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อะไร จะใช โรงเรียนของเพื่อน ๆ หรือไม ตองติดตามกันในเลมไดเลยนะครับ
ชวงนีก้ ําลังกาวเขาสูเทศกาลป ใหม เทศกาลแหงความรื่ นเริง สุขสันต
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ภก.วีระชัย นลวชัย
ผูอํานวยการกองพั ฒนาศักยภาพผูบริโภค

เกร็ดความรู
วัตถุประสงคการจัดทำ

1. เพือ่ เปนสือ่ ในการเผยแพรขอ มูลขาวสาร และความรู
ดานผลิตภัณฑสุขภาพสูกลุมเครือขาย อย.นอย
2. เพื่อเปนสื่อกลางสำหรับ เครือขาย อย.นอย ในการ
ถายทอดประสบการณและการดำเนินงานตาง ๆ
3. เพื่อใหเครือขาย อย.นอย มีความสัมพันธ ใกลชิด
เปนหนึ่งเดียวกัน

เจาของ

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา
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ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

ภก.วีระชัย นลวชัย
ผูอำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
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ภญ.ศิริกุล อำพนธ
นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ
นางสาวสุชาดา ถนอมชู
นางสาวชลิตา ใจสมัคร

สถานที่ติดตอ

กลุมพัฒนาเครือขาย
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

เรามาอัพเดทขาวสารสงทายปเกาตอนรับ ป ใหมเรื่องของผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาด
ที่เปนขาวกันดี กวาคะ สําหรับ เรื่องแรกในฉบับนีเ้ ราขอเสนอเรื่องของ “สบู่คลอรี น” ที่กําลังเปนที่นยิ มกัน
ในหมูวัยรุน มีการโฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริงวาใชแลว “ขาวใส รวดเร็วทันใจ” สินคานั้นไมมี
สถานที่ขายที่เปนหลักแหลงแนนอน มักซื้อขายกันทางอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดออกมาเตือนวา คลอรีนเปนสารที่มีการกัดกรอนรุนแรง
ไมสามารถใชกับผิ วหนังได เพราะจะทําใหเกิดการระคายเคือง ทําใหผิ วหนังเกิดการอักเสบและ
ที่สําคัญคลอรีนเปนสารหามใช ในเครื่องสําอาง ดังนั้นเพื่อน ๆ ไมควรซื้อมาใชนะคะ ควรเลือกซื้อ
เลือกใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากแหลงที่เชื่อถือได มีฉลากภาษาไทย
บอกรายละเอียดครบถวน มีชื่อที่ตั้งผูผลิตหรือผูนําเขาอยางชัดเจน
Chlorine
Soap
มีเลขที่ ใบรับแจง 10 หลัก ซึง่ สามารถตรวจสอบเลขที่ ใบรับแจง 10 หลัก
Chlorine Soap
ของเครื่องสําอางไดทางเว็บไซด อย. www.oryor.com หรือ Oryor
Smart Application และที่สําคัญอยาหลงเชื่อคําโฆษณาเกินจริ ง
ควรศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑนั้น ๆ กอนซื้อ

