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 สวัสดีครับเพื่อน ๆ  ชาว อย.นอย ทุกคน 

จดหมายขาว อย.นอย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” 

มีขาวสาร ความรูและกิจกรรมดี ๆ มาฝาก 

เพ่ือน ๆ กันอีกเช นเคย ช วงน้ี ใกล สอบ 

ปลายภาคเรียนที่ 1 กันแลว เตรียมตัวอานหนังสือสอบกันหรือยังครับ 

 พูดถึงฉบบัน้ีมขีาวสาร กิจกรรมหลายเร่ืองที่นาสนใจ คอลมันแรก 

“อพัเดท อนิเทรนด” วนัน้ีเราจะมาพูดถึงเร่ืองการใชยาทีผ่ิดวตัถุประสงค

และกอใหเกิดอันตรายตอผูที่บริโภคเขาไป นอกจากน้ันยังมาเตือนภัย

สาํหรับสาว ๆ  ทีช่อบซือ้ผลติภัณฑทีแ่อบอางวาลดนํา้หนักมารับประทาน 

ตอดวยคอลัมน “อย.นอย กระจายขาว” มีกิจกรรมสําหรับครูและ

นักเรียน อย.นอย มากมาย สวนคอลัมน “คลังปญญา” เราจะมาแนะนํา

วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ “นม” ใหกับเพื่อน ๆ กัน และนมแตละประเภท 

มีความแตกตางกันอยางไร ติดตามเน้ือหาสาระและความรูอีกมากมาย

ในเลมนะครับ

  สุดทายน้ี ฝากบอกเพ่ือน ๆ ทุกคน อยาลืมบททวนบทเรียน 

กันดวยนะครับ ต้ังใจเรียนเพ่ืออนาคตขางหนา และรักษาสขุภาพรางกาย

ใหแข็งแรงอยูเสมอนะครับ

 

ภก.วีระชัย นลวชัย

ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
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อัพเดท อินเทรนด์

 ขาวสารความรูพรอมสงตรงถึงเพื่อน ๆ กันแลวจา... จดหมายขาว อย.นอย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” เลมนีม้ีเรื่องการ
ใชยาอยางถูกตองและเหมาะสมมาฝากเพ่ือน ๆ  กัน นอกจากเร่ืองยาแลวเราขอเตอืนภัยสาว ๆ  ทีอ่ยากผอม จนตองพ่ึงผลติภัณฑ
ที่แอบอางวาสามารถลดนํ้าหนักได นอกจากนั้นเรายังมีวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคอยางปลอดภัยอีกดวย
 มาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกวา เปนเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ “ยา” เนื่องจากในปจจุบันมีเพื่อน ๆ เยาวชนจํานวนมาก 
มีพฤติกรรมการใชยาผิดวัตถุประสงค จากการใชเปนยารักษาโรคดวยการนําไปใช ใหเกิดอาการมึนงงและเมา โดยการ 
นํายาแกปวดผสมกับยานํ้าเชื่อมแกแพ แกไอ เสพเพื่อหวังฤทธิ์มึนเมา เคลิบเคลิ้ม ซึ่งบั่นทอนสุขภาพและสรางปญหาใหแกสังคม
เปนวงกวางอยู ในขณะนี ้วัตถุประสงคหลักของยานั้น ก็เพื่อใช ในการปองกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรค หรืออาการของโรคชนดิตาง ๆ 

ซึ่งยาแตละชนดิ แตละประเภทมีวิธีการใชที่แตกตางกัน เชน ยากิน ยาทา และยาฉีด หากใชยาไมถูกตอง 
หรือใชยาผิดวัตถุประสงคอาจทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได เพ่ือน ๆ พึงจําไววา ยาแตละชนิด 

มีทั้งดานที่เปนประโยชนที่ ใชรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย และดานที่อาจกอใหเกิดโทษได 
หากมีการนําไปใช ในทางที่ผิด เมื่อเพื่อน ๆ รูแลวอยาไปทดลองเสพเปนอันขาดนะคะ 
  เรื่องตอมา เปนการเตือนภัยสําหรับเพื่อน ๆ ที่อยากผอม ตองระมัดระวัง อยา ! ซื้อ
ผลิตภัณฑี่ โฆษณาโออวดสรรพคุณลดนํ้าหนัก ไมวาจะเปนกาแฟ หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ทีอ่างลดนํา้หนักที่ ไมมเีลขสารบบอาหารบนฉลากมาบริโภคโดยเดด็ขาด ไมวาจะขายตามตลาดนัด 
หรือทางสื่อโซเชียลมีเดีย เนื่องจากอาจมีการผสมสารไซบูทรามีน เพราะ อย. เคยตรวจพบวา 

มีการใสสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑดังกลาว อันเปนอันตรายตอผูบริโภค ซึ่งปจจุบันทาง อย.  
ไดเพิกถอนยาไซบูรามีนออกจากตลาดแลว เน่ืองจากยาดังกลาวมีผลขางเคียงสูง โดยผลขางเคียง 

 ที่พบบอยคือ ทําใหความดันโลหิตสูง หัวใจเตนแรง ปากแหง ปวดศีรษะ นอนไมหลับ และทองผูก 
เปนตน หากเพ่ือน ๆ ตองการลดหรือควบคุมน้ําหนัก ควรควบคุมการบริโภคอาหาร เนนการบริโภคผักและผลไม รวมกับ 
การออกกําลังกายเปนประจําก็สามารถควบคุมนํ้าหนักไดแลวคะ 
 เรื่องสุดทาย มีวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคใหถูกตองและปลอดภัย มาฝากเพื่อน ๆ เนื่องจากในปจจุบันมีขาว
การแพรระบาดของเชื้อโรคชนดิตาง ๆ ผานทางเดินหายใจและจากการสัมผัส เชน โรคเมอรส (HERS) เปนตน ทําใหเราหันมา
ใชผลิตภัณฑฆาเช้ือโรคกันมากขึ้น สารเคมีที่ ใช ในผลิตภัณฑฆาเช้ือโรคน้ัน สามารถแบงเปนดังน้ี 1.สารในกลุมอัลดี ไฮด  
2.สารในกลุมคลอรีน 3.สารในกลุมเกลือของคลอรเฮกซิดีน 4.สารในกลุมฟนอล 5.สารในกลุมสารลดแรงตึงผิวชนดิประจุบวก 
ซึ่งอาการเกิดพิษของสารเคมีที่ ใช ในผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคมีไดตั้งแต การระคายเคืองผิวหนัง ระคายเคืองตา อาการปวดแสบปวดรอน 
หากรับประทานเขาไปจะมีอาการปวดรอนภายในปาก คอ กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ อาเจียน และในรายที่อาการรุนแรง
อาจถึงตายได การทําความสะอาดขาวของเคร่ืองใชตาง ๆ ภายในบาน ไมวาจะเปนการถูบาน ซักผา ลางจาน โดยใชนํ้า 
และผลติภัณฑทําความสะอาดก็เพียงพอแลวสําหรับบานเรือนที่ ไมไดมเีช้ือโรคอยูมากมาย แตหากตองซือ้หรือใชผลติภัณฑฆาเช้ือโรค 
กอนการซื้อหรือใช ควรอานฉลากใหละเอียด ฉลากตองระบุเลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย.
โดยผลิตภัณฑตองแสดงฉลากเปนภาษาไทยที่มีขอความครบถวน เชน ชื่อสารสําคัญ ปริมาณสารสําคัญ 
ประโยชน วิธี ใช คําเตือน วิธีการเก็บรักษา อาการเกิดพิษ และวิธีการแกพิษเบื้องตน ชื่อที่ตั้งและ
หมายเลขโทรศพัทของผูผลติหรือผูนําเขาหรือจัดจําหนาย ทะเบียนวตัถุอนัตราย วนัเดอืนปทีผ่ลติ 
เลขหรืออกัษรแสดงคร้ังทีผ่ลติ ทีส่าํคัญภาชนะบรรจุควรอยู ในสภาพดี และฉลากไมฉีกขาด 
เลอะเลอืน ควรเก็บผลติภัณฑไว ในทีม่ดิชิด และหากพ้ืนผิวทีจ่ะทาํความสะอาดสกปรกมาก
ควรทําความสะอาดพื้นผิวกอนใชผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค
 เรายังมขีาวสารอกีมากมายทีจ่ะมาอพัเดทใหเพ่ือน ๆ  ไดทราบกัน อยากรูวาเปน
เรื่องอะไร ตองติดตามกันในฉบับหนานะจะ...

