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บก.ทักทาย
สวัสดี ชาว อย.น้อย ทุกคนครับ จดหมายข่าว
อย.น้อย “จากเพือ่ น...ถึงเพือ่ น” ฉบับนีม้ ขี า่ วสาร และ
กิจกรรมดี ๆ มาฝากกันมากมาย เริ่มด้วย ข่าวสาร
ที่หลายคนคงติดตามทางสื่อต่าง ๆ กันมาบ้างแล้ว
เกี่ยวกับ เรื่องยาที่มีการกล่าวว่า ยาที่ผลิตในประเทศ
มี 2 เกรด เรื่องของน�้ำแข็งผสมฟอร์มาลิน และน�้ำใส่คลอรีน ที่มีการเผยแพร่
ในสื่อสังคมออนไลน์ ข้อเท็จจริ งจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องติด ตามกันในคอลัมน์
“อัพเดท อินเทรนด์” ส่วนคอลัมน์ “อย.น้อย กระจายข่าว” วันนีเ้ ราขอกระจายข่าว
กิจกรรมที่เพื่อน ๆ ชาว อย.น้อย ทุกคนอยากเข้าร่วมกันมากที่สุด กับกิจกรรมงาน
“มหกรรม อย.น้อย” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีนเี้ ราจั ดขึ้นเป็นพิเศษ
มีทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความบันเทิงจากศิลปินบ้าน AF
นอกจากกิจกรรมสนุก ๆ แล้ว เรายังเจอดาวเด่น อย.น้อย คนล่าสุด ในงานมหกรรม
อย.น้อย อีกด้วย จะเป็นใครนั้น ต้องติดตามกันในคอลัมน์ “ดาวเด่น อย.น้อย”
นอกจากนั้นยังมีวิ ธีหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
ในคอลัมน์ “คลังปัญญา” ติดตามเนือ้ หาสาระและความรูอ้ กี มากมายในเล่มนะครับ
ท้ า ยนี้ ขอฝากความห่ ว งใย และความปรารถนาดี ให้ กั บ เพื่ อ น ๆ
ชาว อย.น้อย ทุกคน ช่วงนีเ้ ป็นช่วงฤดูฝน มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มี
ยุงลายเป็นพาหะน�ำโรค เพือ่ น ๆ ต้องระมัดระวังไม่ ให้โดนยุงกัด และรักษาสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับ
ภก.วีระชัย นลวชัย
ผู้อ�ำนวยการกองพั ฒนาศักยภาพผู้บริโภค

วัตถุประสงค์การจัดทำ�

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 ใกล้
ชิด เป็นหนึ่งเดียว

เจ้าของ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

ภก.วีระชัย นลวชัย
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

กองบรรณาธิการ

ภญ.ศิริกุล อำ�พนธ์
นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ
นางสาวสุชาดา ถนอมชู
นางสาวชลิตา ใจสมัคร