ÍÑ¾à´·
อินเทรนด์

อัพเดทเรื่องเครื่องสําอางกันไปแลว มาเรื่องอาหารกันตอเลยคะ สําหรับอาหาร
ที่เปนขาวในชวงที่ผ านมาคือ เรื่องของ “กะปิ” ที่ตรวจพบวามีการใสสีที่หามใชผสมในอาหาร
ซึ่งจะเกิดอันตรายตอผูบริโภค โดยเฉพาะสีโรดามีน บี ซึ่งเปนสีที่ ใช ในอุตสาหกรรมยอมผา
กอใหเกิดพิษเฉียบพลันได และยังทําใหเกิดการระคายเคืองตอเนือ้ เยือ่ ในปอด ตา ทางเดินหายใจ
ทางเดินอาหาร ปสสาวะเปนสีทอง และยังเปนสารกอมะเร็งอีกดวย ดังนั้น เพื่อน ๆ ควร
เลือกซื้อกะปจากแหลงผลิตที่เชื่อถือไดเทานั้น นอกจากเรื่องของกะปแลว ยังมีเรื่องของ
“ฟองเต้าหู้” ซึ่งสงสัยวาเปนฟองเตาหูปลอม เมื่อนํามาปรุงอาหารแลวมีลักษณะคือ ไมเปอย
ไมละลายนํ้า มีลักษณะเหมือนพลาสติก วิ ธีการสังเกตและเลือกซื้อฟองเตาหู ในเบื้องตนอาจ
ใชการดมกลิ่ นของฟองเตาหูวามีกลิ่นถั่วเหลืองหรือไม ตองไมมีกลิ่นหืน เลือกซื้อจากราน
ที่มีหลักแหลงแนนอน ควรเลือกซื้อฟองเตาหูที่มีฉลากแสดงชื่อ ที่อยูผูผลิต ปริมาณสุทธิ
วันเดือนปที่ผลิต เพราะหากมีปญหาจะสามารถตรวจสอบได
สําหรับ เรื่องสุดทายทีเ่ ราจะอัพเดทใหเพือ่ น ๆ นัน้ เปนเรื่องทีเ่ ปนปญหามาอยางตอเนือ่ ง
เรื่องของ “กาแฟลดน�้าหนัก” ในครั้งนีพ้ บวากาแฟยี่หอ “Brazil Potent Slimming Coffee”
อางชวยลดนํ้าหนัก ซึ่งจากผลวิ เคราะหกาแฟลดนํ้าหนักดังกลาว พบสารไซบูทรามีน ซึ่งเปนสาร
ทีม่ อี นั ตรายตอผูบ ริโภค โดยเฉพาะผูป ว ยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอด
เลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคตอหิน หญิงตั้งครรภและใหนมบุตร โดยอาจมีผลขางเคียง
คือ ปากแหง ปวดศีรษะ นอนไมหลับ ทองผูก ทําใหเกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว อาจถึง
ขั้นเสียชีวิ ตได ทาง อย. ไมเคยอนุญาตใหโฆษณากาแฟเปนอาหารลดนํ้าหนัก เพื่อน ๆ อยาได
หลงเชื่อเด็ดขาด เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองเงินโดยไมไดประโยชนแลว อาจไดรับอันตรายจาก
สารปนเปอ นทีผ่ สมอยู ในผลิตภัณฑ ได การลดนํา้ หนักทีด่ ีทสี่ ดุ คือ การออกกําลังกายและการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคโดยการไมกนิ อาหารพรํา่ เพือ่ ไมกนิ จุบกินจิบ ควรรับประทานอาหาร
หลากหลายในสัดสวนที่เหมาะสมครบ 5 หมู นอกจากลดนํ้าหนักไดอยางปลอดภัยแลว เพื่อน ๆ
ยังมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรงอีกดวย
หากเพื่อน ๆ พบเห็นหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพสามารถรองเรียนไดที่สายดวน อย. 1556 หรือทาง
E-mail : 1556@fda.moph.go.th หรื อทาง ตู ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรื อ
แจงผานทาง Oryor Smart Application เพื่อ อย. จะไดดําเนินการปราบปรามและดําเนินคดี ทางกฏหมายกับผูกระทําความผิ ด
อยางเครงครัดตอไป
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

