


รู้จัก “น�้ำด่ำง”
ก่อนดื่ม

มีผู้บริโภคหลายรายสงสัยเก่ียวกับการแสดงข้อความ 
เกีย่วกบัคา่ความเปน็กรด - ดา่ง (PH) ของน�า้บรโิภคหรอืเครือ่งดืม่ 
ในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิท เชน่ แสดงขอ้ความวา่ น�า้ดา่ง น�า้อลัคาไลน์ 
pH 8 pH 8.5 หรอืเครือ่งดืม่อลัคาไลน ์เปน็ตน้ รวมถึงการกลา่วอา้ง 
สรรพคุณว่า ช่วยป้องกันการเกิดโรค ล้างสารพิษ ปรับสมดุล
ร่างกาย เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนั คงเกดิค�าถามวา่ มันจรงิม้ัย? กอ่นอืน่ 
มาท�าความรู้จัก “น�้ำด่ำง” กันก่อนดีกว่า

โดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
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 น�้ำด่ำง (Alkaline water) คือน�้ำที่มีค่ำ pH  สูงกว่ำน�้ำดื่มทั่วไป  ซ่ึงน�้ำดื่มโดยทั่วไปจะมีค่ำ  pH  

อยู่ระหว่ำง 6.5 - 8.5 ส่วนน�้ำด่ำง จะมีค่ำ pH ประมำณ 8.0 - 9.0

	 แร่ธาตุของน�้าด่าง จะมีแร่ธำตุหลักภำยในอยู่ 2 กลุ่มแร่ธำตุ คือ

	 1.	กลุ่มอะซิดิก ประกอบด้วยแร่ธำตุฟลูออไรด์ คลอไรด์ ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส

	 2.	กลุ่มอัลคาไลน์	ประกอบด้วยแร่ธำตุโพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม และโซเดียม

  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  ก�ำหนดให้น�้ำบริโภคในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิทต้องมีค่ำควำมเป็นกรด  -  ด่ำง  

อยู่ระหว่ำง 6.5  - 8.5 ส่วนน�้ำบริโภคท่ีมีกำรแต่งกลิ่นรส  เติมวิตำมินหรือแร่ธำตุจะจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องด่ืมในภำชนะบรรจุ 

ที่ปิดสนิท ซึ่งกำรแสดงฉลำกของท้ังสองผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง และข้อควำมที่แสดงบนฉลำกหรือโฆษณำ

ต้องไม่ท�ำให้เข้ำใจผิดว่ำ  สำมำรถบ�ำบัด  บรรเทำรักษำโรคได้  ซ่ึง  อย.  ไม่เคยอนุญำตกำรกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพและยังไม่มี

หลักฐำนทำงวิชำกำรใด ๆ ยืนยันผลดังกล่ำว

 ส่ิงที่ต้องรู้...เกี่ยวกับฉลำก

  กำรแสดงข้อควำมบนฉลำก ต้องไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดควำมหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ท�ำให้เข้ำใจผิด

ในสำระส�ำคัญ  ไม่สื่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรือแสดงให้เข้ำใจว่ำสำมำรถบ�ำบัด  บรรเทำ  รักษำ  หรือป้องกันโรค  

ควำมเจ็บป่วย  หรืออำกำรของโรคได้  น�้ำบริโภคและเคร่ืองด่ืมในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีแสดงข้อควำมคุณสมบัต ิ
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ด้ำนเคมี เช่น น�้ำดื่มอัลคำไลน์ “น�้ำอัลคำไลน์” “น�้ำด่ำง” หรือ ALKALINE เม่ือตรวจวัดค่ำ pH ทำงห้องปฏิบัติกำร ผลิตภัณฑ์

ดังกล่ำวต้องมีค่ำ pH มำกกว่ำ 7 กรณีน�้ำบริโภคค่ำ PH ต้องไม่สูงกว่ำ 8.5 

  กำรแสดงฉลำก ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่องกำรแสดงฉลำกอำหำร

