
 การบริโภคกาแฟเพื่อม ุงหวังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ  หรือ
เพื่อห ุนเพรียว  ลดอวน  ผิวพรรณผองใส  ตามคําโฆษณา จึง
เปนเรื่องที่ไมควรคาดหวัง  นอกจากไมชวยแลว  อาจเกิด
อันตรายตามมาได หากไดรับกาแฟใสยาที่ผ ูผลิตบางราย
ลักลอบใสลงไป เพื่อหวังใหเห็นผลตามคําโฆษณา

กาแฟใสยา อันตรายอยางไร  ตามกฎหมายแลวหาม
เติมยาในอาหาร เพราะการใชยา ควรใชเมื่อมีเหตุจําเปนและ
ควรอย ูภ ายใตการแนะนําของแพทยหรือเภสัชกร และยา
บางชนดิหามใชในผ ูปวยบางโรค  หากบริโภคโดยไมทราบวา
มีการผสมยาลงไปอาจกอใหเกิดอันตรายจนถึงชีวิตได

การบริโภคกาแฟหรืออาหารอ่ืน ๆ ที่ลักลอบผสมยา
เชน ยาลดความอวน “ไซบูทรามีน”  ซ่ึง อย. เคยตรวจพบ
ในอาหาร อาจทําใหเกิดอาการ อาทิ ปวดศีรษะ ปากแหง
ความดันโลหิตสูง  ใจส่ัน หัวใจเตนเร็วขึ้น  ผ ูที่ปวยเปน
โรคหัวใจหลอดเลือด หญิงตั้งครรภ และใหนมบุตรเกิด
อันตรายได  หากบริโภคอาหารที่ผสมยาบําบัดอาการ
เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ “ซิลเดนาฟล” ผลที่พบบอย คือ

ปวดศีรษะ หนาแดง มึนงง  มีการเปล่ียนแปลงในดาน
การมองเห็น และหากเปนผ ูปวยที่มีปญหาหลอดเลือดหัวใจ
ตีบตองบริโภคยาพวกไนเตรตอย ู  อาจสงผลใหความดัน
โลหิตตก จนถึงมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได ผ ูบริโภค ควรร ู
เทาทันโฆษณา  หากพบโฆษณากาแฟ หรืออาหารอ่ืน ๆ
ในลักษณะบําบัด/รักษาโรค/บํารุงผิวพรรณ/ลดความอวนให
ตั้งขอสังเกตไวเลยวาพบการโฆษณาอวดอางเกินจริงแลว
และไมควรหลงเช่ือซ้ือมาบริโภค นอกจากไมค ุมคา อาจ
พบอันตรายตามที่กลาวขางตนได

อย. ไดตรวจสอบ และเฝาระวงัการกระทาํผิดกฎหมาย
เกี่ ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพมาโดยตลอด  เมื่อวันที่  20
กรกฎาคม 2552 ไดรวมกับตํารวจกองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (บก.ปศท .)
เขาตรวจจับรานคายอยในหางสรรพสินคา ยานพระราม 2
และวันที่ 2 กันยายน 2552 ไดตรวจจับแผงลอยในบริเวณ
ตลาด ยานสะพานใหม ดอนเมือง กทม. ซ่ึงพบการลักลอบ
จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย และติดปายโฆษณา
เกินจริง ยึดของกลางไดมูลคารวมกวา 11 ลานบาท

กาแฟ จัดเปน “อาหาร” ไมใช “ยา”
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วัตถุประสงค
เพื่อเปนสื่อในการรายงานขาวคราวความเคล่ือนไหวดานการ

ค ุมครองผ ูบ ริโภค  ขาวประชาสัมพันธ  และขอเท็จจริงในเร่ือง
ผลิตภัณฑสุขภาพใหกับกล ุมกิจกรรม  และผ ูเก่ียวของในงานค ุมครอง
ผ ูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
เจาของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
บรรณาธิการ

นายนิรัตน  เตียสุวรรณ
กองบรรณาธิการ

นางผุสด ี เวชชพิพัฒน    นายศุภกาญจน  โภคัย
นายบุญทิพย  คงทอง      นางสาวจิตรา  เอ้ือจิตรบํารุง