สถานที่ติดต่อ

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

อัพเดท อินเทรนด์
มาอัพเดท ข่าวสารกันดี กว่าจ้า... ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 ที่ผ ่านมานั้น มีข่าวสารมากมาย
ที่ น่าติด ตาม หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับยา ที่มีการกล่าวอ้างว่ายาที่ผลิตในประเทศมี 2 เกรด โดยยาราคาถูก
จะผสมแป้งหรือสารอื่นที่ ไม่ ใช่ตวั ยาส�ำคัญในปริมาณมากเพือ่ ลดต้นทุน เป็นเหตุ ให้ยาไม่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการรักษานั้น ข้อเท็จจริงคือ ไม่มียา 2 เกรด ดังกล่าว ผู้ผลิตยาจะต้องผลิตยาตามสูตรต�ำรับที่ ได้ขึ้นทะเบี ยนไว้กับ
อย. เท่านั้น และ อย. ก็มีระบบการควบคุม ก�ำกับ และตรวจสอบการผลิตยาของโรงงานให้เป็นไปตามที่ ได้รับอนุญาต
และเป็นไปตามมาตรฐาน GMP มีการเฝ้าระวังคุณภาพ เก็บตัวอย่างยาส่งตรวจ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยามีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้ตามที่ ได้มกี ารขึน้ ทะเบียนต�ำรับยาไว้ และจากการเฝ้าระวังคุณภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าของ อย. ที่ ผ ่ า นมา อย. ขอยื น ยั น ว่ า ยั ง ไม่ เ คยพบประเด็ น ปั ญ หา
เกี่ยวกับการผลิตยาโดยการผสมแป้งหรือสารอื่ นที่ ไม่ ใช่ตัวยาส�ำคัญในปริ มาณมากเกิน
จากที่ก�ำหนดไว้ ในสูตรต�ำรับตามที่ระบุไว้ ในทะเบี ยนต�ำรับยาแต่อย่างใด
มาอัพเดทกันอย่างต่อเนื่อง เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของน�้ำแข็งที่มีการเผยแพร่ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ถึงการผสมสารฟอร์มาลินลงในน�้ำแข็งยูนคิ เพื่อไม่ ให้น�้ำแข็งละลายเร็ว
และการใส่คลอรี นในน�้ำบริ โภคทุกวัน ท�ำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนั้น ทาง อย.
ได้มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์น�้ำแข็งและน�้ำดื่มในภาชนะปิดสนิทอย่างเข้มงวด และได้มี
การประสานความร่ ว มมื อ กั บ อาจารย์ จากสาขาวิ ชาจั ด การความปลอดภั ย อาหาร
คณะอุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท�ำการ
ทดลองถึงลักษณะ และการละลายของน�ำ้ แข็งทีผ่ สมฟอร์มาลินเปรียบเทียบกับน�ำ้ แข็งธรรมดา
ผลการทดลองปรากฏว่า ลักษณะภายนอก น�้ำแข็งที่ผสมฟอร์มาลินจะขุ่นทั้ งก้อนและมีกลิ่นฉุน
ในขณะที่น�้ำแข็งธรรมดาจะมีส่วนที่ขุ่นอยู่ตรงกลางก้อน การละลาย น�้ำแข็งที่ผสมฟอร์มาลินจะละลายช้ากว่าในช่วงแรก
แต่เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าน�้ำแข็งธรรมดาละลายได้ช้ากว่า ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ฟอร์มาลินไม่มีส่วนช่วยในการท�ำให้
น�้ำแข็งตัวกลายเป็นน�้ำแข็ง และหากมีการผสมฟอร์มาลินในน�้ำแข็ง เราก็สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากลักษณะของ
ก้อนน�้ำแข็ง และกลิ่นฉุน การเลือกซื้อน�้ำแข็ง หากเป็นน�้ำแข็งบรรจุถุง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน
(เครื่องหมาย อย. เลขสารบบอาหาร 13 หลัก และข้อความ “น�้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน�้ำเงิน) ส่วนน�้ำ
แข็งหลอดตักแบ่งขายตามร้านค้าทั่ วไป ผู้บริโภคควรสังเกตสถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน�้ำแข็งต้องถูกสุขลักษณะ
ไม่มีการใส่น�้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น ฯลฯ
ส่วนการใส่คลอรี นในน�ำ้ เนือ่ งจากกระบวนการผลิตน�ำ้ บริโภคส่วนใหญ่มาจากน�ำ้ ผิ วดิน ซึง่ อาจมีการปนเปือ้ น
ของจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรค จึงมีความจ�ำเป็นต้องใส่สารฆ่าเชื้อโรคที่มาจากน�้ำดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการ คลอรีนเป็น
สารฆ่าเชื้อที่องค์การอนามัยโลกแนะน�ำ เนื่องจากเป็นสารที่สามารถควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ได้ง่าย ระเหยง่ายกว่า
สารฆ่าเชือ้ ชนิดอื่น ซึ่งปริมาณคลอรีนคงเหลือในน�ำ้ ดิบที่ผ ่านกระบวนการแล้ว ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 0.2 แต่ไม่เกิน
0.5 มิลลิกรัม/ลิตร หลังจากนั้นน�้ำดิบจะผ่านกระบวนการปรับคุณภาพน�้ำ ซึ่งคลอรีนจะถูกก�ำจั ดในกระบวนการ
ดังกล่าว การเลือกซื้อน�้ำบริโภคในภาชนะปิดสนิท ควรเลือกซื้อโดยสังเกตจากภาชนะบรรจุต้องสะอาด ไม่มีตะไคร่น�้ำ
ปิดสนิท ไม่รั่วซึม ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ มีเครื่องหมาย อย. แสดงบนฉลาก ลักษณะของน�้ำที่บรรจุอยู่ต้องใส สะอาด
ไม่มีตะกอน ไม่มีสีและมีกลิ่นรสที่ปกติ
หากเพื่ อ น ๆ พบเห็ น ผลิ ต ภั ณฑ์ อาหารที่ ส งสั ย ว่ าจะไม่ ไ ด้
มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยในการบริโภค สามารถร้องเรียน
ได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือแจ้งที่สาธารณสุขจั งหวัด เพื่อจะด�ำเนินการ
ตรวจสอบ และด�ำเนินคดี ตามกฎหมายกับผู้กระท�ำความผิ ดต่อไป
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อย.น้อย กระจายข่าว
ถึ ง เวลากระจายข่ า วสาร กิ จ กรรมดี ๆ ที่ ท างส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จั ดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2558
กิจกรรมทีเ่ ราจะน�ำมากระจายกันนัน้ เป็นกิจกรรมทีส่ มาชิก อย.น้อย อยาก
เข้าร่วมมากที่สุด นั่นคืองาน “มหกรรม อย.น้อย” ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ซึ่งทาง อย. ได้จั ดงาน ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่าง
วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ ่านมา ส�ำหรับงาน “มหกรรม
อย.น้อย” ระดับประเทศ ในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 500 คน
ประกอบด้วยครูและนักเรียนแกนน�ำ อย.น้อย จากทั่ วประเทศ
ผู้แทนจากส�ำนักงานสาธารณสุขจั งหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในงานมี
กิจกรรมให้ร่วมสนุกกันมากมาย เช่น กิจกรรม “กีฬาสามัคคี 4 ภาค”
