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สวัสดี ครับ เพื่อน ๆ ชาว อย.นอย ทุกคน
ชวงเวลา 3 เดือนที่ผ านมา มีวันสําคัญตาง ๆ
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เทศกาลตรุ ษจีน กลางเดือนมีวันแหงความรั ก และปลายเดือนตรงกับ
วันสําคัญทางศาสนาพุ ทธ “วันมาฆบูชา” ซึ่งเปนวันที่ชาวพุ ทธใหความสําคัญ
เปนอยางยิง่ มีการทําบุญและเวียนเทียน สวนเดือนมีนาคมเปนเดือนแหงการ
ผอนคลาย หายเครียดจากการเรียน เพราะสวนใหญนอง ๆ คงปดเทอม
กันหมดแลว ยกเวนเพื่อน ๆ ม.6 ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แลวตองแขงขันเพื่อเขาสูรั้วมหาวิ ทยาลัย ก็ขออวยพรใหเพื่อน ๆ
สมปรารถนา เขามหาวิ ทยาลัยที่ตนเองตั้งใจไดนะครับ สวนเพื่อน ๆ ที่เขา
มหาวิ ทยาลัยไดแลวก็ขอแสดงความยินดี ดวยครับ
จดหมายขาว อย.นอย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” ฉบับนี้เรามีสาระ
ความรูดี ๆ มาฝากกัน เริ่ มดวยคอลัมน “อัพเดท อินเทรนด์” ฉบับนี้
มีเรื่ องของ “ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร” อวดอางสรรพคุณรั กษาโรคมะเร็ง
ไดหายขาด และเรื่องของ “แผ่นหยกให้ความร้อน” ทีอ่ วดอางสรรพคุณในการ
รักษาโรคตาง ๆ ได จะจริงหรือเท็จอยางไร ติดตามได ในเลมครับ และ
เนื่ อ งจากเริ่ ม เข า สู  ฤ ดู ร  อ นอุ ณ หภู มิ ในช ว งนี้ ก็ สู ง ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ คอลั ม น
“คลังปัญญา” จึงนําความรูเรื่องของผลิตภัณฑเครื่องสําอางปองกันแสงแดด
มาฝากกันครับ สวนกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน อย.นอย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 จะเปนโรงเรียนใด ติดตามกันในคอลัมน “อย.น้อย กระจายข่าว”
อานจดหมายขาว อย.นอย จบแลวอยาลืมนําความรูตาง ๆ ที่ ไดไป
กระจายตอใหกับ เพื่อน ๆ นะครับ
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ดานผลิตภัณฑสุขภาพสูกลุมเครือขาย อย.นอย
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ชวงนีอ้ ากาศเมืองไทยเดี๋ ยวรอน เดี๋ ยวหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงบอยเพื่อน ๆ ตองดูแลสุขภาพ
รักษารางกายใหแข็งแรง อยาใหเปนไขหวัดกันนะคะ ฉบับนี้ “อัพเดท อินเทรนด์” มีขาวเรื่องของอาหาร
อยางผักสลัดทีพ่ บการปนเปอ นเชือ้ ซัลโมแนลลา เรื่องของโฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริงทีเ่ ปนผลิตภัณฑ
เสริมอาหารและผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย เรามาติดตามรายละเอียดกันเลยคะ
อัพเดทขาวแรก “ผักสลัด” ถือวาเปนที่ นยิ มกันในหมูของคนรัก
สุขภาพ เพราะรับประทานงาย สะดวก และหาซื้อไดงาย ลาสุดประเทศ
ออสเตรเลียมีการเรียกคืนผักสลัดบรรจุ ถุงพลาสติก เนื่องจากมีการ
ตรวจพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ทาง อย. จึงไดสั่งใหดานอาหาร
และยาทั่ วประเทศเฝาระวัง “ผักสลัด” ที่พบปญหาดังกลาว ไม ใหมี
การนําเขาประเทศไทยเด็ดขาด ทั้งนีท้ างดานอาหารและยาไดตรวจสอบ
แลวพบมีการนําเขาผักสลัดยีห่ อ ดังกลาว จํานวน 2 ครั้ง รวม 9 กิโลกรัม
โดยผู  นํ า เข า ได จํ า หน า ยหมดแล ว และได มี การแจ ง เรี ย กคื น ผั ก
รุนดังกลาวกับลูกคาแลว อยางไรก็ดีทาง อย. ยังคงมีการสุมตรวจเพื่อหา
สารปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารนําเขาอยางตอเนื่อง หากพบวาไมได
มาตรฐานหรื ออาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริ โภค จะไมอนุญาตให
มีการนําเขามาภายในประเทศอยางเด็ดขาด ที่นําเขามาแลวจะทําการเรียกคืนจากทองตลาดและติดตาม
