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 สวัสดีชาว อย.น้อย ทุกคนครับ จดหมายข่าว 

อย.น้อย “จากเพ่ือน...ถึงเพ่ือน” ฉบบัน้ีมขีา่วสาร และ

กิจกรรมดี ๆ มาฝากกันมากมาย เริ่มด้วย ข่าวสาร 

ที่หลายคนคงติดตามทางสื่อต่าง ๆ กันมาบ้างแล้ว 

เก่ียวกับเร่ืองยาที่มีการกล่าวว่า ยาที่ผลิตในประเทศ 

มี 2 เกรด เร่ืองของนำ้าแข็งผสมฟอร์มาลิน และนำ้าใส่คลอรีน ที่มีการเผยแพร่ 

ในสื่อสังคมออนไลน์ ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรน้ัน ต้องติดตามกันในคอลัมน์ 

“อัพเดท อินเทรนด์” ส่วนคอลัมน์ “อย.น้อย กระจายขา่ว” วันนีเ้ราขอกระจายข่าว

กิจกรรมที่เพื่อน ๆ  ชาว อย.น้อย ทุกคนอยากเข้าร่วมกันมากที่สุด กับกิจกรรมงาน 

“มหกรรม อย.น้อย” ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีนีเ้ราจัดขึ้นเป็นพิเศษ  

มทีั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้ความสามารถ และความบันเทงิจากศลิปินบ้าน AF 

นอกจากกิจกรรมสนุก ๆ  แล้ว เรายังเจอดาวเด่น อย.น้อย คนล่าสดุ ในงานมหกรรม 

อย.น้อย อีกด้วย จะเป็นใครนั้น ต้องติดตามกันในคอลัมน์ “ดาวเด่น อย.น้อย” 

นอกจากน้ันยังมีวิธีหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง 

ในคอลมัน์ “คลงัปัญญา” ตดิตามเน้ือหาสาระและความรู้อกีมากมายในเล่มนะครับ

  ท้ายน้ี ขอฝากความห่วงใย และความปรารถนาดี ให้กับเพ่ือน ๆ  

ชาว อย.น้อย ทุกคน ช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝน มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มี 

ยุงลายเป็นพาหะนำาโรค เพ่ือน ๆ  ต้องระมดัระวงัไม่ ให้โดนยุงกัด และรักษาสขุภาพ 

ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับ

 

ภก.วีระชัย นลวชัย

ผู้อำานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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อัพเดท อินเทรนด์

 มาอัพเดท ข่าวสารกันดีกว่าจ้า... ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 ที่ผ ่านมานั้น มีข่าวสารมากมาย
ที่น่าติดตาม หน่ึงในน้ันเป็นเร่ืองเก่ียวกับยา ที่มีการกล่าวอ้างว่ายาที่ผลิตในประเทศมี 2 เกรด โดยยาราคาถูก 
จะผสมแป้งหรือสารอื่นที่ ไม่ ใชต่วัยาสำาคัญในปริมาณมากเพ่ือลดต้นทนุ เป็นเหตุให้ยาไม่มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล
ในการรักษานั้น ข้อเท็จจริงคือ ไม่มียา 2 เกรด ดังกล่าว ผู้ผลิตยาจะต้องผลิตยาตามสูตรตำารับที่ ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
อย. เท่านั้น และ อย. ก็มีระบบการควบคุม กำากับ และตรวจสอบการผลิตยาของโรงงานให้เป็นไปตามที่ ได้รับอนญุาต 
และเป็นไปตามมาตรฐาน GMP มีการเฝ้าระวังคุณภาพ เก็บตัวอย่างยาส่งตรวจ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยามีคุณภาพ 

ปลอดภัย และมปีระสทิธิภาพในการใช้ตามที่ ได้มกีารขึน้ทะเบียนตำารับยาไว้ และจากการเฝ้าระวงัคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาของ อย. ที่ผ ่านมา อย. ขอยืนยันว ่า ยังไม ่ เคยพบประเด็นป ัญหา 