เป็นกิจกรรมทีจ่ ะท�ำให้เพือ่ น ๆ ได้ออกก�ำลังกายกันอย่างเต็มที่ กีฬาของเรา
มีดังนีค้ ือ มังกรลอดห่วง , บอดสนิท , พรมวิ เศษ , เป็ดน้อยประคองไข่
นอกจากเพื่อน ๆ จะได้ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
กันแล้ว เพือ่ น ๆ ยังได้ฝกึ ความสามัคคี ในหมูค่ ณะและความเป็นผูน้ �ำอีกด้วย
ตามด้วยกิจกรรมที่ ให้ความสนุกสนานไม่แพ้กันกับกิจกรรม “Walk Rally”
ซึ่งมีฐานความรู้ 10 ฐาน ให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมสนุกกัน เช่น ฐานรอบรู้เรื่องสาร
อันตราย , ฐานบอกต่อเครื่องส�ำอางปลอดภัย , ฐานสายลับ อย.น้อย ,
ฐานไขข้อสงสัยกับ อย. เป็นต้น นอกจากกิจกรรมให้ความรูแ้ ล้ว เรายังมีงาน
เลี้ยงสังสรรค์ ให้เพื่อน ๆ สมาชิก อย.น้อย ได้ร่วมสนุกภายใต้ธีมงาน แฟนซี
4 ภาค ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภาค มีซุ ้มกิจกรรม
การละเล่น 10 ซุ ้ม เช่น เกมส์ปาลูกโป่ง , เกมส์ปากระป๋อง , เกมส์ โยนห่วง
ตัวเลข , ตักไข่ปลา , วงล้อพาโชค และอีกมากมายให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมสนุกกัน นอกจากนั้นยังมีการประกวดการแสดง
ความสามารถของเพื่อน ๆ บนเวทีอีกด้วย เพื่อน ๆ ต้องจั บฉลากโจทย์การแสดง มีทั้ งหมด 10 หัวข้อ และการแสดง
ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่การแสดงชุด “ละครใบ้หน้าขาว” ซึ่งการแสดงชุดนีผ้ ู้แสดง
ไม่สามารถออกเสียงได้ แต่สามารถแสดงท่าทางออกมาให้ผู้ชมเข้าใจในเนื้อหาที่แสดง
ได้มากทีส่ ดุ ส่วนการแสดงชุดอื่น ๆ ก็สร้างความประทับใจให้ผเู้ ข้าร่วมงานเช่นเดียวกัน
ภายในงานเลี้ ย งสั ง สรรค์ เรามี พิ ธี ก รสาวสวยมากความสามารถ พี่ ซานิ AF 6
(นางสาวนิภาภรณ์ ฐิติธนการ) และศิลปินจากบ้าน AF อีก 2 คน มาร่วมมอบความ
สุขด้วยเสียงเพลงกับการแสดงมินคิ อนเสิร์ต จากพี่ รอน AF 5 (นายภัทรภณ โตอุ่น) ,
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พี่ปอ AF 7 (นายอรรณพ ทองบริสทุ ธิ)์ นอกจากพี่ปอจะมาให้ความ
สนุกด้วยเสียงเพลงแล้ว เพื่อน ๆ รู้ไหมคะว่า พี่ ปอยังเคยเป็น
ประธานชมรม อย.น้อย ของโรงเรียนมารียว์ ิทยา จ.นครราชสีมา อีก
ด้วย และตอนที่พี่ ปอเป็นประธานชมรม อย.น้อย นั้น ได้เข้าร่วม
กิจกรรมของชมรมมากมาย เช่น การตรวจสอบสารปนเปื้อนใน
อาหาร การรณรงค์เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในโรงเรียนและในชุมชน
งานนีถ้ ือได้ว่าพี่ ปอเป็นรุ่นพี่ อย.น้อย ที่สร้างความประทั บใจให้กับ
รุน่ น้อง และยังเป็นแบบอย่างทีด่ ี ให้กบั รุน่ น้องในโครงการ อย.น้อย
อีกด้วย หลังจากจบการแสดงมินคิ อนเสิร์ตจากพี่ ๆ AF แล้ว มี
การมอบรางวัลให้แก่ทมี ของเพือ่ น ๆ ทีส่ ะสมคะแนนได้สงู สุดในการ
เล่นกีฬาสามัคคี 4 ภาค และ กิจกรรม Walk Rally นอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษคือ “Popular Vote ชุดแต่งกาย
ประจ�ำภาค” รางวัลนีเ้ ป็นรางวัลส�ำหรับ เพือ่ นคนทีเ่ ราชื่นชอบและประทับใจ
นอกจากนีเ้ รายังมีการจั บฉลากของรางวัลอีกมากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ
(iPhone 6) ซึง่ ได้รับการสนับสนุนจากบริษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟูด๊ แอนด์มาร์เก็ตติง้
จ�ำกัด, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกาข้อมือ ฯลฯ นอกจากของรางวัลส�ำหรับ
นักเรียน อย.น้อย แล้ว บริษัท สยาม ฟาร์มาซูติคอล ยังได้สนับสนุนยาให้
กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจั ดกิจกรรมงาน “มหกรรม อย.น้อย” ระดับประเทศในครั้งนี้
เป็นการรวมตัวของเพื่อน ๆ ชาว อย.น้อย ทั่ วประเทศ เพื่อให้ได้มาท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความกลมเกลียว ความสามัคคี
ในหมู่คณะ และเพื่อให้เพื่อน ๆ อย.น้อย แต่ละโรงเรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส�ำหรับกิจกรรมที่เรา
จะน�ำมากระจายต่อไปนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไร ต้องรอ
ติดตามกันต่อไป
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คลังปัญญา
“ช่วยผิวขาวใส ทันใจ ทันตาเห็น เห็นผล 100%”
“ป้องกันผมหลุดร่วง กระตุ้นการสร้างเส้นผมใหม่”
“ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน ไม่ต้องอดอาหาร ไม่กลับมาอ้วนอีก”
ข้อความโฆษณาเหล่านี้ เป็นข้อความที่สามารถดึงดูดใจพวกเราได้อยู่เนือง ๆ แต่เราควรต้องรู้เท่าทั นกลยุทธ์การโฆษณา
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างคุ้มค่า ปลอดภัย เมื่อ เพื่อน ๆ พบข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่มีสรรพคุณโดนใจต่าง ๆ ควรยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน อย่ารีบด่วนตัดสินใจซื้อ วันนี้ “คลังปัญญา” มีเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ โอ้อวดเกินจริง” ให้เพื่อน ๆ รู้ไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้
1. ในกรณีพบโฆษณาสรรพคุณอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ ตามสื่อโทรทั ศน์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ หากไม่มี “เลขอนุญาตโฆษณา”
ไม่ควรหลงเชื่อ
2. ลักษณะเลขอนุญาตโฆษณา ในผลิตภัณฑ์อาหาร จะใช้อักษรย่อ คือ “ฆอ.” ยาใช้ “ฆท.” เครื่องมือแพทย์ ใช้ “ฆพ.”
ตามด้วยเลขที่อนุญาต/ปี พ.ศ. ที่ ได้รับอนุญาต เช่น ฆอ.99/2552 เป็นต้น
3. การโฆษณาสรรพคุณเครื่องส�ำอาง แม้ไม่ต้องขออนุญาตก่อนการเผยแพร่ โฆษณา แต่หากพบการโฆษณา เช่น ทาแล้ว
สลายไขมัน ลดเซลลูไลท์ กระชับสัดส่วน เติมเต็มริ้วรอยร่องลึก เสริมสร้างคลอลาเจนในผิ วชั้นใน ไม่ควรหลงเชื่อ เพราะเป็นการ
โฆษณาที่เกินกว่าสรรพคุณของเครื่องส�ำอาง และเพื่อน ๆ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556
4. ตรวจสอบเนื้อหาของโฆษณา ให้ตรงกับความหมายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่แสดงสรรพคุณ
ในแง่ของการรักษา ป้องกันโรค ถือว่าเป็นโฆษณาเท็จที่ผิ ดกฎหมาย เป็นต้น เนื่องจากกฎหมายได้ก�ำหนดความหมายของผลิตภัณฑ์
สุขภาพชนิดต่าง ๆ ไว้ดังนี้
		
