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1. เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ ด้ า นผลิ ต ภั ณฑ์ สุ ข ภาพสู่ ก ลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
อย.น้อย
2. เพื่ อ เป็ น สื่ อ ก ลาง สำ � ห รั บ เ ค รื อ ข่ า ย
อย.น้ อ ย ในการถ่ า ยทอดประสบการณ์ แ ละการ
ดำ�เนินงานต่าง ๆ
3. เพื่อให้เครือข่าย อย.น้อย มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด เป็นหนึ่งเดียว

เจ้าของ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

บก.ทักทาย
สวัสดี ครับ เพื่อน ๆ ชาว อย.น้อย ทุกคน
ตอนนีเ้ ริ่มเข้าสูฤ่ ดูรอ้ นกันแล้ว ฤดูรอ้ นแบบนีห้ ลายคน
อาจก�ำลังคิดถึงหาดทรายสีขาว น�้ำทะเลสี ใส หรือ
อาจจะคลายร้อนด้วยไอศกรีมเย็น ๆ เพือ่ น ๆ วางแผน
ไปเทีย่ วที่ ไหนกันบ้าง... หากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์
ในเดือนเมษายน ต้องเดินทางกันด้วยความระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับ
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพือ่ น...ถึงเพือ่ น” ฉบับนี้ เราขอน�ำเสนอข่าวสาร
สาระดี ๆ เริ่มด้วยคอลัมน์แรกที่จะท�ำให้เพื่อน ๆ ได้อัพเดพข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ
กับ “อัพเดท อินเทรนด์” ในฉบับนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องของแอปเปิ้ลที่มีข ่าวว่า
ปนเปื้อน “ลิสเทอเรีย” สารปนเปื้อนชนิดนีเ้ ป็นอันตรายหรือไม่ อย่างไร ติดตามได้
ในเล่ม เรื่องต่อมาเราขอแนะน�ำการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค และเรื่องสุดท้ายเป็นการเตือนผู้บริโภคที่ชอบสั่งซื้อสินค้า
ผ่านทางเว็บไซต์ เพราะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ คอลัมน์
ต่อมาส�ำคัญไม่แพ้กนั กับกิจกรรมการลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มโรงเรียน อย.น้อย จะเป็น
โรงเรียนอะไรนั้น ต้องติดตามกันในคอลัมน์ “อย.น้อย กระจายข่าว” ตามมาด้วย
คอลัมน์ “ดาวเด่น อย.น้อย” เราขอแนะน�ำเพื่อน ๆ ทุกคน ให้ร้จู ั กกับประธาน
ชมรม อย.น้อย คนส�ำคัญ ที่มีหน้าที่และบทบาทในการด�ำเนินโครงการ อย.น้อย
ในโรงเรียน จะเป็นใครและโรงเรียนอะไรนั้นติดตามในเล่มได้เลยครับ
สุดท้ายนีข้ อฝากเรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดโลกร้อน โดยวิธีง่าย ๆ
คือ 1. ปิดไฟดวงที่ ไม่ได้ ใช้ 2. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ ในอุณหภูมิที่
เหมาะสม (25 – 26 ํC) 3. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังการใช้งาน
เพี ยงเท่านี้เราก็ช ่วยประหยัดพลังงานได้แล้วนะครั บ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
เพื่อวันข้างหน้าที่สดใสนะครับ
ภก.วีระชัย นลวชัย
ผู้อ�ำนวยการกองพั ฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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อัพเดท อินเทรนด์
กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับคอลัมน์ “อัพเดท อินเทรนด์” คอลัมน์ทจี่ ะพาเพือ่ น ๆ มาอัพเดทข่าวสารผลิตภัณฑ์
สุขภาพ มาอัพเดทเรื่องแรกกันเลยดี กว่าค่ะ.... เรื่องแรกนั้นขอน�ำเสนอข่าวที่ท�ำให้ผู้บริโภคตื่นกลัวการบริโภคแอปเปิ้ล
ในช่วงเดือนมกราคม 2558 ที่ผ ่านมา ว่าสหรัฐอเมริกามีการเรียกคืนแอปเปิ้ลปนเปื้อนเชื้อลิสเทอเรีย (Listeria) นั้น
ทาง อย.ได้ท�ำการตรวจสอบแล้วว่าแอปเปิล้ พั นธุก์ าล่า และแกรนนีส่ มิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best”
หรือ Big B จากบริษัท Bidart Bros ที่มีการปนเปื้อนเชื้อลิสเทอเรีย ดังกล่าว ไม่มีการน�ำเข้ามาในประเทศไทย
ส�ำหรับ เชื้อลิสเทอเรีย (Listeria) ส่วนมากพบในผัก ผลไม้ ซึ่งปกติทั่ วไปใช้วิ ธีการล้างด้วยน�้ำเปล่าก็ออกแล้ว ซึ่งที่ผ ่านมา