เก่ียวกับการผลิตยาโดยการผสมแป้งหรือสารอื่นที่ ไม่ ใช่ตัวยาสำาคัญในปริมาณมากเกิน 
จากที่กำาหนดไว้ ในสูตรตำารับตามที่ระบุไว้ ในทะเบียนตำารับยาแต่อย่างใด
 มาอัพเดทกันอย่างต่อเน่ือง เร่ืองต่อไปเป็นเร่ืองของนำ้าแข็งที่มีการเผยแพร่ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ถึงการผสมสารฟอร์มาลินลงในนำ้าแข็งยูนิคเพ่ือไม่ ให้นำ้าแข็งละลายเร็ว 
และการใส่คลอรีนในนำ้าบริโภคทุกวัน ทำาให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งน้ัน ทาง อย.  
ได้มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นำ้าแข็งและนำ้าดื่มในภาชนะปิดสนิทอย่างเข้มงวด และได้มี
การประสานความร่วมมือกับอาจารย์จากสาขาวิชาจัดการความปลอดภัยอาหาร  

คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำาการ
ทดลองถึงลกัษณะ และการละลายของนำา้แข็งท่ีผสมฟอร์มาลนิเปรยีบเทียบกับนำา้แข็งธรรมดา 

ผลการทดลองปรากฏว่า ลักษณะภายนอก นำ้าแข็งที่ผสมฟอร์มาลินจะขุ่นทั้งก้อนและมีกลิ่นฉุน 
ในขณะที่นำ้าแข็งธรรมดาจะมีส่วนที่ขุ่นอยู่ตรงกลางก้อน การละลาย นำ้าแข็งที่ผสมฟอร์มาลินจะละลายช้ากว่าในช่วงแรก 
แต่เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่านำ้าแข็งธรรมดาละลายได้ช้ากว่า ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ฟอร์มาลินไม่มีส่วนช่วยในการทำาให้
นำ้าแข็งตัวกลายเป็นนำ้าแข็ง และหากมีการผสมฟอร์มาลินในนำ้าแข็ง เราก็สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากลักษณะของ
ก้อนนำ้าแข็ง และกลิ่นฉุน การเลือกซ้ือน�้าแข็ง หากเป็นนำ้าแข็งบรรจุถุง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน 
(เครื่องหมาย อย. เลขสารบบอาหาร 13 หลัก และข้อความ “น�้าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน�้าเงิน) ส่วนนำ้า
แข็งหลอดตักแบ่งขายตามร้านค้าทั่วไป ผู้บริโภคควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุนำ้าแข็งต้องถูกสุขลักษณะ 
ไม่มีการใส่นำ้าแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น ฯลฯ 
 ส่วนการใส่คลอรีนในน�า้ เน่ืองจากกระบวนการผลตินำา้บริโภคสว่นใหญ่มาจากนำา้ผิวดนิ ซึง่อาจมกีารปนเป้ือน
ของจุลินทรีย์ที่ทำาให้เกิดโรค จึงมีความจำาเป็นต้องใส่สารฆ่าเช้ือโรคที่มาจากนำ้าดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการ คลอรีนเป็น
สารฆ่าเช้ือที่องค์การอนามัยโลกแนะนำา เน่ืองจากเป็นสารที่สามารถควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ได้ง่าย ระเหยง่ายกว่า
สารฆ่าเชือ้ชนดิอื่น ซึ่งปริมาณคลอรีนคงเหลือในนำา้ดิบที่ผ ่านกระบวนการแล้ว ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 0.2 แต่ไม่เกนิ 
0.5 มิลลิกรัม/ลิตร หลังจากน้ันนำ้าดิบจะผ่านกระบวนการปรับคุณภาพนำ้า ซึ่งคลอรีนจะถูกกำาจัดในกระบวนการ 
ดังกล่าว การเลือกซื้อนำ้าบริโภคในภาชนะปิดสนทิ ควรเลือกซื้อโดยสังเกตจากภาชนะบรรจุต้องสะอาด ไม่มีตะไคร่นำ้า  
ปิดสนทิ ไม่รั่วซึม ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ มีเครื่องหมาย อย. แสดงบนฉลาก ลักษณะของนำ้าที่บรรจุอยู่ต้องใส สะอาด 
ไม่มีตะกอน ไม่มีสีและมีกลิ่นรสที่ปกติ
 หากเพ่ือน ๆ พบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สงสัยว่าจะไม่ได้
มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยในการบริโภค สามารถร้องเรียน
ได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือแจ้งที่สาธารณสุขจังหวัด เพื่อจะดำาเนนิการ
ตรวจสอบ และดำาเนนิคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำาความผิดต่อไป 
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 ถึงเวลากระจายข ่าวสาร กิจกรรมดี ๆ ที่ทางสำานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2558 

