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บก.ทักทาย
สวัสดี ครับ เพื่อน ๆ ชาว อย.นอย ทุกคน
จดหมายขาว อย.นอย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”
มีข าวสาร ความรูและกิจกรรมดี ๆ มาฝาก
เพื่ อ น ๆ กั น อี ก เช น เคย ช ว งนี้ ใกล ส อบ
ปลายภาคเรียนที่ 1 กันแลว เตรียมตัวอานหนังสือสอบกันหรือยังครับ
พูดถึงฉบับนีม้ ขี า วสาร กิจกรรมหลายเรื่องที่นา สนใจ คอลัมนแรก
“อัพเดท อินเทรนด” วันนีเ้ ราจะมาพูดถึงเรื่องการใชยาทีผ่ ิดวัตถุประสงค
และกอใหเกิดอันตรายตอผูท่ีบริโภคเขาไป นอกจากนั้นยังมาเตือนภัย
สําหรับสาว ๆ ทีช่ อบซือ้ ผลิตภัณฑทแี่ อบอางวาลดนํา้ หนักมารับประทาน
ตอดวยคอลัมน “อย.นอย กระจายขาว” มีกิจกรรมสําหรับครูและ
นักเรียน อย.นอย มากมาย สวนคอลัมน “คลังปญญา” เราจะมาแนะนํา
วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ “นม” ใหกับ เพื่อน ๆ กัน และนมแตละประเภท
มีความแตกตางกันอยางไร ติดตามเนื้อหาสาระและความรูอีกมากมาย
ในเลมนะครับ
สุดทายนี้ ฝากบอกเพื่อน ๆ ทุกคน อยาลืมบททวนบทเรียน
กันดวยนะครับ ตัง้ ใจเรียนเพือ่ อนาคตขางหนา และรักษาสุขภาพรางกาย
ใหแข็งแรงอยูเสมอนะครับ

เกร็ดความรู

วัตถุประสงคการจัดทำ

1. เพื่อเปนสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
และความรู ด า นผลิ ต ภั ณฑ สุ ข ภาพสู ก ลุ ม เครื อ ข า ย
อย.นอย
2. เพื่ อ เป็ น สื่ อ ก ลาง สํ า ห รั บ เ ค รื อ ข่ า ย
อย.น อ ย ในการถ า ยทอดประสบการณ แ ละการ
ดำเนินงานตาง ๆ
3. เพื่อใหเครือขาย อย.นอย มีความสัมพันธ ใกล
ชิด เปนหนึ่งเดียว

เจาของ

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ
นางสาวสุชาดา ถนอมชู
นางสาวชลิตา ใจสมัคร