สถานการณพรอมเฝาระวังอยางใกลชิด
อัพเดทขาวทีส่ องเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ทีอ่ วดอางสรรพคุณรักษาโรคมะเร็งไดหายขาด
ดวยการนําจุลชีพมากําจั ดเซลลมะเร็ง และยังอางวามีงานวิ จั ยรองรับ เกี่ยวกับการคนพบจุลชีพกําจั ด
เซลล ม ะเร็ ง ทุ ก ชนิด จากการตรวจสอบผลิ ต ภั ณฑ ดั ง กล า ว ไม พ บการขึ้ นทะเบี ย นตํ ารั บ ยาทั้ ง
ยาแผนปจจุ บันและแผนโบราณ รวมทั้ ง ไมพบขอมูลการอนุญาตผลิตภัณฑเสริมอาหารแตอยางใด
จึงขอใหเพื่อน ๆ อยาหลงเชื่อ ขอใหจําขึ้นใจวาการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารหรื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนั้น
ไม่สามารถกล่าวอ้างรักษาโรค หรื ออ้างว่ามีสรรพคุณทางยาได้ และขอความโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร
ที่มีการอวดอางสรรพคุณในทางยาหรืออวดอางสรรพคุณในการปองกัน บําบัด บรรเทาหรือรักษา
โรคใด ๆ อย. ไมเคยอนุญาตใหโฆษณาแตอยางใด จึงเปนการโฆษณาไมถูกตอง เชื่อถือไมได
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เรื่องสุดทายทีจ่ ะอัพเดทของฉบับนี้ เปนเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย “แผ่นหยก
ให้ความร้อน” ในรูปแบบผลิตภัณฑทหี่ ลากหลาย เชน แผนรองนัง่ หรือนอน หมอน เตียงนอน เปนตน
เปนผลิตภัณฑท่ีอาศัยกระแสไฟฟาใหความรอน สามารถปรับอุณหภูมิหรือสามารถปลดปลอยรังสี
อินฟราเรดได อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ ใชอวดอางจากหยกเปนสารทั วรมาลีน (Tourmaline)
หรือแรเจอรมาเนียม (Germanium) อวดอ้างสรรพคุณว่า สามารถช่วยเร่งการขับสารพิษหรื อของ
เสียออกจากร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ เชน ระบบไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุมกัน
ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ นอกจากนั้นยังอางวาสามารถใช ในผูปวย
ที่มโี รคประจําตัว เชน ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต หรือแมกระทั่ งโรคมะเร็ง
ซึ่งขอความเหลานีล้ วนเปนขอความที่อวดอางสรรพคุณเกินจริง เพราะจากฐานขอมูลการขออนุญาต
ดานเครื่องมือแพทยของ อย. เกี่ยวกับแผนหยกใหความรอน ไมพบขอมูลที่มีสรรพคุณหรือขอบงชี้ ใด ๆ
ดังทีก่ ลาวอาง กอนซือ้ กอนใชผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยควรสังเกตและพิจารณาใหดีกอ น ตองตรวจสอบการโฆษณาของสินคาวาเปนการ
โออวดสรรพคุณเกินจริงหรือไม มีหลักฐานทางวิ ทยาศาสตรที่นา เชือ่ ถือสนับสนุนหรือไม หากหลงเชือ่ ซือ้ มาใชโดยไมศกึ ษาอาจเสียโอกาส
และเวลาในการบําบัดรักษาโรคใหหายขาดไดดว ยวิธที างการแพทยทถี่ กู ตอง จากกรณีของแผนหยกใหความรอนอาจเกิดอันตรายรายแรง
จากผลของความรอน เชน กระตุน ใหภาวะของโรครุนแรงมากขึน้ และยังอาจเกิดอันตรายจากผลของกระแสไฟฟา เชน ไฟดูดจากไฟรั่วหรือ
ลัดวงจร การเกิดเพลิงไหมหรืออันตรายที่เกิดจากการใชอยางผิ ดวิ ธี หรืออาจเกิดภาวะผื่นแดงหรืออาการแพตาง ๆ ไดคะ
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

ÍÂ.¹ŒÍÂ
กระจายข่าว
กลับมาพบกันอีกครั้งกับ “อย.น้อย กระจายข่าว” ฉบับนี้เรามีกิจกรรมนำ
ผูบริหาร อย. เขาเยี่ยมชมโรงเรียน อย.นอย มากระจายใหเพื่อน ๆ ไดทราบกัน เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2559 ที่ผ านมา ทาง อย. ลงพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน
อย.นอย จ.อุตรดิตถ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ นำทีมโดย นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พรอมคณะ กิจกรรมนี้ทาง อย. จัดขึ้นเปนประจำทุกป
