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Smart Action  15                
ภาพกิจกรรมของ อย.

	 	 วัสดีครับ	พบกับ	“Smart	Life	by	อย.”	ฉบับนี้	ขอต้อนรับรองเลขาธิการ	
	 	 คณะกรรมการอาหารและยาทั้ง	2	ท่าน	คือ	นพ.สุรโชค	ต่างวิวัฒน์	และ
นพ.พูลลาภ	ฉันทวิจิตรวงศ์		เจาะลึกชีวิตและประสบการณ์กับผลงานท่ีภาคภูมิใจ	พร้อม
แง่คิดในการทำางาน	และท่านยังฝากกำาลังใจถึงพี่น้องชาว	อย.	อีกด้วยครับ....	
 
	 ก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบกันแล้ว	 กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าฤดู
ร้อนของประเทศไทย		ปีน้ีจะมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดท่ัวประเทศอยู่ที่	35-37	องศาเซลเซียส	
และในช่วงเดือนเมษายนจะร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่	 42-43	 องศาเซลเซียส	 ก็ขอให้
ระมัดระวังโรคฮีทสโตรก	(Heat	Stroke)	หรือโรคลมแดด	ที่มากับความร้อน	ควรดื่มนำ้าให้
เพียงพอ	สวมใส่เสื้อผ้าสบาย	ๆ	เพื่อระบายความร้อน	และหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดในที่
อากาศร้อนจัดนะครับ
 
	 อากาศร้อน	 ใจอย่าร้อนตาม	 มารับมือกับอากาศร้อนกันเถอะ...	 สร้างสีสันด้วย		
สีผมสุดจี๊ดรับสงกรานต์กันดีกว่า	เปลี่ยนสีผมสวยด้วย	“ผลิตภัณฑ์ย้อมผม”อย่างปลอดภัย	
ทดสอบการแพ้ก่อนใช้	ถ้าใช้แล้วแสบ	ร้อน	คัน	ก็ต้องหยุดใช้ทันทีแล้วล้างออกนะครับ...	
ระวังโรคยอดฮิตในหน้าร้อนกันด้วย	 คือโรคอุจจาระร่วง	 ดื่มนำ้าที่สะอาด	 เลือกซื้อนำ้าดื่ม	
นำ้าแข็ง	ไอศกรีมอย่างปลอดภัย....		

	 ท้ายนี้...ผมขอไปหลบร้อน	นั่งจิบกาแฟสักถ้วย	เดินห้างเย็น	ๆ	ขอบอกว่าช่วยได้
มากจริง	 ๆ	 ไม่ต้องร้อนตอนจ่ายค่าไฟ	 ช่วยกันประหยัดนำ้า	 ประหยัดไฟ	 รับมือภัยแล้ง	
สวัสดีครับ....

วันที่	2	เมษายน	2560	ในโอกาสครบรอบ
วันพระราชสมภพ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	พระชนมายุครบ		62	พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ                                                         
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ                                                                               

ข้าพระพุทธเจ้า	กอง	บก.	วารสาร	Smart	Life	by	อย.																																
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 นพ.	วันชัย	สัตยาวุฒิพงศ์	เลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการประชุมสัมมนา		“4th Thailand	-	Japan	Symposium”	

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	เพื่อพัฒนาความรู้	เสริมสร้างศักยภาพ	และประสิทธิภาพการทำางานของเจ้าหน้าที่	พร้อม						

การสนบัสนนุวิชาการด้านยา	เครื่องมือแพทย์	และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2560	และ	

ในวันที่	 3	กุมภาพันธ์	 2560	 	ภก.ประพนธ์	 อางตระกูล	 รองเลขาธิการฯ	อย.	พร้อมเจ้าหน้าที่	 อย.	ประชุม	Thai	 FDA-PMDA	

Bilateral	Meeting		เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทและวิธีการดำาเนินงานของ	PMDA	ในประเด็นความร่วมมือทางด้านวิชาการใน

อนาคต	ณ	โรงแรม	Holiday	Inn	ถนนสุขุมวิท	22	กรุงเทพฯ
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แนะน�า
รองเลขาธิการฯ อย.

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

อยู่ที่ไหนก็ให้เขารัก     

จากก็ให้เขาคิดถึง

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

	 “Smart	life	by	อย.”	ฉบับนี้	ขอต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	ทั้ง	2	ท่าน	ท่านแรกคือ	นพ.สุรโชค  

ต่างวิวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสระบุร	ี และท่านที่	 2	 คือ	นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  

โดยเข้ารับตำาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 6	กุมภาพันธ์	 2560	ที่ผ่านมา	“Smart	

life”	ไม่รอช้า	ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับผู้บริหารของเราอย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะ....

	 “Smart	life	by	อย.”	ฉบับนี้	ขอต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	ทั้ง	2	ท่าน	ท่านแรกคือ	นพ.สุรโชค  

ต่างวิวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสระบุรี	 และท่านที่	 2	 คือ	นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  

โดยเข้ารับตำาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 6	กุมภาพันธ์	 2560	ที่ผ่านมา	“Smart	

life”	ไม่รอช้า	ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับผู้บริหารของเราอย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะ....
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นพ.สรุโชค ต่างววิฒัน์                                     

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

 “อยู่ที่ไหนก็ให้เขารัก จากก็ให้

เขาคิดถึง”

	 เริ่มต้นด้วยบรรยากาศเรียบง่าย																																				

สบาย	 และเป ็นกันเอง. . .ผมเป็นคน

จังหวัดสระบุรี	 เรียนชั้นอนุบาลท่ีสระบุรี

ถึง	ป.4	 	พอ	ป.5	มาเรียนต่อกรุงเทพ	

ท่ีโรงเรียนพญาไท	 ถึง	 ป.7	 จากนั้นต่อ

ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย	 เป็น	ม.ศ.1	 รุ ่นสุดท้าย	และ