สถานที่ติดตอ

กลุมพัฒนาเครือขาย
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

อัพเดท อินเทรนด์
ขาวสารความรูพรอมสงตรงถึงเพื่อน ๆ กันแลวจา... จดหมายขาว อย.นอย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” เลมนีม้ ีเรื่องการ
ใชยาอยางถูกตองและเหมาะสมมาฝากเพือ่ น ๆ กัน นอกจากเรื่องยาแลวเราขอเตือนภัยสาว ๆ ทีอ่ ยากผอม จนตองพึง่ ผลิตภัณฑ
ที่แอบอางวาสามารถลดนํ้าหนักได นอกจากนั้นเรายังมีวิ ธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคอยางปลอดภัยอีกดวย
มาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดี กวา เปนเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ “ยา” เนื่องจากในปจจุบันมีเพื่อน ๆ เยาวชนจํานวนมาก
มีพฤติกรรมการใชยาผิ ดวัตถุประสงค จากการใชเปนยารั กษาโรคดวยการนําไปใช ใหเกิดอาการมึนงงและเมา โดยการ
นํายาแกปวดผสมกับยานํ้าเชื่อมแกแพ แกไอ เสพเพื่อหวังฤทธิ์มึนเมา เคลิบ เคลิ้ม ซึ่งบั่นทอนสุขภาพและสรางปญหาใหแกสังคม
เปนวงกวางอยู ในขณะนี้ วัตถุประสงคหลักของยานั้น ก็เพื่อใช ในการปองกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรค หรืออาการของโรคชนิดตาง ๆ
ซึ่งยาแตละชนิด แตละประเภทมีวิ ธีการใชที่แตกตางกัน เชน ยากิน ยาทา และยาฉีด หากใชยาไมถูกตอง
หรือใชยาผิ ดวัตถุประสงคอาจทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิ ตได เพื่อน ๆ พึงจําไววา ยาแตละชนิด
มีทั้ งดานที่เปนประโยชนที่ ใชรั กษาโรคหรื ออาการเจ็บ ปวย และดานที่อาจกอใหเกิดโทษได
หากมีการนําไปใช ในทางที่ผิ ด เมื่อเพื่อน ๆ รูแลวอยาไปทดลองเสพเปนอันขาดนะคะ
เรื่องตอมา เปนการเตือนภัยสําหรับ เพื่อน ๆ ที่อยากผอม ตองระมัดระวัง อยา ! ซื้อ
ผลิตภัณฑี่ โฆษณาโออวดสรรพคุณลดนํ้าหนัก ไมวาจะเปนกาแฟ หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทีอ่ า งลดนํา้ หนักที่ ไมมเี ลขสารบบอาหารบนฉลากมาบริโภคโดยเด็ดขาด ไมวา จะขายตามตลาดนัด
หรือทางสื่อโซเชียลมีเดี ย เนื่องจากอาจมีการผสมสารไซบูทรามีน เพราะ อย. เคยตรวจพบวา
มีการใสสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑดังกลาว อันเปนอันตรายตอผูบริโภค ซึ่งปจจุบันทาง อย.
ไดเพิกถอนยาไซบูรามีนออกจากตลาดแลว เนื่องจากยาดังกลาวมีผลขางเคียงสูง โดยผลขางเคียง
ที่พบบอยคือ ทําใหความดันโลหิตสูง หัวใจเตนแรง ปากแหง ปวดศีรษะ นอนไมหลับ และทองผูก
เปนตน หากเพื่อน ๆ ตองการลดหรือควบคุมนํ้าหนัก ควรควบคุมการบริโภคอาหาร เนนการบริโภคผักและผลไม รวมกับ
การออกกําลังกายเปนประจําก็สามารถควบคุมนํ้าหนักไดแลวคะ
เรื่องสุดทาย มีวิ ธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคใหถูกตองและปลอดภัย มาฝากเพื่อน ๆ เนื่องจากในปจจุบันมีขาว
การแพรระบาดของเชื้อโรคชนิดตาง ๆ ผานทางเดินหายใจและจากการสัมผัส เชน โรคเมอรส (HERS) เปนตน ทําใหเราหันมา
ใชผลิตภัณฑฆา เชื้อโรคกันมากขึ้น สารเคมีท่ี ใช ในผลิตภัณฑฆา เชื้อโรคนั้น สามารถแบงเปนดังนี้ 1.สารในกลุมอัล ดี ไฮด
