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มาร่วมลุ้นกันว่าเครือข่ายท้องถิ่นใด... จังหวัดใด...
จะได้รับโล่ อย.น้อย Community Network Award

บก.ทักทาย
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สวั ส ดี ค รั บ เพื่ อ น ๆ จดหมายข า ว
อย.นอย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน” ฉบับนี้ เปน
ฉบับที่ 3 ของปงบประมาณ 2559 แลวนะครับ
ในฉบับนีเ้ รามีความรูเกี่ยวกับ เรื่องของความสวยความงาม ลูกกลิ้งนวดหนา
(Derma Roller) ที่ โออวดสรรพคุณในการรักษาหลุมบอบนใบหนา
มาอัพเดทกัน และเรื่องของปลาดิบยอมสีที่ทําใหหลาย ๆ คน ไมกลา
รับประทานซาซิมิ เปนการยอมสีจริงหรือไม ? ทั้ งสองเรื่องติดตามได
ในคอลัมน “อัพเดท อินเทรนด์” อย.นอย กับนโยบาย ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู จะเกี่ยวของกันอยางไร อยาลืมเขาไปอานกันในคอลัมน
“อย.น้อย กระจายข่าว”นะครับ นอกจากนั้นเรายังมีเรื่องใหม ๆ มาบอก
กลาวกัน สัญลักษณ โภชนาการ (Healthier logo) สัญลักษณที่จะชวย
ให เพื่ อ น ๆ ตั ด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณฑ อาหารได ง  า ยขึ้ น
จะมีประโยชนอยางไรติดตามได ในคอลัมน “คลังปัญญา” และสุดทาย
มีเพื่อน ๆ จากทางบานสงสัยเรื่องผลิตภัณฑสติ๊กเกอรลบรอยเหี่ ยวยน
ที่ โฆษณาผานทางเฟชบุก วาเปนการโออวดคุณสรรพคุณเกินจริงไหม ?
มาไขขอของใจกันได ในคอลัมน “เอ๊ะ ! สงสัยจัง” นะครับ
สุดทายนี้ ขอฝากความปราถนาดี และความหวงใยถึงเพื่อน ๆ
ทุกคน ชวงหนาฝนแบบนีร้ ักษาสุขภาพ รางกายใหแข็งแรง แลวพบกัน
ใหมฉบับหนาครับ

อัพเดท อินเทรนด

04

อย.นอย กระจายขาว
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คลังปญญา
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ดาวเดน อย.นอย
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เอะ ! สงสัยจัง, มุมนี้ของเพื่อน
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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

2

ภก.วีระชัย นลวชัย
ผูอํานวยการกองพั ฒนาศักยภาพผูบริโภค
ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

ภก.วีระชัย นลวชัย
ผูอำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

กองบรรณาธิการ
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ภญ.ศิริกุล อำพนธ
นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ
นางสาวสุชาดา ถนอมชู
นางสาวชลิตา ใจสมัคร