สอบเทียบได้	จบ	ม.ศ.	5	ก่อนรุ่นสุดท้าย	

เป็นสวนกุหลาบรุ่นที	่ 100	 ต่อมาสอบติด																																											

คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

เรยีนทีเ่ชยีงใหม่อยู	่ 6	 ปี	จบแล้วกไ็ปใช้ทนุ		

จับฉลากได้ที่อำาเภอหนองบัวแดง	จังหวัด

ชัยภูมิ	 ตอนแรกจะไปศรีสะเกษ	 พอดีมี							

คนจะลงหลายคนจึงต้องหลบ	 จงัหวดัชัยภูมิ					

ไม่ไกลจากกรงุเทพฯ	และสระบรุเีท่าไรนกั	

ก็เลยเลือกไปชัยภูมิ	 อำาเภอท่ีไปอยู่	 คือ

หนองบัวแดง	 โรงพยาบาลหนองบัวแดง	

ขณะนั้นเป็นโรงพยาบาลขนาด	30	 เตียง	

ค่อนข ้างไกลจากตัวเมืองพอสมควร	

ประมาณ	 50	 กิโลเมตร	 เมื่อก่อนเป็น

พ้ืนท่ีสีชมพู	 ตอนไปอยู่เป็นอำาเภอท่ีไม่มี

ธนาคาร	ร้านอาหาร	ร้านค้า	มน้ีอย	ใช้ทนุ								

อยู่	3	ปี	 โรงพยาบาลก็เริ่มขยายใหญ่ข้ึน										

มธีนาคารมากขึน้		มกีารพฒันา	หลงัจากนัน้																							

ผมจึงขอทุนมาเรียนต่อที่โรงพยาบาล

พระพุทธบาท	 จังหวัดสระบุรี	 ซึ่งเป็น			

โรงพยาบาลทั่ ว ไป	 มีทุนอยู ่ก็ขอทุน				

อายุรกรรมไปเรียน	ก็ ได ้ ไปเรียนต่อ		

คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

เรียนอยู่	3	ปี	หลังจากจบแล้วก็ได้กลับมา

ที่สระบุรีอีกครั้งหนึ่ง	 มาอยู่ที่โรงพยาบาล

พระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	ทำางาน	

20	ปี	จนขึ้นเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาล																							

พระพุทธบาท	 เมื่อป ี	 2554	และเป็น					

ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสระบรีุ	ปี	2557

ผลงานที่ภาคภูมิใจ                         

	 มีความสุขในทุกที่ที่ทำางาน	ไม่ว่า

ใช้ทุนโรงพยาบาลชุมชนหนองบัวแดง				

ก็มีความสุขสนุกสนานกับเจ้าหน้าที่มาก	

แต่ท่ีประทับใจและผลงานที่ภาคภูมิใจ

ก็ท่ีโรงพยาบาลพระพุทธบาท	เพราะอยู่

นานถึง	20	ปี		เริ่มตั้งแต่เป็นแพทย์ประจำา	

เป็นรองผู้อำานวยการ	และเป็นผู้อำานวยการ						

ในระหว่าง	20	ปีที่อยู่ที่นั่น	ก็ช่วยพัฒนา

โรงพยาบาลพระพุทธบาท	ผ่านวิกฤติ

หลาย	 ๆ	 ช ่วง	 ซึ่งผลงานที่สำาคัญคือ				

ช่วงนำ้าท่วม	ภาวะวิกฤติแพทย์	 เจ้าหน้าที่

ในโรงพยาบาล	และระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าเข ้าไป	ทำาให ้ขนาด				

โรงพยาบาลเล็กลงจาก	400	เตียง	เหลือ	

300	 กว่าเตียง	 แพทย์ก็ทยอยลาออก	

ซึ่งตอนนั้นก็เป็นวิกฤตของโรงพยาบาล			

พอสมควร	 รวมทัง้ด้านการเงนิด้วย	 กผ่็าน

ช่วงนั้นมาได้	

	 ช่วงประทับใจมากก่อนขึ้นเป็น				

ผู้อำานวยการ	เป็นรองผู้อำานวยการและ

รกัษาการผู้อำานวยการ	 เพราะผู้อำานวยการ																					

คนเดิมเกษียณ	 ขณะนั้นนำ้าท ่วมใหญ่

ต ้องจัดการรับผู ้ป่วยจากพื้นที่ต่าง	 ๆ																			

ท่ัวประเทศและพืน้ทีใ่กล้เคยีงทีถ่กูนำา้ท่วม																																									

ลพบุร	ีสงิห์บรุ	ีจนมาถงึกรงุเทพ	โรงพยาบาล																																						

ต่าง	ๆ	ท่วมเกือบทั้งหมด	โรงพยาบาล			

พระพุทธบาทเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ถูก		

นำ้าท่วม	 ก็รับผู ้ป่วยที่ย้ายจากที่อื่นเป็น

อันดับ	 3	ของประเทศไทย	 โรงพยาบาล

รับผู ้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง	 20	%	 เจ้าหน้าที่

ทำางานกันอย่างหนัก	4	เดือนนั้นก็ผ่านไป			

ได้ด้วยดี	 จากนั้นก็ได้เป็นผู้อำานวยการ

หลังพ้นภาวะนำา้ท่วม	 เป็นช่วงทีป่ระทบัใจ		

และรู้สึกว่าเป็นผลงานที่เราทำาอย่างเต็มที่

ฝากแง่คิดในการท�างานให้ประสบ                                       

ความส�าเร็จ

	 มีอาจารย์ท่านหนึ่งสมัยเรียน	ให้

คติที่ผมนำามาเป็นแง่คิด	คือ	“อยู่ที่ไหนก็

ให้เขารัก จากก็ให้เขาคิดถึง”	อยู่ที่ไหน

กอ็ยากให้เขารักเรา	 อะไรทีท่ำาแล้วให้เขารกั																	

กอ็ยากให้ทำาตรงนัน้	นอกจากรกัแล้วก็ต้อง						

ประทบัใจและมผีลงานทีเ่ขาระลกึถงึเราได้	

เวลาเราจากไปจะได้คิดถึง	 เวลาเปลี่ยน		

ที่ทำางานคนที่เก่าจะได้คิดถึง

ฝากก�าลังใจถึงพี่น้องชาว อย.

	 ท่านรองฯ	 กล่าวด้วยรอยยิ้ม...

ตอนนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งของชาว	อย.	แล้ว	

ไม ่ได ้มาแบบผู ้บังคับบัญชา	อยากมา											

ช่วยกนัทำางาน	ผมคดิว่า	หลายคนคงทราบ																																								

ปัญหาใน	อย.	พวกเราทำางานได้ดีมาก

อยู ่แล้ว	แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือ	โลก

มันเปลี่ยนไป	สินค้า	ยา	อาหาร	เพิ่มขึ้น																																		

มากมาย	 ในขณะที่คนของเราไม่ได ้

เพิ่มข้ึนตาม	งานของเราก็เลยมาก	เรา

ช่วยกันปรับปรุงตรงน้ีได้	ประเทศเรา

มี	Thailand	4.0	คงต้องใช้นวัตกรรม	

ใช้เทคโนโลยีต่าง	ๆ	สิ่งที่ดีก็ดึงมาใช้ได้	

ผมเชื่อว่าใน	อย.	มีคนเก่งมาก	ปัญหา		

คือ	 ไม่ใช่เราทำางานไม่ดี	 เพียงแต่โลก

มันเปล่ียนไป	งานเข้ามาเยอะเกินกว่าที่													

กำาลังมี	 ผมคิดว่าเราช่วยกันได้	 ช่วยกัน					

เปลี่ยน	 โดยการปรับเทคโนโลยีมาใช้		

วางระบบใหม่	 งานที่มากก็จะลุล่วงไปได้

รวดเร็ว	 ในช่วงปี	 2	ปีนี้	 หากเราฝ่าฟัน

ไปได้	อย.	ก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่เชิดหน้า		

ชูตาของกระทรวงสาธารณสุข



6ปีที่ 1  ฉบับที่ 4  เมษายน-พฤษภาคม 2560

ท�าวันนี้ ให้ดีที่สุด หากเราตั้งใจ                     

ในการท�างาน ท�าให้ดีที่สุด ท�าให้เต็มที่              

อย่าไปคิดว่าท�าแล้วจะได้อะไร

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ท�าวันนี้ ให้ดีที่สุด หากเราตั้งใจ                     

ในการท�างาน ท�าให้ดีที่สุด ท�าให้เต็มที่              

อย่าไปคิดว่าท�าแล้วจะได้อะไร

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา

 “ขุนยวม เป็นอ�าเภอท่ีไกลมาก 

สงบเงียบ เพือ่น ๆ ถามว่าไปท�าอะไรท่ีโน่น               

ผมก็บอกว่าไปน่ังฟังเสียงหญ้างอก คิดดู

แล้วกัน หญ้างอกจนได้ยินเสียง....”

	 ผมเป็นคนกรุงเทพฯ	 แต่กำาเนิด	

จบการศึกษาระดับประถม	–	มัธยมศึกษา

ปีท่ี	3	หรือ	ม.ศ.	3		ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ	

บางรัก	 จากน้ันเรียนต่อช้ัน	 ม.ศ.4-5	 ท่ี

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา	แล้วจงึไปเรยีนต่อ						

ที่คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล		

6	ปี	จบการศึกษาเมื่อปี	2530	หลังจาก

จบการศึกษาแล้วได้ไปปฏิบัติราชการ

เป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลขุนยวม		อำาเภอ

ขนุยวม	จงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยู	่3	ปี	จากนัน้																										

ในปี	 2533	 ก็เป็นแพทย์ประจำาบ้าน	 และ

เข้าศึกษาอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง	

กุมารเวชศาสตร์	 ที่คณะแพทยศาสตร	์	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	ปี	2536	แล้ว																

กลบัไปปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาลแม่สะเรยีง	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เมื่อปี	2537	จากน้ัน

ย้ายมาที่โรงพยาบาลสันทราย	 จังหวัด

เชยีงใหม่	อยูป่ระมาณ	7-8	ปี	จงึไปปฏบัิตงิาน																								

ทีโ่รงพยาบาลนครพงิค์	 ซึง่เป็นโรงพยาบาล																																							

ประจำาจงัหวดัเชยีงใหม่	ท่ีแผนกกมุารเวชศาสตร์																																														

และปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้ากลุม่งานฉกุเฉนิด้วย																																													

อกี	2	ปี	ประมาณ	2546	เป็นรองนายแพทย์		

สาธารณสขุจงัหวดั	 ผูเ้ช่ียวชาญด้านเวชกรรม																		

ป้องกนั	 เป็นนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัตาก																																												

เมือ่ปี	2555	และปัจจบุนัเป็นรองเลขาธกิาร		

คณะกรรมการอาหารและยา	ปี	2560

ไปขุนยวม	 เป็นอำาเภอที่ไกลมาก	สงบเงียบ	 เพื่อน	ๆ	ถามว่าไปทำาอะไรที่โน่นตั้งแต่จบ

ผมก็บอกว่าไปนั่งฟังเสียงหญ้างอก	คิดดูแล้วกันหญ้างอกจนได้ยินเสียง	จริง	ๆ	แล้ว	

ตรงนั้นผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ท้ังจากเจ้าหน้าท่ี	 ประชาชน	 เรียนรู ้การทำางาน

ด้านสาธารณสุข	ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร	ภูมิใจที่ไปหาประชาชนได้ทุกหมู่บ้าน	

สร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับชาวบ้าน	รวมทั้งสามารถช่วยแก้ปัญหาในสิ่งที	่

เราสามารถจัดการได้	ส่วนที่ประทับใจ	ที่ภูมิใจล่าสุดเป็นเรื่องของจังหวัดตาก	ที่จัดให้

มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนได้รับบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด	

จดัการเร่ืองระบบข้อมลูข่าวสาร	 พัฒนาบคุลากรให้สามารถวเิคราะห์ปัญหาและวางแผน		

ในการทำางานได้ด้วยตนเอง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ  

	 ผมโชคดีที่ได้ทำางานชนบทไกล	ๆ																						

โดยเฉพาะทีแ่ม่ฮ่องสอน	 ทำาให้เราได้เรียนรู้		

ถงึชวีติของคนทัว่ไปและตวัเองด้วย	แรก	ๆ																																														

ฝากแง่คิดในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ

	 ทำาวนันีใ้ห้ดีท่ีสุด	หากเราต้ังใจในการทำางาน	ทำาให้ดีท่ีสุด	ทำาให้เตม็ที	่อย่าไปคดิ			

ว่าทำาแล้วจะได้อะไร	ทำาแล้วเป็นอย่างไร	มีอะไรให้ทำาก็ทำาอย่างเต็มที่	ทำาให้ดีและ

พยายามเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำา	 แล้วกลับไปพัฒนาตนเอง	 ให้คิด	 วิเคราะห์	ทบทวนสิ่งที่

เราทำาว่าทำาไปแล้วเป็นอย่างไร	ดีที่สุดหรือยัง	และพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อย	ๆ	

ฝากก�าลังใจถึงพี่น้องชาว อย.

	 ก่อนเข้ามา	อย.	ผมรู้สึกว่า	อย.	น่าสงสาร	 เป็นจำาเลยของสังคมตลอดเวลา					

มีอะไรต้องร้อง	อย.ไว้ก่อน	ขออนุญาตช้า	ผิดถูกไม่รู ้	มีเรื่องเมื่อไร	 ก็	อย.	คน	อย.	