2.สารในกลุมคลอรีน 3.สารในกลุมเกลือของคลอรเฮกซิดี น 4.สารในกลุมฟนอล 5.สารในกลุมสารลดแรงตึงผิ วชนิดประจุบวก
ซึ่งอาการเกิดพิษของสารเคมีที่ ใช ในผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคมีไดตั้งแต การระคายเคืองผิวหนัง ระคายเคืองตา อาการปวดแสบปวดรอน
หากรับประทานเขาไปจะมีอาการปวดรอนภายในปาก คอ กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ อาเจียน และในรายที่อาการรุนแรง
อาจถึงตายได การทําความสะอาดขาวของเครื่องใชตาง ๆ ภายในบาน ไมวาจะเปนการถูบาน ซักผา ลางจาน โดยใชนํ้า
และผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดก็เพียงพอแลวสําหรับบานเรือนที่ ไมไดมเี ชือ้ โรคอยูม ากมาย แตหากตองซือ้ หรือใชผลิตภัณฑฆา เชือ้ โรค
วอส.999/2558
กอนการซื้อหรือใช ควรอานฉลากใหละเอียด ฉลากตองระบุเลขทะเบี ยน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย.
โดยผลิตภัณฑตองแสดงฉลากเปนภาษาไทยที่มีขอความครบถวน เชน ชื่อสารสําคัญ ปริมาณสารสําคัญ
ประโยชน วิ ธี ใช คําเตือน วิธีการเก็บรักษา อาการเกิดพิษ และวิ ธีการแกพิษเบื้องตน ชื่อที่ตั้งและ
หมายเลขโทรศัพทของผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาหรือจัดจําหนาย ทะเบียนวัตถุอนั ตราย วันเดือนปทผี่ ลิต
เลขหรืออักษรแสดงครั้งทีผ่ ลิต ทีส่ าํ คัญภาชนะบรรจุควรอยู ในสภาพดี และฉลากไมฉกี ขาด
เลอะเลือน ควรเก็บผลิตภัณฑ ไว ในทีม่ ดิ ชิด และหากพืน้ ผิวทีจ่ ะทําความสะอาดสกปรกมาก
ควรทําความสะอาดพื้นผิ วกอนใชผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค
เรายังมีขา วสารอีกมากมายทีจ่ ะมาอัพเดทใหเพือ่ น ๆ ไดทราบกัน อยากรูว า เปน
เรื่องอะไร ตองติดตามกันในฉบับหนานะจะ...
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อย.น้อย กระจายข่าว
ไดเวลากระจายขาวกิจกรรม ทีท่ างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ไดดําเนินโครงการ อย.นอย แลว เริ่ มจากเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ที่ผ านมา นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได ใหเกียรติเปนประธานเปดงานโครงการสรางความสัมพั นธระหวางองคกรและ
ชุมชน และการอบรมเยาวชนใหรถู ึงพิษภัยของยาเสพติด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ณ โรงเรี ย นกั ล ยาณิ วั ฒ นาเฉลิ ม พระเกี ยรติ จ.เชี ย งใหม
นอกจากกิจกรรมที่กลาวมาขางตนแลว นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข ไดเปด
“มุม อย.นอย” ซึ่งเปนกิจกรรม อย.นอย เชิงรุกที่ โรงเรียนดังกลาวอีกดวย โดย
ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดนาํ สือ่ การเรียนรู ในโครงการ อย.นอย ไปมอบใหกบั โรงเรียน เพือ่ ใหนกั เรียนไดศกึ ษา
เปนการสงเสริม พั ฒนาความรู ใหกับนักเรียนในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี มีประโยชนและปลอดภัย ซึ่งความรู