นางสุวนีย  สุขแสนนาน นางสาวจุฬาลักษณ นิพนธแกว
นายวัชรินทร  เครือเนียม นางสาวธีมานันท  กุหลาบเพ็ชรทอง
นางสาวดนิตา  เทียบโพธิ์ นางสาวนะรารัตน  แสนสุข
นางสาวพชัราวด ี ศรีบุญเรือง นางสาวนิตยนันท  จินดารัตน
นางสาวนนัทิยา  ถวายทรัพย นายทวชา  เพชรบุญยัง

สถานที่ติดตอ
กองพัฒนาศักยภาพผ ูบริโภค  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท : 0 2590 7114 , 0 2590 7117
โทรสาร : 0 2591 8474
e-mail address : fdanews@fda.moph.go.th

พิมพที่
สํานักงานกิจการโรงพิมพ  องคการสงเคราะหทหารผานศึก

นิรัตน  เตียสุวรรณ

ชวงนี้อาจมีความร ูสึกวาไขหวัดใหญ 2009 ไมมีอะไร
ตองเปนหวงแลว เพราะไมคอยมีขาวอะไร หากร ูสึกเชนนี้
จะทําใหเราขาดความระมัดระวัง ไอที่เคยดูแลสุขภาพอยางดี
และมีการปองกันตัวดวยการใสหนากากอนามัย และลางมือ
บอย ๆ  ก็อาจจะไมคอยไดทํา  หากไดมีการติดตามขาวของ
ตางประเทศ จะเห็นวาเขากําลังเตรียมการรับมือคล่ืนลูกที่
สองอย ู ซ่ึงคาดวาจะระบาดมากกวานี ้ในฐานะที่ “ขาว อย.”
ก็เปนสวนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข อยากจะบอกวา
ส่ิงที่ เพื่อนสมาชิกทําอย ู ดวยการออกกําลังกาย การเลือก
บริโภคอาหารที่มีคุณคา คุณประโยชน การใชผาเช็ดหนา
หรือกระดาษทิชชูปดปากและจมูกเวลาไอจาม  การลางมือ
บอย ๆ และการใชหนากากอนามัยเวลาเปนหวัด หรือเวลาที่
ตองอย ูในที่ผ ูคนแออัด เปนส่ิงที่ดีอย ูแลว ขอใหทําตอไป
ไขหวัดใหญ 2009 ยังไมไดหนีไปไหนนะครับ

เร่ืองไขไกปลอมยังไมทันจาง ก็มามีเร่ืองสาหราย
ทะเลปลอมอีก เลนเอาชมรมผ ูนิ ยมบริโภคสาหรายตอง
ระสํ่าระสาย เพราะไขไกปลอม ดูแลวไมใชทําไดงาย ๆ
ทําแลวไมร ูจ ะค ุม หรือเปลา  มีแตข าวที่ปลอยกันวอน
ทางอินเตอรเน็ต  แตสาหรายปลอมนี่ มันชางเหมือนกับ
ถุงขยะสีดําราคาถูกปานนั้น  เวลาคล่ีสาหรายออกมา

ย่ิงเหมือนใหญ เลนเอาสายดวน อย. 1556 แทบไหม  อย.
ตองระดมคนออกเกบ็ตวัอยางสาหรายมาตรวจพสูิจน รวมทัง้
ทีม่คีนแจงมาดวย ผลทีอ่อกมา ทกุตวัอยางเปนของแททั้งหมด
ผมเองกไ็ดมโีอกาสสองกลองดู รวมทัง้การสัมผัสกบัตวัอยาง
ก็ขอยืนยันอีกคน เร่ืองนี้ก็พอสรุปวาเปนเร่ืองมาทํานอง
เดียวกับไขไกปลอมยังไงยังงั้น

ผลการประกวดการทาํกจิกรรม  อย. นอย ของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ก็เสร็จส้ินลงแลว โรงเรียน
ไหนไดรางวัลอะไรบาง ตรวจดูไดใน “ ขาว อย. ” ฉบับนี้
มีหลายโรงเรียนที่มีการทํากิจกรรม อย. นอย ไดอยางดี
แตไมสงประกวด เพราะทางโรงเรียนมองเห็นวา แคนักเรียน
ไดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับตนเอง เพื่อนนักเรียน
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน นั่นก็เปนรางวัลอันย่ิงใหญ
สําหรับนักเรียนและโรงเรียนแลว ก็ตองขอช่ืนชมสําหรับ
แนวคิดเชนนี้