อย.น้อย
กระจายข่าว
อย.น อ ย กระจายข า ว ในฉบั บ นี้ ขอกระจายข า วการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการครูแกนนำ อย.นอย ระดับ ประเทศครั้งที่ 1
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2558
ณ หองริช มอนด บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริช มอนด จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้
เปนการประชุมทีส่ ำคัญ เนือ่ งจากมีการคัดเลือกครูแกนนำ อย.นอย เพือ่ ดำรงตำแหนง
ประธานและรองประธานคณะกรรมการครูแกนนำ อย.นอย ซึ่งคณะกรรมการครูแกนนำ
อย.นอย ชุดนี้จะมีวาระการดำรงตำแหนงเปนเวลา 2 ป ครูแกนนำ อย.นอย ที่ ไดรับ
คัดเลือกจากที่ประชุมมีดังนี้คะ
1. ครูผ องศรี เกลื้อนรัตน โรงเรียนศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี
ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการ ครูแกนนำ อย.นอย
2. ครูจ ันทรเพ็ญ ศิริแกว โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
ดำรงตำแหนงรองประธานคณะกรรมการครูแกนนำ อย.นอย (ภาคเหนือ)
3. ครูเสาวลักษณ ปองปาน โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ดำรงตำแหนงรองประธานคณะกรรมการครูแกนนำ อย.นอย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
4. ครูกฤษณา แปนงาม โรงเรียนศรีว ินิตวิทยาคม จังหวัดสิงหบุรี
ดำรงตำแหนงรองประธานคณะกรรมการครู แกนนำ อย.นอย (ภาคกลาง)
5. ครูสุภางค เองฉวน โรงเรียนอำมาตยพานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
ดำรงตำแหนงรองประธานคณะกรรมการครู แกนนำ อย.นอย (ภาคใต)
นอกจากนั้นมีการชี้แจงแผนการดำเนินโครงการ อย.นอย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งกิจกรรมในโครงการ
อย.นอย นั้น มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธระหวาง อย.และโรงเรียน คือกิจกรรมที่ผูบริหาร อย. เขาเยี่ยมชมโรงเรียน
อย.นอย ซึ่งจัดขึ้นเปนประจำทุกป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้เราจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ ในวันที่ 15
ม.ค. 2559 บรรยากาศการเยีย่ มชมโรงเรียน อย.นอย จะเปนอยางไรเราจะเก็บภาพมาฝากเพือ่ น ๆ กันนะคะ สวนกิจกรรมใหม
ซึ่งเปนกิจกรรมพิเศษสำหรับปงบประมาณนี้คือ กิจกรรมสงเสริม/พัฒนาเครือขายทองถิ่น Community Network Award
เพื่อสรางการมีสวนรวมของหนวยงานภูมิภาคและทองถิ่นในการดำเนินกิจกรรม อย.นอย เชิดชูเครือขายที่ ใหการสนับสนุน
โครงการ อย.นอย มาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทำใหโครงการ อย.นอย มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้แลว อย.ยังมี
การบรรยายพิเศษในหัวขอความรูที่เปนประโยชนตอครูและนักเรียน ซึ่งไดรับ เกียรติจาก นายนิรัตน เตียสุวรรณ ผูเชี่ยวชาญ
ดานพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพดานสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง “ลดน้ำตาล ลดหวาน ลดโรค”
และนางธิดา ทวีฤทธิ์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ สำนักอาหาร บรรยายเรื่อง “นมโรงเรียนนั้น...สำคัญไฉน”
ฉบับหนา อย.นอย กระจายขาว จะกระจายอะไรจะใชขาวของเพื่อน ๆ หรือไม โปรดติดตามกันตอไปคะ.

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

คลังปัญญา
วันนีค้ อลัมน “คลังปัญญา” มีกิจกรรมดี ดี มาฝากเพื่อน ๆ กันคะ เมื่อวันที่ 16-22 พ.ย. 2558 ที่ผ านมา
มีการจั ดงาน World Antibiotic Awareness Week (WAAW) โดยมีคําขวัญวา “Antibiotics : Handle with Care”
หรือแปลเปนไทยวา “ยาปฏิชีวนะ : หากจะใช้ ต้องระวัง” มีการจั ดกิจกรรมเนื่องในสัปดาหตระหนักรักษ ยาปฏิชี วนะ
ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีประโยชนกิจกรรมหนึ่ง
หลายคนรูจั กยาปฏิชีวนะ แตจะมีสักกี่คนที่รจู ริง ๆ วา “ยาปฏิชีวนะ” เปนยาฆาเชื้อแบคทีเรีย มารูจั ก “ยาปฏิชีวนะ
(Antibiotic)” กันใหมากขึ้นดี กวาคะ กอนอื่ นตองบอกเลยวายาปฏิชี วนะเปนยาฆาเชื้อแบคทีเรีย ไมมีฤทธิ์ฆาเชื้อไวรัส
และไมมีฤทธิ์ลดการอักเสบ แกปวด ลดไข ใชรักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเทานั้น เชน ทอนซิลอักเสบ
เปนหนอง ยาปฏิชี วนะจั ดเปนยาอันตราย นอกจากนั้นยาปฏิชี วนะยังทําใหเชื้อแบคทีเรียดื้อยา หมายความวา ทุกครั้ง
ที่รับ ประทานยาปฏิชี วนะ เชื้อแบคทีเรียจะเริ่ มพั ฒนาตัวเองใหทนตอยาปฏิชี วนะมากขึ้น ยิ่งไดรับยาปฏิชี วนะพรํ่า เพรื่อ
เชื้อแบคทีเรี ยก็จะดื้อยามากตามไปดวยซึ่งจะทําใหยากตอการรั กษา สวน “ยาแก้อักเสบ หรื อ ยาต้านการอักเสบ”
(Anti-inflammatory drugs) เปนยาที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดไข บรรเทาปวด ลดบวมแดง เชน แอสไพริน ไอบูโพรเฟน
ไมมีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย
โรคที่เราพบกันบอย ๆ เชน เปนหวัด-เจ็บคอ ทองเสียอาหารเปนพิษ แผลเลือดออก เปนโรคที่หายไดเอง
โดยไมตองรั บ ประทานยาปฏิชี วนะ เพราะหวัด-เจ็บคอ เกิดจากเชื้อไวรั ส แตยาปฏิชี วนะใชฆา เชื้อแบคทีเรี ยจึงไมมีผล
ในการรักษาหวัด-เจ็บคอ ทองเสียเกิดจากเชือ้ ไวรัส หรืออาหารเปนพิษอาจมีอาการอาเจียนรวมดวยซึง่ มาจากสารพิษทีป่ นเปอ น
ในอาหาร ยาปฏิชีวนะรักษาไมไดเชนกัน สวนแผลเลือดออก หากลางทําความสะอาดแผลอยางถูกตอง แผลนั้นสามารถ
หายไดเองโดยไมตองรับประทานยาปฏิชีวนะ เวนแต !!! เปนแผลตะปูตํา สัตวกัด หรือสัมผัสกับสิ่งสกปรก หรือปวย
เปนโรคเบาหวาน ควรไปพบแพทยเพื่อทําการรักษาตอไป