ที่ ไดศึกษานั้น ลวนเปนประโยชนตอตัวนักเรียนเอง และคนรอบขาง สามารถนําไปประยุกต ใช ในชีวิ ตประจําวันได ทั้ งอาหาร ยา
เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทยและวัตถุอันตรายที่ ใช ในบานเรือน
กิจกรรมตอมาเปนการลงพื้นที่สํารวจพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีโดย อย. ไดรวมลงพื้นที่กับคณะผูสํารวจ
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.นอย 2 ครั้ง ในวันที่ 3 มิถุยายน 2558 ไดลงพื้นที่ทางภาคเหนือที่จั งหวัดเชียงใหม ไดแก
โรงเรียนบานเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) และโรงเรียนพุ ทธิโศภน วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ไดลงพื้นที่ทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่จั งหวัดขอนแกน ไดแก โรงเรียนบานโนนทอง และโรงเรียนนครขอนแกน
ซึ่งการลงพื้นที่สํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพครั้งนี้ โรงเรียนทั้ ง 2 ภาค
ดังกลาวเปนเพี ยง 4 จาก 50 โรงเรียนที่ลงสํารวจเทานั้น โดยสํารวจจากกลุมตัวอยาง
นักเรียนจํานวน 2,000 คน ซึ่งผลการสํารวจปรากฏวานักเรียน อย.นอย รอยละ
78.58 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม
สุดทายเปนกิจกรรมสําหรั บครูแกนนํา อย.นอย ทั่ วประเทศ เมื่อวันที่
23 - 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ านมา ไดมีการจั ดกิจกรรมประชุมครูแกนนํา อย.นอย
ครั้งที่ 2 ประจํําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี โดยมีเภสัชกรประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปนประธานเปด การประชุม ตอจากนั้นไดบรรยายพิเศษในเรื่ อง “การควบคุมการกระจาย
ยากลุม เสีย่ งทีม่ โี อกาสนําไปใช ในทางที่ ไมเหมาะสม” เนือ่ งจากปจจุบนั มีเยาวชนใชยาผิดวัตถุประสงค โดยเยาวชนมีพฤติกรรมการ
ใชยาแกแพ แกปวด ผิ ดขนาดและผิ ดวิ ธี ซึ่งหากใชตอเนื่องนาน ๆ จะเกิดภาวะการติดยา และอาจมีอาการที่ ไมพึงประสงค เชน
คลื่นไส อาเจียน ทองผูก มือสั่น ใจสั่น ความดันโลหิตตํ่า ประสาทหลอน เปนตน และหากใชยาเกินขนาดจะทําใหเกิดอาการ
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิ ตได นอกจากการบรรยายพิเศษแลว การประชุมครั้งนี้ ไดมีการชี้แจงถึงแผนการดําเนินโครงการ อย.นอย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งโครงการ อย.นอย ยังคงกิจกรรมที่สําคัญไว ไดแก การตรวจเยี่ยมโรงเรียน อย.นอย
การประเมินเกณฑมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย และงานมหกรรม อย.นอย ซึ่งในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 นีเ้ ปนการจั ด “มหกรรม อย.นอย 4 ภาค” เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนในแตละภาค
มีสวนรวมในกิจกรรม อย.นอย ไดมากขึ้น
หากโรงเรียนของเพื่อน ๆ มีการจั ดกิจกรรม อย.นอย สามารถสงภาพ
กิจกรรมมายังกอง บก. ไดนะคะ ทางเราจะชวยกระจายขาวกิจกรรมดังกลาวให
เพื่อน ๆ อย.นอย โรงเรียนอื่นไดทราบ ฉบับตอไปจะเปนกิจกรรมอะไรตอง
ติดตามกันฉบับหนานะคะ