ทำางานหนักและทำางานมาก	 น่าจะเหมือนกับปิดทองหลังพระ	 ก็เป็นกำาลังใจให้กับชาว	

อย.	 ทุกคน	 ให้พยายามทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด	 ผมคิดว่าสิ่งท่ีเราทำาก็จะเกิดผลกับตัวเอง			

ในอนาคต	แล้วก็จะสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำาได้	 เป็นกำาลังใจให้ทำางาน	ประชาชน

จะเห็นผลจากความดีของเราต่อไปในอนาคต	

	 เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากได้แนะนำาตัวกันแล้ว	ท่านผู้อ่านคงได้รู้จักท่านรอง

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาของเรามากขึ้น	 ทั้งผลงานประสบการณ์ต่าง	 ๆ	

ท่ีผ่านมา	และแง่คิดในการทำางานที่สำาคัญของ	2	ขุนพลที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนการ

ดำาเนินงานของ	อย.	ให้รุดไปข้างหน้าต่อไป



ปั

ทาผลิตภัณฑ์เล็กน้อยบริเวณหลังหูหรือท้องแขน 

ทิ้งไว้ 24 – 48 ชั่วโมง หากไม่มีความผิดปกติใด ๆ 

สามารถใช้ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการใช้

ที่ระบุไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด
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Smart Living
โดย	รมิดา	ธนธนวัฒน์

เปลี่ยนสีผมสวยด้วย 

“ผลิตภัณฑ์ย้อมผม” อย่างปลอดภัย

   จจุบันการย้อมสีผมไม่ใช่ 

   แค่การย้อมเพือ่ปิดผมขาว       

หรือผมหงอกเท่านั้น	แต่การย้อมสีผม

กลายมาเป็นแฟชั่นที่ ได ้รับความนิยม

ในทุกเพศทุกวัย	ตั้งแต่เด็กจนถึงผู ้ใหญ่	

บางคนเปลี่ยนสีผมเพื่อเสริมบุคลิกให้ดีข้ึน      

บางคนเปลี่ยนสีผมตามแฟชั่น	บางคน

อาจเปลีย่นสผีมเพือ่สร้างสสัีนในการแสดง			

ต่าง	ๆ	หรอืบางคนเปลีย่นสสีนัตามเทศกาล																																											

ต่าง	ๆ	อย่างเช่น	การเปลีย่นสผีมเพือ่สร้าง				

สีสันในเทศกาลสงกรานต์	ซึ่งผลิตภัณฑ	์

ย้อมสีผมที่วางขายในท้องตลาดมีให้เลือก																					

หลากหลายประเภทตามการใช้งาน	แถม

สามารถทำาได้เองโดยไม่ต้องเข้าร้านเสรมิสวย                                             

แต่ก่อนทีเ่ราจะเปลีย่นสผีม	 เรามาทำาความ

รู้จักผลิตภัณฑ์ย้อมผมกัน... และกิ่งแห้ง	ซึ่งหลังจากย้อมผม	สีของผม

ที่ได้จะเป็นสีนำ้าตาลทอง	

 3. สย้ีอมผมชัว่คราว (Temporary                            

hair dyes)	 สย้ีอมผมประเภทนีจ้ะเคลอืบส ี    

ที่บริ เวณผิวของเส ้นผม	และสามารถ

ล้างออกได้หลังจากการสระผมครั้งแรก                 

ผ ลิ ตภัณฑ ์ ก ลุ ่ม นี้ มั กพบ ใน รู ป แบบ

ครีมแต่งผม	 เช่น	 เจล	มูส	ครีม	ผงสเปรย์	

color	rinse	(ชนิดล้างออก)

 4 .  สี ย ้ อ ม ผ ม ช นิ ด กึ่ ง ถ า ว ร

(Semi-permanent hair dyes)	มี

ส่วนประกอบของสีซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็ก	

สามารถซึมเข้าไปถึงชั้นกลาง	 (Cortex)	

ของเส้นผมได้โดยไม่ต้องมสีารเปอร์ออกไซด์       

และไม่มีส ่วนผสมของแอมโมเนีย	 ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ย้อมผม แบ่งออกเป็น	5	
ประเภท	ได้แก่

 1. ครมีปรบัสีผม (Hair restorers) 