เพื่อเปนการสรางขวัญกำลังใจใหกับครู นักเรียนและผูเกี่ยวของทุกทาน ในการดำเนินกิจกรรม
โครงการ อย.นอย อยางเขมแข็ง และสามารถกระจายเครือขายไดอยางกวางขวาง
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน อย.นอย ในครั้งนี้ เราลงพื้นที่ โรงเรียนอุตรดิตถ ซึ่งทาง
โรงเรียนจัดใหมีการแสดงของเพื่อน ๆ นักศึกษาวิชาทหารตั้งขบวนตอนรับคณะผูเยี่ยมชม
การจัดบอรดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ อย.นอย และบอรดนิทรรศการที่ ใหความรู
เกีย่ วกับผลิตภัณฑสขุ ภาพอยางมากมาย ทัง้ ของโรงเรียนอุตรดิตถ โรงเรียนในเครือขาย รวมถึง
โรงเรียนแกนนำ อย.นอย ในเขตภาคเหนือ ไดแก โรงเรียนชัยมงคลพิทยา จ.สุโขทัย โรงเรียนวัดใหม
วังหวา จ.พิจติ ร เปนตน ซึง่ มีผสู นใจเขารวมงานจำนวนมากกวา 450 คน นอกจากนิทรรศการความรูด ดี แี ลว มีการแสดงบทบาท
สมมุติของนักเรียน อย.นอย โรงเรียนอุตรดิตถ เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง ถูกวิธี โดยเฉพาะ
เครื่องสำอาง ที่ปจจุบันมีการโฆษณาเกินจริง การเลือกซื้อ เลือกใชเครื่องสำอางนั้น ควรเลือกผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่มี
เลขที่ ใบจดแจงแสดงบนฉลาก ซื้อจากรานที่มีหลักแหลงที่แนนอน ไมควรซื้อจากตลาดนัด รถเร แผงลอย เพราะอาจเปน
ผลิตภัณฑทแี่ อบลักลอบใสสารหามใช ในเครือ่ งสำอาง ซึง่ จะเปนอันตรายตอผู ใชเองได นอกจากนัน้ ยังมีการแสดงของโรงเรียน
ในเครือขายอย.นอย อีกหลายโรงเรียนดวย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี และความสวยงาม การแสดงทั้งหมดนั้น
สรางความสนุกสนาน และเปนที่ประทับใจของผูชมเปนอยางมาก
สำหรับโรงเรียนอุตรดิตถ เปนโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ อย.นอย ตัง้ แตป 2547 จนถึงปจจุบนั ไดพฒ
ั นากิจกรรม อย.นอย
จนไดรบั รางวัลมากมาย ไมวา จะเปนการชนะเลิศประกวดโครงการ อย.นอย ระดับจังหวัด ในป 2549 และในระดับตรวจเขตราชการ
ในป 2550 และในปลาสุด 2558 ไดรับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมยอดเยี่ยมพรอมโลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศยุวทูต อย.นอย
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ นอกจากนี้ โรงเรียนอุตรดิตถเปนโรงเรียนที่ ไดรับปายรับรองมาตรฐานโรงเรียน
อย.นอย ระดับดีเยี่ยม มาตั้งแตป 2552 จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนระดับสูงสุดของการประเมินเกณฑมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย
ซึ่งแสดงใหเห็นวาทางโรงเรียนไดเห็นความสำคัญของโครงการ อย.นอย เปนอยางยิ่งโดยโรงเรียนไดปลูกฝงใหนักเรียนใน
โรงเรียนเปนผูบริโภคที่ฉลาด (Smart Consumer) สงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง รูจ ักเลือกซื้อ เลือก
ใชผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสม และไดคิดคนนวัตกรรมพัฒนา 4 กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ 1. The Trainer สร้างแกนนำ
2. Food spy สายลับสายสืบ 3. ทนาย อย.น้อย รับเรื่องร้องทุกข์ 4. Sales man knock door เคาะประตูเปิดใจ
กิจกรรมเยีย่ มชมกิจกรรม อย.นอย โรงเรียนอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ ในครัง้ นี้ ไดรบั ทัง้ ความรู ความบันเทิง ความสนุกสนาน
ตองขอบคุณโรงเรียนอุตรดิตถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ และผูเกี่ยวของทุกทาน ที่มีสวนรวมในกิจกรรมครั้งนี้
ฉบับหนาจะเปนกิจกรรมอะไร ตองติดตามกันตอไปนะคะ...