4

¨´ËÁÒÂ¢‹าÒวÇ อย.น้
จดหมายข่
ÍÂ.¹ŒอÍยÂ “จากเพื
“¨Ò¡à¾×่อèÍน...ถึ
¹...¶Öง§เพื
à¾×่อèÍน”
¹”

คลังปัญญา
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ “นม” อย่างไร ให้มั่นใจในการบริ โภค
“นม” (Milk) เปนอาหารที่อุดมไปดวยคุณประโยชนมากมาย เปนแหลงของสารอาหารที่ครบถวนทั้ ง 5 หมู คือ โปรตีน ไขมัน
คาร โบไฮเดรต เกลือแร และวิ ตามิน ซึ่งสารอาหารเหลานีจ้ ําเปนตอรางกายและการเจริญเติบโต สามารถดื่มไดทุกวัย การดื่มนมเปน
ประจําทุกวันควบคูไปกับการรับประทานอาหารทั้ ง 5 หมู จะทําใหเพื่อน ๆ ไดรับสารอาหารที่จําเปนตอรางกายครบถวน ในปจจุบัน
ผลิตภัณฑนมมีหลากหลายประเภท และหลากหลายยี่หอใหผูบริโภคเลือกซื้อ เลือกบริโภคไดตามความตองการ เชน นมพาสเจอร ไรซ
นมยูเอชที นมสเตอริไรซ วันนีเ้ ราจะมาแนะนําการเลือกซื้อนมพรอมดื่ม เลือกซื้ออยางไร ใหมั่นใจในการบริโภค
นมพาสเจอไรซ์ (Pasteurized Milk) เปนผลิตภัณฑนมที่ผ านกรรมวิ ธีการฆาเชื้อดวยความรอนไมตํ่ากวา 63 องศาเซลเซียส
เปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที หรือไมตํ่ากวา 72 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมนอยกวา 15 วิ นาที เนื่องจากใชอุณหภูมิ ในการฆาเชื้อไมสูงมาก
จึงยังมีจุลนิ ทรียท ที่ นความรอนรอดอยูไ ด รวมทั้งมีสปอรของจุลนิ ทรียท ที่ นความรอน หากมีอณ
ุ หภูมทิ เี่ หมาะสมสปอรกจ็ ะงอกและเติบโต
เปนจุลนิ ทรีย ได ซึง่ เปนสาเหตุการเสียของนม ดังนัน้ ตองเก็บรักษานมพาสเจอไรซ ใหอยู ในสภาพทีเ่ ย็นตลอดเวลา อุณหภูมไิ มเกิน 8 องศา
เซลเซียส เพราะอุณหภูมิตํ่าสามารถยับยั้งการงอกของสปอรที่จะทําใหนมเนาเสียได นมพาสเจอไรซมีคุณคาสารอาหารเกือบเทากับนํ้านม
กอนผานการฆาเชือ้ ตลอดจนรสชาติของนมจะมีคณ
ุ สมบัติ ใกลเคียงกับนํา้ นมตามธรรมชาติมากกวาวิธอี ื่น แตเพราะไมไดฆา เชือ้ 100% นม
พาสเจอไรซจึงมีอายุการเก็บที่สั้นกวานมประเภทอื่น ระยะเวลาการบริโภคนับจากวันที่ผลิตประมาณไมเกิน 10 วัน
Ø วิธีการเลือกซื้อ :
F บรรจุ ภัณฑตองอยู ในสภาพสมบูรณ ไมบุบ ไมบวม ไมมีรอยกรีด รอยหัก รอยพั บ และไมมี
นมรั่วซึมออกมาดานนอกบรรจุภัณฑ
F ควรสั ง เกตว า นํ้ า นมมี ลั ก ษณะผิ ด ปกติ ห รื อ ไม หากมี ลั ก ษณะเป นฟอง มี ยางเหนีย วเกิ ด ขึ้ น
ที่ผิ วหนาหรือมีกลิ่นเหม็น แสดงวานมนั้นอาจจะเสีย
F ควรบริโภคใหหมดในครั้งเดี ยว ไมควรเก็บไวและนํามาบริโภคภายหลัง เพราะอาจทําใหนมเสียกอนวันหมดอายุ
นมยูเอชที (UHT Milk : Ultra High Temperature) เปนผลิตภัณฑนมที่ผ านกรรมวิ ธีการฆาเชื้อดวยความรอนไม
ตํ่ากวา 133 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมนอยกวา 1 วิ นาที นมยูเอชทีมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 6 เดือน – 1 ป
Ø วิธีการเลือกซื้อ :
F บรรจุ ภัณฑตองอยู ในสภาพสมบูรณ ไมบุบ ไมบวม ไมมีรอยกรี ด รอยหัก รอยพั บ และไมมี
นมรั่วซึมออกมาดานนอกบรรจุภัณฑ
F กรณีซื้อทั้ งลัง ควรเลือกลังที่มีสภาพสมบูรณ
F ไมควรแชนมในกระติกนํ้าแข็งหรือนํ้ารอน เพราะกลองกระดาษจะออนตัวและชํารุดทําใหจุลินทรียสามารถปนเปอนเขาไปได
นมสเตอริ ไรซ์ (Sterilized Milk) เปนผลิตภัณฑนมทีผ่ า นกรรมวิธกี ารฆาเชือ้ ดวยความรอนไมตาํ่ กวา 100 องศาเซลเซียส
เปนเวลาที่นานเพี ยงพอ นมสเตอริไรซ มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 1-2 ป
Ø วิธีการเลือกซื้อ :
ั ฑตอ งอยู ในสภาพสมบูรณ ไมบบุ ไมบวม ไมขนึ้ สนิม และไมมนี มรั่วซึมออกมาดานนอกบรรจุภณ
ั ฑ
F บรรจุภณ
F ควรบริโภคใหหมดในครั้งเดี ยวหลังจากเปดกระปอง หากไมหมดตองเก็บไว ในตูเย็น
การเนาเสียของผลิตภัณฑนมพรอมดืม่ อาจเกิดขึน้ ไดหลายกรณี ทั้งดานกระบวนการผลิต อาจใชความรอนสูงไมเพียงพอ หรือ
ใชเวลาในการฆาเชื้อนอยเกินไป หรือการบรรจุไมถูกสุขลักษณะ ทําใหมีการปนเปอน
สําคัญที่สุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ “นม” ไมวาจะเปนนมพาสเจอไรซ นมยูเอชที และนมสเตอริไรซ เพื่อน ๆ ตองตรวจสอบฉลาก
XX-X-XXXXX-Y-YYYY
สังเกตวัน เดือน ป ที่ผลิต/หมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย.
กอนตัดสินใจซื้อนะคะ และพึงระมัดระวังไววาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ในอุณหภูมิที่ ไมเหมาะสม รวมถึงลักษณะการขนสงที่ ไมถูกตองเหมาะสม
อาจเปนสาเหตุ ใหภาชนะบรรจุนมมีการรั่วหรือซึม เกิดการปนเปอนเปนเหตุ ใหนมเสียกอนวันหมดอายุไดนะคะ
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ดาวเด่น อย.น้อย
คอลัมน “ดาวเดน อย.นอย” ฉบับนี้ ขอยกใหครูแกนนํา อย.นอย ที่ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอย
จนเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอยเกษียณอายุราชการจํานวน 4 ทาน คือ
1. ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่ทํางาน
ตําแหนง
คติประจําใจ

ครูดวงพร สุขสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอย (ภาคกลาง)
28 มกราคม 2498
โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวง จ.ปทุมธานี
ครูชํานาญการพิเศษ
ความรักในงานที่ทํา ทําใหงานกลายเปนความสุข

2. ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่ทํางาน
ตําแหนง
คติประจําใจ

ครูประทุมพร หลาบหนองแสง
9 มกราคม 2498
โรงเรียนขามแกนนคร จ.ขอนแกน
ครูชํานาญการพิเศษ
การทํางานคือชีวิ ต

3. ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่ทํางาน
ตําแหนง
คติประจําใจ

ครูแพรวพรรณ ญาณวรพงศ
22 เมษายน 2498
โรงเรียนพิริยาลัยจั งหวัดแพร จ.แพร
ครูชํานาญการพิเศษ
ทําดวยใจ ไปไกลไดดังฝน

4. ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่ทํางาน
ตําแหนง
คติประจําใจ

ครูสมพร เอกสิริเรืองชัย
14 พฤศจิ กายน 2498
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิ ทยา จ.ภูเก็ต
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ขยัน อดทน

คุณครูทั้ ง 4 ทาน เปนหนึ่งในคณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอย ที่มีหนาที่รับผิ ดชอบ และเปนผูดําเนินโครงการ อย.นอย
ในโรงเรียนมาเปนเวลานาน จนเกษียณอายุราชการ เพื่อเปนการขอบคุณคุณครูที่ ไดเสียสละเวลา และเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรม
อย.นอย ในโรงเรียนของทาน ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดมอบโลที่ระลึกใหกับครูแกนนํา อย.นอย ทั้ ง 4 ทาน
ในงานประชุมครูแกนนํา อย.นอย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ านมา
คุณครูดวงพร สุขสวัสดิ์ และครูประทุมพร หลาบหนองแสง ไดกลาวถึง “โครงการ อย.นอย” วา เปนโครงการที่ดี และ
มีประโยชนตอนักเรียนมาก นักเรียนสามารถนําความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกใช และเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ มาประยุกต ใช
ในชีวิตประจําวันได กิจกรรมตาง ๆ ไมวา จะเปนการตรวจสอบสารปนเปอ นในอาหาร เดินรณรงค กิจกรรมเสียงตามสาย เปนกิจกรรม
ที่เปนการปลูกฝงและฝกปฏิบัติ ใหนักเรียนใส ใจสุขภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถเผยแพรความรูที่ถูกตองไปยังบุคคลรอบขาง
อีกดวย การที่นักเรียนใส ใจสุขภาพของตนเองเปนพฤติกรรมที่ดี และหางไกลจากโรคภัย
ดาวเดนฉบับนีข้ อยกใหคุณครูบางนะคะ สวนดาวเดนฉบับหนาจะเปนใคร รอติดตามกันดวยนะจะ...
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มุมนี้ของเพื่อน
จดหมายขาว อย.นอย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” ฉบับนี้ เรามีกิจกรรมจากโรงเรียนของเพื่อน ๆ มาฝากกัน จะมีโรงเรียนอะไร
บางนั้น มาติดตามกันเลยจา...
โรงเรียนแรกคือ โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินกิจกรรมเดินรณรงคเผยแพร
ให ค วามรู  หน า เสาธง การเดิ น ในชุม ชน และบริ เวณรอบโรงเรี ย น นอกจากนั้ น ยั ง ได ร  ว มงาน
“มหกรรม อย.นอย”ประจําป 2558 จั ดโดยสํานักงานสาธารณสุขจั งหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่
4 มิถุนายน 2558 ที่ผ านมา ณ วิ ทยาลัยอาชีวศึกษา จั งหวัดเพชรบุรี โดยรวมเปนวิ ทยากร
ในฐานอานฉลากอยางฉลาด “ฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA)”
โรงเรียนที่สองคือ โรงเรี ยนตูมใหญ่วิทยา จังหวัดบุรี รัมย์ กับ
กิจกรรม “โครงการฝกอบรมนักเรียนแกนน
นแกนนํา อย.นอย” ซึ่งกิจกรรมนีเ้ ปนการรวมมือกันระหวางองคการ
บริ หารสวนต
นตําบลตูมใหญและชมรม อย.นอย ของโรงเรี ยน จั ดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
โดยมีกิจกรรมใหความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่องอาหารและยา ผลิตภัณฑสุขภาพ
การปฏิบัติหนาที่ของนักเรี ยนแกนนํา อย.นอย และที่สําคัญไดลงพื้นที่ตรวจสอบ
ฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ ณ ตลาดคลองถม ต.ตูมใหญ ซึ่งเปนการฝกปฏิบัติการจริ ง
ของนักเรียนแกนนํา อย.นอย
โรงเรี ย นที่ ส ามคื อ โรงเรี ย นบ้ า นน�้ า พุ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
ไดจั ดกิจกรรม อย. นอย ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ภายใตชื่อการจั ดกิจกรรม
“รวมพลคน อย.นอย โรงเรียนบานนํ้าพุ ” โดยไดรับจากสนับสนุนจากสาธารณสุขจั งหวัด
อุทั ยธานี ใหยืมชุดสื่ออุปกรณและคณะครูนักเรียนแกนนํา อย. นอย ของโรงเรียน และ
รวมกันเปนวิ ทยากรใหความรูโดยแบงเปน 5 ฐานกิจกรรม
โรงเรียนสุดทายของฉบับนีค้ ือ โรงเรี ยนสตูลวิทยา จ.สตูล ไดจั ดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรม
พั ฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนํา 2. กิจกรรมการเผยแพร ประชาสัมพั นธ และรณรงค ทั้ งในโรงเรียน
และชุมชน 3. กิจกรรมตรวจสอบ สารปนเปอนในอาหาร ใชชดุ ทดสอบเบื้ องตน ทั้ งในโรงเรียน
และชุมชน 4. กิจกรรมแขงขันทั กษะ (บูรณาการ) การแขงขันตอบปญหา
ทั้ง 4 โรงเรียนนีเ้ ปนเพียงแคสว นหนึง่ ของโรงเรียนทีด่ าํ เนินกิจกรรม อย.นอย เทานัน้
เรายังมีโรงเรียนอย.นอย อีกมากมายที่ ไดจั ดกิจกรรมดี ๆ พั ฒนานักเรียนใหมีความรู
ความสามารถในการเลือกซือ้ เลือกใชผลิตภัณฑสขุ ภาพทีถ่ กู ตอง ฉบับหนาจะเปนโรงเรียน
ของใคร จะใช โรงเรียนของเพื่อน ๆ หรือไม ตองติดตามกันตอไปนะคะ...
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เกร็ดชวนรู้
เกร็ดชวนรูฉ บับนี้ เราจะมีวิธกี ารกําจัด “ไรฝุน ” วายรายตัวจิ๋วประจําบาน ซึง่ เปน
ตัวการตัวหนึ่งในหลาย ๆ สาเหตุที่กอใหเกิดโรคภูมิแพ ทั้ งจากมูลของไรฝุนและ
ตัวไรฝุน เอง ทั้งนี้ ไรฝุน บานสามารถพบไดตามบานเรือน เชน ที่นอน หมอน ผาหม โซฟา
ผามาน พรม และตุกตาที่บรรจุดวยเสนใย ไรฝุนแทบจะอยูทุกมุมของบาน ผลิตภัณฑที่ ใช
กําจั ดไรฝุนเปนอีกหนึ่งตัวชวยสําหรับกําจั ดไรฝุนในบานใหลดลง ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวจั ดเปน
วัตถุอนั ตรายในความรับผิดชอบของ อย. ในขณะนีผ้ ลิตภัณฑกาํ จัดไรฝุน บานทีข่ นึ้ ทะเบียนกับ อย. มีสารสําคัญเปน
นํ้ามันกานพลู (Clove Oil) และนํ้ามันอบเชย (Cinnamon Oil) และตองมีการแสดงเลขทะเบี ยน วอส.ในกรอบ
XX-X-XXXXX-Y-YYYY
เครื่ องหมาย อย.
เพื่อน ๆ ควรอานฉลากกอนใชและปฏิบัติตามคําแนะนําในฉลาก
อยางเครงครัด สวนวิ ธีการใชผลิตภัณฑกําจัดไรฝุน ส�าหรับที่นอน ฉีดผลิตภัณฑกําจัดไรฝุนใหทั่วที่นอนแลวใชผาหม
หรือพลาสติกคลุมทิ้งไวอยางนอย 2 ชั่วโมง แลวจึงเปดผาคลุมออก ทิ้งไว ใหกลิ่นจางลงจึงใชได
ส�าหรับผ้าห่ม หมอน ตุก๊ ตา โซฟา ฉีดสเปรย โดยตรง ทิง้ ไว ใหกลิ่นจางลงจึงใชได ผลิตภัณฑ
กําจั ดไรฝุนควรเก็บใหมิดชิดหางไกลเด็กและสัตวเลี้ยง ระวังอยาใหละอองเขาตา ปาก
จมูก เมือ่ ใชเสร็จตองลางมือใหสะอาดทุกครั้ง นอกเหนือจากการใชผลิตภัณฑกาํ จัดไรฝุน
แลว ใชวิธกี ารแบบดัง้ เดิมดวยการซักทําความสะอาดเครื่องนอน ผามาน โดยซักดวยนํา้
รอนที่มีอุณหภูมิตั้งแต 60 ํC ขึ้นไป นาน 20 นาที หรือไมปูพรมในหองนอน ก็ชวยลด
ปริมาณไรฝุนและสารกอภูมิแพไดนะคะ
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