ระยะนี้  หลายบริษัทหนีการตรวจจับโฆษณาทาง
ส่ือมวลชน เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ไปโผลทาง
เคเบิลทีวี เพราะพิจารณาแลวชาวบานดูกันเยอะ แถม อย.
ยังตรวจไมคอยถึงอีก ก็ขอใหผ ูบริโภคระมัดระวัง ดูได
แตอยาเช่ือมากนัก เพราะใสสีตีไขจนเกินไป อย.กําลังทํา
หลักฐานเพือ่ดําเนนิคดกีับผ ูโฆษณาทัง้หลายอย ู เอาเงนิไปซ้ือ
รองเทามาใสเดินหรือวิ่งเพื่อสุขภาพดีกวาครับ
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จากการเปดเสรีทางการคา (AFTA) เปนผลใหสินคา
จํานวน 23 ชนิด ซ่ึงมีสินคาที่จัดเปนอาหารจํานวน 19 ชนิด
เชน  ขาว มะพราว กระเทียม น้ําตาล พริกไทย นมผง
ขาดมันเนย ผลิตภัณฑกาแฟ  เปนตน ถูกกําหนดใหมี
การนําเขาโดยไมมีมาตรการทางดานภาษี (ภาษีเปนศูนย)
โดยจะเร่ิมมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 จึงอาจเกิด
การนําเขาสินคาดังกลาวจากตางประเทศที่ไมมีคุณภาพ
หรือมีสารตกคางที่อาจเปนอันตรายตอผ ูบริโภคเขามา
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิง “ขาว” ซ่ึงเปนอาหารหลัก
ของคนไทยที่อาจมีขาวที่ไมปลอดภัยหรือขาวที่นําเขามา
อยางไมถูกตองตามกฎหมายเกิดการทะลักจากตางประเทศ
และสงผลกระทบไปยังขาวภายในประเทศอีกดวย ทั้งนี้
ขาวที่มีวัตถุประสงคเพื่อการบริโภคของมนุษยจัดเปน
อาหารที่อย ูภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522 ซ่ึงกําหนดใหการนําเขาขาวตองมาย่ืนขออนญุาต
การนําเขากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ขณะทีข่าวทีม่วีตัถุประสงคเพือ่ใชในการผลิตทางการเกษตร
เชน การนําไปเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตวอย ูในการควบคุม
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ขาวที่นําเขาเพื่อการบริโภคของมนุษย ซ่ึงอย ูใน
การกํากับดูแลของ อย. นั้น ตองมีมาตรฐานความปลอดภัย
โดยในสวนของสารปนเปอน  เชน โลหะหนัก  อาทิ
ตะกั่ว ดีบุก ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 98)  พ.ศ. 2529 และในกรณีสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 288)
พ.ศ. 2548 และการแสดงฉลาก ตองเปนไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการแสดงฉลาก (ฉบับที่ 194)
พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนมาตรฐานเดียวกับที่ใชในการดูแลพืช
ผัก ผลไมชนิดอ่ืนๆ อีกทั้งหากมีการนําเขาขาวมาในประเทศ
โดยไมมีใบอนุญาต จะมีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกิน
สามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ จึงขอใหผ ูประกอบการ
นําเขาขาวปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย เพื่อประโยชน
ของผ ูบ ริโภคที่ อย. จะกํากับดูแลคุณภาพความปลอดภัย
ทั้งนี้ อย. จะดําเนินการส ุมเก็บตัวอยางขาวสงตรวจวิเคราะห
เพื่อเฝาระวังและสรางความมั่นใจแกผ ูบริโภคตอไป
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ประชาชนทั่วไปมักร ูจักยาปฏิชีวนะในช่ือ “ยาแก
อัก เสบ”  ซ่ึง เปนช่ือเรียกที่ไม เหมาะสม  เนื่องจาก
ยาปฏิชีวนะเปนยาที่ใช รักษาโรคที่ เกิดจากการติ ด
เชื้อแบคทีเรีย  ซ่ึงการอักเสบสวนใหญไมไดเกิดจาก
การติดเช้ือแบคทีเรีย  เชน  โรคภูมิแพ  กลามเนื้ออักเสบ
หรือการอักเสบจากการถูกความรอนหรือสารเคมี
บางกรณีเปนการติดเช้ือไวรัส  เชน โรคหวัดหรือไขหวัด
เปนตน ยาปฏิชีวนะจึงไมใช ยาแกอักเสบ แตเปนยาฆาเช้ือ
แบคที เรีย เมื่ อมีอาการอักเสบตองตรวจวินิจฉัยกอน
มีหลายคนมักเขาใจผิดวาหากปวยเปนโรคหวัดแลวมี
อาการเจ็บคอ หรือระคายคอ  ทองเสียจากอาหารเปนพิษ
รวมทั้ งเกิดบาดแผลโดยทั่วไป  ตองใชยาปฏิชีวนะ