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

คลังปัญญา
เริ่ มเขาสูชวงฤดูรอนกันแลวนะคะ วันนี้ “คลังปัญญา” มีความรูเรื่องผลิตภัณฑเครื่องสําอางปองกันแสงแดด
มาฝากเพื่อน ๆ กัน เริ่มจากการทําความรูจั กกับ แสงแดดกันกอนเลยนะคะ แสงแดดประกอบไปดวยรังสีท่ีมองเห็นดวย
ตาเปลา (Visible light) ซึ่งหากมองผานอุปกรณที่เรียกวาปริซึม (Prism) เราจะสามารถแยกออกไดทั้ งหมด 7 สี คือ
มวง คราม นํ้าเงิน เขี ยว เหลือง แสด แดง และรังสีที่ ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา แบงเปนรังสีเหนือมวง หรืออัลตรา
ไวโอแลต (Ultraviolet) หรือที่เราเรียกกันวา รังสียูวี (UV) และรังสี ใตแดงหรืออินฟราเรด (Infra-red) ซึ่งรังสีทั้ งสอง
มีความยาวคลื่นที่แตกตางกัน ดวงตาของมนุษยมีขี ดจํากัดไมสามารถมองเห็นแสงทั้ งสองชนิดนี้ ไดคะ
รังสียูวีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามช่วงความยาวคลื่น ดังนี้
1. ยูวีเอ (UV A, Ultraviolet A) เปนรังสียูวีที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิด
ผิ ว แก ก  อ นวั ย จุ ด ด าง ดํ า นอกจากนี้ยู วี เ อสามารถทํ า ให ผิ ว มี ค วามไวต อ ยู วี บี
เพิ่มมากขึ้นดวย
2. ยูวีบี (UV B, Ultraviolet B) เปนรังสีที่ทําใหผิ วที่สัมผัสรังสียูวีบี เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสารพั นธุกรรมหรือ ดี เอ็นเอ ซึ่งเปนสาเหตุของมะเร็งผิ วหนัง
3. ยูวีซี (UV C, Ultraviolet C) เปนรั งสีที่มีความยาวคลื่ นสั้นที่สุด
โดยธรรมชาติจะถูกดูดซับดวยโอโซนในชั้นบรรยากาศไมสามารถผานเขามายังโลกได
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางปองกันแสงแดดที่ ใชกนั โดยทั่วไปมีวตั ถุประสงคเพือ่ ปองกันแสงยูวเี อและยูวบี ี ชวยลดปริมาณ
รังสีอัลตราไวโอเลตที่จะมาถึงผิ ว โดยอาศัยคุณสมบัติของสารปองกันแดดที่มีอยู 2 ชนิดคือ กลุมสารที่เปนสารสะทอนแสง
โดยสารชนิดนีจ้ ะเคลือบอยูบนผิ ว ไมซึมเขาสูผิ วหนัง และกลุมสารที่เปนสารดูดซับ แสง สารเหลานีด้ ูดซับ แสงแดด ทําให
แสงแดดไมสามารถผานเขามาทําอันตรายตอผิ วหนังได
เพื่อน ๆ รูหรือไมวาคา SPF และคา PA ที่แสดงบนผลิตภัณฑเครื่องสําอางปองกันแสงแดดนั้น คืออะไร คา SPF
(Sun Protection Factor) ของผลิตภัณฑเครื่องสําอางปองกันแสงแดด คือ คาที่แสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ
ในการปองกันการไหมของผิ วหนังที่เกิดจากการสัมผัสรังสียูวีบี สวนคา PA (Protection grade of UVA) หมายถึง
คาที่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสําอางแหงประเทศญี่ปุน (Japan Cosmetic Industry Association, JCIA, 1996)
ไดกาํ หนดขึน้ แสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ ในการปองกันอาการดําคลํา้ ของผิวหนังทีเ่ กิดจากการสัมผัสรังสียวู เี อ โดย
ใชเครื่องหมาย (+) แสดงประสิทธิภาพ
ระดับ
พอใช
สูง
สูงมาก

คา PA
PA+
PA++