อาหาร คือ ของกิน ดื่ม อม เพื่อค�้ำจุนชีวิ ต (ไม่สามารถอ้างว่าวิ นจิ ฉัย บ�ำบัด บรรเทา
รักษา ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้)
		
ยา คือ ของที่ ใช้ ในการวิ นจิ ฉัย บ�ำบัด บรรเทา รักษา ป้องกัน
โรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
		
เครื่ องมือแพทย์ คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มุ่งหมายเฉพาะ
ส�ำหรับใช้ประกอบวิ ชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข วิ นจิ ฉัย ป้องกัน
ติด ตาม บ�ำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคของมนุษย์หรือสัตว์ ตรวจสอบ
ทดแทน แก้ไข ดัดแปลงพยุงค�ำ้ จุนร่างกาย หรือเพือ่ การวินจิ ฉัย ท�ำลายหรือ
ฆ่าเชื้อส�ำหรับ เครื่องมือแพทย์
		
เครื่ องส�ำอาง คือ ของที่ ใช้ส�ำหรับทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ ต่อส่วนใด
ส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม (ไม่สามารถอ้างว่าวิ นจิ ฉัย บ�ำบัด บรรเทา
รักษา ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้)
5. หากพบค�ำประเภท “มหัศจรรย์” “เห็นผลทั นใจ” “รักษาได้ทุกโรค” “รักษามะเร็ง
เบาหวานได้” ฯลฯ ให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่าเป็นโฆษณาที่ โอ้อวดเป็นเท็จ
เพื่อน ๆ สามารถใช้เคล็ดลับที่แนะน�ำดังกล่าว ในการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ โอ้อวดเกินจริง หากตรวจสอบแล้วแต่
ยังสงสัย ไม่แน่ ใจ เพื่อน ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือสอบถามได้ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) หรือส�ำนักงาน
สาธารณสุขจั งหวัด (สสจ.) นะคะ เล่มหน้าเราจะเอาความรู้เรื่องอะไรมาฝาก ต้องรอติดตามกันในฉบับหน้านะคะ
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ดาวเด่น อย.น้อย
ฉบั บ นี้ข อการั น ตี ค วามโดดเด่ นของดาวเด่ น อย.น้ อ ย ด้ ว ยรางวั ล
“Popular Vote ชุดแต่งกาย ประจ�ำภาค” เราขอแนะน�ำให้เพื่อน ๆ ทุกคน
ได้รจู้ ักกับดาวเด่นในงาน “มหกรรม อย.น้อย” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่จั ดขึ้น ณ วังรี รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ ่านมา
ดาวเด่ น อย.น้ อ ย ของเราฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ใครไปไม่ ไ ด้ น อกจาก
นายสิทธิพงษ์ ส�ำราญ (ป่าน) และ นายภัทรพล ซ้อนพิมพ์ (อาฟง) จากโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ที่ ได้รับรางวัล Popular Vote
ชุดแต่งกายประจ�ำภาค ป่านและอาฟง มี 3 ค�ำ ที่อยากบอกกับ เพื่อน ๆ อย.น้อย
ของเราว่า“เป็น อย.น้อย แล้วชีวิ ตดี๊ ดี ” อยากรู้ว่าชีวิ ตดี๊ ดี ของป่านและอาฟงเป็นอย่างไรมาฟังกันทางนีเ้ ลยจ้า
“ป่านและอาฟง รู้สึกดี ใจและภาคภูมิ ใจเป็นอย่างมาก ที่ ได้รับโอกาสที่ดจี ากโครงการ อย.น้อย ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรม อย.น้อย ในครั้งนี้ เราทั้ ง 2 คน เป็นสมาชิกในชมรม
อย.น้อย และได้ท�ำกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ให้ความรู้ผ ่านเสียงตามสายในโรงเรียน
ตรวจสอบสารปนเปือ้ นในอาหาร เพือ่ ความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนของเรา และทีผ่ า่ นมาเราได้ท�ำการตรวจสอบ
พบว่าอาหารในโรงอาหารที่ โรงเรียนของเรานั้นไม่มีสารปนเปื้อน ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดี นอกจากนีแ้ ล้วเราทั้ ง 2 คน
อยากไปตรวจสอบสารปนเปื้อนร่วมกับ เพื่อนโรงเรียนอื่น ๆ รวมตัวกันเป็นทีมตรวจสอบสารปนเปื้อนและให้ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพราะในการด�ำรงชีวิ ตประจ�ำวันนั้น เราพบเจอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งแต่ตื่นนอนจนนอน
หลับในตอนกลางคืน การที่ป่านและอาฟงได้เข้ามาเป็นสมาชิกในชมรม
อย.น้อย นั้น ท�ำให้เราได้รับความรู้มากมาย อีกทั้ งการได้เข้ามาร่วม
กิจกรรมในงานมหกรรม อย.น้อย ครั้งนี้ ท�ำให้เราได้รับทั้ งความรู้และ
ความสนุกสนาน กิจกรรม Walk rally ทั้ ง 10 ฐานนั้นนอกจากจะ
สนุกแล้ว ยังสอดแทรกเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ เอาไว้ด้วย และอีกหนึ่ง
กิจกรรมทีเ่ ราประทับใจมากทีส่ ดุ คือ การแสดงบทบาทสมมุตติ ามโจทย์
การแสดง ทีเ่ ราประทับใจกิจกรรมนีเ้ พราะว่าเราได้ท�ำงานร่วมกับ เพือ่ น
ใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้ฝึกสมาธิ ได้ความสามัคคี
การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และแบ่ ง กั นท�ำหน้ า ที่ แ ต่ ล ะอย่ า ง
เพราะด้วยเวลาที่ค่อนข้างจ�ำกัด เราตั้งใจฝึกซ้อมบทบาทการแสดงเพื่อให้การแสดงออกมาดี ที่สุด กิจกรรมนีท้ �ำให้เรา
รู้จั กกับ เพื่อนต่างโรงเรียนมากขึ้น สนิทกันมากขึ้น ที่ส�ำคัญยังมีการสอดแทรกความรู้ผ ่านการแสดงท�ำให้น่าสนใจมาก
ขึ้นไปอีก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อย.น้อย ซิครับ แล้วชีวิ ตของคุณจะดี๊ ดี แบบเราทั้ งสองคนครับ”
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ดาวเด่น อย.น้อย ของเราฉบับนี้ นอกจากมีรางวัล “Popular Vote ชุดแต่งกาย
ประจ�ำภาค” การันตีความโดดเด่นแล้ว ป่านและอาฟงยังเป็นก�ำลังส�ำคัญในท�ำกิจกรรม อย.น้อย ด้วยนะคะ ฉบับหน้า
ดาวเด่นของเราจะเป็นใครต้องติดตามกันในฉบับหน้านะจ๊ะ
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”
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เกร็ดชวนรู้
วันนีเ้ รามีเกร็ดชวนรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เรื่องผลิตภัณฑ์ ไล่ยุงมาฝากเพื่อน ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
รับมือกับยุงลาย ที่เป็นภัยร้ายหน้าฝน วิ ธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลาย
เป็นพาหะน�ำโรคนั้น คือต้องระมัดระวังไม่ ให้โดนยุงกัด และอีกหนึ่งวิ ธี ในการป้องกันอย่างง่ายดายคือ
การใช้ผลิตภัณฑ์ ไล่ยงุ ที่นยิ มใช้ ในปัจจุบนั นัน้ มีทั้งแบบทา หรือแบบฉีดพ่นผิวหนัง ซึง่ ออกฤทธิ์ โดยการไปรบกวน
กลไกการรับรู้กลิ่นของยุง สามารถใช้ ในการไล่ยุงแต่ไม่สามารถฆ่ายุงได้ ผลิตภัณฑ์ ไล่ยุงจั ดเป็นวัตถุอันตรายที่ ใช้ ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ไล่ยุงจะแตกต่างกันตามชนิดของสารออกฤทธิ์ ในผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ที่
พบบ่อย ได้แก่ DEET , Icaridin , butylacetyl aminopropionate ต้องได้รับการขึ้นทะเบี ยนจาก อย. ดังนั้น ควรเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขทะเบี ยน อย. วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. และแสดงระยะเวลาในการป้องกันยุง ส่วนผลิตภัณฑ์
ไล่ยุงที่มีน�้ำมันตะไคร้หอมหรือ citronella oil เป็นสารออกฤทธิ์ ในการไล่ยุงที่ ไม่ต้องขึ้นทะเบี ยนแต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ต่อ อย. จึงควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงเลขที่รับ แจ้งบนฉลาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพควรมีฤทธิ์
ในการไล่ยุงลายได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
การใช้ผลิตภัณฑ์ ไล่ยุงควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนฉลากอย่างเคร่งครัด ควรเก็บ
ผลิตภัณฑ์ ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง ปิดฝาให้สนิท อย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟ หรือ
ความร้อน ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ไล่ยงุ ประเภทแป้ง โลชัน้ ห้ามน�ำไปทาแทนแป้งหรือโลชั่นทั่วไป ควรใช้เฉพาะ
เวลาที่จ�ำเป็นเท่านั้น ก่อนการใช้ควรทดสอบการแพ้ อย่าทาบริเวณเนื้ออ่อน เช่น บริเวณใกล้ดวงตา
ริมฝีปาก ฯลฯ และล้างมือทุกครั้งหลังใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