ในภำชนะบรรจุ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หำกเป็นเท็จหรือหลอกลวงมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บำท หำกโฆษณำโดยไม่ได้

รับอนุญำตมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท 

ตัวอย่ำงข้อควำมกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพที่ยังไม่ได้รับอนุญำต

  “น�้ำดื่มอัลคำไลน์  (น�้ำด่ำง)  มีส่วนในกำรช่วยป้องกันโรคต่ำง  ๆ  ช่วยในกำรดูดซึมเข้ำไปจับไขมันส่วนเกิน 

และโลหะหนักในร่ำงกำยให้ดีขึ้น  และยังประกอบด้วยแร่ธำตุสำรอำหำรต่ำง  ๆ  ที่ร่ำงกำยต้องกำรมำกมำย  จึงช่วย

ปรับสมดุลและลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคต่ำง ๆ”

  “น�้ำดื่มอัลคำไลน์ ช่วยลดสภำวะกรดเป็นพิษในเลือด (Acidosis) ปรับสมดุล กรด - ด่ำง ท�ำให้เซลล์ภำยในร่ำงกำย 

เกิดควำมสมดุลและสุขภำพดี”

  “น�้ำดื่มอัลคำไลน์  เป็นโมเลกุลน�้ำดื่มมีขนำดเล็ก  สำมำรถดูดซึมได้ดี  ช่วยให้กำรดูดซึมอำหำร  กำรเผำผลำญ 

ของร่ำงกำยดีข้ึน”

  “เสริมสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย”

  “ต้ำนอนุมูลอิสระ  ที่เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคหลำยชนิด  อำทิเช่น  โรคกระดูกพรุน  (Osteoporosis),  

โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง, ชะลอควำมเสื่อม (Anti-aging)

  “ล้ำงพิษในร่ำงกำย  ช่วยท�ำให้ระบบขับถ่ำยดี  ท�ำควำมสะอำดล�ำไส้ได้  ลดกรดในกระเพำะอำหำร,  ท้องอืด,  

โรคกรดไหลย้อน

  โดยข้อเท็จจริงแล้วร่ำงกำยมนุษย์โดยทั่วไปมีกลไกในกำรปรับค่ำควำมเป็นกรด  -  ด่ำงของของเหลวในร่ำงกำย 

ให้อยู่ที่  7.0  -  7.4  หรือมีสภำวะเป็นด่ำงเล็กน้อยได้อยู่แล้ว  โดยไม่จ�ำเป็นต้องด่ืมน�้ำด่ำง  นอกจำกนี้กำรด่ืมน�้ำด่ำงหรือ 

เครื่องดื่มที่มีค่ำ  pH  สูงกว่ำ  7  อำจรบกวนกระบวนกำรย่อยอำหำรในกระเพำะอำหำร  เนื่องจำกน�้ำด่ำงท�ำให้ค่ำ  pH  

ของน�้ำย่อยมำกข้ึน

  ทางท่ีดีดื่มน�้าสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม	 เพื่อสุขภาพที่ดี	 โดยการเลือกซื้อน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุ 

ที่ปิดสนิทท่ีมีคุณภาพ	และมีมาตรฐาน	โดยก่อนซื้อให้สังเกต	น�้าต้องใส	ไม่มีตะกอน	ไม่มีสี	ไม่มีกลิ่น	ฝาปิดผนึก	ปิดสนิท	

ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้งาน	ภาชนะต้องสะอาดไม่รั่วซึม	และมีเครื่องหมาย	อย.