PA+++

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางปองกันแสงแดดควรมีคา SPF อยูระหวาง 6 -50 โดยผลิตภัณฑ
ที่มีคา SPF สูงจะสามารถปองกันรังสียูวีบี ไดมากกวาผลิตภัณฑที่มีคา SPF ตํ่ากวา ดังนั้น
เลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางปองกันแดดครั้งตอไปใหตรงกับความตองการได โดยการดูขอมูล
บนฉลากทั้ งยังปลอดภัยตอสุขภาพดวยคะ
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”
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ดาวเดน อย.นอย ฉบับนีเ้ ปนเพื่อน ๆ ทางภาคเหนือ อยากรูไหมคะวาพวกเขามีความคิด
เห็น และเหตุผลอะไรที่เลือกเขารวมโครงการ อย.นอย มาฟงพรอม ๆ กันดี กวาคะ

ด.ญ.ธิติมา บุญนิม่ (ฝ้าย) ชั้น ป.6 โรงเรี ยนวัดใหม่วังหว้า จ. พิจิตร
“เหตุผลของฝายทีเ่ ลือกเขารวมโครงการ อย.นอย คือโครงการ
มีความนาสนใจ มีประโยชน สามารถนําไปประยุกต ใชไดจริงในชีวิ ต
ประจํ า วั น ฝ า ยจึ ง เริ่ มจากการสมั ค รเข า มาเป น สมาชิ ก โครงการ
อย.นอย กอนและทํากิจกรรม อย.นอย มาตลอดและไดรับคัดเลือก
ใหเปนประธานโครงการตอมา โดยกิจกรรมทีท่ าํ เปนประจําสวนมากเปนการออกตรวจสอบสารปนเปอ น
ในอาหาร สารอันตรายในเครื่องสําอาง ตามแหลงชุมชนใกล ๆ โรงเรียนและตลาดนัด จากการตรวจสอบ
ทีผ่ า นมาหากตรวจพบสารปนเปอ นในอาหารหรือสารอันตรายจากเครื่องสําอาง จะมีการใหความรูท ถี่ กู ตอง
ใหคําแนะนํา คําปรึ กษากับพอคา แมคาใหขายสินคาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริ โภค นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม
เดินรณรงคเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพอีกดวย จากการไดเขารวมโครงการ อย.นอย ทําใหฝายไดรับความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ
มากขึ้นและไดฝกปฏิบัติจริง และทําใหฝายหันมาใส ใจสุขภาพของตนเองและคนรอบขางมากขึ้น”
นายพลวัต มีบุญ (แชมป์) , น.ส.ทิพย์วงศ์ษา สุริ ยะมะณี (แอน) ชั้น ม.5 โรงเรี ยนชัยมงคลพิทยา จ.สุโข·ÑÂ
“แชมปกับ แอน มีความคิดที่อยากจะเลือกเขาชมรมที่มีประโยชนและสามารถนํามาประยุกต
ใช ในชีวิ ตประจําวันได และโครงการ อย.นอย เปนโครงการที่ ใหทั้ งความรู และมีความรูสึกวา ทุกวัน
เราตองใชผลิตภัณฑสุขภาพ ตั้งแตตื่นนอน ตลอดทั้ งวัน จนกระทั่ งตอนนอน และที่สําคัญการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ตองอานฉลาก ซึ่งโครงการ อย.นอย สอนเรื่องของการอานฉลาก ดูฉลาก
อยางถูกตอง นอกจากจะมีประโยชนกับตนเองแลว เรายังสามารถใหความรูกับคนอื่นได โดยทาง
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา มีกจิ กรรมเผยแพรความรูเ กีย่ วกับผลิตภัณฑสขุ ภาพ มีการจัดบอรดนิทรรศการ
ความรูนอกสถานที่ มีการเขารวมงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในจั งหวัด มีการใหความรู ในเขตชุมชน
ในโรงเรี ย น เสี ย งตามสาย ละครเวที และตรวจสอบสารปนเป  อ นในอาหารภายในโรงเรี ย น