พบว่าการก่อ ให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพในคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็ง แรงนั้นมีจ�ำนวนน้อยมาก
แต่ส�ำหรับ เด็กทารก หญิงมีครรภ์ คนชรา หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ต้องระมัดระวัง
มากกว่าคนปกติทั่วไป เพราะอาจท�ำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง
หนาวสั่น และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิ ตและเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์อีกด้วย
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปลอดเชื้อโรคในการบริโภคผัก ผลไม้ควรล้างท�ำความสะอาด
และปอกเปลือกก่อนรับประทาน และที่ส�ำคัญเพื่อน ๆ ต้องใส่ ใจในการเลือกซื้อผัก
ผลไม้ หรืออาหารชนิดอื่น ๆ ด้วย เรื่องต่อมาเราขอแนะน�ำการเลือกซื้ออาหารในช่วง
หน้าร้อน ดังนี้ อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ นั้น ต้องมีสภาพปกติ เนื้อแน่น สีสม�่ำเสมอ
ตามธรรมชาติ ปราศจากกลิ่นที่น่ารังเกียจ ทาง อย.ไม่อนุญาตให้ ใช้สี ในเนื้อสัตว์ทุกชนิด
ผัก ผลไม้ การเลือกซื้อผัก ผลไม้ ควรเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนจากการเจาะของแมลงบ้าง
เลือกบริ โภคผัก ผลไม้ตามฤดูกาล หรือผักพื้นบ้าน เลือกผักใบมากกว่าผักหัว เพราะผักหัว
จะสะสมสารพิษได้มากกว่า เมื่อเลือกซื้อผัก ผลไม้ตามต้องการแล้ว เพื่อน ๆ ยังสามารถลดสารตกค้างของสารก�ำจั ด
แมลง ศัตรูพืช ได้โดยใช้โซเดี ยมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน�้ำอุ่น 20 ลิตร แช่ผัก ผลไม้นาน 15 นาที
ส่วนผัก ผลไม้ที่ต้องปอกเปลือก ควรล้างน�้ำสะอาดก่อนปอกเปลือก อาหารพร้อมบริ โภค ผู้บริโภคควรอ่านฉลากก่อน
การเลือกซื้อ หรือใช้ ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเลขสารบบอาหารบนฉลาก เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่ก�ำลังเป็นที่นยิ มของคนในยุคของ Social media ที่จะท�ำอะไรคงหนีไม่พ้นสื่อสังคม
ออนไลน์ แม้กระทั่ งการซื้อยา ในปัจจุบันมีการสั่งซื้อยาจากต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งหากพบว่า มีการน�ำเข้ายา
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะยาเป็นเม็ดหรือแคปซูลหรือในลักษณะอื่ น ๆ ที่มีส่วนประกอบของวิ ตามิน เกลือแร่
โสม สมุนไพร หรือสารสกัดต่าง ๆ เป็นต้น เข้ามายังประเทศไทย เจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ส่งสินค้าเร่งด่วน
เช่น DHL , FedEx เป็นต้น จะต้องด�ำเนินการน�ำสินค้าไปตรวจสอบ หากเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา (อย.)
ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้านั้นไม่ได้ขึ้นทะเบี ยนให้ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาตน�ำเข้าก็จะไม่สามารถ
อนุญาตให้น�ำสินค้านั้นเข้ามาในประเทศไทยได้ ขอเตือนเพื่อน ๆ ทุกคนว่าหากต้องการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพผ่านทางเว็บไซต์ควรทราบถึงข้อก�ำหนดและแนวปฎิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการน�ำเข้า
สินค้าผ่านด่านอาหารและยา เพราะหากสั่งซื้อไปแล้วอาจไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่ง ท�ำให้
เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์
ชาว อย.น้อย ทุกคน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ อย. ด้วย หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ใดที่สงสัยว่าโฆษณาเกินจริ ง ผิ ด กฎหมายหรื อลักลอบน�ำเข้า หรื อจ�ำหน่าย สามารถ
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจั งหวัด หรือที่สายด่วน อย. 1556
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท�ำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และด�ำเนินการทางกฎหมายต่อไป
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อย.น้อย กระจายข่าว