เอกสารอ้างอิง	:	
เอกสำรชี้แจงกำรแสดงฉลำก
และกำรกล่ำวอ้ำงสรรพคุณของ
น�้ ำ ด ่ ำ ง ห รื อ น�้ ำ อั ล ค ำ ไ ลน ์  
กองอำหำร ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
อำหำรและยำ 20 ตุลำคม 2563



โดย ดนิตา เทียบโพธิ์ 

  แม้งำน “มหกรรมกญัชา	กญัชง	360	องศา	เพือ่ประชาชน”	ทีไ่ด้จดัขึน้เม่ือวนัที ่5 – 7 มนีำคม 2564 ณ สนำมช้ำง 
อินเตอร์เนชั่นแนล  เซอร์กิต  จ.บุรีรัมย์  ปิดฉำกอย่ำงยิ่งใหญ่ไปแล้ว  แต่ผู้เขียนที่ได้ไปร่วมงำนมีโอกำสสัมผัสบรรยำกำศต่ำง ๆ  
ภำยในงำน และเก็บเกีย่วกจิกรรมทีน่่ำสนใจมำบอกเล่ำให้ทกุท่ำนทรำบค่ะ
 จุดเร่ิมต้นของกำรจัดงำน
  เริม่จำกมปีระกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง ระบช่ืุอยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 มผีลบงัคบัใช้ต้ังแต่วนัท่ี 15 ธนัวำคม 
2563 ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกส่วนของกญัชำ กญัชง ทีไ่ม่จดัเป็นยำเสพตดิ ได้แก่ ใบ กิง่ ก้ำน ล�ำต้น เปลือก รำก และ
เมล็ดกัญชง  รวมถึงสำรสกัด  CBD  และกำกที่เหลือจำกกำรสกัดซึ่งต้องมีปริมำณ  THC  ไม่เกิน  0.2%  น�้ำมันและสำรสกัด 
จำกเมลด็กญัชงสำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ กำรศึกษำวจิยั และกำรผลิตผลติภัณฑ์สขุภำพได้ รวมท้ังกฎกระทรวงฯ กญัชง 
ฉบบัใหม่มผีลบงัคับใช้ตัง้แต่ 29 มกรำคม 2564 แล้ว ซ่ึงเปิดให้คนไทยทกุคนปลูกได้ ใช้ประโยชน์ได้ทกุวตัถปุระสงค์ เป็นพชืเศรษฐกิจ
ตวัใหม่ของประเทศ  ดงันีแ้ล้ว  อย.  จงึร่วมมอืกบัสสจ.บรีุรัมย์  จัดงำนนีข้ึ้นมำเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจทีถ่กูต้อง 
แก่ประชำชนในเรือ่งกฎหมำยดงักล่ำว  โดยมีท่ำนอนทิุน  ชำญวรีกลู  รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ  
ให้เกยีรตเิป็นประธำนเปิดงำน งำนนีค้กึคกัเป็นพเิศษ มปีระชำชนให้ควำมสนใจลงทะเบยีนเข้ำชมงำนมำกกว่ำ 8 พนัคน 
 ภำยในงำนมีอะไรบ้ำง? เมือ่เดินเข้ำไปในงำน จดุแรกสะดดุตำกบับอร์ดนทิรรศกำรขนำดใหญ่ทีด่เูด่นสวยงำม 