มักอยู ่ในรูปของครีมหรือโลชั่นแต่งผม 

มีสารออกฤทธิ์สำาคัญคือ	ตะกั่วอะซิเตด	

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ต้องทา	และนวดบน

เส้นผมทุกวัน	จนได้สีตามต้องการ	ซ่ึง

ระยะเวลาในการเกิดสีท่ีเส ้นผมจะช้า

หรือเร็วนั้น	ขึ้นอยู ่กับความเข้มข้นของ

ตะกั่วอะซิเตด	 จำานวนคร้ังที่ทา	 และ

ระยะเวลาที่ใช้

 2. สมนุไพรย้อมผม (Vegetable 

hair dyes) หรือ เฮนนา (Henna) เป็น

สีท่ีทำามาจากพืช	 โดยสกัดจากผงของใบ



ความปลอดภัย	 จึงควรทดสอบการแพ้

ก่อนใช้ทุกครั้ง	โดย

 4	ทาผลิตภัณฑ์เล็กน้อยบริเวณ																																										

หลังหูหรือท้องแขน	ทิ้งไว้	 24–48	 ชั่วโมง	

หากไม่มีความผิดปกติใด	 ๆ	 สามารถใช้ได้	

โดยปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการใช้ที่

ระบุไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด

 8	ห้ามนำามาย้อมคิ้วและขนตา

เป็นอันขาด

 8		ไม่ควรย้อมผมเมื่อหนังศีรษะ

มีรอยถลอก	 เป็นแผลหรือโรคผิวหนัง

เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีถูกดูดซึมเข้าสู ่

ร่างกาย

 8	ห้ามผสมผลิตภัณฑ์ย้อมผม                

ต่างชนดิเข้าด้วยกนั	เพราะอาจเกดิอนัตราย  

จากการใช้ได้	

 8	อย่าปล่อยให้ผลติภณัฑ์ย้อมผม		

อยู่บนศีรษะนานเกินความจำาเป็น	

 4	 หากใช้แล้วมีความผิดปกติ

ใด	ๆ	เช่น	แสบ	ร้อน	แดง	คนัยบุยบิ		ไม่ว่า                 

จะเป ็นการใช ้ครั้ งแรกหรือเคยใช ้มา	    

ระยะหน่ึงแล้วก็ตาม	ต้องหยุดใช้ทันที	

แล้วล้างออกด้วยนำ้า	 แต่ถ้าอาการยังไม่ดี

ข้ึน	 ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน	 พร้อมนำา

ฉลากซองกล่องผลิตภณัฑ์ไปให้แพทย์ดูด้วย

9 ปีที่ 1  ฉบับที่ 4  เมษายน-พฤษภาคม 2560

สีที่ย ้อมจะคงทนอยู ่จนถึงเมื่อสระผม

ประมาณ	4-5	ครั้ง

 5. สย้ีอมผมชนดิถาวร (Perma- 

nent hair dyes)	 ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้

จะประกอบด้วยครีมย้อม	และนำ้ายาผสม	

เมื่อนำามาย้อมผม	เส ้นผมจะเปลี่ยนสี																						

ทันที	และติดทนนาน	ไม่ซีดจาง	เนื่องจาก	

ส่วนประกอบของสีมีโมเลกุลใหญ่เกินกว่า

ที่จะแพร่กระจายออกจากเส้นผมได้	จึงไม่

สามารถล้างสอีอกได้ด้วยการสระผม

เปลี่ยนสีผมสวยแต่แฝงอันตราย… 

	 ในผลิตภัณฑ์ย้อมผมส่วนใหญ	่																			

จะมีสารพาราฟินิลีนไดอะมีน	(p	–	pheny	

lenediamine	หรือ	PPD)	เป็นส่วนผสม	

ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอาการแพ้สัมผัสได้	 เช่น	

เป็นผื่นขึ้นบริเวณศีรษะ	และอาจจะลาม

ไปถึงต้นคอ	 หลังหู	 ใบหู	 นอกจากนี้	 ผู้ท่ี      

แพ้สารชนิดน้ีอาจก่อให ้เกิดปฏิกิริยา

การแพ ้ กับสารอื่นที่มีสูตรโครงสร ้าง				

ใกล้เคยีงกนัได้	เช่น	Benzocaine,	Procain,	

Sulfonamind	และสารป้องกันแสงแดด

กลุ่ม	p	–	aminobenzoic	acid	(PABA)	

ดังน้ัน	 ผู ้ที่แพ้	 PDD	 หากจำาเป็นต้องใช้								                           

ผลติภัณฑ์ย้อมผม	ควรเลีย่งไปใช้ผลติภณัฑ์		

ย้อมผมกลุ ่มอ่ืนแทน	 เช่น	 ใช้สีย้อมผม    

ที่ทำามาจากพืช	หรือ	เฮนนา	เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
-	 www.oryor.com		:		Fact	Sheet	เครื่องสำาอาง	เรื่อง	ผลิตภัณฑ์ย้อมผม	เคล็ดลับความสวยที่แฝงอันตราย	เข้าถึงได้จาก	
	 https://db.oryor.com/databank/data/printing//530115_Factsheetผลิตภัณฑ์ย้อมผม_เคล็ดลับความสวยที่แฝง	 	
	 อันตราย_742.pdf

เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม
อย่างไรให้ปลอดภัย...  

 ผลิตภณัฑ์ย้อมผมเป็นเครือ่งสำาอาง 

ทีม่คีวามเสีย่งสงูทีอ่าจก่อให้เกิดอันตรายได้            

การเลือกซื้อเลือกใช ้ผลิตภัณฑ์อย่าง

เหมาะสม	จึงควรให้ความสำาคัญ	โดยสงัเกต	

ฉลากผลิตภณัฑ์จะต้องมข้ีอความภาษาไทย                                   

และระบุข ้อความอันจำาเป ็นครบถ้วน 

ได ้แก่ ชื่อและชนิดของเครื่องสำาอาง	

เลขทีใ่บรับแจ้ง	(เป็นเลข	10	หลกั)	สารทีใ่ช้				

เป็นส่วนผสม	วิธีการใช้	 ช่ือที่ตั้งผู้ผลิต/ 

ผู้นำาเข้า	ปริมาณสุทธิ	เลขทีแ่สดงครัง้ทีผ่ลติ              

เดอืน	ปีทีผ่ลติ	และคำาเตอืน	(ถ้าม)ี	นอกจากนี้											              

ก่อนใช้ควรอ่านฉลากอย่างละเอียด	 และ

ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้	

การใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมมีประสิทธิภาพ

และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	

เลขที่ใบรับแจ้ง XX-X-XXXXXXX

เลขที่ใบรับแจ้ง XX-X-XXXXXXXเลขที่ใบรับแจ้ง XX-X-XXXXXXX

เลขที่ใบรับแจ้ง  XX-X-XXXXXXX

เปลี่ยนสีผมสวยอย่างปลอดภัย… 
 ส่วนประกอบในผลติภณัฑ์ย้อมผม												

แต่ละประเภทมีส่วนประกอบทีแ่ตกต่างกนั	

ซึ่งอาจทำาให้เกิดอาการแพ้ได้	ดังนั้น	เพื่อ
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ผลิตภัณฑ์น�้าดื่ม น�้าแข็ง และไอศกรีมที่บรรจุภาชนะปิดสนิท

ผู้บริโภคควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน                  

เช่น ชือ่อาหาร ผู้ผลิต และชือ่ท่ีต้ังสถานท่ีผลติ เคร่ืองหมาย อย.                                       

(เลขสารบบอาหาร 13 หลัก) วัน เดือน ปีผลิต

หรือวันหมดอายุ ฯลฯ
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ร้อนนี้...      
ต้องระวัง !!