พบกันเป็นประจ�ำอีกเช่นเคยกับคอลัมน์ “อย.น้อย กระจายข่าว”
วันนีเ้ ราขอกระจายข่าวการลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชมกิจกรรมโครงการ อย.น้อย
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพั นธ์ 2558 ที่ผ ่านมา นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) พร้ อ มคณะ ได้ ล งพื้ นที่ เ ยี่ ย มชมกิ จ กรรมโครงการ อย.น้ อ ย
ของโรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
อย.น้อย ระดับดี เยี่ยม ปี 2555 - 2557
ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียน อย.น้อย โรงเรียนสว่างแดนดิน ครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีการแสดงของ เพื่อน ๆ
นักเรียน ในเรื่อง “เพราะความสวย...รอไม่ได้” เป็นการให้ข้อคิดในเรื่องการเลือก
ใช้ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ เ ครื่ อ งส�ำอางและการโฆษณาเกิ นจริ ง เพราะความสวย
ความหล่อเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่อย่าหลงเชื่อค�ำโฆษณาเกินจริงจน
ท�ำให้ตนเองได้รั บอันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ควรเลือกซื้อ เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้ ไม่ควรซื้อจากตลาดนัด
รถเร่ แผงลอย เพราะผลิ ต ภั ณฑ์ เหล่ า นั้ น อาจไม่ ไ ด้ มาตรฐานหรื อ
ผิ ดกฎหมาย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเอง ต่อจากการแสดงบทบาท
สมมุติแล้ว เป็นการแสดง “ล�ำเพลินเชิญเที่ยวสกลฯ” และ “เอ้คราม
งามสกลฯ” ซึ่ ง เป็ น การแสดงที่ ส วยงาม และสร้ างความประทั บ ใจ
กับผูเ้ ยีย่ มชมเป็นอย่างมาก นอกจากการแสดงบนเวทีแล้ว ยังมีนทิ รรศการ
ให้ความรู้จากโรงเรี ยนสว่างแดนดิน และนิทรรศการจากเครื อข่าย
โรงเรียน อย.น้อย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน โรงเรียนกุสุมาลย์
พิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียน
บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 และเครือข่ายอื่ น เช่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจั งหวัดสกลนคร โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ฯ ได้ ให้ความส�ำคัญกับโครงการ อย.น้อย เข้าร่วมจั ดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงาน
กันมากมาย
เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อน ๆ การลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม
อย.น้ อ ย โรงเรี ย นสว่ างแดนดิ น จ.สกลนคร ในครั้ ง นี้มี ทั้ ง ความรู้
ความบันเทิง ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนสว่างแดนดิน ส�ำนักงานสาธารณสุข
จั งหวัดสกลนคร และผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ครั้งนี้ ในโอกาสหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร เราสัญญาว่าจะน�ำมาฝากเพือ่ น ๆ
กันอย่างแน่นอนค่ะ....
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คลังปัญญา
ภัยร้าย...ที่แฝงในอาหารทอด
อาหารทอด เป็นอาหารที่เด็ก ๆ โปรดปราน เพราะมันทั้ งกรอบและอร่อย ไม่ว่าจะเป็น ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด
มันฝรั่งทอด ฯลฯ เดินผ่านร้านพวกนีท้ ีไร อดใจไม่ไหวที่จะต้องซื้อติดไม้ติดมือมารับประทาน ทั้ ง ๆ ที่ร้วู ่าเสี่ยงต่อ
สุขภาพ การรั บ ประทานอาหารทอด นอกจากจะได้รั บไขมันในปริ มาณที่สูงแล้ว ยังมีภัยร้ายอื่ นอีกมากมาย
โดยเฉพาะน�้ำมันที่ ใช้ประกอบอาหารหลาย ๆ ครั้ง ความชื้นของอาหารและออกซิเจน
จากอากาศจะเร่งการเสื่อมสลายของน�้ำมัน ก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คือ สารกลุ่มโพลาร์ (Polar compound) และกลุ่มโพลี ไซคลิก อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (PAHS) ที่สามารถสะสมในร่างกายและส่งผลกระทบต่อการ
ท�ำงานของเซลล์ ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง หากรับ ประทานอาหารที่ ใช้น�้ำมัน
ทอดซ�้ำ ก่อให้เกิดมะเร็งตับ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจอี ก ด้ ว ย ไม่ ใช่ เพี ย งแค่ ผู ้ บ ริ โ ภคเท่ า นั้ นที่ จ ะได้ รั บ อั น ตราย
แต่ ผู ้ ป ระกอบอาหารก็ ไ ด้รั บอันตรายเช่นเดี ยวกั น โดยหากผู ้ ป ระกอบอาหารสู ด ดม
ไอระเหยจากน�้ำมันที่ทอดอาหารเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด
น�้ำมันที่ ใช้ประกอบอาหารแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ และความเหมาะสมในการ
ใช้งานที่แตกต่างกัน มาดูกันสิว่าน�้ำมันที่ ใช้ประกอบอาหารแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ
อย่างไร