ซ่ึงที่จริงสวนใหญไมตองใชยาปฏิชีวนะ   เพราะอาการ
ปวยดังกลาวอาจไมไดเกิดจากเช้ือแบคทีเรียและการใช
ยาปฏิชีวนะพรํ่าเพร่ือโดยไมสมเหตุสมผล  อาจเส่ียง
ตออาการขางเคียงและการแพยา เชน คล่ืนไส  ทองเดิน
มีผ่ืนคัน หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต  รวมทั้งอาจกอใหเกิด
ปญหาเช้ือดื้อยา การใชยาปฏิชีวนะอยางพรํ่าเพร่ือทาํใหเช้ือ
เกดิการกลายพนัธ ุ  สามารถทนทานตอฤทธิ์ของยาซ่ึงเคยใช
ไดผลมากอน ทําใหตองใชยาปฏิชีวนะที่อันตรายมากขึ้น
และแพงขึ้น  หรืออาจถึงขั้นรักษาไมหายและเสียชีวิต
จากการติดเ ช้ือดื้อยาได ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัย
กอนใชยาปฏิชีวนะทุกคร้ัง  ควรปรึกษาแพทย หรือ
เภสัชกรกอน
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สุชาดา  ถนอมชู
กองพัฒนาศักยภาพผ ูบริโภค

ผลการประกวด อย. นอย ป 2552 ระดับภาค :
กรงุเทพมหานคร

รางวลัดเีดนดานการทํากิจกรรม  อย.  นอย ตอเนือ่ง
ไดแก โรงเรียนทปีงกรวทิยาพฒัน (ทวีวฒันา) ในพระบรม
ราชูปถัมภ

รางวัลดีเดนดานโครงงานแกปญหาสุขภาพ ไดแก
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห

รางวัลดีเดนดานการทาํกจิกรรมดเีดนกับโรงเรียน
เครือขายและชุมชน ไดแก โรงเรียนราชวนิติบางแคปานขาํ

รางวัลดีเดนดานพัฒนาการดีเดน ไดแก โรงเรียน
ซางตาคร ูสศึกษา

รางวัลดี เดนดานนวัตกรรม  ไดแก โรงเรียน
รัตนจีนะอุทิศ

รางวัลดี เดนดานการนําเสนอผลงาน  ไดแก
โรงเรียนปยะพงษวิทยา

สวัสดี...........แฟนคลับ อย. นอย ทั้งหลาย ฉบับนี้
ก็ขอนําผลการประกวด อย. นอย ระดับภาคที่ เหลืออีก
3 ภาคมาบอกกลาวใหฟงกันคะ

ระดับภาคกรุงเทพมหานคร จัดประกวดในวันที่
7 สิงหาคม 2552  ณ หองประชุมช้ัน 6 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี

ระดับภาคกลาง จัดประกวดในวันที่  10 – 11
สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

ระดับภาคเหนือ จัดประกวดในวันที่ 14 สิงหาคม
2552 ณ โรงแรมเชียงใหม ฮิลล จังหวัดเชียงใหม ผลการประกวด อย. นอย ป 2552 ระดับ