10ปีที่ 1  ฉบับที่ 4  เมษายน-พฤษภาคม 2560

	 	 มหนาวมาเยือนแค่ไม่กี่วัน					

							 	 ลมร้อนกพั็ดมาอีกแล้วนะคะ																																				

โดยเดือนเมษายนปีน้ีจะเป็นเดือนท่ีม	ี																																						

อากาศร้อนที่สุด	และแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์			

ยอดนิยมของผู ้บริโภคสำาหรับช่วยดับ

กระหายคลายร้อนกค็อื	นำา้ดืม่	นำา้แข็งและ																																								

ไอศกรีม 	 แต่หากมี ข้ันตอนการผลิต																									

และการเก็บรักษาที่ไม่ดีอาจทำาให้เกิด

การปนเปื ้อนและการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว	 อันเป็นสาเหตุ																																									

สำาคัญทีท่ำาให้เกดิโรคอจุจาระร่วง	นอกจากนี้			

อากาศทีร้่อนขึน้จะทำาให้อาหารทีเ่ตรยีมไว้					

มีโอกาสบูด	 เสียได้ง่าย	ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง						

ท่ีทำาให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้เช ่นกัน				

ดังนั้นโรคยอดฮิตในหน้าร้อนจึงหนีไม่พ้น	

ระมัดระวังในเด็กเล็กและผู้สูงอายุเป็น

พิเศษ	 โดยภาวะอุจจาระร่วงส่วนใหญ่

จะหายได้เองโดยการรักษาอาการขาดนำ้า

และเกลอืแร่ด้วยการดืม่สารละลายเกลอืแร่		

(Oral	rehydration	salts,	ORS)	เพื่อ

ป้องกนัอาการขาดนำา้และเกลอืแร่ทีเ่สยีไป

จากการท้องเสีย	 ซึ่งวิธีการรับประทาน

เกลือแร่ ท่ี ถูกต้องคือ 	 ควรให ้ผู ้ป ่วย

จิบสารละลาย	ORS	 ในปริมาณน้อย	ๆ						

ไปเรื่อย	ๆ	แต่จิบบ่อย	ๆ	และควรเตรียม

สารละลาย	 ORS	 ใช้ใหม่หากเตรียมแล้ว

ใช้ไม่หมดภายใน	 24	 ชั่วโมง	 รับประทาน

อาหารอ่อนย่อยง่าย	 เช่น	 ข้าวต้ม	 โจ๊ก						

แกงจืด	ฯลฯ	ไม่ควรงดอาหาร	เพือ่ป้องกนั					

การขาดสารอาหาร	และไม่ควรรบัประทาน		

ยาหยุดถ่าย	 (Loperamide)	 เพราะจะ											

ทำาให ้ลำาไส ้กักเก็บเชื้อโรคไว ้นานขึ้น	

หากอาการอุจจาระร่วงไม่ดีขึ้น	 คือมี

อาการถ่ายเป็นนำ้ามากข้ึน	 อาเจียนบ่อย	

รับประทานอาหารไม่ได ้	 กระหายนำ้า

มากกว่าปกติ	มีไข้สูง	ถ่ายอุจจาระเป็นมูก

หรือปนเลือด	ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับ

การรักษา	

“โรคอุจจาระร่วง	(Diarrhea)”	

	 โรคนี้พบได้ในทุกเพศ	ทุกวัย	แต่

จะพบมากในกลุ่มผู ้สูงอายุ	และเด็กเล็ก

อายุตำ่ากว่า	 5	 ปี	 โดยโรคอุจจาระร่วงเป็น

ภาวะท่ีมกีารถ่ายอจุจาระเหลว	 3	 ครัง้/วัน	

หรือมากกว่า	 หรือถ่ายมีมูกหรือปนเลือด

อย่างน้อย	1	ครั้ง	อาเจียนบ่อย	กินอาหาร

ไม่ได้	กระหายนำ้ากว่าปกติ	มีไข้สูง	ติดต่อ

โดยการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มี

เชื้อปนเปื ้อนมาจากอุจจาระของผู ้ป่วย

หรือผู้ที่เป็นพาหะ	รวมถึงนำ้าด่ืม	นำ้าแข็ง	

และไอศกรีมที่ไม่สะอาด	

อันตรายที่ ส� าคัญของโรค น้ี 

คือ	การเกิดภาวะขาดนำ้าและเกลือแร่	ที่

อาจทำาให้ช็อก	หมดสติ	ซึ่งต้องให้ความ



เอกสารอ้างอิง 
“ท้องร่วง”	โรคควรระวังช่วงฤดูร้อน.	[ออนไลน์].	สืบค้นวันที่	9	มีนาคม	2560.	ที่	URL	http://www.thaihealth.or.th/	 	 	

	 Content/30522
ระวังหน้าร้อน	อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ง่าย.	[ออนไลน์].	สืบค้นวันที่	9	มีนาคม	2560.	ที่	URL	http://www.thaihealth.or.th/	
	 Content/27919	-ระวังหน้าร้อน%20อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ง่าย.html
ท้องเสีย	ซ่อมได้	ไม่ยาก.	[ออนไลน์].	สืบค้นวันที่	9	มีนาคม	2560.	ที่	URL	http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/	dic/	 	
	 knowledge_full.php?id=24
คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย	3	เดือน	ระหว่างเดือน	มีนาคม	-	พฤษภาคม	2560.	[ออนไลน์].	สืบค้นวันที่	9	มีนาคม		

	 2560.	ที่	URL	https://www.tmd.go.th/3month_forecast.php
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11 ปีที่ 1  ฉบับที่ 4  เมษายน-พฤษภาคม 2560

การใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ																

เพ่ือรักษาผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสีย	มักจะ

พิจารณาให้การรักษาเฉพาะในผู้มีอาการ	

ท้องเสียที่ถ่ายเป็นมูกเลือด	หรือผู้มีอาการ	

ถ่ายเหลวเป็นนำา้หรอืนำา้ซาวข้าวท่ีมอีาการ																																									

แสดงของการขาดนำา้	เช่น	อาการอ่อนเพลยี	

ไม่มีแรง	กระหายนำ้า	ปากคอแห้ง	หน้ามืด			

เป็นต้น	 ดังนั้นสำาหรับผู้ที่มีอาการท้องเสีย				

แบบถ่ายเหลวไม่มเีลอืดปน	และไม่มอีาการ															

ขาดนำา้	ไม่จำาเป็นต้องรกัษาด้วยยาปฏิชีวนะ																																		

หรือยาฆ่าเชื้อ	แต่อย่างไรก็ตามหากจะมี										

การใช้ยาปฏิชวีนะหรอืยาฆ่าเชือ้ควรปรกึษา	

เภสัชกรและแพทย์ก่อนใช้ยา

ทั้งนี้วิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วง

สามารถทำาได้ง่ายโดย

 1. ล ้างมือให ้สะอาดด้วยนำ้า

และสบู่ทุกคร้ังก่อนปรุงหรือรับประทาน

อาหารและภายหลังขับถ่ายอุจจาระ	

 2. เลือกรับประทานอาหาร

ที่สะอาด	สุกใหม่	ๆ	หากจำาเป ็นต้อง

รับประทานอาหารค้างมื้อควรอุ่นให้ร้อน

ทุกครั้งก่อนรับประทาน	

ชื่ออาหาร	ผู้ผลิต	และชื่อที่ตั้งสถานที่ผลิต	

เคร่ืองหมาย	อย.	(เลขสารบบอาหาร	13	

หลัก)	วัน	เดือน	ปีผลิตหรือวันหมดอายุ	

ฯลฯ	โดยสามารถเช็คเครื่องหมาย	อย.	