ณ โรงอาหารของโรงเรียนเปนกิจกรรมที่ทาํ ทุกเดือน โดยถาตรวจสอบแลวเจอสารปนเปอ นในอาหาร
ทางโรงเรียนจะใหคําแนะนําและบอกถึงโทษของสารปนเปอน หากไดรับในปริมาณมาก ๆ จะเปน
อันตรายตอผูบริ โภค ดังนั้นพอคา แมคาตองใหความสําคัญเรื่องสารปนเปอนในอาหารใหมาก
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน โครงการ อย.นอย ทําใหเรามีความรับผิ ดชอบมากขึ้น
มีความกลาแสดงออก มีความสุขที่ ไดกระจายความรู ใหคนอื่น ๆ ไดรับความรูเ หมือนกับทีเ่ ราที่ ไดรับ
ความรูจากโครงการ อย.นอย การไดทํากิจกรรม อย.นอย ไมได ใหแคความรูเทานั้น ยังได ให
ความสุข ความสนุก ความเพลิดเพลิน และมิตรภาพที่ดี อีกดวย”
น.ส.กชพร ศิริ เกตุ (บัว) ชั้น ม.4 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
“เริ่มแรกบัวไมเคยมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ เมื่อเราโตขึ้นก็เริ่มที่จะดูแลตนเองมากขึ้น
จึงเริ่มมีความสนใจเกีย่ วกับการบริโภคอาหารทีถ่ กู ตอง การลือกซือ้ เลือกใชผลิตภัณฑสขุ ภาพทีถ่ กู ตอง
ตาง ๆ และโครงการ อย.นอย ก็ตอบโจทยที่บัวตองการ บัวจึงเลือกมาสมัครเปนสมาชิกในโครงการ
อย.นอย เมื่อไดเขารวมโครงการ อย.นอย บัวไดรับความรูเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพมากขึ้น และไดนํา
ความรูนั้นมาเผยแพร ใหคนอื่น ๆ ไดรับรูดวย และไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ อย.นอย
เชน การออกตรวจสารปนเปอนในอาหาร การออกใหความรู ในชุมชนรอบโรงเรียน บัวรับหนาที่เปน
ยุวทูตโครงการ อย.นอย ในโรงเรียน โดยมีหนาที่ ใหคําปรึ กษา ใหความรู ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ คอยตอบคําถามตาง ๆ เวลาที่เพื่อน ๆ มีขอสงสัย ไมเขาใจในเรื่องของผลิตภัณฑสุขภาพ
หากมีคําถามที่บัวไมสามารถตอบได บัวจะไปหาความรู ในเรื่องนั้นแลวคอยมาตอบทีหลัง บัวจะไมตอบ
ในทั นทีเพราะบัวอาจจะใหขอมูลที่ ไมถูกตอง ดังนั้นเมื่อมีคําถามที่บัวไมแน ใจ บัวตองหาขอมูลในเรื่องนั้น ๆ กอนที่จะตอบคําถาม
เพื่อน ๆ คะ”
เปนอยางไรกันบางคะ ความคิดเห็นจากเพื่อน ๆ ดาวเดน อย.นอย จากทั้ ง 3 โรงเรียน อยางไรก็ตามโครงการ อย.นอย
จะพั ฒนากิจกรรมใหเขาถึงนักเรียนมากขึ้น เพื่อใหเพื่อน ๆ มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนํามาใชประโยชน ในชีวิตประจําวันได
แลวมาลุนกันวาฉบับหนา ดาวเดน อย.นอย ของเราคนตอไปจะเปนใคร
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

มุมนี้ของเพื่อน
มุมนีข้ องเพือ่ นฉบับนี้ เรามีกจิ กรรมสงเสริม/พั ฒนาเครือขายทองถิ่น เพือ่ สรางการมีสว นรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ในการดําเนินกิจกรรม อย.นอย โดย อย. ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามและรวมดําเนินกิจกรรม อย.นอย
กับ อปท. และโรงเรียน อย.นอยใน 4 ภาค 4 จั งหวัด แตละภาคจะเปนจั งหวัดอะไรนั้นมาดูกันเลยจา..