ภาคกลาง
รางวัลดีเดนดานการทํากิจกรรม อย. นอย ตอเนื่อง

ไดแก โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม จังหวัด
ปทุมธานี

รางวัลดีเดนดานโครงงานแกปญหาสุขภาพ ไดแก
โรงเรียนศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลดีเดนดานการทํากิจกรรมดีเดนกับโรงเรียน
เครือขายและชุมชน  ไดแก โรงเรียนหันคาพิทยาคม
จังหวัดชัยนาท

รางวัลดีเดนดานพัฒนาการดีเดน ไดแก โรงเรียน
คลองนาเกลือนอย (กล่ินอย ูอุปถัมภ) จงัหวดัสมทุรปราการ

รางวัลดี เดนดานนวัตกรรม ไดแก โรงเรียน
ศรีวนิิตวิทยาคม จังหวัดสิงหบุรี

รางวัลดี เดนดานการนําเสนอผลงาน  ไดแก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

( อานตอหนา  8 )
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หลายคนมักใชวิธีทานยานอนหลับเมื่อเกิดอาการ
นอนไมหลับเพราะเห็นวาเปนวิธีที่ แกปญหาไดงาย
และไมย ุงยากจนเกินไป แตร ูไหมวายานอนหลับมีฤทธิ์
ตอระบบประสาทสวนกลางและจะไปกดการทํางาน
ของระบบการหายใจอีกดวย นอกจากนั้นยังจะทําใหเกิด
การดื้อยา และติดยาขึ้นมาไดอีกดวย ถาหากเผลอใชเปน
เวลาติดตอกันนาน ๆ และเมื่อหยุดใชยาทันทีก็จะเกิด
อาการถอนยา เชน วิตกกังวล หงุดหงิด นอนไมหลับ
ออนเพลีย ซึมเศรา ได ในบางคนถึงขั้นมีอาการประสาท
หลอน  และชัก ถาใชยาในขนาดที่สูงติดตอกันนาน ๆ

จะมีอาการนอนไมหลับมากขึ้น กระสับกระสาย และ
อาจเกิดอาการสับสน ประสาทหลอนเหมือนผ ูปวยโรคจิต
ไดดวย  ยาเหลานี้ดูดซึมไดดีในทางเดินอาหารและ
ออกฤทธิเ์ร็ว ยาอาจทําใหผ ูปวยสูญเสียความทรงจาํบางขณะ
ยานอนหลับกล ุมที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง
เชน มิดาโซแลม  ฟลูไนตราซีแปม และไตรอะโซแลม
ถือเปนวัตถุเสพติดทางกฎหมายที่จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท  2 ซ่ึงหามจําหนายตามรานขายยาทั่วไป
เวนเสียแตเปนการจายยาโดยแพทย
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ดวยสถานการณของโรคไขหวัดใหญ 2009 กําลังเปนส่ิงที่เปนปญหาสําคญั
ของระบบสาธารณสุขของประเทศในปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา รวมกับ สมาพันธพัฒนาคุณภาพรานยาแหงประเทศไทย จึ งได
จัดทําโครงการ “อย. รานยา รวมใจส ูภัยไขหวัดใหญ 2009” และไดมีการเปดตัว
โครงการไปแลวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2552 โดย นายวิทยา  แกวภราดัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานเปดงาน

รานยานบัเปนสถานบริการสุขภาพทีม่คีวามใกลชิดกับชุมชน จงึมบีทบาท
สําคญัตอการชวยบรรเทาสถานการณของการระบาด ในการคดักรองและสงตอผ ูปวยทีส่งสัยไขหวัดใหญ 2009 โดยผ ูปวย
ที่มีอาการไขสูงกวา 38 oC  รวมกับอาการตอไปนี้ใหสงตอไปยังโรงพยาบาลทันท ีไดแก

1. ผ ูปวยที่มีอาการสงสัยภาวะปอดอักเสบ โดยสังเกตจากอัตราการหายใจที่ผิดปกติไดแก
แรกเกิด – 2 เดือน มากกวา 60 คร้ังตอนาที
2  เดือน – 1 ป มากกวา 50 คร้ังตอนาที
1 ป – 5 ป มากกวา 40 คร้ังตอนาที
มากกวา 5 ป มากกวา  30 คร้ังตอนาที
เด็กโตและผ ูใหญ มากกวา 24 คร้ังตอนาที

2. ซึมผิดปกติ
3. กินไมได หรือไดนอยกวาปกติอยางชัดเจน หรือมีภาวะขาดน้ํา
4. อาการโดยทั่วไปไมดีขึ้นเลยหลัง 48 ชั่วโมง ตั้งแตเริ่มปวย
5. หญิงตั้งครรภ  โรคอวน
6. โรคเรื้อรัง เชน โรคหอบหืด  โรคปอดเรื้อรัง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคตับ  โรคไต  เบาหวาน
7. ธาลัสซีเมีย  (ไมรวมพาหะโรค)
8. ความผิดปกติทางระบบประสาท  (รวมทั้งโรคลมชัก)
9. เด็กอายุต่ํากวา 18 ป ที่กําลังกิน แอสไพรินรักษาโรคอื่น (อาจเกิด Reye syndrome)

          10. เด็กอายุต่ํากวา 2 ป หรือ มากกวา 65 ป และอาการไมดีขึ้นหลัง 48 ชั่วโมง

สําหรับการระบาดในระลอกที่สองตามการคาดการณของกระทรวงสาธารณสุขคาดวาจะเปนชวงปลายฝน
ตนหนาว หรือประมาณเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้  ดังนั้นบทบาทของรานยานอกจากที่จะคัดกรอง และสงตอผ ูปวย
กล ุม เส่ียง 10 กล ุมขางตนแลว อีกบทบาทหนึ่ง คือ การรายงานอุบัติการณของผ ูป วยที่มาขอซ้ือยาดวยอาการหวัด
หากพบอัตราปวยที่ ผิดสังเกตขอใหรายงานที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปน
การชวยเฝาระวังสถานการณ  อันจะสงผลตอการควบคุมโรค และลดความรุนแรงของการระบาดตอไป
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ใชในราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชําระคาฝากสงปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 9/252

ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข

( ตอจากหนา 5 )

ผลการประกวด อย. นอย ป 2552 ระดับ
ภาคเหนือ

รางวัลดีเดนดานการทํากิจกรรม อย. นอย ตอเนื่อง ไดแก
โรงเรียนอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

รางวัลดีเดนดานโครงงานแกปญหาสุขภาพ ไดแก โรงเรียน
อนุชันวัฒนา จังหวัดนครสวรรค

รางวัลดีเดนดานการทํากิจกรรมดีเดนกับโรงเรียนเครือขาย
และชุมชน ไดแก โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม

รางวลัดีเดนดานพฒันาการดีเดน ไดแก โรงเรยีนจกัรคําคณาทร
จังหวัดลําพูน

รางวัลดีเดนดานนวัตกรรม  ไดแก โรงเรียนบานรองจวา
จังหวัดพะเยา

รางวัลดีเดนดานการนําเสนอผลงาน ไดแก โรงเรียน
ตลุกด ูวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

ในวันท่ี  2 – 5 กันยายน 2552 โรงเรียนท่ีชนะเลิศ
การประกวด อย. นอย ระดับภาคท้ังหมด จาํนวน 30 โรงเรยีนจะ
เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อรับรางวัลและทัศนศึกษา โดยจะมี
การประกาศผลการตัดสนิการประกวด อย. นอย ระดับประเทศ
ในวันท่ี 3 กันยายน 2552  ณ โรงแรมเดอะแกรนด อยธุยา บางกอก
กรุงเทพฯ  โดยไดเรียนเชิญรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ
นายวิทยา  แกวภราดัย ใหเกียรติมาประธานในพิธีประกาศผล
การประกวด  อย. นอย และใหเกียรติมอบรางวัลดังกลาว
การไปทัศนศกึษาของนกัเรยีน อย. นอย จะมีข้ึนในวนัท่ี 4  กนัยายน
2552  นอง อย. นอย ท้ัง 30 โรงเรียน  จะไปทัศนศึกษากันท่ี
ฟารมโชคชัย จังหวัดสระบุรี  ใครจะไดเปนสุดยอด อย. นอย
ประจําป 2552  และการไปทัศนศึกษาของนอง ๆ  อย. นอย
จะสนุกแคไหน ฉบับหนาจะนําภาพบรรยากาศความสนุกสนาน
มาฝากกันคะ
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