ผ่านทาง	Oryor	Smart	Application	

บนโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ หากผู ้ บริ โภคพบ	

ผลติภณัฑ์อาหารที่ไม่สะอาด	ไม่ได้มาตรฐาน																																									

สามารถร้องเรียนได้ที่	สายด่วน	อย.	1556																																											

หรอืร้องเรยีนผ่าน	Oryor	Smart	Application																													

หรอืสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดั	

ซึ่งร้อนนี้หากผู้บริโภคทุกคนใส่ใจล้างมือ																									

ให้สะอาดด้วยนำ้าและสบูท่กุครัง้ก่อนปรงุ																												

หรอืรบัประทานอาหาร	และใส่ใจเลอืกบรโิภค																																													

อาหารอย่างทีก่ล่าวไว้ข้างต้น	รบัรองว่าเราจะ		

ห่างไกลจากโรคอจุจาระร่วงแน่นอน	ค่ะ

 3.	 ภาชนะและอุปกรณ ์ที่ ใช ้

ในการประกอบอาหาร	ควรล้างท�าความ

สะอาด เก็บให้พ้นจากสัตว์น�าโรค	เช่น	

หนู	แมลงสาบ	แมลงวัน	ฯลฯ

 4. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้าดื่ม 

น�้าแข็ง และไอศกรีมที่ภาชนะบรรจุ

สะอาดและปิดสนิท ผู้บริโภคควรสังเกต

รายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน	เช่น	

เก็บไวทีอ่ณุหภูมิต่ำกวา 18 ํ ซ

Keep frozen under 18 ํ c

สวนประกอบโดยปริมาณ : น้ำ 52.53 % , น้ำตาล 7.95 % , กะทิ 13.55 %

ขอมูลสำหรับผูแพอาหาร : มีผลติภณัฑจากนมและเลซิตินจาก
ถัว่เหลอืง

ไอศกรีมดัดแปลงผสมรสสม

ผลิตโดย  บริษัท เย็นใจ จำกัด

แตงกลิ่นเลียนธรรมชาติและเจือสีธ
รรมชาต ิ นม 11.34 % , แปงมัน 3.98 % , สม 10.45 %

88/24 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 7114 , 0 2590 7119 โทรสาร 0 2591 8474

wwww.yenjaiicecream.com
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Smart world
โดย	ภญ.เพชรรัตน์	กรอนันต์สิริิ	

ใ

Reference		 www.harvardmagazine.com,	www.chemistryworld.com,	www.bostonglobe.com,	
	 www.nature.com,	www.cnbc.com6 

เราทุกคนสามารถช่วยลด

การเกิด Superbug ได้                                                             

โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะพร�่าเพรื่อ         

กินยาปฏิชีวนะให้ครบตามแพทย์ส่ัง                                     

และหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะ                 

ในสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ               

เพื่อลดการเกิด Superbug                    

ที่อาจเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

Global Superbug Fight !

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นสู้กับแบคทีเรียดื้อยา !

	 	 นช่วงเวลาทีผ่่านมา	สิง่ท่ีทำาให้																		
	 	 บุคลากรทางการแพทย์เกิด
ความหวั่นวิตกเป็นอย่างมาก	คือ	การเกิด								
Superbug	 ซึ่งเป็นการถือกำาเนิดของ
แบคทีเรียด้ือยาที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะใด				
สามารถต้านทานได้	 โดย	Superbug		
เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำาเป็น	
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง	เช่น	กินยา
ไม่ครบตามปริมาณที่แพทย์สั่ง	รวมไปถึง					
การใช ้ยาปฏิชีวนะในสัตว ์ เศรษฐกิจ	
เช่น	หมู	ซึ่งทำาให้เกิดการตกค้างของสาร												
ดงักล่าว	ในผูท้ีบ่รโิภค	ทำาให้เกดิความกังวล																																									
เกีย่วกบัอตัราการเสยีชวิีตของประชากรโลก																																	
จากเชื้อดื้อยา	 ซึ่งมีการประมาณการว่า	

เชื้อแบคทีเรีย	 เช่น	 Eravacycline	 ซึ่ง
ประสบความสำาเรจ็ในการรกัษาการตดิเชือ้		
ภายในช่องท้อง	เป็นต้น	โดยทางทมีนกัวจิยั																												
เชื่อมั่นว่าจะสามารถค้นพบยาที่ใช้ต่อต้าน	
Superbug	ได้ในอนาคต

	 นอกจากเฝ้ารอผลการวิจัยแล้ว																																									
เราทุกคนยังสามารถช ่วยลดการเกิด		
Superbug	ได ้โดยไม ่ใช ้ยาปฏิ ชีวนะ
พรำ่าเพรื่อ	กินยาปฏิชีวนะให้ครบตาม
แพทย์ส่ัง	และหลีกเล่ียงการใช้ยาปฏชิวีนะ				
ในสัตว์เศรษฐกิจต่าง	ๆ	เพื่อลดการเกิด	
Superbug	ที่อาจเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

หากสถานการณ์เชื้อดื้อยายังคงเป ็น
เช่นนี้อยู่	 ในปี	2050	จะมีผู้ที่เสียชีวิตจาก	
Superbug	 ถึง	 10	 ล้านคนเลยทีเดียว	
จากความกังวลดังกล่าวทำาให้หน่วยงาน
ต่าง	 ๆ	 จากทั่วโลกได้เริ่มทำาการวิจัยและ
ค้นคว้าเพ่ือหายาปฏิชีวนะชนิดใหม่เพื่อ
ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียด้ือยา	 Superbug	
โดยมีการศึกษายาปฏิชี วนะในกลุ่ม					
Mac ro l ides 	 ซ่ึ ง เป ็นยาที่ ส ามารถ																																								
ฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้ค่อนข้างครอบคลุม
หลายสายพันธุ์	 โดยทำาการแยกโครงสร้าง
ของ	Macrolides	ออกเป็นส่วน	ๆ 	แล้วนำามา													
ประกอบเข้ากนัใหม่จนได้สารประกอบใหม่				
มากกว่า	350	ชนดิ	ซึง่มีฤทธิใ์นการต่อต้าน						
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เก๋ๆ ดู facebook live แบบ Pop up
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 กลับมาเจอกันอีกแล้วววว	คิดถึงกันบ้างไหมเอ่ย?	เค้าคิดถึงตัวเองที่สุดเลย	อิอิ	แต่ความคิดถึงที่มีให้คงยังไม่พอ	
เลยมาแถม	News	Update	จากเฟซบุ๊กมาบอกกันด้วย

ห	 	 ลาย	ๆ	คนต้องเคยดู	live	บนเฟซบุ๊ก		
	 	 บนคอมพวิเตอร์กนัมาบ้างแล้ว	 ใช่ไหมล่ะ				
ทนีีเ้วลาเราดกูต้็องดนูิง่	ๆ	ห้ามขยบัหรอืเลือ่นทามไลน์ไปไหน																																																											
เพราะถ้าเลือ่นเมือ่ไหร่	live	ทีเ่ราดอูยู	่ก็จะหยดุทนัท	ีแต่ช้าแต่...
วันนี้	ทางเฟซบุ๊กเขาอัปเดตให้การดู	live	มันดีขึ้นแล้วล่ะค่ะ
ท่านผู้ชมมมมมม	มันดีขึ้นยังไง	เดี๋ยวรู้เลย!	
	 นี่ไงล่ะทีเด็ด...facebook	 live	สามารถปรากฏ	
ในลักษณะ	Pop-up	ได้แล้ว	ซึ่งเราอาจคุ้นเคยกับ	Pop-Up	
Video	บนแอป	Youtube	สำาหรับ	Android	กันมาบ้าง	
โดยขัน้ตอนก็ไม่ได้ยากอะไรเลย	เพยีงคณุคลกิไอคอน	pop-up	
ขณะถ่ายทอดสด	 เพื่อแสดงเป็นหน้าต่างลอย	ๆ	 เท่าน้ี						
ก็สามารถดู	 live	 ที่จะแสดงด้านมุมบนซ้าย	 ไปอ่าน	 feed		
คนอื่นไปได้อย่างเก๋	ๆ	แล้ว
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“เครือข่ายสื่อเข้มแข็ง แก้ปัญหาโฆษณา พัฒนาสุขภาพ”

ปั	 	 ญหาการโฆษณาผลติภณัฑ์	
															 สุ ขภาพที่ ผิ ดกฎหมาย
ทางสือ่ต่าง	 	ๆ โดยเฉพาะสือ่วทิยกุระจายเสยีง													
สือ่โทรทศัน์	อนิเตอร์เนต็	ท่ีทวคีวามรนุแรงข้ึน		
ส่งผลกระทบต่อทัศนคติและการบริโภค
ของประชาชน	ทีห่ลงเชือ่คำาโฆษณาโอ้อวด	
เกินจริง	อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
	 สำานักงานคณะกรรมการอาหาร																																								
และยาจึงบูรณาการการทำางานร่วมกัน																																							

ระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	สำานกังาน		
คณะกรรมการกิจการกระจายเ สียง	
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต	ิ(กสทช.)	กองบงัคบัการปราบปราม																																															
การกระทำาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง																																																		
ผูบ้รโิภค	(บก.ปคบ.)	สมาคมโทรทศัน์ดาวเทียม																																												
และสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย	
เร่งให้ความรู้	ความเข้าใจและเสริมสร้าง																
ทัศนคติที่ ดีแก่สื่อมวลชน	 ซ่ึงเป ็นผู ้ที่																															
มีบทบาทสำาคัญในการกล่ันกรองข้อมูล						

การโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพไปสูผู่บ้รโิภค																																										
เพื่อให้ผู ้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	
เมื่อกลุ่ม/องค์กรสื่อมวลชนเป็นเครือข่าย					
ที่เข้มแข็ง	ก็เช่ือว่าจะช่วยงานคุ ้มครอง			
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	สามารถ
ดำา เนินงานครอบคลุมถึ งระดับพื้น ท่ี	
ทีห่่างไกล	ซึง่จะส่งผลให้ประชาชนเลือกซือ้	
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ได้อย่าง
เหมาะสม	ปลอดภัย



	 นพ.วันชัย	สัตยาวุฒิพงศ์	เลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวรถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ	“ทางเลือกสุขภาพ”	(Healthier	
Choice)		ณ	หน้าอาคาร	1	ตึก	อย.	กระทรวงสาธารณสุข	จ.นนทบุรี	เมื่อวันที่	28	ก.พ.	2560		โดยใช้พื้นที่ด้านข้างซ้าย-ขวา	และด้านหลังของรถโดยสารประจำาทาง
สาธารณะ	จำานวน	5	คัน		ได้แก่	สาย	ปอ.	18	,	29	,	38	,	80	และ	547		เริ่มวิ่งพร้อมกัน	1	มี.ค.-31	พ.ค.	2560	เป็นเวลา	3	เดือน	
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Smart Action
โดย	กลุ่มสื่อสารองค์กร

	 นพ.สรุโชค	ต่างวิวฒัน์	รองเลขาธกิารฯ	อย.	เป็นประธานพธิมีอบบตัรและชีแ้จงการอำานวยความสะดวกพเิศษ	สำาหรับผู้นำาเข้าผลติภณัฑ์สขุภาพ	ณ	โรงแรมมริาเคลิ	
แกรนด์	คอนเวนชั่น	กทม.	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2560

	 นพ.พูลลาภ	ฉันทวิจิตรวงศ์	รองเลขาธิการฯ	อย.	ตีฆ้องเปิดงาน	โครงการ	“ฉันดีมีสุข”	ครั้งที่	1		เพื่อรณรงค์ให้ความรู้	 เรื่องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
อย่างเหมาะสม	และใช้ยาอย่างถูกต้อง	รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสังฆทานที่เป็นประโยชน์และปลอดภัย	ณ	ชั้น	1	ห้องประชุม	2	อาคารหอประชุม	มวก.	48 
พรรษา	มหาวชิราลงกรณ์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	ต.ลำาไทร	อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา	เม่ือวันที่	24	กุมภาพันธ์	2560

อย. เปิดตวัสญัลกัษณ์ “ทางเลอืกสขุภาพ” กบัรถโดยสารสาธารณะประจ�าทาง

“อย. ห่วงใย พระสงฆ์บรโิภคปลอดภัยไกลโรค NCDs”

พธิมีอบบตัรและชีแ้จงการอ�านวยความสะดวกพิเศษ
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