วอส.999/2558
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อย.น้อย กระจายข่าว

 ไดเวลากระจายขาวกิจกรรม ทีท่างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ไดดําเนินโครงการ อย.นอย แลว เร่ิมจากเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558  
ที่ผ านมา นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได ใหเกียรตเิปนประธานเปดงานโครงการสรางความสมัพันธระหวางองคกรและ
ชมุชน และการอบรมเยาวชนใหรูถึงพิษภัยของยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม  
นอกจากกิจกรรมที่กลาวมาขางตนแลว นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข ไดเปด 
“มุม อย.นอย” ซึ่งเปนกิจกรรม อย.นอย เชิงรุกที่ โรงเรียนดังกลาวอีกดวย โดย
ทางสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดนําสือ่การเรียนรู ในโครงการ อย.นอย ไปมอบใหกับโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดศกึษา 
เปนการสงเสริม พัฒนาความรู ใหกับนักเรียนในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี มีประโยชนและปลอดภัย ซึ่งความรู
ที่ ไดศึกษานั้น ลวนเปนประโยชนตอตัวนักเรียนเอง และคนรอบขาง สามารถนําไปประยุกต ใช ในชีวิตประจําวันได ทั้งอาหาร ยา 
เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทยและวัตถุอันตรายที่ ใช ในบานเรือน
 กิจกรรมตอมาเปนการลงพ้ืนที่สํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีโดย อย. ไดรวมลงพ้ืนที่กับคณะผูสํารวจ
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.นอย 2 ครั้ง ในวันที่ 3 มิถุยายน 2558 ไดลงพื้นที่ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม ไดแก  
โรงเรียนบานเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) และโรงเรียนพุทธิโศภน วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ไดลงพื้นที่ทางภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืที่จังหวัดขอนแกน ไดแก โรงเรียนบานโนนทอง และโรงเรียนนครขอนแกน 
ซึ่งการลงพื้นที่สํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพครั้งนี ้โรงเรียนทั้ง 2 ภาค 
ดังกลาวเปนเพียง 4 จาก 50 โรงเรียนที่ลงสํารวจเทานั้น โดยสํารวจจากกลุมตัวอยาง
นักเรียนจํานวน 2,000 คน ซึ่งผลการสํารวจปรากฏวานักเรียน อย.นอย รอยละ 
78.58 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม
 สุดทายเปนกิจกรรมสําหรับครูแกนนํา อย.นอย ทั่วประเทศ เมื่อวันที ่
 23 - 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ านมา ไดมีการจัดกิจกรรมประชมุครแูกนนํา อย.นอย 

ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี โดยมีเภสัชกรประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปนประธานเปดการประชุม ตอจากน้ันไดบรรยายพิเศษในเร่ือง “การควบคุมการกระจาย 
ยากลุมเสีย่งทีม่โีอกาสนําไปใช ในทางที่ ไมเหมาะสม” เน่ืองจากปจจุบนัมเียาวชนใชยาผิดวตัถุประสงค โดยเยาวชนมพีฤตกิรรมการ
ใชยาแกแพ แกปวด ผิดขนาดและผิดวิธี ซึ่งหากใชตอเนื่องนาน ๆ จะเกิดภาวะการติดยา และอาจมีอาการที่ ไมพึงประสงค เชน 
คลื่นไส อาเจียน ทองผูก มือสั่น ใจสั่น ความดันโลหิตตํ่า ประสาทหลอน เปนตน และหากใชยาเกินขนาดจะทําใหเกิดอาการ
รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได นอกจากการบรรยายพิเศษแลว การประชุมคร้ังน้ี ไดมีการช้ีแจงถึงแผนการดําเนินโครงการ อย.นอย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งโครงการ อย.นอย ยังคงกิจกรรมท่ีสําคัญไว ไดแก การตรวจเย่ียมโรงเรียน อย.นอย  
การประเมินเกณฑมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย และงานมหกรรม อย.นอย ซึ่งในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 นีเ้ปนการจัด “มหกรรม อย.นอย 4 ภาค” เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนในแตละภาค 
มีสวนรวมในกิจกรรม อย.นอย ไดมากขึ้น
 หากโรงเรียนของเพื่อน ๆ มีการจัดกิจกรรม อย.นอย สามารถสงภาพ
กิจกรรมมายังกอง บก. ไดนะคะ ทางเราจะชวยกระจายขาวกิจกรรมดงักลาวให
เพ่ือน ๆ อย.นอย โรงเรียนอื่นไดทราบ ฉบับตอไปจะเปนกิจกรรมอะไรตอง
ติดตามกันฉบับหนานะคะ

ําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี โดยมีเภสัชกรประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการ

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”4
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คลังปัญญา

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ “นม” อย่างไร ให้มั่นใจในการบริโภค

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” 5

XX-X-XXXXX-Y-YYYY

 “นม” (Milk) เปนอาหารที่อุดมไปดวยคุณประโยชนมากมาย เปนแหลงของสารอาหารที่ครบถวนทั้ง 5 หมู คือ โปรตีน ไขมัน 
คารโบไฮเดรต เกลือแร และวิตามิน ซึ่งสารอาหารเหลาน้ีจําเปนตอรางกายและการเจริญเติบโต สามารถด่ืมไดทุกวัย การดื่มนมเปน
ประจําทุกวันควบคูไปกับการรับประทานอาหารทั้ง 5 หมู จะทําใหเพ่ือน ๆ ไดรับสารอาหารที่จําเปนตอรางกายครบถวน ในปจจุบัน
ผลิตภัณฑนมมีหลากหลายประเภท และหลากหลายย่ีหอใหผูบริโภคเลือกซื้อ เลือกบริโภคไดตามความตองการ เชน นมพาสเจอรไรซ  
นมยูเอชที นมสเตอริไรซ วันนีเ้ราจะมาแนะนําการเลือกซื้อนมพรอมดื่ม เลือกซื้ออยางไร ใหมั่นใจในการบริโภค
 นมพาสเจอไรซ์ (Pasteurized Milk) เปนผลิตภัณฑนมที่ผ านกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซียส  
เปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที หรือไมตํ่ากวา 72 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมนอยกวา 15 วินาที เนื่องจากใชอุณหภูมิ ในการฆาเชื้อไมสูงมาก  
จึงยังมจุีลนิทรียทีท่นความรอนรอดอยูได รวมทั้งมสีปอรของจุลนิทรียทีท่นความรอน หากมอีณุหภูมทิีเ่หมาะสมสปอรก็จะงอกและเติบโต
เปนจุลนิทรียได ซึง่เปนสาเหตกุารเสยีของนม ดังน้ันตองเก็บรักษานมพาสเจอไรซ ใหอยู ในสภาพทีเ่ย็นตลอดเวลา อณุหภูมไิมเกิน 8 องศา
เซลเซียส เพราะอุณหภูมิตํ่าสามารถยับยั้งการงอกของสปอรที่จะทําใหนมเนาเสียได นมพาสเจอไรซมีคุณคาสารอาหารเกือบเทากับนํ้านม
กอนผานการฆาเชือ้ ตลอดจนรสชาตขิองนมจะมคุีณสมบัติ ใกลเคียงกับน้ํานมตามธรรมชาตมิากกวาวิธีอื่น แตเพราะไมไดฆาเช้ือ 100% นม
พาสเจอไรซจึงมีอายุการเก็บที่สั้นกวานมประเภทอื่น ระยะเวลาการบริโภคนับจากวันที่ผลิตประมาณไมเกิน 10 วัน
 Ø วิธีการเลือกซื้อ : 
  F บรรจุภัณฑตองอยู ในสภาพสมบูรณ ไมบุบ ไมบวม ไมมีรอยกรีด รอยหัก รอยพับ และไมม ี
   นมรั่วซึมออกมาดานนอกบรรจุภัณฑ
  F  ควรสังเกตวาน้ํานมมีลักษณะผิดปกติหรือไม หากมีลักษณะเปนฟอง มียางเหนียวเกิดขึ้น 
   ที่ผิวหนาหรือมีกลิ่นเหม็น แสดงวานมนั้นอาจจะเสีย 
  F ควรบริโภคใหหมดในครั้งเดียว ไมควรเก็บไวและนํามาบริโภคภายหลัง เพราะอาจทําใหนมเสียกอนวันหมดอายุ