คุณสมบัติของการใช้น้ำ�มันแต่ละประเภท
จุดเกิดควัน (C)

ประเภทของน�้ำมัน

160 ํC

น�้ำมันถั่วเหลือง

254 ํC

น�้ำมันร�ำข้าว

191 ํC
107 ํC
177 ํC
235 ํC

คุณสมบัติ/ความเหมาะสมของการใช้
- เหมาะส�ำหรับท�ำอาหารทุกชนิด
- จุดเกิดควันต�่ำ ไม่ควรใช้กับความร้อนสูงเกินไป

- มีจุดเกิดควันสูง เหมาะส�ำหรับท�ำอาหารทุกประเภท
- เป็นแหล่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล
ในเลือดและลดการเกิดโรคหัวใจ
น�้ำมันมะกอก
- มีหลายระดับคุณภาพ แต่ละระดับก็น�ำไปปรุงอาหารได้แตกต่างกัน
น�้ำมันดอกทานตะวัน - มีจุ ดเกิดควันต�่ำและเหมาะกับการน�ำมาปรุงอาหารที่ ใช้ความร้อน
ระดับปานกลาง อย่างการผัด
น�้ำมันงา
- มีจุดเกิดควันต�่ำ เหมาะส�ำหรับปรุงอาหารที่ ไม่ต้องใช้ความร้อน เช่น
การท�ำน�้ำมันสลัด น�้ำจิ้ ม หรือใส่เพื่อดับกลิ่นคาวของอาหารทะเล
น�้ำมันปาล์ม
- มีจุดเกิดควันสูง ทนความร้อนได้สูงเหมาะส�ำหรับน�ำมาทอด
- มีไขมันอิ่มตัวสูง เพิ่มความสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
- นิยมน�ำไปผสมกับน�้ำมันชนิดอื่น เพื่อท�ำให้ราคาถูก
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”
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ดาวเด่น อย.น้อย
ดาวเด่น อย.น้อย ฉบับนีเ้ พื่อน ๆ หลายคนคงคุ้นหน้า คุ้นตา กันบ้างแล้ว มาท�ำความรู้จั กกับดาวเด่นของโรงเรียน
สว่างแดนดิน จ.สกลนคร กันดี กว่าค่ะ ในกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียน อย.น้อย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพั นธ์ 2558
เรามาฟังความรู้สึกของเพื่อน ว่ารู้สึกอย่างไรที่ โรงเรียนสว่างแดนดินได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน
อย.น้อย ในครั้งนี้
มาฟังความรู้สึกของเพื่อนกันเลยจ้า...
		 นายอภิสิทธิ์ แก้วเจริ ญ (เปเล่ห์) ประธานชมรม อย.น้อย
		 เปเล่ ห ์ ประธานชมรม อย.น้ อ ย โรงเรี ย นสว่ างแดนดิ น จ.สกลนคร
กล่าวว่า“ผม ครูและนักเรียนในชมรม อย.น้อย โรงเรียนสว่างแดนดิน ทุกคนรู้สึกดี ใจ
ภาคภูมิ ใจ และเป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ความส�ำคัญ
กับโครงการ อย.น้อย และคัดเลือกโรงเรียนสว่างแดนดินของเราให้เป็นตัวแทนโรงเรียน
อย.น้อย ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม อย.น้อย ในครั้งนี้ ส�ำหรับการเยี่ยมชมกิจกรรม
อย.น้อย ในวันนีเ้ ราเตรียมการแสดงบนเวทีทั้ งหมด 3 ชุด ซึ่งแต่ละชุดนั้น ผู้แสดงล้วนเป็น
นักเรียนในโครงการ อย.น้อย ทั้ งหมด นอกจากการแสดงบนเวทีแล้ว เรายังมีบอร์ด
นิทรรศการให้ความรู้จากโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ “พี่ สอนน้อง” อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมหลักที่ โรงเรียนด�ำเนินการ ได้แก่
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ผ ่านเสียงตามสาย กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในโรงเรียน กิจกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
กิจกรรมติดตาม สอดส่องดูแล เกี่ยวกับฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีกิจกรรมที่ส�ำคัญอีก
2 กิจกรรมคือ โครงการสร้างเครือข่าย อย.น้อย และโครงการ อย.น้อย (พี่ สอนน้อง) นอกจากนั้น ยังมีการตรวจสอบสาร
ปนเปือ้ นในอาหารเป็นประจ�ำทุกเดือน ซึง่ ในแต่ละครั้งเราก็จะไปให้ความรู้ ในเรื่องการเลือกซือ้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอย่าง
ปลอดภั ย การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งส�ำอาง วั ต ถุ อั น ตรายในครั ว เรื อ น การตรวจสอบสารปนเปื ้ อ นในอาหารเป็ น ต้ น