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 อย. ไดลงพื้นที่ภาคกลาง โดยเทศบาลเมือง
พั ทยา จ.ชลบุรี รวมกับ เพื่อน ๆ อย.นอย โรงเรียนตันตรารักษ มารวมกันทํากิจกรรม
ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร ณ ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จากการตรวจสอบสารปนเปอน
ในตลาดทั้ งอาหารทะเล อาหารสด อาหารหมักดอง ฯลฯ ผลที่ ไดจากการตรวจสอบนั้น
พบสารฟอรมาลีนในหมึกกรอบ 1 ราน จึงได ใหคําปรึกษา คําแนะนําที่ถูกตอง และใหเก็บ
หมึกกรอบที่พบฟอรมาลีนออกจากแผงขาย นอกจากกิจกรรมการตรวจตลาดแลวยังมี
กิ จ กรรมพี่ ส อนน อง ซึ่ ง เป น การแลกปลี่ ย นความรู ซึ่ ง กั น และกั น ทํ า ให เพื่ อ น ๆ
มีความกลาแสดงออกและไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญ จ.บุรีรัมย รวมกับโรงเรียนตูมใหญวิ ทยา จั ดกิจกรรมการ
อบรมแกนนํา อย.นอย ของโรงเรียนเครือขาย โดยแบงกิจกรรมเปน 2 สวน สวนแรกเปนการ
อบรมการตรวจสารปนเปอนในอาหารมีทั้งหมด 5 ฐานความรู ฐานที่ 1 ตรวจสารฟอรมาลีน
ฐานที่ 2 ตรวจสารบอแรกซ ฐานที่ 3 ตรวจสารฟอกขาว ฐานที่ 4 ตรวจสารกันรา
ฐานที่ 5 การอานฉลากผลิตภัณฑ ทั้ ง 5 ฐานความรูเปนการฝกใหนักเรียนแกนนํา อย.นอย
มีทั กษะดานความรูและการปฏิบัติจริง สวนที่สองเปนการตรวจผลิตภัณฑสุขภาพที่รานคา
และภายในตลาดถมตําบลตูมใหญ ซึ่งไดรับความรวมมือจากพอคา แมคาในตลาดเปนอยางดี
ครั้งที่สามเมื่อวันที่ 9 กุมภาพั นธ 2559 ลงพื้นที่ภาคเหนือโดยองคการบริหารสวนจั งหวัด
ชัยนาท จ.ชัยนาท ไดสนับสนุนการจั ดงานมหกรรม อย.นอย จ.ชัยนาท โดยในงานดังกลาวไดมี
พิธลี งนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท สํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชัยนาท เขต 5 (สิงหบรุ ี) และ
สํานักงานสาธารณสุขจั งหวัดชัยนาทในการดําเนินกิจกรรม อย.นอย จ.ชัยนาท ภายในงานมีโรงเรียน
แกนนํา อย.นอย ไดแก โรงเรียนคุรุประชาสรรค โรงเรียนเทศบาลบานกลวย โรงเรียนเทศบาล
วัดสิงหสถิตย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรีนนหันคาพิทยาคม มารวมจั ดนิทรรศการในงานดวย
และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยรุนพี่ ที่เปนแกนนํา อย.นอย ที่ประสบความสําเร็จทั้ งการเรียนและ
การทํางาน ไดแก นายแพทยอนิวรรต สาลีผล (นายแพทยปฏิบัติการ) ทันตแพทยหญิงนพวรรณ เงินพลอย (ทันตแพทยปฏิบัติการ)
นายณัฐพล ปานรุง เรือง (วิ ทยาจารย) นางสาวสุภาวดี จําปาลา (นักวิ ชาการศึกษา) โดยมีผอู าํ นวยการกองพั ฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
เภสัชกรวีระชัย นลวชัย เปนผูดําเนินรายการ โดยรุนพี่ ไดพูดถึงประโยชนที่ ไดรับจากการทํากิจกรรม อย.นอยและยังมีเทคนิค
การเรียนดี กิจกรรมเดน รวมถึงใหขอคิด ดี ๆ กับ อย.นอย รุนนอง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมฐานความรู ใหเพื่อน ๆ ในงานเขารวม
ทั้ งหมด 10 ฐาน เปนฐานที่ ใหทั้ งความรู ความสนุกสนานไปพรอม ๆ กันอีกดวย
ปดทายดวยภาคใตเมื่อวันที่ 15 กุมภาพั นธ 2559 โดยเทศบาลตําบลโคกกลอย จ.พั งงา