อันตรายจากการใช้ยาปฏิชีวนะพร�่าเพรื่ อ
แพ้ยา
เกิดเชื้อดื้อยา

หากแพไมมากอาจมีแคผื่นคัน ถารุนแรงผิ วหนังจะเปนรอยไหม หลุดลอก หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิ ต
การกินยาปฏิชี วนะพรํ่าเพรื่อกระตุนใหเชื้อแบคทีเรียกลายพั นธุเปนเชื้อดื้อยา ตองเปลี่ยนไปใชยา
ปฏิชีวนะที่ ใหมขึ้น แพงขึ้น ซึ่งเหลือให ใชอยูไมกี่ชนิด สุดทายจะไมมียารักษา และเสียชีวิ ตในที่สุด

เกิดโรคแทรกซ้อน ยาปฏิชีวนะจะฆาทั้งแบคทีเรียกอโรคและแบคทีเรียชนิดดีมปี ระโยชน ในลําไสของเรา เมือ่ แบคทีเรีย
ชนิด ดี ตายไป เชื้ออื่น ๆ ในตัวเราจึงฉวยโอกาสเติบโตมากขึ้น ทําใหเกิดโรคแทรกซอนตาง ๆ เชน
ลําไลอักเสบอยางรุนแรงโดยผนังลําไสที่ถูกทําลายหลุดออกมากับอุจจาระ อันตรายถึงชีวิ ต
ยา สามารถบําบัด บรรเทา รักษา ปองกันโรคและความเจ็บปวยได ซึง่ เพือ่ น ๆ ตองใช
ยาอยางถูกตองและเหมาะสม ใช ใหถูกคน ถูกขนาด และถูกวิ ธี หากใชยาผิ ดประเภท
ผิ ดวัตถุประสงค ยาที่วาดี ก็อาจจะทําใหเกิดอันตรายตอเพื่อน ๆ เองได ฉบับหนา
เราจะนําความรูเรื่องอะไรมาฝากเพื่อน ๆ กัน...โปรดติดตาม....

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

ดาวเด่น
อย.น้อย

สวัสดี เพื่อน ๆ ชาว อย.นอย ทุกคนคะ กลับมาพบกันอีกครั้ง พรอมชวงของเทศกาล
แหงความสุข กับ เทศกาลตอนรับป ใหม 2559 นี้ กับคอลัมน “ดาวเด่น อย.น้อย” เริ่มตนป ใหม
เราจึงขอนําเสนอ บทสัมภาษณประธานคณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอย คนใหมที่ ไดรับคัดเลือก
และแตงตั้งกันไปหมาด ๆ จากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอย ครั้งที่ 1
ที่ผ านมา มาติดตามกันเลยคะ

แนะน�าตัวกันก่อนนะคะ
ชื่อ
ชื่อเลน
จากโรงเรียน
ตําแหนง
คติประจําใจ

นางผองศรี เกลื้อนรัตน
หนู
ศรียานุสรณ จ.จั นทบุรี
ครูชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานที่ ไดรับมอบหมายใหดี ที่สุด