สถานที่ติดตอ

กลุมพัฒนาเครือขาย
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

ÍÑ¾à´·
อินเทรนด์

ฉบับนี้เรามีข าวสารหลายเรื่ อง มาฝากเพื่อน ๆ ชาว อย.นอย เริ่ มกันดวยเรื่ องแรก
เปนเรือ่ งเกีย่ วกับความสวยความงามทีฮ่ อื ฮาในโซเชียลมีเดียถึงวิธกี ารรักษารอยสิว หลุมบอบนใบหนา
ลบรอยเหี่ ยวยน ดวยการใชเครื่องลูกกลิ้งนวดหนา (Derma Roller) โดยมีการโฆษณาโออวดวา
อุปกรณนี้สามารถชวยใหเกิดรอยแผล ที่สงผลใหผิ วหนังเกิดการซอมแซมตัวเองโดยการสราง
คอลลาเจนขึ้นมาใหม ชวยใหคนที่มีปญหารอยแผล จากการเปนสิว หลุมสิว มีริ้วรอยเหี่ยวยน กลับมา
มีผิ วที่มีสุขภาพดี ขึ้นได อีกทั้ งยังสามารถทําใหหนาเรียบใส ไมเจ็บ ผิ วกระชับ ผิ วนุมเนียนขาว ทําได
ดวยตนเองที่บาน และสามารถใชรวมกับยาที่แพทยสั่งไดทุกชนิด อีกดวย จากการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑดังกลาวเปนเครื่ องมือแพทยช นิดหนึ่ง ซึ่งส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่อนุญาตให้น�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีหลัก
ฐานทางวิชาการ ที่เพียงพอในการสนับสนุนประสิทธิภาพ หรือ ขอบงใชของผลิตภัณฑดังกลาว
ซึ่งผูบริโภคที่ตกเปนเหยื่อ คําโฆษณาจูงใจใหซื้อผลิตภัณฑ อาจไดรับอันตรายจากการใช ทําใหเกิด
การอักเสบที่ผิ วหนัง เกิดการระคายเคืองจากสารที่ทาบนผิ วหนัง หรืออาจเปนอันตรายตอดวงตา
เมื่อนําไปใช ใกลบริ เวณรอบ ๆ ดวงตา นอกจากนั้น การใชอุปกรณหรือเครื่องมือที่ ไมสะอาด
อาจเสีย่ งตอการติดเชือ้ ได ดังนัน้ กอนการตัดสินใจ เลือกซือ้ เลือกใชผลิตภัณฑสขุ ภาพใด ๆ ผูบ ริโภค
ควรตรวจสอบวาเปนผลิตภัณฑที่ ไดรับอนุญาติอยางถูกตองตามกฎหมายหรือไม ไมควรหลงเชื่อ
คําโฆษณาชวนเชื่อตาง ๆ เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองเงินแลวยังอาจไดรับอันตรายตามมาดวย

เรื่องที่สองที่เปนเรื่องอาหารที่เปนของโปรดของเพื่อน ๆ หลายคน และกําลังเปนที่สนใจ
ของผูบริโภคเปนจํานวนมาก จากการสงตอขอมูลทางโลกออนไลนเกี่ยวกับความไมปลอดภัยในการ
บริโภคปลาดิบ หรือ ซาซิมิ ซึ่งผูบริโภคเกรงวาปลาดิบจะมีการยอมสีนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไดลงพื้นที่สุมตรวจและเฝาระวังรานอาหารที่จําหนายปลาดิบ 5 รานในเขตกรุงเทพ ฯ
เพื่อเก็บตัวอยางตรวจวิ เคราะหหาสีที่ผสมในเนื้อปลา และตรวจหาเชื้อจุ ลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ซึ่งผลการวิเคราะห์ปลาดิบ
ที่สุ่มเก็บจากร้านอาหารนั้น ไม่พบสีสังเคราะห์แต่อย่างใด สวนเชื้อโรคอาหารเปนพิษ อยูระหวางการรอผลการวิ เคราะห
แตอยางไรก็ตามเวลาเพื่อน ๆ จะเลือกซื้อหรือบริโภคปลาดิบควรสังเกตลักษณะสีของเนื้อปลา ควรเปนสีของเนื้อตามธรรมชาติ
สภาพเนื้อปลาไมยุย กลิ่ นไมผิ ดปกติ หากพบความผิ ดปกติของเนื้อปลาไมควรซื้อมาบริ โภคเด็ดขาดเพื่อปองกันอันตราย
ตอสุขภาพ และเพื่อน ๆ สามารถรองเรียนไดที่สายดวน อย. 1556
เรื่ องสุดทายของคอมลัมนนี้เปนเรื่ องเลา เพื่อเตือนภัยถึงอันตรายจากยาลดความอวนอีกครั้ งหนึ่ง
เนือ่ งจาก ลาสุดมีกรณีของนักเรียนเสียชีวิต ซึง่ คาดวาอาจเกิดจากการกินยาลดความอวนทีส่ งั่ ซือ้ ทางอินเทอรเน็ต
อย. ขอเตือนเพื่อน ๆ หรือผูที่ตองการลดความอวนทุกทาน อยาหลงเชื่อคําโฆษณาตามสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะ
ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซดและทางโซเชี ยลมีเดี ย หรือไปซื้อยามากินเอง จะเสี่ยงตอผลขางเคียงสูง เพราะยาลดความอวน
สวนใหญออกฤทธิ์ลดความอยากอาหาร เปนยาที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลาง การใชจะทําใหนํ้าหนักลดลงได ในชวงที่
รับประทานยา แตนํ้าหนักจะกลับ เพิ่มขึ้นเมื่อหยุดยาหรือเรียกวา yo-yo effect และผลขางเตียงที่พบคือ นอนไมหลับ
เวียนศีรษะ วิ ตกกังวล ตาพรา หากใชติด ตอกันนานอาจทําใหติดยา และอาจเปนอันตรายถึงชี วิ ตได ซึ่งการ
ลดนํ้าหนักที่ถูกตองและปลอดภัย เพี ยงเพื่อน ๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
โดยรับประทานอาหารหลากหลายใหครบ 5 หมู ควบคุมอาหาร ลดอาหารหวาน ลดอาหารทอด
และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

อย.น้อย
กระจายข่าว
กลับมาพบกันอีกเชนเคยนะคะ วันนี้ อย.นอย กระจายขาว มาพรอมกับ
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่จะทำใหเพื่อน ๆ ทุกคนไดมีการพัฒนา
ทักษะดานตาง ๆ ทั้งความรูดานวิชาการ ดานการฝกปฏิบัติหรือกิจกรรมอื่น ๆ
ที่เปนประโยชน เพราะความรูไมไดเกิดขึ้นภายในหองเรียนเทานั้น แตคือสิ่ง
ที่อยู รอบ ๆ ตัว ซึ่งเราสามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งชวยพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ รียนรู ทัง้ ดานของสติปญ
 ญาในการคิดวิเคราะห สรางสรรคสงิ่ ใหม ๆ รวม
ถึงสรางทัศนคติที่ด ี
โครงการ อย.นอย เปนหนึ่งในโครงการที่เดินหนาสนับสนุนนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยไดมีการจัดทำและแจกจาย “แผนการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย.น้อย ฉบับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย” ใหกับโรงเรียนทั่วประเทศไปแลว แผนการจัดการเรียนรู ฯ
ดังกลาวใชเทคนิคการเนน “ผู้เรียน” เปนสำคัญ มุงพัฒนา “คน” และ “ชีวิต”
ใหเกิดประสบการณการเรียนรูไ ดอยางเต็มความสามารถ ทัง้ ดานของทฤษฏีและ
ดานของการปฏิบัติ ใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน มุงเนนใหผูเรียนมีการฝกฝน
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เพือ่ ใหสามารถปกปองคุม ครองตนเอง ชวยเหลือ
ผูอื่นและครอบครัวใหปลอดภัยจากการบริโภค รวมถึงเสริมสรางความรูความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูฯ ดังกลาว
จัดทำโดยผานการระดมความคิดเห็นจากครูแกนนำ อย.นอย และผูเกี่ยวของ
ซึ่งมีรายละเอียดของโครงสรางของหลักสูตรประเภทรายวิชา มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงสรางหนวยการเรียนรู ขอบเขตเนื้อหา
ของวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้ภายในเลมยังมีเอกสารประกอบ
ซึ่งเปนเนื้อหาความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง และ
วัตถุอนั ตรายที่ ใช ในบานเรือน เพือ่ ใชเปนเอกสารประกอบการเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู ฯ ซึ่งคุณครูสามารถนำไปประยุกต ใชสอนนอกเวลาเรียนในชั่วโมง
ของการเพิ่มเวลารูไ ดท ันที และสามารถบูรณาการสูการเรียนการสอนไดท ั้ง
8 กลุมสาระวิชาไดอีกดวย
ทั้งนี้ โรงเรียนที่สนใจสามารถแจงความประสงคขอแผนการจัดการเรียนรู ฯ
เพิ่มเติมไดที่ กลุมพัฒนาเครือขาย กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ซึง่ นอกจาก
แผนการจัดการเรียนรู ฯ แลวเรายังมีสื่อใหความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ
เชน คูมือ อย.นอย ชุดรูแลว...บอกตอ (ฉบับ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา),
คูมือ อย.นอย, แผนพับความรูผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

คลังปัญญา

ปจจุ บันเวลาเราเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เราเคยอานฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑกันบาง
รึ เปลาคะ หลายคนอานกอนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง
และอีกหลายคนอานฉลากโภชนาการแลวไมเขาใจ ยากเกินไป ทําใหสบั สน วันนีเ้ ราจะพาเพือ่ น ๆ ไปรูจ ักกับ “สัญลักษณ์
โภชนาการ (Healthier logo)” ซึ่งเปนสัญลักษณ ใหม ที่จะชวยทําใหเพื่อน ๆ ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร
ไดงายขึ้น สัญลักษณ์ โภชนาการ หมายถึง เครื่ องหมายแสดงทางเลือกสุขภาพที่ช่วยให้ผู้บริ โภคสามารถตัดสินใจ
เลือกซือ้ อาหาร เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการมีภาวะโภชนาการทีเ่ หมาะสม ซึง่ เปนสวนทีม่ คี วามสําคัญตอการปองกันปญหา
ภาวะโภชนาการเกิน และโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases, NCDs) ทั้ งนีภ้ าคเอกชนตอบรับการ
ใชสัญลักษณดังกลาว โดยปรับสูตรอาหาร ลดนํ้าตาล ไขมัน และโซเดี ยม เพื่อยกระดับการสงเสริมภาวะโภชนาการให
ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี
สัญลักษณ์ โภชนาการ (Healthier logo)
สัญลักษณที่แสดงนีห้ มายถึง
“เพื่ออนาคตที่สดใส มีความสุข สุขภาพดี”
สีสม : ความเปนหนึ่งเดี ยวมีพลัง
สีเขี ยว : สีของอาหารธรรมชาติ
สีฟา : ความสดใส
กลุม ผลิตภัณฑอาหารทีม่ กี ารจัดทําเกณฑสารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการที่ ใชประกอบการพิจารณารับรอง
การแสดงสัญลักษณ โภชนาการ มีทั้ งหมด 3 กลุม ดังนี้

1. อาหารมื้อหลัก
(อาหารจานเดี ยว)

2. เครื่องดื่ม
(นํ้าผักและนํ้าผลไม นํ้าอัดลม นํ้าหวาน
กลิ่นรสตาง ๆ นํ้านมถั่วเหลือง
และนํ้าธัญพืช)

3. เครื่องปรุงรส
(นํ้าปลา และซีอิ๊ว)

ลาสุดมีผลิตภัณฑที่ผ านการรั บรองตราสัญลักษณดังกลาวแลวจํานวน 24 ผลิตภัณฑ จาก 9 บริ ษัท
แยกเปนกลุมเครื่องดื่ม 22 ผลิตภัณฑ และกลุมเครื่องปรุงรส 2 ผลิตภัณฑ การแสดงสัญลักษณ โภชนาการ บนฉลาก
ผลิตภัณฑอาหาร จะเปนเครื่องมือสําคัญทีช่ ว ยใหผบู ริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารทีด่ ี ตอสุขภาพ และมีคณ
ุ คา
ทางโภชนาการที่เหมาะสม กอใหเกิดผลดี ตอสุขภาพ ลดปญหาดานสาธารณสุขของประเทศอีกดวย
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

วันนี้ “ดาวเด่น อย.น้อย” ของเราเปนการ
แนะนํากิจกรรมสําคัญกิจกรรมหนึ่งของโครงการ
´ÒÇà´‹¹
อย.น อ ย คื อ การจั ด กิ จ กรรมมอบโล “อย.น้ อ ย
อย.น้อย
Community Network Award ประจ�าปี 2559”
ซึง่ จัดขึน้ ปนเี้ ปน ปแรก เพือ่ เปนการเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกี ยรติ คุ ณ ให กั บ หน ว ยงานที่ มี ส  ว นร ว ม
สนับสนุนสงเสริมโครงการ อย.นอย ตลอดมา ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึง “พลังที่เข้มแข็ง
สู่เครื อข่ายที่ย่ังยืน” เพราะนอกจากคุณครู นักเรียน สถานศึกษา ที่เปนกําลัง
สําคัญในการขับ เคลื่อนโครงการ อย.นอย ของเราแลว ยังมีสํานักงานสาธารณสุข
จั งหวัด และเครือขายทองถิ่น (อปท.) ซึง่ เปนอีกแรงสําคัญในการขับ เคลื่อนโครงการ
อย.นอย ดวย ซึ่งในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพั นธ 2559 ทาง อย. ไดลงพื้นที่
เพื่อติดตามและรวมดําเนินกิจกรรม อย.นอย กับ สสจ.อปท. และโรงเรียน อย.นอย
ทั้ ง 4 ภาค โดยภาคกลาง สสจ.ชลบุรี เทศบาลเมืองพั ทยา รวมกับ เพื่อน ๆ อย.นอย
โรงเรียนตันตรารักษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สสจ. บุรีรัมย องคการบริ หาร
สวนตําบลตูมใหญ รวมกับโรงเรียนตูมใหญวิ ทยา ภาคเหนือ สสจ.ชัยนาท รวมกับ
องคการบริหารสวนจั งหวัดชัยนาท ไดสนับสนุนการจั ดงานมหกรรม อย.นอย
และทีภ่ าคใต้ สสจ.พั งงา เทศบาลตําบลโคกกลอย รวมกับโรงเรียนทุงโพธิ์วิ ทยา
ซึ่งนอกจากหนวยงานขางตนที่ทาง อย. ไดลงพื้นที่ติดตามการดําเนินกิจกรรม
อย.นอย แลวยังมีอีกหลายหนวยงานที่ดําเนินกิจกรรม อย.นอย อยางเขมแข็ง
และสามารถขยายเครือขายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนเชนกัน
เพือ่ เปนการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคณ
ุ ใหกบั หนวยงานดังกลาว จึงได
จัดงาน “มอบโล่ อย.น้อย Community Network Award” ประจําป 2559 ใหแก สํานักงาน
สาธารณสุขจั งหวัด 76 จั งหวัด เครือขายทองถิ่น (อปท.) 36 หนวยงาน มารวมลุนกันวา
เครือขายทองถิ่น (อปท.) ใด ที่ ไดรับคัดเลือกใหรับโล “อย.น้อย Community Network
Award” ประจําป 2559 จะใชจั งหวัดของเพือ่ น ๆ กันหรือไม ติดตามได ในฉบับหนานะคะ...
โครงการ อย.นอย ดําเนินโครงการมาปนเี้ ปนปที่ 14 แลวนะคะ ซึ่งเปนโครงการที่ ใหความสําคัญของเด็กที่อยู
ในวัยเรียน ใหมีความรู ความสามารถในเรื่องของผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง เปนการพั ฒนาศักยภาพของผูเรียน และสามารถ
นําไปใชประโยชน เผยแพรความรูที่ถูกตองแกผูอื่นได โครงการ อย.นอย เนนการพั ฒนาผูเรียน สรางแรงจูงใจ เพื่อการ
ขยายเครือขายใหเปนไปอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมโครงการ อย.นอย ทั้ งมีการสนับสนุนงบประมาณ
สื่ออุปกรณตาง ๆ จั ดกิจกรรมใหความรู รวมสรางเครือขายไปดวยกัน และดวยความ
รวมมือกันทั้ งครู นักเรียน สํานักงานสาธารณสุขจั งหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) ผูที่เกี่ยวของ รวมแรงรวมใจกันเปนหนึ่งเดี ยวผลักดันใหโครงการ อย.นอย
ไดกา วมาสูป ท ี่ 14 และทําใหนกั เรียน อย.นอย คนในชุมชนมีการพั ฒนา
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี ขึ้น และสามารถถายทอด
ความรูที่ถูกตองไปยังผูอื่นได

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

เอ๊ะ ! สงสัยจัง
มีเพื่อน ๆ ทางบานหลายคนสงสัยวาผลิตภัณฑ “สติ๊กเกอร์ลบรอยเหี่ยวย่น” ที่มีการโฆษณาผานทาง
เฟสบุก วามีคุณสมบัติลดริ้ วรอย ยกกระชับผิ วหนา เรียวเดง ภายใน 1 นาที นั้น เปนผลิตภัณฑที่มีการ
จดแจงหรือไม
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางชื่อ “Cirmage Lifting Stick สติ๊กเกอร์ลบรอยเหี่ยวย่น แท่งโบท๊อกสติ๊ก”
ที่ โฆษณาและขายผานชองทางเฟสบุก อวดอางสรรพคุณตาง ๆ นานา ทั้ งลดริ้วรอย ยกกระชับผิ วหนา เรียวเดง
ภายใน 1 นาที จากการตรวจสอบฐานขอมูลเครื่องสําอางแลว ไมพบการจดแจงเครื่องสําอางดังกลาว ซึ่งขอความ
ที่ ใชโฆษณานั้นเปนขอความที่ โออวดเกินจริง ทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิ ดได
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เปนผลิตภัณฑที่มจี ุดประสงคเพื่อใช
ทําความสะอาด ความสวยความงาม ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของรางกาย ไมสามารถทําใหรูปราง หรือรูปหนาของผู ใช
เปลี่ยนแปลงได การซื้อเครื่องสําอางควรซื้อจากรานที่มีหลักแหลงที่
แนนอนเชื่อถือได ควรอานฉลากกอนการซื้อ สังเกตเลขที่ ใบรับ แจง
10 หลัก และตองมีชื่อ ที่ตั้งของผูผลิตหรือผูนําเขาแสดงอยางชัดเจน

มุมนี้
ของเพื่อน

วันนีเ้ รามีภาพการจั ดกิจกรรม อย.นอย ของสวนภูมิภาคมาฝาก
เพื่อน ๆ กันคะ เปนที่ ไหนบางมาดูกันเลยคะ...
กิจกรรมแรก โรงเรียนนาสาร จ.สุราษฎรธานี ลงพื้นที่เยี่ยม
โรงเรี ย นในเครื อ ข า ย พร อ มมอบสื่ อ สนั บ สนุน กิ จ กรรม อย.น อ ย
ใหกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพั ฒนาการสุราษฎรธานี

โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
จั ดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขยายเครื อข่าย อย.น้อย”

โรงเรียนพิบูลวิ ทยาลัย จ.ลพบุรี
จั ดกิจกรรม “อย.น้อย สัญจร” จํานวน 18 โรงเรียน

สํานักงานสาธารณสุขจั งหวัดจั นทบุรี
จั ดอบรมครูและนักเรียนแกนนํา อย.นอย จํานวน 20 โรงเรียน ณ โรงเรียนศรียานุสรณ

โรงเรียนศรีวิ นติ วิ ทยาคม จ.สิงหบุรี
จั ดกิจกรรม “นําความรู สูชมุ ชน”

พื้นที่ตรงนีม้ ีไวสําหรับ เพื่อน ๆ หากโรงเรียนของเพื่อน ๆ มีการจั ดกิจกรรมโครงการ อย.นอย สามารถสงกิจกรรมเขามาเผยแพร
ไดเลยนะคะ นอกจากการจั ดกิจกรรม อย.นอย แลวอยากเขี ยนเลาประสบการณ วาดภาพการตูนประกอบคําบรรยาย ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ สามารถสงผลงานเขามาที่กอง บก. ไดเลยจา....
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

เกร็ดชวนรู้
ช่วงนี้ โรงเรี ยนเปิดเทอมกันแล้ว ... เกร็ดชวนรู้
มีสาระเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการตรวจสอบนมโรงเรี ยนมาฝากกั¹
เรามีวิธีการตรวจสอบง่าย ๆ ว่านมดีหรื อเสียดังนี้
1. สังเกตภาชนะบรรจุว่ามีการบวมผิดปกติหรื อไม่
นมดีต้องมีภาชนะบรรจุสภาพดี สะอาด ไม่มีรอยเปื้อน ไม่มีรอยรั่วซึม
2. หากนมเป็นก้อนและมีตะกอนหรื อมีการแยกชั้น สีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีลักษณะเป็นฟอง มียาง
เหนียวที่ผิวหน้าสามารถอนุมานไว้ก่อนเลยว่านมเสียแล้ว
3. ดมและชิม ถ้ามีรสชาติหรื อกลิ่นที่ผิดปกติ ให้เข้าใจก่อนว่านมเสียแล้ว เช่น รสเปรี้ ยว รสขม กลิ่นหืน
กลิ่นไหม้แปลก ๆ (กลิ่นไหม้ กลิ่นผลไม้)
หากเพื่อน ๆ ได้รับนมโรงเรี ยนไปดื่มที่บ้าน เรามีข้อแนะน�า
ในการจัดเก็บที่ถูกหลักอนามัยคือ ไม่ โยนกล่องขณะท�าการขนย้าย
ควรจัดวางกล่องให้แน่นและชิดกัน รักษาความสะอาดบริ เวณที่เก็บ
เสมอเพื่อป้องกันหนู มด แมลงต่าง ๆ ที่ส�าคัญควรจัดเก็บให้ห่าง
ความร้อน แสงแดด และบริ เวณที่มีความชื้นสูง

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