รวมกับโรงเรียนทุงโพธิ์วิ ทยา จั ดกิจกรรม อย.นอย โดยมีการแสดงของนักเรียน อย.นอย ชุด
“พีส่ อนน้อง” เปนการสอนใหรจู ักการเลือกซือ้ เลือกใช ผลิตภัณฑสขุ ภาพทีถ่ กู ตอง สอนใหรถู งึ อันตราย
และโทษของการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ ไมถูกตอง เปนการแสดงที่ ใหความรูและความสนุกสนานแก
ผูช มเปนอยางมาก นอกจากนีย้ งั มีเวทีเสวนาของ “อย.น้อย กับภาคีเครื อข่ายในชุมชนต�าบลโคกกลอย”
ในเรื่องประโยชนของการดําเนินโครงการ อย.นอย ของโรงเรียนทุงโพธิ์วิ ทยาที่มีตอชุมชนดวย
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”
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หน้าร้อนนี้ หากได้อะไรเย็น ๆ ไม่ว่าจะเป็นน�้าดื่มเย็น ๆ ไอศกรี มหวาน ๆ และน�้าแข็ง ก็คงท�าให้สดชื่นได้ไม่น้อย
แถมยังช่วยดับกระหาย คลายร้อนได้อีก ช่วงนีท้ ั่วทุกภาคของประเทศอุณหภูมิเริ่ มสูงขึ้น ควรระมัดระวังเรื่ องการบริ โภค
อาหารและเครื่ องดื่ม เพราะอาหารและเครื่ องดื่มอาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรี ย์ จากการผลิตและการเก็บรักษาที่ ไม่ถูก
สุขลักษณะ ซึง่ เชือ้ จุลินทรี ยท์ กี่ อ่ ให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษมักพบบ่อยในช่วงหน้าร้อน เป็นสาหตุทที่ า� ให้เกิดอาการคลืน่ ไส้
อาเจียน อุจจาระร่วง ดังนั้นเพื่อน ๆ ควรระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารและเครื่ องดื่มในช่วงหน้าร้อนเป็นพิเศษ โดย
อาหารควรเลือกที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ผู้ขายต้อง
แต่งกายสะอาด สถานที่ประกอบอาหารถูกสุขลักษณะ ส่วนการเลือกซื้อน�้าดื่มควรเลือกที่มีภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิด
สนิท ไม่รั่วซึมหรื อมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ น�้าต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ส่วนน�้าแข็ง
หากเป็นน�้าแข็งหลอดที่บรรจุถุง สังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน ต้องมีข้อความว่า “น�้าแข็งใช้รับประทานได้”
น�้าแข็งหลอดต้องเก็บใส่ภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ ใส่ปนกับอาหารประเภทอื่น ก้อนน�้าแข็งต้องใส สะอาด ปราศจาก
ฝุ่นละออง ส�าหรับไอศกรี ม ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ปิดสนิทไม่ฉีกขาด ไม่มีไอศกรี มรั่วซึมออกมา ส่วนไอศกรี มประเภท
ตักขาย ต้องไม่มีสี กลิ่น รส ที่ผิดปกติ ไม่เหลวเหมือนเคยละลายมาแล้ว ผู้ขายต้องแต่งกายสะอาด ภาชนะที่ ใส่ไอศกรี ม
ก็ต้องสะอาดด้วย
ขอให้เพื่อน ๆ ปกป้องตนเองและเพิ่มความปลอดภัย
ในการบริ โภคน�้าดื่ม น�้าแข็งและไอศกรี ม โดยเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนและ
ชั ด เจน เช่ น ชื่ อ อาหาร ชื่ อ ที่ ตั้ ง สถานที่ ผ ลิ ต
เครื่ องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก
วันเดือนปีที่ผลิตหรื อวันหมดอายุ ด้วยนะคะ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