“ความรูสึกของครูที่ ไดรั บคัดเลือก
ให เป น ประธานคณะกรรมการครู แ กนนํ า
อย.นอย นั้น ครูรูสึก ดี ใจ ภาคภูมิ ใจมาก
กอนทีค่ รูจะไดรับคัดเลือกเขามาเปนประธานฯ
นั้น ครูก็ ไดเปนกรรมการครูแกนนํามากอน
ไดเขามาประชุม แสดงความคิดเห็นตาง ๆ
ในที่ ป ระชุม ได เป น ตั ว แทนของโรงเรี ย น
อย.น อ ย ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ซึ่ ง ครู ยิ น ดี
เปนอยางยิง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มความ
สามารถ เพื่อใหนักเรียนไดรับประโยชนมาก
ที่สุด ครูไดรับมอบหมายใหดูแลกิจกรรม อย.นอย ในโรงเรียน ตั้งแตป 2546 และไดดําเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ การเลือกซื้อ เลือกใช เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
และเคยไดรับรางวัลโครงการ อย.นอย ในระดับประเทศ โรงเรียนของครูเปนโรงเรียนขนาดใหญ
เปนโรงเรียนประจําจั งหวัด ครูอยูทางสายสาธารณสุข เปนพยาบาลประจําโรงเรียน และครูเห็น
ความสําคัญทางดานสุขภาพของนักเรียน และชุมชมในบริเวณโรงเรียน นักเรียน อย.นอย ในโรงเรียน
ของเราไดรับคัดเลือกใหเปนวิ ทยากรในงานตาง ๆ และยังขยายเครือขายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ อีก
มากมาก นอกจากโรงเรียนแลวครูยังขยายเครือขายไปในชุมชน ตลาด เทศบาล เพื่อใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับผลิตภัณฑสขุ ภาพ โครงการ อย.นอย เปนโครงการทีม่ ปี ระโยชน
ตอนักเรียนทางดานสุขภาพ เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง จากการที่ ไดสํารวจ
นักเรียนในโรงเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภค การเลือกซื้อ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี ขึ้น
ครู ในฐานะประธานคณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอย ครูจะปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ มุงมั่น
และเต็มความสามารถ ไมวา จะอยู ในตําแหนงใดก็ตาม ครูกจ็ ะชวยผลักดัน โครงการ อย.นอย ขยาย
เครือขาย เพื่อนักเรียนที่จะเปนอนาคตของชาติตอไป”
ว้าว ๆ ๆ นีเ่ ป็นเพียงแค่บทสัมภาษณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ของครูผ่องศรี เกลื้อนรัตน์ เท่านั้น
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ อย่างนี.้ ..อนาคตของโครงการ อย.น้อย ต้องก้าวหน้า ก้าวไกล และสดใส
อย่างแน่นอน แล้วพบกันใหม่กับดาวเด่นดวงต่อไปนะคะ...

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

มุมนี้ของเพื่อน
สวัสดี เพื่อน ๆ ชาว อย.นอย “มุมนีข้ องเพื่อน” ฉบับนีเ้ รานํากิจกรรมของเพื่อน ๆ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
จ.ลําปาง มาฝากกันคะ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558 ที่ผ านมา เพื่อน ๆ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมนั้น มีการจั ดกิจกรรม
เดินรณรงคเกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง บริเวณชุมชนที่อยูรอบ ๆ โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียน
แกนนํา อย.นอย จํานวน 30 คน เปนผูถือปายรณรงค เพื่อใหคนในชุมชนนั้นเกิดความตระหนัก ใส ใจ และดูแลสุขภาพ
กันมากขึน้ ซึง่ เพือ่ น ๆ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมไดรับความรวมมือ และการตอบรับทีด่ จี ากคนในชุมชน ซึง่ เปนกิจกรรม
ที่มีประโยชนและสามารถสรางเครือขายที่เขมแข็งตอไปได