 นมยูเอชที (UHT Milk : Ultra High Temperature) เปนผลิตภัณฑนมที่ผ านกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนไม
ตํ่ากวา 133 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมนอยกวา 1 วินาที นมยูเอชทีมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 6 เดือน – 1 ป
 Ø วิธีการเลือกซื้อ :
  F บรรจุภัณฑตองอยู ในสภาพสมบูรณ ไมบุบ ไมบวม ไมมีรอยกรีด รอยหัก รอยพับ และไมม ี
   นมรั่วซึมออกมาดานนอกบรรจุภัณฑ
  F กรณีซื้อทั้งลัง ควรเลือกลังที่มีสภาพสมบูรณ 
  F ไมควรแชนมในกระติกนํ้าแข็งหรือนํ้ารอน เพราะกลองกระดาษจะออนตัวและชํารุดทําใหจุลินทรียสามารถปนเปอนเขาไปได

 นมสเตอริไรซ์ (Sterilized Milk) เปนผลติภัณฑนมทีผ่ านกรรมวิธีการฆาเช้ือดวยความรอนไมตํา่กวา 100 องศาเซลเซยีส  
เปนเวลาที่นานเพียงพอ นมสเตอริไรซ มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 1-2 ป
 Ø วิธีการเลือกซื้อ :
  F บรรจุภัณฑตองอยู ในสภาพสมบูรณ ไมบุบ ไมบวม ไมข้ึนสนิม และไมมนีมร่ัวซมึออกมาดานนอกบรรจุภัณฑ
  F ควรบริโภคใหหมดในครั้งเดียวหลังจากเปดกระปอง หากไมหมดตองเก็บไว ในตูเย็น
 การเนาเสยีของผลติภัณฑนมพรอมดืม่อาจเกิดขึน้ไดหลายกรณ ีทั้งดานกระบวนการผลติ อาจใชความรอนสงูไมเพียงพอ หรือ
ใชเวลาในการฆาเชื้อนอยเกินไป หรือการบรรจุไมถูกสุขลักษณะ ทําใหมีการปนเปอน 

 สําคัญที่สุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ “นม” ไมวาจะเปนนมพาสเจอไรซ นมยูเอชที และนมสเตอริไรซ เพื่อน ๆ ตองตรวจสอบฉลาก 
สังเกตวัน เดือน ป ที่ผลิต/หมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย.    
กอนตัดสินใจซื้อนะคะ และพึงระมัดระวังไววาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ในอุณหภูมิที่ ไมเหมาะสม รวมถึงลักษณะการขนสงที่ ไมถูกตองเหมาะสม  
อาจเปนสาเหตุใหภาชนะบรรจุนมมีการรั่วหรือซึม เกิดการปนเปอนเปนเหตุใหนมเสียกอนวันหมดอายุไดนะคะ
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 คอลัมน “ดาวเดน อย.นอย” ฉบับน้ี ขอยกใหครูแกนนํา อย.นอย ที่ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอย  
จนเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคณะกรรมการครแูกนนํา อย.นอยเกษียณอายุราชการจํานวน 4 ทาน คือ 

1.  ชื่อ-สกุล ครดูวงพร สุขสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมการครแูกนนํา อย.นอย (ภาคกลาง)
 วัน เดือน ป เกิด 28 มกราคม 2498
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ตําแหนง ครชูํานาญการพิเศษ
 คติประจําใจ ความรักในงานที่ทํา ทําใหงานกลายเปนความสุข

2. ชื่อ-สกุล ครปูระทุมพร หลาบหนองแสง 
 วัน เดือน ป เกิด 9 มกราคม 2498
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนขามแกนนคร จ.ขอนแกน 
 ตําแหนง ครชูํานาญการพิเศษ
 คติประจําใจ การทํางานคือชีวิต

3.  ชื่อ-สกุล ครแูพรวพรรณ ญาณวรพงศ 
 วัน เดือน ป เกิด 22 เมษายน 2498
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร จ.แพร
 ตําแหนง ครชูํานาญการพิเศษ
 คติประจําใจ ทําดวยใจ ไปไกลไดดังฝน 
 
4.  ชื่อ-สกุล ครสูมพร เอกสิริเรืองชัย 
 วัน เดือน ป เกิด 14 พฤศจิกายน 2498
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จ.ภูเก็ต 
 ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน
 คติประจําใจ ขยัน อดทน 

 คุณครทูั้ง 4 ทาน เปนหนึ่งในคณะกรรมการครแูกนนํา อย.นอย ที่มีหนาที่รับผิดชอบ และเปนผูดําเนนิโครงการ อย.นอย 
ในโรงเรียนมาเปนเวลานาน จนเกษียณอายุราชการ เพื่อเปนการขอบคุณคุณครทูี่ ไดเสียสละเวลา และเปนผูนําในการดําเนนิกิจกรรม 
อย.นอย ในโรงเรียนของทาน ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดมอบโลที่ระลึกใหกับครแูกนนํา อย.นอย ทั้ง 4 ทาน 
ในงานประชมุครแูกนนํา อย.นอย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ านมา
 คุณครดูวงพร สุขสวัสดิ์ และครูประทุมพร หลาบหนองแสง ไดกลาวถึง “โครงการ อย.นอย” วา เปนโครงการที่ดีและ 
มีประโยชนตอนักเรียนมาก นักเรียนสามารถนําความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกใช และเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ มาประยุกต ใช
ในชีวิตประจาํวนัได กิจกรรมตาง ๆ  ไมวาจะเปนการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร เดินรณรงค กิจกรรมเสยีงตามสาย เปนกิจกรรม
ที่เปนการปลูกฝงและฝกปฏิบัติ ใหนักเรียนใส ใจสุขภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถเผยแพรความรูที่ถูกตองไปยังบุคคลรอบขาง
อีกดวย การที่นักเรียนใส ใจสุขภาพของตนเองเปนพฤติกรรมที่ดี และหางไกลจากโรคภัย 

 ดาวเดนฉบับนีข้อยกใหคุณครบูางนะคะ สวนดาวเดนฉบับหนาจะเปนใคร รอติดตามกันดวยนะจะ...

ดาวเด่น อย.น้อย

ที่เปนการปลูกฝงและฝกปฏิบัติ ใหนักเรียนใส ใจสุขภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถเผยแพรความรูที่ถูกตองไปยังบุคคลรอบขาง

ตามกันดวยนะจะ...

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”6
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มุมน้ีของเพื่อน

 จดหมายขาว อย.นอย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” ฉบับนี ้ เรามีกิจกรรมจากโรงเรียนของเพื่อน ๆ มาฝากกัน จะมโีรงเรียนอะไร

บางนั้น มาติดตามกันเลยจา... 

 โรงเรียนแรกคือ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนนิกิจกรรมเดินรณรงคเผยแพร

ใหความรู  หนาเสาธง การเดินในชุมชน และบริเวณรอบโรงเรียน นอกจากน้ันยังไดร วมงาน  

“มหกรรม อย.นอย”ประจําป 2558 จัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 

4 มิถุนายน 2558 ที่ผ านมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  โดยรวมเปนวิทยากร

ในฐานอานฉลากอยางฉลาด “ฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA)”

 โรงเรียนที่สองคือ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ กับ

กิจกรรม “โครงการฝกอบรมนักเรียนแกนนํา อย.นอย” ซึ่งกิจกรรมนีเ้ปนการรวมมือกันระหวางองคการ

บริหารสวนตําบลตูมใหญและชมรม อย.นอย ของโรงเรียน จัดข้ึนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558  

โดยมีกิจกรรมใหความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่องอาหารและยา ผลิตภัณฑสุขภาพ 

การปฏิบัติหนาที่ของนักเรียนแกนนํา อย.นอย และที่สําคัญไดลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 

ฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ ณ ตลาดคลองถม ต.ตูมใหญ ซึ่งเปนการฝกปฏิบัติการจริง 

ของนักเรียนแกนนํา อย.นอย

 โรงเรียนที่สามคือ โรงเรียนบ้านน�้าพุ จังหวัดอุทัยธานี 

ไดจัดกิจกรรม อย. นอย ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ภายใตชื่อการจัดกิจกรรม  

“รวมพลคน อย.นอย โรงเรียนบานนํ้าพุ” โดยไดรับจากสนับสนนุจากสาธารณสุขจังหวัด

อุทัยธาน ีใหยืมชดุสื่ออุปกรณและคณะครนูักเรียนแกนนํา อย. นอย ของโรงเรียน และ

รวมกันเปนวิทยากรใหความรูโดยแบงเปน 5 ฐานกิจกรรม

 โรงเรียนสุดทายของฉบับนีค้ือ โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล ไดจัดกิจกรรมดังนี ้ 1. กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนํา 2. กิจกรรมการเผยแพร ประชาสัมพันธ และรณรงค ทั้งในโรงเรียน 