กิจกรรมทีเ่ราจะนำามากระจายกันน้ันเป็นกิจกรรมทีส่มาชิก อย.น้อย อยาก

เข้าร่วมมากที่สุด นั่นคืองาน “มหกรรม อย.น้อย” ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ซึ่งทาง อย. ได้จัดงาน ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่าง

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ ่านมา สำาหรับงาน “มหกรรม 

อย.น้อย” ระดับประเทศ ในครั้งนี ้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 500 คน 

ประกอบด้วยครแูละนักเรียนแกนนำา อย.น้อย จากทั่วประเทศ 

ผู้แทนจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้ที่เก่ียวข้อง ภายในงานมี

กิจกรรมให้ร่วมสนุกกันมากมาย เช่น กิจกรรม “กีฬาสามัคคี 4 ภาค”  

เป็นกิจกรรมทีจ่ะทำาให้เพ่ือน ๆ  ได้ออกกำาลงักายกันอย่างเตม็ที ่กีฬาของเรา

มีดังนีค้ือ มังกรลอดห่วง , บอดสนทิ , พรมวิเศษ , เป็ดน้อยประคองไข่ 

นอกจากเพื่อน ๆ จะได้ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

กันแล้ว เพ่ือน ๆ  ยังได้ฝึกความสามคัคี ในหมูค่ณะและความเป็นผูน้ำาอกีด้วย 

ตามด้วยกิจกรรมที่ ให้ความสนกุสนานไม่แพ้กันกับกิจกรรม “Walk Rally” 

ซึ่งมีฐานความรู้ 10 ฐาน ให้เพื่อน ๆ  ได้ร่วมสนกุกัน เช่น ฐานรอบรู้เรื่องสาร

อันตราย , ฐานบอกต่อเครื่องสำาอางปลอดภัย , ฐานสายลับ อย.น้อย , 

ฐานไขข้อสงสยักับ อย. เป็นต้น นอกจากกิจกรรมให้ความรูแ้ล้ว เรายังมงีาน

เลี้ยงสังสรรค์ ให้เพื่อน ๆ  สมาชิก อย.น้อย ได้ร่วมสนกุภายใต้ธีมงาน แฟนซี 

4 ภาค ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภาค มีซุ ้มกิจกรรม

การละเล่น 10 ซุ ้ม เช่น เกมส์ปาลูกโป่ง , เกมส์ปากระป๋อง , เกมส์โยนห่วง

ตัวเลข , ตักไข่ปลา , วงล้อพาโชค และอีกมากมายให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมสนกุกัน นอกจากนั้นยังมีการประกวดการแสดง

ความสามารถของเพื่อน ๆ บนเวทีอีกด้วย เพื่อน ๆ ต้องจับฉลากโจทย์การแสดง มีทั้งหมด 10 หัวข้อ และการแสดง 

ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่การแสดงชดุ “ละครใบ้หน้าขาว” ซึ่งการแสดงชดุนีผู้้แสดง

ไม่สามารถออกเสียงได้ แต่สามารถแสดงท่าทางออกมาให้ผู้ชมเข้าใจในเนื้อหาที่แสดง

ได้มากทีส่ดุ สว่นการแสดงชุดอื่น ๆ  ก็สร้างความประทับใจให้ผูเ้ข้าร่วมงานเชน่เดียวกัน 

ภายในงานเลี้ยงสังสรรค์เรามีพิธีกรสาวสวยมากความสามารถ พ่ีซานิ AF 6  

(นางสาวนภิาภรณ์ ฐิติธนการ) และศิลปินจากบ้าน AF อีก 2 คน มาร่วมมอบความ

สุขด้วยเสียงเพลงกับการแสดงมินคิอนเสิร์ต จากพ่ีรอน AF 5 (นายภัทรภณ โตอุ่น) , 
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พ่ีปอ AF 7 (นายอรรณพ ทองบริสทุธ์ิ) นอกจากพ่ีปอจะมาให้ความ

สนุกด้วยเสียงเพลงแล้ว เพ่ือน ๆ รู้ไหมคะว่า พ่ีปอยังเคยเป็น

ประธานชมรม อย.น้อย ของโรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสมีา อกี