แสดงถงึกำรขบัเคลือ่นกญัชำ  กญัชง  ตัง้แต่ต้นน�ำ้  กลำงน�ำ้  ปลำยน�ำ้  มคีวำมก้ำวหน้ำตำมล�ำดบัจนเกดิเป็นกฎหมำยหลำยฉบบั 
ตำมที ่อย. มกีำรเสนอข่ำวไปแล้ว ได้ไปทีห้่องสมัมนำ พบว่ำมหีวัข้อสมัมนำทีน่่ำสนใจทัง้ 3 วนักบัวทิยำกรทีเ่รยีกว่ำดทีีส่ดุของประเทศ 
ผูเ้ขยีนสงัเกตหัวข้อทีมี่ผูเ้ข้ำฟังจ�ำนวนมำก เช่น หวัข้อ “บ้ำนละ 6 ต้น ฝันทีเ่ป็นจรงิ” โดย นพ. กติติ โล่สวุรรณรกัษ์ ผอ.สถำบัน
กญัชำทำงกำรแพทย์ , “จำกใต้ดนิสูบ่นดนิ” โดย อ. เดชำ ศริภัิทร มลูนธิขิวัญข้ำว , “เทคนคิกำรใช้กญัชำรกัษำโรคให้ได้ผล” โดย 
พญ. จนิตนำ มโนรมย์ภทัรสำร , กญัชำกบักำรดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง โดย พญ. สภุำพร มลีำภ คลนิกิเวชกรรมอุ่นใจ , 
“กัญชำครบวงจรกบัอภยัภเูบศร”  โดย  ดร.ภญ.  สภุำพร  ปิตพิร  รพ.เจ้ำพระยำอภยัภเูบศร  ยงัมกีำรท�ำ workshop  ในหวัข้อ 
น่ำสนใจ ได้แก่ กำรท�ำข้ำวเกรยีบกญัชำ , ข้ำวย�ำกญัชำ , ขนมถ้วยฟกูญัชำ , ชอ็คบอลกญัชำ , ซอีิว๊หมกัใบกัญชำ และบำล์มกัญชำ 
มปีระชำชนมำร่วม workshop แต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่ำ 300 คน ทีส่�ำคัญมรีบับริกำรตรวจรกัษำฟรีทีค่ลนิกิกญัชำทำงกำรแพทย์
แบบบรูณำกำร พร้อมทัง้มผีลติภณัฑ์กญัชำ กญัชง จำกวสิำหกจิชุมชนทัว่ประเทศมำจ�ำหน่ำยด้วย ซึง่จำกกำรประมวลบรรยำกำศ
ภำยในงำน พบว่ำประชำชนให้ควำมสนใจเกีย่วกบักำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ในกำรรกัษำโรค  มีควำมสนใจในกำรทีจ่ะน�ำใบกญัชำ 
มำผสมในอำหำร และทีส่อบถำมกนัมำกคือกำรปลกูกญัชงต้องท�ำอย่ำงไร ซ่ึง อย. กไ็ด้จดัเจ้ำหน้ำทีม่ำให้ควำมรู้แก่ประชำชนอย่ำงเต็มที่
  เตม็อิม่กับงำนในครัง้นีท่ี้ได้รบัทัง้ควำมรูค้วำมเข้ำใจในหลำย ๆ ประเดน็ของกญัชำ  กญัชง แล้วยงัทรำบว่ำจะมีกำรจัดงำน 
“มหกรรมกญัชา	กญัชง	360	องศา	เพือ่ประชาชน” กำรแพทย์ก้ำวหน้ำด้วยกญัชำทำงกำรแพทย์ เศรษฐกจิไทยสูเ่ศรษฐกิจโลก
ด้วยกัญชง พชืเศรษฐกิจแห่งอนำคต ในอกี 3 ภำคต่อไป ซ่ึงจะไปจดัทีจ่งัหวัดอะไรนัน้ ตดิตำมกันได้ตำมส่ือต่ำง ๆ ในเรว็วันนีค่้ะ