และชมุชน 3. กิจกรรมตรวจสอบ สารปนเปอนในอาหาร ใชชุดทดสอบเบื้องตน  ทั้งในโรงเรียน 

และชมุชน  4. กิจกรรมแขงขันทักษะ (บูรณาการ) การแขงขันตอบปญหา 

  ทั้ง 4 โรงเรียนน้ีเปนเพียงแคสวนหน่ึงของโรงเรียนทีด่าํเนินกิจกรรม อย.นอย เทาน้ัน 

เรายังมโีรงเรียนอย.นอย อีกมากมายท่ี ไดจัดกิจกรรมดี ๆ พัฒนานักเรียนใหมีความรู 

ความสามารถในการเลอืกซือ้ เลอืกใชผลติภัณฑสขุภาพทีถู่กตอง ฉบบัหนาจะเปนโรงเรียน

ของใคร จะใชโรงเรียนของเพื่อน ๆ หรือไม ตองติดตามกันตอไปนะคะ... 

กิจกรรม “โครงการฝกอบรมนักเรียนแกนน

บริหารสวนต

 อย.นอย” ซึ่งกิจกรรมนีเ้ปนการรวมมือกันระหวางองคการ

 โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล ไดจัดกิจกรรมดังนี ้ 1. กิจกรรม
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กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

เกร็ดชวนรู้

 เกรด็ชวนรูฉบบัน้ี เราจะมวีิธีการกําจัด “ไรฝุน” วายรายตวัจิ๋วประจําบาน ซึง่เปน
ตัวการตัวหน่ึงในหลาย ๆ สาเหตุที่กอใหเกิดโรคภูมิแพ ทั้งจากมูลของไรฝุนและ 
ตวัไรฝุนเอง ทั้งน้ี ไรฝุนบานสามารถพบไดตามบานเรือน เชน ที่นอน หมอน ผาหม โซฟา  
ผามาน พรม และตุกตาที่บรรจุดวยเสนใย ไรฝุนแทบจะอยูทุกมุมของบาน ผลิตภัณฑที่ ใช
กําจัดไรฝุนเปนอีกหนึ่งตัวชวยสําหรับกําจัดไรฝุนในบานใหลดลง ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวจัดเปน
วตัถุอนัตรายในความรับผิดชอบของ อย. ในขณะน้ีผลติภัณฑกาํจัดไรฝุนบานทีข่ึน้ทะเบียนกับ อย. มสีารสาํคัญเปน
นํ้ามันกานพลู (Clove Oil) และนํ้ามันอบเชย (Cinnamon Oil) และตองมีการแสดงเลขทะเบียน วอส.ในกรอบ
เคร่ืองหมาย อย.               เพ่ือน ๆ ควรอานฉลากกอนใชและปฏิบัติตามคําแนะนําในฉลาก 
อยางเครงครัด สวนวิธีการใชผลิตภัณฑกําจัดไรฝุน ส�าหรับท่ีนอน ฉีดผลิตภัณฑกําจัดไรฝุนใหทั่วที่นอนแลวใชผาหม

หรือพลาสติกคลุมทิ้งไวอยางนอย 2 ช่ัวโมง แลวจึงเปดผาคลุมออก ทิ้งไว ใหกลิ่นจางลงจึงใชได 
ส�าหรบัผ้าห่ม หมอน ตุก๊ตา โซฟา ฉีดสเปรยโดยตรง ทิง้ไว ใหกลิ่นจางลงจึงใชได ผลติภัณฑ

กําจัดไรฝุนควรเก็บใหมิดชิดหางไกลเด็กและสัตวเลี้ยง ระวังอยาใหละอองเขาตา ปาก 
จมกู เมือ่ใชเสร็จตองลางมอืใหสะอาดทกุคร้ัง นอกเหนือจากการใชผลติภัณฑกําจัดไรฝุน
แลว ใชวิธีการแบบด้ังเดิมดวยการซกัทาํความสะอาดเคร่ืองนอน ผามาน โดยซกัดวยนํา้
รอนที่มีอุณหภูมิตั้งแต 60 ํC ขึ้นไป นาน 20 นาที หรือไมปูพรมในหองนอน ก็ชวยลด

ปริมาณไรฝุนและสารกอภูมิแพไดนะคะ

จัดไรฝุนในบานใหลดลง ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวจัดเปน

หรือพลาสติกคลุมทิ้งไวอยางนอย

XX-X-XXXXX-Y-YYYY