ด้วย และตอนที่พี่ปอเป็นประธานชมรม อย.น้อย นั้น ได้เข้าร่วม

กิจกรรมของชมรมมากมาย เช่น การตรวจสอบสารปนเปื้อนใน

อาหาร การรณรงค์เก่ียวกับผลติภัณฑ์สขุภาพในโรงเรียนและในชุมชน 

งานนีถ้ือได้ว่าพี่ปอเป็นรุ่นพี่ อย.น้อย ที่สร้างความประทับใจให้กับ

รุน่น้อง และยังเป็นแบบอย่างทีดี่ ให้กับรุน่น้องในโครงการ อย.น้อย 

อีกด้วย หลังจากจบการแสดงมินคิอนเสิร์ตจากพี่ ๆ AF แล้ว มี

การมอบรางวัลให้แก่ทมีของเพ่ือน ๆ  ทีส่ะสมคะแนนได้สงูสดุในการ

เล่นกีฬาสามัคคี 4 ภาค และ กิจกรรม Walk Rally นอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษคือ “Popular Vote ชดุแต่งกาย

ประจำาภาค” รางวลัน้ีเป็นรางวัลสำาหรับเพ่ือนคนทีเ่ราช่ืนชอบและประทับใจ 

นอกจากนีเ้รายังมีการจับฉลากของรางวัลอีกมากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ 

(iPhone 6) ซึง่ได้รับการสนับสนุนจากบริษทัเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ 

จำากัด, กล้องถ่ายรปูดจิิตอล นาฬิกาข้อมอื ฯลฯ นอกจากของรางวลัสำาหรับ

นักเรียน อย.น้อย แล้ว บริษัท สยาม ฟาร์มาซูติคอล ยังได้สนับสนนุยาให้

กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 การจัดกิจกรรมงาน “มหกรรม อย.น้อย” ระดับประเทศในครั้งนี้ 

เป็นการรวมตัวของเพ่ือน ๆ ชาว อย.น้อย ทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้มาทำา

กิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความกลมเกลยีว ความสามคัคี

ในหมู่คณะ และเพื่อให้เพื่อน ๆ อย.น้อย แต่ละโรงเรียน

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สำาหรับกิจกรรมที่เรา

จะนำามากระจายต่อไปน้ันจะเป็นกิจกรรมอะไร ต้องรอ

ติดตามกันต่อไป
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คลังปัญญา

“ช่วยผิวขาวใส ทันใจ ทันตาเห็น เห็นผล 100%”
“ป้องกันผมหลุดร่วง กระตุ้นการสร้างเส้นผมใหม่”

“ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน ไม่ต้องอดอาหาร ไม่กลับมาอ้วนอีก”