เมือ่ ให้ความรูแ้ ล้วเราจะให้นอ้ ง ๆ มาสรุปความรูท้ ี่ ได้ เป็นการแชร์ความรู้ ความเข้าใจที่ ได้ในกิจกรรม นอกเหนือจากกิจกรรม
ที่จั ดเป็นประจ�ำแล้วนั้น ผมอยากให้โครงการ อย.น้อย ของเรามีช่องทางกระจายความรู้ที่เพิ่มขึ้น เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร
และกิจกรรม อย.น้อย ของแต่ละโรงเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางสื่อโทรทั ศน์ ขณะนีผ้ มศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในปีหน้าก็จะมีประธานชมรม อย.น้อย คนใหม่ ผมอยากฝากน้อง ๆ ให้สานต่อกิจกรรมโครงการ
สร้างเครือข่าย อย.น้อย และโครงการ อย.น้อย (พี่ สอนน้อง) อย่างต่อเนื่อง ต้องใส่ ใจการอ่านฉลากก่อนซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่าง ๆ ทุกครั้ง หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมกรุบกรอบ ฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) จะช่วยให้ทุกคน
เลือกบริ โภคอาหารที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้ง่ายขึ้น เพราะฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) อ่านง่าย เข้าใจง่าย
และที่ส�ำคัญควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนฉลาก จะท�ำให้พื่อน ๆ บริ โภคอาหารได้อย่างถูกหลักโภชนาการและห่างไกล
จากโรคอ้วนด้วยนะครับ สุดท้ายนีผ้ มรู้สึกดี ใจมากที่ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อย.น้อย ได้ร่วมท�ำกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และขอให้โครงการ อย.น้อย มีความเข้มแข็ง และมั่นคงตลอดไป อยากให้รุ่นน้องได้รับ
ความรู้และประโยชน์จากโครงการ อย.น้อย อย่างที่ผมได้รับครับ”
ว้าว ๆ ๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อน ๆ กับดาวเด่น อย.น้อย คนนี้ เก่งจริง ๆ เลยนะคะ แต่ดาวเด่น อย.น้อย
ของเรายังไม่หมดแค่นนี้ ะคะ จะเป็นใครต่อไปนั้น รอติดตามในฉบับหน้า...
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เอ๊ะ ! สงสัยจัง
“ยา” มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อใช้ป้องกัน บ�ำบัด บรรเทา รักษาโรค หรืออาการของโรคชนิด ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละโรค
แต่ละอาการ หรือแต่ละช่วงวัย ล้วนมีความแตกต่างกัน การใช้ยาเราควรใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ ให้ถูกโรค ถูกคน
ถูกเวลา ถูกขนาดและที่ส�ำคัญต้องถูกวิธีด้วยนะคะ วันนีเ้ ราจะมาแนะน�ำ ยาปฏิชีวนะ และ ยาแก้อักเสบ ว่ายาทั้ง 2 ตัวนี้
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
ในทางการแพทย์ ยาปฏิชีวนะ กับ ยาแก้อักเสบนั้น เป็นยาคนละชนิดกัน
มาเริ่มที่ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic drug) กันเลยดี กว่า ยาปฏิชีวนะ เป็นยาที่ ใช้ ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้ ในโรค
ติด ต่อต่าง ๆ เช่น แผลหนอง ต่อมทอนซิลอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น กลุ่มยาที่จั ดว่าเป็นยาปฏิชีวนะ ได้แก่
ยาเพนนิซิลลิน เตตร้าซัยคลิน อีริโทรมัยซิน นอร์ฟอกซาซิน ยาประเภทนีต้ ้องกินจนครบก�ำหนดโดยอาจเป็น 5 วัน
หรือมากกว่านั้น ขึ้นกับชนิดของโรค ภาวะของโรค เพื่อการรักษาที่ดี และที่ส�ำคัญเพื่อป้องกันการดื้อยา
ส่วนยาแก้อักเสบ (Anti – inflammatory drug) เป็นยาที่มีฤทธิ์ ในการลดภาวะการณ์อักเสบต่าง ๆ ซึ่งอาการ
อักเสบจะแสดงออกด้วยอาการ ปวด บวม แดง ร้อน เช่น การอักเสบของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการท�ำงานหนัก โรคเกาต์
เป็นต้น กลุ่มยานีอ้ าจจะส่งผลข้างเคียงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารผู้ป่วย ดังนั้นต้องรับประทานหลังอาหารทั นที
และอาจหยุดยาได้หากมีอาการดีขึ้น

มุมนี้ของเพื่อน
“มุมนีข้ องเพื่อน” เป็นพื้นที่ส�ำหรับ เพื่อน ๆ ที่
สนใจสามารถส่งผลงานสื่อเผยแพร่ความรู้ของตนเอง
เข้ามาร่วมสนุก เชิญทางนี้เลยจ้า อยากจะเขี ยนเล่า
ประสบการณ์ วาดภาพการ์ ตู น ประกอบค�ำบรรยาย
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถส่งผลงานเข้า
มาทีก่ อง บก. โดยเขียนหัวข้อผลงานว่า “มุมนีข้ องเพือ่ น”
แล้ ว มาลุ ้ น กั นว่ า ผลงานของเพื่ อ นคนไหนจะอยู ่ ใน
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” ฉบับต่อ
ไปของเรา ของรางวัลมากมายรอเพื่อน ๆ อยู่นะคะ
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เกร็ดชวนรู้
อากาศร้อน ๆ แบบนี้ จะรับประทานอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะ เพราะว่า
อากาศร้อนเหมาะกับการเจริ ญเติบโตของเชื้อจุ ลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ
โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์มี 2 แบบ คือ
1. เกิดจากการบริ โภคอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุ ลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรคเข้าไป และ
จุลนิ ทรียเ์ หล่านีก้ เ็ ข้าไปเจริญเติบโตในร่างกาย ท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ในทีส่ ดุ จุลนิ ทรียเ์ หล่านีส้ ว่ นใหญ่เป็นกลุม่
Enterobacteriaceae เช่น Salmonella , E.coli , Shigella , Yersinia
2. เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษที่เชื้อจุลินทรีย์สร้างขึ้นไว้ ในอาหารอยู่ก่อนแล้ว เมื่อบริโภคเข้าไป
ก็จะก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้น เช่น Staphylococcus aureus , Clostridium botulinum
ใครไม่อยากท้องเสียควรปฎิบัติตามดังนี้
1. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร รวมถึงล้างท�ำความสะอาดอุปกรณ์เตรียมอาหารและ
พื้นครัว
2. แยกอาหารดิบ และปรุงสุกออกจากกัน เพราะจุลินทรีย์อาจถ่ายเทจากอาหารดิบ
ไปสู่อาหารสุกได้
3. ปรุงอาหารให้สุกทั่ วถึง โดยใช้ความร้อนไม่น้อยกว่า 70 ํC
4. เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และใช้น�้ำสะอาดในการปรุงอาหาร ฯลฯ
ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ด้วยนะคะ
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