นอกจากนั้นโรงเรียนพิบูลวิ ทยาลัย จ.ลพบุรี มีการจั ดกิจกรรม อย.นอย ในงาน “ฤดูหนาว ประจ�าปี 2558” ระหวาง
วันที่ 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2558 ที่ผ านมา ซึ่งไดรับการความรวมมืออยางดีจากพอคาและแมคา ที่ขายของภายในงาน เชน
การตรวจสารปนเปอนในอาหารทางโรงเรียนไดนํานักเรียนแกนนํา อย.นอย ไปตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารตามรานคาตาง ๆ
ซึ่งผลการตรวจนั้นพบสารปนเปอนจําพวกกรดซาลิ ซิลิคหรือสารกันราในนํ้าพริ กหนึ่งราน พบสารฟอรมาลีนในไขหมึกทอด
จํานวนหนึ่งราน และพบการใชนํ้ามันทอดซํ้าที่มีสารโพลารเกิน 25% จํานวนหนึ่งราน สวนสารฟอกขาวนั้นไมพบการปนเปอน
ในอาหาร มีการใหคาํ แนะนําและคําปรึกษากับผูป ระกอบการรานคาตาง ๆ ทีพ่ บสารปนเปอ น นอกจากนัน้ ยังมีการจัดนิทรรศการ
อย.นอย สัญจร มีการตอบคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งมีผูสนใจและเขารวมตอบคําถามจํานวนมาก มีกลองรับ เรื่องรองเรียน
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพและสิ ท ธิ
ผูบริ โภค ซึ่งกิจกรรมที่จั ดขึ้นดังกลาว
เปนการเผยแพรความรู ความเขาใจที่
ถูกตอง เพื่อใหประชาชนสามารถเลือกซื้อ
เลือ กบริ โภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอ ยาง
ปลอดภัยคะ

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

เกร็ดชวนรู้
“ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี ใหม่” เทศกาลแหงความสุขของทุก ๆ คน คอลัมน “เกร็ดชวนรู้” ฉบับนีเ้ รามาแนะนํา
วิ ธีการเลือกซื้อ “กระเชาของขวัญป ใหม” ใหถูกใจผูรับ แถมยังมีคุณภาพอีกดวย...
“กระเช้าของขวัญ” เปนของขวัญที่หาซื้อไดงาย ตามหางสรรพสินคา ซูเปอรมาเก็ต หรือรานคาตาง ๆ กระเชาของขวัญ
มักนําผลิตภัณฑอาหารหลากหลายชนิดมาจั ดในกระเชา ไมวาจะเปนขนม คุกกี้ ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป หรืออาหาร
กระปอง ผลไมกระปอง ฯลฯ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ดังนั้นการเลือกกระเชาของขวัญใหกับคนที่เรารักจึง
เปนสิ่งที่ควรใส ใจ เพื่อใหคนที่ ไดรับของขวัญมีความสุขใจ การเลือกซื้อกระเชาของขวัญควรปฏิบัติดังนี้ ผลิตภัณฑอาหาร
ที่จั ดรวมอยู ในภาชนะเดี ยวกันโดยมีการหอหุม ตองแสดงขอความภาษาไทยที่อานไดชัดเจน และมีรายละเอียดไดแก
1. ชื่อ หรือประเภท หรือชนิดของอาหารแตละรายการที่บรรจุอยู ในภาชนะ 2. วันเดือนปที่หมดอายุ หรือวันเดือนป
ที่ควรบริ โภคกอน 3. ราคาสินคาแตละรายการ หรือหากเพื่อน ๆ อยากจั ดกระเชาดวยตนเองเพื่อใหไดผลิตภัณฑ
ตามความตองการและมีคณ
ุ ภาพดี ไมตอ งมากังวัลเรื่องสินคาไมมคี ณ
ุ ภาพหรือใกลหมดอายุ ตองคํานึงวาผลิตภัณฑอาหาร
ทุกชนิด ตองไดรับอนุญาตจาก อย. โดยที่ฉลากตองแสดงเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ในกรอบเครื่องหมาย อย.
หรือหากอยากจั ดกระเชาผลไมควรเลือกผลไมที่อยู ในสภาพที่สด ใหม สะอาด
ไมมีกลิ่นฉุน ไมเหี่ ยวเฉา ไมมีรอยชํ้า มีสีธรรมชาติ เปนตน
การเลือกของขวัญเพื่อมอบใหแกกันและกันในชวง
เทศกาลป ใหม ไมเพี ยงแตเปนการแสดงถึงความมีนํ้าใจ
แตยังเปนการแสดงถึงความรัก ความเคารพ เปนการ
มอบความสุข ความใส ใจใหกันและกันอีกดวย ดังนั้น
ควรเลือกสรรของขวัญป ใหมที่เปนสิ่งดี ดี ใหแกกัน
เพื่อเปนการตอนรับป ใหมที่กําลังจะมาถึง...

“สุขสันต์วันปี ใหม่นะคะ”

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