โดย ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์

บรรณานุกรม
BBC.  (2021).	 แบคทีเรียที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้จักมาก่อน	 ปรากฏตัวบนสถานีอวกาศนานาชาติ.	 สืบค้น  22  มีนำคม  2564,  
  จำก https://www.bbc.com/thai/international-56412350
RT. (2021). Three UNKNOWN microbes found on International Space Station may help grow plants on MARS.  
 สืบค้น 22 มีนำคม 2564, จำก https://www.rt.com/news/518218-microbes-unknown-origin-found-iss/

  ทีมนักจุลชีววิทยำจำกสหรัฐอเมริกำ และอินเดียท�ำงำนร่วมกับองค์กำรนำซ่ำ ได้ค้นพบแบคทีเรียชนิดใหม่ 3 ชนิด 

บนพื้นผิวหลำยต�ำแหน่งของสถำนีอวกำศนำนำชำติ (ISS) โดยนักวิทยำศำสตร์ตั้งชื่อให้แบคทีเรียเหล่ำนี้เพื่อใช้เรียกชั่วครำว

ว่ำ  IF7SW-B2T,  IIF1SW-B5  และ  IIF4SW-B5  โดยแบคทีเรียชนิดใหม่นี้ได้ถูกพบภำยในโมดูลคูโปลำ  (Cupola)  ซึ่งเป็น 

สถำนีวิจัยรูปโดมขององค์กำรอวกำศยุโรปด้วย

  แบคทีเรียชนิดใหม่ท้ัง 3 ชนิดนี้ล้วนเป็นกำรค้นพบใหม่ของวงศ์ Methylobacteriaceae ซ่ึงตระกูลนี้เป็นที่ทรำบ

กันดีว่ำส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืชและช่วยในกำรต่อสู้กับเชื้อโรคพืช นอกจำกนี้ ผลจำกกำรถอดล�ำดับพันธุกรรม หรือ

จีโนมของแบคทีเรียชี้ว่ำแบคทีเรีย IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 และ IIF4SW-B5 อยู่ในตระกูลเดียวกับ Methylobacterium 

ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบทั่วไปในดินและแหล่งน�้ำจืดบนโลก เป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อกำรเกษตร เพรำะช่วยตรึงไนโตรเจน

ท�ำให้พืชเติบโต  และช่วยยับยั้งโรคพืชหลำยชนิด  โดยแบคทีเรีย  IF7SW-B2T  มียีนที่สำมำรถสร้ำงเอนไซม์  ซึ่งจ�ำเป็น 

ต่อกำรสังเครำะห์สำร Cytokinin ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นกำรแบ่งเซลล์ของพืชตรงส่วนรำกและยอดอ่อนได้ดี

  ขณะน้ีมีกำรรวบรวมตัวอย่ำงประมำณ 1,000 ตัวอย่ำง จำกสถำนที่ต่ำง ๆ บนสถำนีอวกำศนำนำชำติและก�ำลังรอ

กำรขนส่งกลับมำยังโลกเพื่อท�ำกำรวิเครำะห์ กำรค้นพบแบคทีเรียชนิดพันธุ์ที่ไม่มีใครรู้จักมำก่อน ทั้งยังพบว่ำมันอยู่รอดและ

เติบโตได้ดีในห้วงอวกำศเช่นนี้  อำจเหมำะต่อกำรน�ำมำพัฒนำเพื่อช่วยในกำรปลูกพืชผลิตอำหำรส�ำหรับกำรตั้งอำณำนิคม

นอกโลกก็ได้  อีกทั้งแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ค้นพบนั้นอำจน�ำมำสร้ำงประโยชน์ทำงกำรแพทย์  หรือในอุตสำหกรรมต่ำง  ๆ  

ได้ในวงกว้ำงมำกข้ึนก็เป็นได้

แบคทเีรยีชนดิใหม่
ถกูพบบนสถำนอีวกำศนำนำชำติ
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โดย จิตรา เอือ้จติรบ�ารงุ / เกศิน ีใจปลืม้ 

เช็กให้ชัวร์ 
ก่อนที่จะแชร์ 

เมือ่ทอ้งเสยี ตอ้งกนิ
ยำหยดุถำ่ย จรงิหรอืไม ่?

  สภำพอำกำศบ้ำนเรำเข้ำสู ่หน้ำร้อนทีไร  โรคที่มำ

ควบคู ่กันเป็นประจ�ำคงหนีไม่พ้นโรคท้องเสีย  ที่มีสำเหต ุ

มำจำกอำหำรบูดเน่ำ  เสียเร็วกว่ำปกติ	 คนจ�านวนไม่น้อย 

มกัเข้าใจว่า	ถ้าท้องเสยีต้องกนิยาหยดุถ่าย	แต่อนัทีจ่รงิแล้ว	

ควรใช้ยาเมื่อจ�าเป็นเท่านั้นนะคะ  ในบทควำมนี้จะพำมำ

ท�ำควำมรู้จักกันว่ำยำหยุดถ่ำยคืออะไรและเมื่อไหร่ที่ควรใช้

ยำหยุดถ่ำย

 ยาหยดุถ่าย มตีวัยำส�ำคญัทีช่ือ่ว่ำ Loperamide 

เป็นยำที่ใช้

  1.  บรรเทำอำกำรท้องเสียชนิดเฉียบพลันที่ไม่มี 

    อำกำรแทรกซ้อน (ไม่มีอำกำรติดเชื้อ)

  2.  ท้องเสียขณะท่องเที่ยวที่ไม่มีอำกำรติดเชื้อ

          โดยทั่วไปแล้วยำตัวนี้ไม่ได้เป็นยำทำงเลือกแรกในกำร

รกัษำอำกำรท้องเสยี เพรำะยำนีไ้ม่ได้มฤีทธิฆ่์ำเชือ้ทีเ่ป็นสำเหตุ

ของกำรท้องเสีย  แต่เป็นยำท่ีช่วยหยุดถ่ำยเท่ำนั้น  หำกกิน

เข้ำไปแล้วอำจท�ำให้เชือ้ทีเ่ป็นสำเหตทุีท่�ำให้เกดิอำกำรท้องเสีย

ไม่ถูกขับออกจำกร่ำงกำย  ส่งผลให้ร่ำงกำยก�ำจัดเชื้อได้ช้ำลง 

และเป็นผลเสีย ท�ำให้ท้องอืด ปวดแน่นท้องมำกขึ้น และอำจ

ท�ำให้อำกำรรุนแรงข้ึนได้  ดังนั้น  ยำชนิดนี้จึงใช้เมื่อจ�ำเป็น

เท่ำนั้นไม่ควรซื้อยำมำกินเอง ต้องปรึกษำแพทย์ หรือเภสัชกร

ก่อนใช้ยำทุกครั้ง

         ทั้งนี้ หำกคุณผู้อ่ำนมีอำกำรท้องเสีย กำรดูแลที่ถูกต้อง 

คือ  ให้รับประทำนอำหำรอ่อนย่อยง่ำย  เช่น  ข้ำวต้ม  โจ๊ก 

หรือน�้ำข้ำว  เพื่อป้องกันกำรขำดสำรอำหำร  และค่อย  ๆ  จิบ 
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ผงน�้ำตำลเกลือแร่  (Oral  Rehydration  Salts,  ORS)  เพื่อ

ป้องกนัอำกำรขำดน�ำ้และเกลือแร่ทีเ่สียไปจำกอำกำรท้องเสยี 

โดยหลังจำกแกะเกลือแร่ออกมำจำกซองแล้ว  ควรดื่มให้หมด

ภำยใน 24 ชั่วโมง

  ส่วนกรณีที่มีอำกำรท้องเสียรุนแรง  เช่น  คลื่นไส ้

อำเจยีน อจุจำระเป็นมกูปนเลอืด มไีข้สงูกว่ำ 38.5 องศำเซลเซียส 

และมีอำกำรท้องเสียนำนกว่ำ  48  ชั่วโมง  แนะน�ำให้รีบไป 

พบแพทย์โดยด่วน  เพ่ือหำสำเหตุท่ีท�ำให้เกิดอำกำรท้องเสีย

และรับกำรรักษำอย่ำงทันท่วงทีนะคะ

  สุดท้ำยนี้  ท้องเสียเป็นอำกำรที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ 

อยู่บ่อยครั้งในชีวิตประจ�ำวัน นอกจำกกำรรับประทำนยำแล้ว 

ก็ต้องหมั่นดูแลตนเอง ตำมวิธีง่ำย ๆ ดังนี้

  1.  กินอำหำรสะอำด ปรุงสุก ย่อยง่ำย

  2.  หลีกเลี่ยงอำหำรหมัก ดอง

  3.  หมั่นล้ำงมือให้สะอำด

  4.  พักผ่อนให้เพียงพอ 



ประชุมคณะกรรมกำรยำตำ้นจลุชพีแหง่ชำติ 

แถลงข่ำว
สง่เสริมกญัชงเป็นพืชเศรษฐกจิ

อย. รว่มกบัต�ำรวจกองปรำบ
แถลงข่ำวจบัถงุมือปลอม 

นพ.	 เกียรติภูมิ	 วงศ์รจิต	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรยำต้ำนจุลชีพแห่งชำติ  เมื่อวันที่  24  มีนำคม  2564  ณ  ห้องประชุม 
ชัยนำทรนเรนทร อำคำร 1 ชั้น 2 ตึกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

นพ.	 ธงชัย	 กีรติหัตถยากร	 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พร้อมด้วย นพ. ไพศำล ดัน่คุม้  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ  และนำยพเิชษฐ์  วริยิะพำหะ  อธบิดกีรมวชิำกำรเกษตร 
ร่วมกนัแถลงข่ำว  กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกบักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ส่งเสริมกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ  เพื่อสร้ำงรำยได ้ 
เมื่อวันท่ี  23  มีนำคม  2564 ณ ห้องประชุมชัยนำทรนเรนทร  
อำคำร 1 ชัน้ 2 ตกึส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ภญ.	 สุภัทรา	 บุญเสริม	 รองเลขาธิการฯ	 อย.  ร่วมกับ 
พล.ต.ต. สวุฒัน์ แสงนุม่ ผบก.ป. และพ.ต.อ. มนตร ีเทศขัน 
รอง ผบก.ป. แถลงข่ำวจับถุงมือยำงทำงกำรแพทย์ปลอม 
มูลค่ำกว่ำ  500  ล้ำนบำท ณ  ย่ำนล�ำลูกกำ  จ.ปทุมธำนี  
เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2564
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สวสัดีค่ะทกุท่าน พบกบั Smart Reward ประจ�าเดือนเมษายน 
2564 ฉบบันี ้เรามาประกาศรายชือ่ผู้โชคดปีระจ�าเดือนกมุภาพนัธ์ 
2564 กนัค่ะ จะเป็นใครกนับ้างไปตดิตามกนัได้เลยค่ะ

วัตถุประสงค์	Smart	Life	by	อย.
  1.  เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ข่ำวสำรและกำรด�ำเนินงำนต่ำง  ๆ  ของส�ำนักงำน 
    คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
  2. เพือ่เผยแพร่กจิกรรมควำมเคลือ่นไหว รวมทัง้ผลงำนเด่นเกีย่วกบังำนคุม้ครอง 
    ผูบ้รโิภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ  
  3. เพือ่เป็นสือ่กลำงให้แก่เครอืข่ำยงำนคุม้ครองผูบ้รโิภคด้ำนผลติภัณฑ์สขุภำพ 
    ในกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และกำรด�ำเนินงำน
  4. เพื่อเผยแพร่สำระน่ำรู้ รวมถึงแง่คิดที่น่ำสนใจ

บรรณาธิการบริหาร : 
  นพ. ไพศำล ดั่นคุ้ม 
ท่ีปรกึษา :  
  ภก. มรกต จรูญวรรธนะ 
บรรณาธิการ	: 
  ภก. เลิศชำย เลิศวุฒิ

สถานที่ติดต่อ	
กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
โทรศพัท์ 0 2590 7117, 0 2590 7123 
โทรสำร 0 2591 8474
e-mail : smartlife@fda.moph.go.th 
พมิพ์ที	่บรษิทั ทเีอส อนิเตอร์พริน้ท์ จ�ำกดั

อย่าลืมติดตาม Smart Reward กันนะคะ ^^

รีบส่งค�าตอบ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ 
smartlife@fda.moph.go.th 

ผู้โชคดีจะได้รับ พวงกุญแจควอลิตี้ อวอร์ด จ�านวน 10 รางวัล

โดย กรกมล พิพัฒนภ์มูิ

เฉลยค�าตอบประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2564

	 1.	ค�าถาม	ผู้ท่ีมีความเสี่ยงใดบ้าง	ควรระมัดระวังในการบริโภคน�้ามันปลา
เฉลย	 1.  ผู ้ที่ก�ำลังจะเข้ำรับกำรผ่ำตัด  ควรหยุดรับประทำนน�้ำมันปลำ 
ก่อนเข้ำรับกำรผ่ำตัดอย่ำงน้อย 14 วัน
      2.  ผู้ที่มีแผลในกระเพำะอำหำร
      3.  ผู้ที่ด่ืมสุรำ
      4.  ผู ้ที่กินยำลดควำมดันโลหิตหรือผู้ท่ีมีควำมดันโลหิตต�่ำ  เพรำะ 
อำจท�ำให้เกิดภำวะควำมดันโลหิตต�่ำเพิ่มขึ้นได้
	 2.	ค�าถาม	 การปลูกกัญชง	 พืชเศรษฐกิจตัวใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที ่
เท่าไหร่	และใครสามารถปลูกได้บ้าง
เฉลย	 มีผลบังคับใช้  29 มกรำคม 2564 ทุกภำคส่วน ทั้งเกษตรกร ภำครัฐ 
เอกชน และประชำชนทั่วไป สำมำรถขออนุญำตปลูกได้ทุกวัตถุประสงค์

ส�าหรับค�าถามชิงรางวัลในฉบับนี้ก็คือ
1. น�้ำด่ำง คือ น�้ำอะไร ? 
2. จงยกตัวอย่ำงข้อควำมกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพที่ไม่ได้รับอนุญำต (มำอย่ำงน้อย  
  3 ตัวอย่ำง)
3. งำนมหกรรมกัญชำ  360  องศำเพ่ือประชำชน  จัดขึ้นเมื่อวันที่เท่ำไหร่  และ 
  สถำนที่ใด ?

อย่าลืมส่งค�าตอบกันมาเยอะ ๆ นะคะ 
หมดเขตส่งค�าตอบ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  

ผูโ้ชคดีฉบบัเดอืนกมุภาพันธ ์2564
กระเปา๋ อย. ควอลติี ้อวอรด์ 

1.  คุณอิงฟ้ำ   หมุนค�ำ  
2. คุณนิซำลีฮะห์   เจ๊ะอำลี  
3. คุณศิวำภรณ์   โภคภิรมย์ 
4. คุณณัฐนพินท์   พิมพ์วัน
5. คุณศิรินันท์   ต้นชมพู 
6. คุณเจนจิฬำ  เสริฐสูงเนิน
7. คุณพิมลวรรณ   อ่อนประเสริฐ 
8. คุณธำริดำ   แก้วหลวง 
9. คุณนิลวรรณ   ธำรจักร 
10. คุณณีรนันท์   วีระพล
11. คุณอุษำ   กิจคลอน 
12. คุณรสสุคนธ์    หิรัญรัตสำย
13. คุณอรวรรณ   กมลมำตยำกุล 
14. ด.ญ.ปรำณปรียำ   ถิระวุฒิ
15. คุณสิวำรี   ศรีสวัสดิ์ 
16. คุณมันตำ   สิทธิวำงค์กุล
17. คุณภำวินี   ติวงค์ 
18. คุณบุญยัง   นิพนธ์แก้ว    
19. คุณวัชรำภรณ์   วชิรพำหุ  
20. คุณอติรุจ   สรพิพัฒน์ 
21. คุณนฤมล   กองสุวรรณ   
22. คุณวิภำรัตน์   ดวงฤทัย
       


