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืน ให้นักเรียน อย.น้อย   
เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ห่างไกลโรค NCDs
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โดย กลุ่มสื่อสารองค์กร

Smart Action

พิธรี ดน�ำ้ ขอพรผ้อู าวุโส ประเพณีวนั สงกรานต์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อย. รดน�้ำขอพรผู้อาวุโส
เนือ่ งในประเพณีวนั สงกรานต์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชัน้ 6 ตึก อย.
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
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อย.- สือ่ มวลชนสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน จ.ภูเก็ต
นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการฯ  น�ำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเห็ดอินทรีย์ครบวงจร การแปรรูปเห็ด
เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกต่าง ๆ เช่น แหนมเห็ด วุ้นเห็ด น�้ำเห็ดสกัด เกิดการสร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ และ ชุมชนบ้านบางโรง ที่ได้รับรางวัล    
หม่บู า้ น OTOP Village Champion รางวัลแผนแม่บทชุมชนดีเด่นระดับเขต รางวัลหม่บู า้ นเขียวขจี รางวัลหม่บู า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
และรางวัลหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนดีเด่น อ.ถลาง รวมทั้งดูงานการผลิตและจ�ำหน่ายอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ทั้งอาหารทะเล
แปรรูปปรุงสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ , น�ำ้ พริกกุง้ เสียบ , แกงไตปลาปรุงส�ำเร็จ และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน GMP , HACCP ,
HALAL และ OTOP 5 ดาว ของจังหวัดภูเก็ต และสินค้านวัตกรรม น�ำรายได้เข้าประเทศ สร้างรายได้แก่ชมุ ชน ณ ร้านพรทิพย์ (ภูเก็ต)
ถ.รัษฎา อ.เมือง  เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2560
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Smart Health

โดย กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