 ข้อความโฆษณาเหล่าน้ี เป็นข้อความที่สามารถดึงดูดใจพวกเราได้อยู่เนือง ๆ แต่เราควรต้องรู้เท่าทันกลยุทธ์การโฆษณา  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างคุ้มค่า ปลอดภัย เมื่อ เพื่อน ๆ พบข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่มีสรรพคุณโดนใจต่าง ๆ ควรยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน อย่ารีบด่วนตัดสินใจซื้อ วันนี ้“คลังปัญญา” มีเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ โอ้อวดเกินจริง” ให้เพื่อน ๆ รู้ไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้
 1. ในกรณีพบโฆษณาสรรพคุณอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ ตามสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ หากไม่มี “เลขอนญุาตโฆษณา” 
ไม่ควรหลงเชื่อ 
 2. ลักษณะเลขอนญุาตโฆษณา ในผลิตภัณฑ์อาหาร จะใช้อักษรย่อ คือ “ฆอ.” ยาใช้ “ฆท.” เครื่องมือแพทย์ ใช้ “ฆพ.”  
ตามด้วยเลขที่อนญุาต/ปี พ.ศ. ที่ ได้รับอนญุาต เช่น ฆอ.99/2552 เป็นต้น
 3. การโฆษณาสรรพคุณเครื่องสำาอาง แม้ไม่ต้องขออนญุาตก่อนการเผยแพร่โฆษณา แต่หากพบการโฆษณา เช่น ทาแล้ว
สลายไขมัน ลดเซลลูไลท์ กระชับสัดส่วน เติมเต็มริ้วรอยร่องลึก เสริมสร้างคลอลาเจนในผิวชั้นใน ไม่ควรหลงเชื่อ เพราะเป็นการ
โฆษณาที่เกินกว่าสรรพคุณของเครื่องสำาอาง และเพื่อน ๆ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556
 4. ตรวจสอบเนื้อหาของโฆษณา ให้ตรงกับความหมายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่แสดงสรรพคุณ
ในแง่ของการรักษา ป้องกันโรค ถือว่าเป็นโฆษณาเท็จที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น เนื่องจากกฎหมายได้กำาหนดความหมายของผลิตภัณฑ์
สุขภาพชนดิต่าง ๆ ไว้ดังนี้
  อาหาร คือ ของกิน ดื่ม อม เพื่อคำ้าจุนชีวิต (ไม่สามารถอ้างว่าวินจิฉัย บำาบัด บรรเทา 
รักษา ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้)
  ยา คือ ของที่ ใช้ ในการวินจิฉัย บำาบัด บรรเทา รักษา ป้องกัน
โรคหรือความเจ็บป่วยของมนษุย์หรือสัตว์
  เครื่องมือแพทย์ คือ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ที่มุ่งหมายเฉพาะ 
สำาหรับใช้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข วินิจฉัย ป้องกัน 
ติดตาม บำาบัด บรรเทา หรือรักษาโรคของมนุษย์หรือสัตว์ ตรวจสอบ 
ทดแทน แก้ไข ดดัแปลงพยุงคำา้จุนร่างกาย หรือเพ่ือการวินิจฉัย ทำาลายหรือ
ฆ่าเชื้อสำาหรับเครื่องมือแพทย์
  เครื่องส�าอาง คือ ของที่ ใช้สำาหรับทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ ต่อส่วนใด
ส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม (ไม่สามารถอ้างว่าวินจิฉัย บำาบัด บรรเทา 
รักษา ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้)
 5. หากพบคำาประเภท “มหัศจรรย์” “เห็นผลทันใจ” “รักษาได้ทุกโรค” “รักษามะเร็ง 
เบาหวานได้” ฯลฯ ให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่าเป็นโฆษณาที่ โอ้อวดเป็นเท็จ
 เพื่อน ๆ สามารถใช้เคล็ดลับที่แนะนำาดังกล่าว ในการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ โอ้อวดเกินจริง หากตรวจสอบแล้วแต่
ยังสงสัย ไม่แน่ใจ เพ่ือน ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือสอบถามได้ที่สำานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) หรือสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นะคะ เล่มหน้าเราจะเอาความรู้เรื่องอะไรมาฝาก ต้องรอติดตามกันในฉบับหน้านะคะ
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 ฉบับน้ีขอการันตีความโดดเด่นของดาวเด่น อย.น้อย ด้วยรางวัล  
“Popular Vote ชุดแต่งกาย ประจำาภาค” เราขอแนะนำาให้เพ่ือน ๆ ทุกคน 
ได้รู้จักกับดาวเด่นในงาน “มหกรรม อย.น้อย” ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ที่จัดขึ้น ณ วังรี รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ ่านมา 
 ดาวเด ่น อย.น้อย ของเราฉบับน้ีจะเป็นใครไปไม่ได ้นอกจาก  
นายสทิธิพงษ์ สำาราญ (ป่าน) และ นายภัทรพล ซ้อนพิมพ์ (อาฟง) จากโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ที่ ได้รับรางวัล Popular Vote 
ชุดแต่งกายประจำาภาค ป่านและอาฟง มี 3 คำา ที่อยากบอกกับเพ่ือน ๆ อย.น้อย  
ของเราว่า“เป็น อย.น้อย แล้วชีวิตดี๊ดี” อยากรู้ว่าชีวิตดี๊ดี ของป่านและอาฟงเป็นอย่างไรมาฟังกันทางนีเ้ลยจ้า
  “ป่านและอาฟง รู้สึกดี ใจและภาคภูมิ ใจเป็นอย่างมาก ที่ ได้รับโอกาสที่ดจีากโครงการ อย.น้อย ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรม อย.น้อย ในครั้งนี ้ เราทั้ง 2 คน เป็นสมาชิกในชมรม 
อย.น้อย และได้ทำากิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายในโรงเรียน 
ตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนของเรา และทีผ่า่นมาเราได้ทำาการตรวจสอบ 
พบว่าอาหารในโรงอาหารที่ โรงเรียนของเรานั้นไม่มีสารปนเปื้อน ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดี นอกจากนีแ้ล้วเราทั้ง 2 คน 
อยากไปตรวจสอบสารปนเปื้อนร่วมกับเพ่ือนโรงเรียนอื่น ๆ รวมตัวกันเป็นทีมตรวจสอบสารปนเปื้อนและให้ความรู้ 
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพราะในการดำารงชีวิตประจำาวันน้ัน เราพบเจอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งแต่ตื่นนอนจนนอน

หลับในตอนกลางคืน การที่ป่านและอาฟงได้เข้ามาเป็นสมาชิกในชมรม 
อย.น้อย น้ัน ทำาให้เราได้รับความรู้มากมาย อีกทั้งการได้เข้ามาร่วม
กิจกรรมในงานมหกรรม อย.น้อย ครั้งนี ้ทำาให้เราได้รับทั้งความรู้และ
ความสนกุสนาน กิจกรรม Walk rally ทั้ง 10 ฐานนั้นนอกจากจะ
สนกุแล้ว ยังสอดแทรกเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ เอาไว้ด้วย และอีกหนึ่ง
กิจกรรมทีเ่ราประทับใจมากทีส่ดุคือ การแสดงบทบาทสมมตุติามโจทย์
การแสดง ทีเ่ราประทับใจกิจกรรมน้ีเพราะว่าเราได้ทำางานร่วมกับเพ่ือน
ใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้ฝึกสมาธิ ได้ความสามัคคี  
การช ่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ ่งกันทำาหน้าที่แต่ละอย่าง  

เพราะด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำากัด เราตั้งใจฝึกซ้อมบทบาทการแสดงเพ่ือให้การแสดงออกมาดีที่สุด กิจกรรมน้ีทำาให้เรา
รู้จักกับเพ่ือนต่างโรงเรียนมากขึ้น สนิทกันมากข้ึน ที่สำาคัญยังมีการสอดแทรกความรู้ผ่านการแสดงทำาให้น่าสนใจมาก
ขึ้นไปอีก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อย.น้อย ซิครับ แล้วชีวิตของคุณจะดี๊ดีแบบเราทั้งสองคนครับ”
 เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ดาวเด่น อย.น้อย ของเราฉบับน้ี นอกจากมีรางวัล “Popular Vote ชุดแต่งกาย 
ประจำาภาค” การันตีความโดดเด่นแล้ว ป่านและอาฟงยังเป็นกำาลังสำาคัญในทำากิจกรรม อย.น้อย ด้วยนะคะ ฉบับหน้า
ดาวเด่นของเราจะเป็นใครต้องติดตามกันในฉบับหน้านะจ๊ะ
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ดาวเด่น อย.น้อย



กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

เกร็ดชวนรู้

 วันนีเ้รามีเกร็ดชวนรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เรื่องผลิตภัณฑ์ไล่ยุงมาฝากเพื่อน ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม

รับมือกับยุงลาย ที่เป็นภัยร้ายหน้าฝน วิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลาย

เป็นพาหะนำาโรคน้ัน คือต้องระมัดระวังไม่ ให้โดนยุงกัด และอีกหน่ึงวิธี ในการป้องกันอย่างง่ายดายคือ  

การใช้ผลติภัณฑ์ไล่ยุง ที่นิยมใช้ ในปัจจุบันน้ันมทีั้งแบบทา หรือแบบฉีดพน่ผิวหนัง ซึง่ออกฤทธ์ิโดยการไปรบกวน

กลไกการรับรู้กลิ่นของยุง สามารถใช้ ในการไล่ยุงแต่ไม่สามารถฆ่ายุงได้ ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจัดเป็นวัตถุอันตรายที่ ใช้ ใน

บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจะแตกต่างกันตามชนดิของสารออกฤทธิ์ ในผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ที่

พบบ่อย ได้แก่ DEET , Icaridin , butylacetyl aminopropionate ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ดังนั้น ควรเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขทะเบียน อย. วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. และแสดงระยะเวลาในการป้องกันยุง ส่วนผลิตภัณฑ ์

ไล่ยุงที่มีนำ้ามันตะไคร้หอมหรือ citronella oil เป็นสารออกฤทธิ์ ในการไล่ยุงที่ ไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ต่อ อย. จึงควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงเลขท่ีรับแจ้งบนฉลาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควรมีฤทธ์ิ 

ในการไล่ยุงลายได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

 การใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนฉลากอย่างเคร่งครัด ควรเก็บ

ผลิตภัณฑ์ ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง ปิดฝาให้สนทิ อย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟ หรือ

ความร้อน สำาหรับผลติภัณฑ์ไล่ยุงประเภทแป้ง โลช้ัน ห้ามนำาไปทาแทนแป้งหรือโลชั่นทั่วไป ควรใช้เฉพาะ

เวลาที่จำาเป็นเท่าน้ัน ก่อนการใช้ควรทดสอบการแพ้ อย่าทาบริเวณเน้ืออ่อน เช่น บริเวณใกล้ดวงตา  

ริมฝีปาก ฯลฯ และล้างมือทุกครั้งหลังใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ


