
( อานตอหนา  8 )

ปจจุบันโรคไขหวัดใหญ 2009 ยังเปนเจาตัวปญหา
ท่ีสําคัญของคนไทย เพราะยังพบวามีการแพรระบาดอย ู และ
เพื่อเปนการปองกันมิใหตนเองติดเช้ือไขหวัดใหญ 2009 หรือ
มิใหแพรเช้ือดังกลาวใหแกผ ูอื่น จึงตองมีการปองกันดวยการ
สวมหนากากอนามัย สรางสุขนิสัยใหม โดยไมใชมือสัมผัส
หนาตา เชน ขยี้ตา จมูก ปาก เปนตน และยึดถือหลัก กินรอน
ใชชอนกลาง และหม่ันลางมือบอย ๆ รวมท้ังรักษาสุขภาพ
ใหแข็งแรง ก็จะชวยไมใหไดรับเช้ือไขหวัดใหญ 2009 ไดทางหนึง่

ท้ังนี้ หนากากอนามัยท่ีมีจําหนายอย ูในทองตลาดนั้น
มี 2 แบบ คือ หนากากอนามัยทางการแพทย เหมาะสําหรับใช
ในท่ีเสี่ยงตอการติดเช้ือ เชน โรงพยาบาล และหนากากอนามัย
แบบผา เหมาะสาํหรบัใชในท่ีสาธารณะท่ีแออดัและอากาศถายเท
ไมสะดวก และเพือ่ความสะดวกในการปองกนัภยัจากโรคไขหวดั
ใหญ 2009 ทานสามารถทําหนากากอนามัยแบบผา และน้าํยาลางมือ
ไดดวยตัวทานเองงาย ๆ  ดังนี้
วิธีทําหนากากอนามัยแบบผา

1. นําผา ท่ี มี เสนดายไมนอยกวา 40 เสน ตอพื้นท่ี
1 ตารางนิ้ว เชน ผายืด ผาสาลู หรือผาฝาย (cotton) มาตัดเย็บ
โดยขนาดของผากวางประมาณ 15 ซม. ยาวประมาณ 15 ซม.
โดยใหผามีความหนาอยางนอย 3 ช้ัน และจบัจบี ขนาดประมาณ
3 ซม. ตรงกลางผนืผา

2. ติดยางยดืสาํหรบัคลองใบหูท้ังสองขาง ความยาวของ
ยางยดื ปรบัตามขนาดใบหนาของผ ูสวมใสหนากากอนามัยชนิดนี้

เม่ือใชแลวสามารถนํามาซักดวยผงซักฟอก หรือสบ ู ตากใหแหง
และนาํกลบัมาใชซ้ําได
วิธีทําน้ํายาลางมือ

อุปกรณ ถัง/หมอสแตนเลส หรือพลาสติก ขนาดบรรจุ
1.5 ลิตร ไมพาย ถวยตวงขนาดบรรจ ุ1 ลติร (1,000 มล.)
สารเคมี เอธิลแอลกอฮอล ปริมาณ 740 มล. กลีเซอรีน
10 มล. น้ํา 245 มล. น้ําหอม 5 มล.
วิธีผสม เตรียมสารละลายน้ําหอม
1. ตวงเอธิลแอลกอฮอล ปรมิาณ 40 มล. โดยใชถวยตวง

ท่ีเตรียมไว
2. เติมน้ําหอม ปรมิาณ 5 มล. ลงไป
3. เติมกลีเซอรีน ปรมิาณ 10 มล. ลงไป
4. กวนดวยไมพายจนสารผสมเขากนัดี ไดสารละลายใส
การผสมผลิตภัณฑ นําเอธิลแอลกอฮอลท่ีเหลือ ปริมาณ

700 มล. ใสในถัง/หมอแสตนเลส หรือพลาสติก ขนาดบรรจุ
1.5 ลิตร เติมสารละลายน้ําหอมท่ีเตรียมไวลงไป กวนดวยไมพาย
จนสารผสมเขากันดี จากนั้นเติมน้ํา ปริมาณ 245 มล. ลงไปกวน
ดวยไมพายจนสารผสมเขากันดีแลว จึงนําไปใชตอไป

อยางไรก็ตาม การลดความเสี่ยงจากการแพรระบาด
ดวยการลางมือนั้น  วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ การฟอกสบ ูและลางออก
ดวยน้ําสะอาด  ก็สามารถฆาเช้ือโรคท่ีอาจติดมาจากการจับตอง
ของสาธารณะไดแลว
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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

ไขหวัดใหญ 2009 ไปถึงไหนแลวก็ไมร ู แตท่ีแน ๆ คือ
มีคนตาย และคนปวยท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ไมเพียงแตใน
ประเทศไทย แตท่ีตางประเทศก็เหมือนกัน การควบคุมทําได
ลําบาก เพราะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย รวมถงึประชาชน
ทุกคน ถาเราร ูจกัปองกนัตัวเราดวยการดูแลสขุภาพใหดี ท้ังอาหาร
การกิน การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ การไมใชสิ่งของรวมกัน
ไมวาจะเปนผาเช็ดตัว แกวน้ํา ชอนกนิขาว  การใสหนากากอนามัย
เวลาท่ีตองอย ูใกลคนปวย หรือเวลาท่ีตองเขาไปอย ูในท่ีแออัด
เชน รถไฟฟา เครื่องบิน เปนตน และท่ีสําคัญคือการลางมือ
บอย ๆ เพราะเราไมร ูวาสิ่งของท่ีเราไปจับตองมาจะมีเช้ือหวัด
ติดอย ูหรือไม การเผลอเอานิ้วมือไปแคะจมูก หรือแคะข้ีตา
เปนเรื่องปกติ เหมือนเปนสัญชาติญาณ จึงไมแปลกท่ีเราจะ
ติดหวัดโดยท่ีเราไมร ูตัว

แตเรือ่งท่ีสําคัญอกีเรือ่งหนึง่ คือ เราตองมีความรบัผดิชอบ
ตอสังคม การท่ีเราติดหวัดมาและแบกสังขารไปทํางานดวย
ความขยัน ถือวามีความรับผิดชอบตองานสูง แตรับผิดชอบ
ตอสงัคมตํ่า เพราะเท่ียวเอาหวดัไปแจกคนอืน่โดยท่ีเขาไมตองการ
ทางท่ีถูกตอง คือ นอนพักรักษาตัวอย ูท่ีบานจนกวาจะหายดี
ซะกอน หากจําเปนจริง ๆ  ตองเดินทาง ตองสวมหนากากอนามัย
เวลาจะไอหรือจามก็ใชกระดาษทิชชูปดปาก และลางมือของเรา
บอย ๆ ดวยเชนกัน ถาเราเปนหวัด และดูแลตัวของเราดี มีความ

รับผิดชอบ ก็จะตัดตอนไมใหหวัดแพรกระจายไปส ูผ ูอื่นได
ถือเปนการสรางกุศลอยางหนึ่งก็วาได

“ขาว อย.”  ฉบับนี้ ก็ขอเนนไปในเรื่องไขหวัดใหญ
2009 แถมใหดวยวิธีการทําหนากากอนามัย และการทํา
น้ํายาลางมือ พูดถึงน้ํายาลางมือหรือจะเปนเจลลางมือ ยังมี
คนเขาใจผิดวาตองใชเจลลางมือเทานั้น จึงจะทําลายไวรัส
หวัดใหญ 2009 ได อันท่ีจริงแคใชน้ําสบ ูก็เหลือเฟอแลวครับ
เพราะเปลือกของไวรัสมีสวนประกอบของไขมันกับโปรตีน
เจอน้ําสบ ูท่ีเปนดาง ก็เรยีบรอย เจลลางมือหรอืน้ํายาลางมือนัน้
เอาไวใชเวลาท่ีหาน้ํา หาสบ ูไมไดเทานั้น เชน เวลาท่ีเราตอง
เดินทางอย ูในรถในเรือ

การประกวด อย. นอย ประจําป 2552 ก็กําลังจะ
จบลงในสิ้นเดือนนี้  จากการไดสัมผัสกับนักเรียนโรงเรียน
ตาง ๆ ท่ีไดมานําเสนอกิจกรรม ตองขอชมเชยทุกโรงเรยีนเลย
ท่ีมีความต้ังใจในการทํากิจกรรม และสามารถสรางสรรคสื่อ
กิจกรรม และการนําเสนอ ท่ีบงบอกถึงการทํางานกันเปนทีม
การสนับสนุนจากผ ูบริหารของโรงเรียนและครู ท่ีปรึกษา
ทุกคน รวมถึงองคกร และหนวยงานในพื้นท่ี  การท่ีทุกฝาย
ใหการสนบัสนนุเต็มท่ี ไมใชหวงัท่ีรางวลัการประกวด แตไดเห็น
ประโยชนของกิจกรรมท่ีจะพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
ท่ีเหมาะสม ปลอดภัย  ใหแกนักเรียน และปลูกฝงเรื่อง
การทําประโยชนใหกับสังคม กองบรรณาธิการ “ขาว อย.”
ตองกราบคารวะทุกฝายท่ีเกีย่วของ มา  ณ ท่ีนีด้วยครับ
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กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 เรือ่ง หลักเกณฑ วิธกีาร เง่ือนไขในการนาํหรือสัง่ยาเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยไมตองขอขึน้ทะเบียนตํารบัยา (ฉบับที ่3)
พ.ศ. 2552  โดยใหการนําหรือสั่ งยาตานไวรัสเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการสํารองสําหรับการรักษาในกรณี
เกิดการระบาดของไขหวัดใหญ ไดรับการยกเวนไมตอง
ขอขึ้นทะเบียนตํารับยา แตตองขออนุญาตและเปนไปตาม
ขอกาํหนด  ผ ูนาํเขาตองเปนบริษัทหรือนติบิคุคลในประเทศไทย
ทีเ่ปนสาขาของบริษัทหรือนติบิคุคลตางประเทศ และบริษัทแม
ในตางประเทศที่มีความประสงคจะสงยามาสํารองใหใช
สําหรับพนักงานหรือเจาหนาทีข่องบริษัท หรือนิติบคุคลนั้น
หรือเปนสถานทูต  ทูตพาณิชย หนวยงาน หรือองคกร
ระหวางประเทศที่มีสถานที่ตั้งหรือเจาหนาที่ เขามาปฏิบัติ
หนาที่ ในประเทศไทย เชน สภากาชาดของตางประเทศ
องคการอนามยัโลก หรือเปนหนวยงานอ่ืนทีก่ระทรวงสาธารณสุข
ใหความเห็นชอบ เปนตน อยางไรก็ตาม ผ ูนําเขายาตานไวรัส
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดดวย ดังนี้ ปริมาณยาที่จะ
ขอนําเขา  ตองเปนจํานวนเฉพาะที่จําเปนเพื่อการสํารอง
อยางเพียงพอในภาวะเกิดการระบาด และตองใชยาเพื่อ

การรักษาหรือการปองกันโรค ตองจัดเก็บยาในโรงพยาบาล
ทีเ่ปนค ูสัญญา หรือคลังยาทีส่ามารถควบคมุคณุภาพ มาตรฐานยา
ที่ อย. ใหความเห็นชอบ ตองมีแพทยเปนผ ูควบคุมการส่ัง
ใชยาตามเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด แตทั้งนี้
จะตองมมีาตรการในการควบคมุดแูลไมใหมกีารใชไปในทาง
ที่ไมถูกตองจนเกิดปญหาทําใหเกิดการดื้อยา ผ ูนําเขาตอง
จัดทําบัญชีการนําเขายาในแตละคร้ัง และจัดทํารายงาน
การใชยา ทุก 4 เดือน สงใหกับ อย. นอกจากนี้ ผ ูนําเขาตอง
อํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ ในการเขาไปตรวจสอบ
ดูแลยา ณ สถานที่เก็บยาตามความจําเปน ทั้งนี้ ผ ูนําเขาตอง
ย่ืนคําขอพรอมหลักฐานตามที่กําหนด ณ กองควบคุมยา อย.
โดยผ ูอนุญาตจะแสดงการอนุญาตไวในคําขอหรือจะออก
ใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาหรือมีทั้งเงื่อนไข
หรือเงื่อนเวลาดวยก็ได
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ปจจุบันพบวามีการโฆษณาขายยาตานไวรัส
ผานทางเว็บไซตตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต ดังนั้น ขอให
ผ ูบริโภค ผ ูปวย ผ ูปกครองญาตพิีน่องของผ ูปวย อยาหลงเช่ือ
เพราะนอกจากเสียเงินจํานวนมากแลว ยังอาจตองเส่ียง
กับการใชยานั้น เพราะไมไดอย ูภายใตการส่ังจายและดูแล
โดยแพทย นอกจากนี้ การไดรับยาอยางไมเหมาะสม
จะทําใหเช้ือไวรัสดื้อตอยาได และที่สําคัญ อาจเปน
ยาปลอมและยาเส่ือมคุณภาพ ซ่ึงไมมีใครสามารถรับรอง
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑยา
ดังกลาวได  ทําใหผ ูบริโภคขาดโอกาสในการรักษาโรค
ที่ ถูกตองและอาจเปนอันตรายตอชีวิตได อีกทั้งยังเปน

การสงเสริมการกระทําที่ผิดกฎหมายดวย  อย. มีมาตรการ
ในการเฝาระวังติดตามตรวจสอบการโฆษณาขายยาทาง
เว็บไซตอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐ เชน สคบ. กสท. ICT และอาศัยเครือขาย
ชวยตรวจสอบ  ทั้งขอมูลจากนักวิชาการ ผ ูบริโภค และ
หนวยงานสวนภูมิภาค แตการดําเนินการปราบปรามอาจ
จะยังไมครอบคลุม จงึขอความรวมมือใหผ ูบริโภคชวยเปนหู
เปนตา  หากพบเห็นเว็บไซตโฆษณาขายยา ขอไดโปรด
รองเรียนมายังสายดวน อย. 1556 เพื่อ อย. จะไดเรงตรวจสอบ
และดําเนินการตามกฎหมายกบัผ ูกระทาํผิดไดอยางทันทวงที
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สุชาดา  ถนอมชู
กองพัฒนาศักยภาพผ ูบริโภค

เริม่แลวคะ.........เริม่แลว !!!!!!    การประกวด  อย.  นอย
ประจําป 2552  โดยในปนี้แบงการประกวดเปน  3 ระดับ
ไดแก ระดับจงัหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  สวนรางวัล
ชนะเลศิกม็ถีึง 6 รางวัล ดวยกนั คอื

1. รางวลัดีเดนดานการทาํกจิกรรม อย. นอย ตอเนือ่ง
2. รางวัลดเีดนดานโครงงานแกปญหาสุขภาพ
3. รางวัลดเีดนดานการทาํกิจกรรมดเีดนกบัโรงเรียน

เครือขายและชุมชน
4. รางวัลดีเดนดานพัฒนาการดีเดน
5. รางวัลดีเดนดานนวัตกรรม
6. รางวัลดีเดนดานการนําเสนอผลงาน
การประกวดระดับภาคเสร็จส้ินไปหมดแลว ฉบับนี้

ขอนําเสนอผลการประกวด 2 ภาค กอน  ไดแก ภาคใต
จดัประกวดเมือ่วันที ่ 1 สิงหาคม 2552  ณ โรงแรมทวนิโลตสั
จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดประกวดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมโฆษะ
จังหวัดขอนแกน มาทราบผลกันเลยดีกวาคะวาโรงเรียนใด
ไดรางวัลอะไรกันบาง

ผลการประกวด อย. นอย ป 2552 ระดับภาคใต
รางวัลดีเดนดานการทํากิจกรรม อย. นอย ตอเนื่อง

ไดแก โรงเรียนท ุงโพธิ์วทิยา  จงัหวัดพังงา
รางวัลดีเดนดานโครงงานแกปญหาสุขภาพ ไดแก

โรงเรียนนาบอน  จงัหวดันครศรีธรรมราช
รางวัลดีเดนดานการทํากิจกรรมดีเดนกับโรงเรียน

เครือขายและชุมชน ไดแก โรงเรียนสตลูวิทยา  จงัหวดัสตลู
รางวัลดีเดนดานพัฒนาการดีเดน ไดแก โรงเรียน

บานคลองจัน  จงัหวดัสุราษฎรธานี

รางวลัดเีดนดานนวตักรรม  ไดแก โรงเรียนนคิมสงเคราะห
จังหวัดระนอง

รางวัลดีเดนดานการนําเสนอผลงาน ไดแก โรงเรียน
สอาดเผดิมวิทยา  จงัหวดัชุมพร

ผลการประกวด อย. นอย ป 2552 ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื

รางวัลดีเดนดานการทํากิจกรรม อย. นอย ตอเนื่อง
ไดแก โรงเรียนภเูขียว   จงัหวดัชัยภมูิ

รางวัลดีเดนดานโครงงานแกปญหาสุขภาพ ไดแก
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา  จงัหวัดมหาสารคาม

รางวัลดีเดนดานการทํากิจกรรมดีเดนกับโรงเรียน
เครือขายและชุมชน ไดแก โรงเรียนตมูใหญวทิยา  จงัหวดับรีุรัมย

รางวัลดีเดนดานพัฒนาการดีเดน ไดแก โรงเรียน
เทศบาล 1 บานโพธิก์ลาง   จงัหวดัอุบลราชธานี

รางวลัดเีดนดานนวตักรรม  ไดแก โรงเรียนคาํเขือ่นแกว-
ชนปูถัมภ  จังหวัดยโสธร

รางวัลดีเดนดานการนําเสนอผลงาน ไดแก โรงเรียน
กาํแพง  จงัหวัดศรีสะเกษ

ผลการประกวดที่เหลืออีก 3 ภาค จะบอกกันใหทราบ
ในฉบับหนาคะ

และอีกกิจกรรมหนึง่ทีสํ่าคัญไมแพไปกวากจิกรรมแรก
คอื การอบรมสัมมนาฟนฟคูวามร ูครูแกนนํา  อย. นอย ป 2552
ที่จัดขึ้นดวยกัน 4 คร้ัง ผ ูเขารวมสัมมนาในคร้ังนี้ เปนครู
ที่ทํากิจกรรมมาจากโรงเรียนทัว่ประเทศ  เกือบ 400 โรงเรียน
ถือวา เปนอีกเวทหีนึง่ทีแ่ลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกนั
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เรื่อง ยาอี หรือยาเลิฟ มีพิษภัย และผลกระทบตอวัยร ุนไทยอยางไร
  หรือ       นับวาไดรับความนิยมกัน

ในหม ูวัยร ุนที่คอนขางมีฐานะเปนจํานวนมาก เพราะเปน
ยาเสพติดที่ จัดวามีราคาที่ แพงมาก  ในวงการลักลอบ
คายาเสพตดิจะมีช่ือเรียกอีกช่ือวา เอ็กซทาซ่ี เอ็สเซ็นซ อดัม
หรือที่ ร ูจั กกันในหม ูมากวา ยาเลิฟ นั่นเองครับ ยาอี
ทีแ่พรระบาดในประเทศไทย จะมีลักษณะเปนเม็ดกลมแบน
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.7 - 0.8 เซนติเมตร
ความหนาของเม็ดยาประมาณ 0.4 - 0.5 เซนติเมตร
สีของเม็ดยาจะเปนสีออน ๆ เชน เขียวออน เหลืองออน
ฟาออน  เทาออนหรือชมพูออน ไมคอยพบเม็ดยาที่มี
สีเขม ๆ สัญลักษณที่ปรากฏบนเม็ดยาจะมีหลากหลาย
รูปแบบ  เชน รูปนก ผีเส้ือ ตัวการตูน หัวใจ ดวงดาว
ดวงจนัทร ดวงอาทติย หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ เปนตน
ซ่ึ ง เปน สัญ ลักษณที่ ไม เคยนํามาใช เปน สัญลักษณ

ยาอี บนเมด็ของยารักษาโรค ผ ูทีเ่สพยาอีดวยการกนิ เมือ่กนิแลว
จะเกดิอาการผิดปกตทิางรางกาย ไดแก หวัใจจะเตนแรงและ
เร็วขึ้น  ความดันโลหิตสูงขึ้น  อัตราการหายใจถ่ีขึ้น
อุณหภูมิของรางกายสูงขึน้เหมอืนคนเปนไข เหงือ่ออกมาก
ปวดศีรษะ ตาพรามัว และอาจถึงกับเปนลมหมดสติ
นอกจากนี ้ยาอียังทําใหเกดิอาการประสาทหลอนขึน้มาดวย
ผ ูเสพจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น การไดยิน
และการสัมผัส ชอบฟงเพลงเสียงดัง ชอบดแูสงสีทีวู่บวาบ
บาดตา  และชอบใหคนมาสัมผัสเลาโลม แตเมื่อยา
หมดฤทธิ์ลง ผ ูเสพจะมีอาการวิตกกังวลผสมกับอาการ
ซึมเศรา เนื่องจากยาอีมีฤทธิ์ทําลายเซลลประสาทสมอง
แมจะกินเขาไปเพียงเล็กนอย ผ ูที่ เสพยาอีจึงมักมีระดับ
สติปญญา และผลการเรียนร ูต่ํากวาคนปกติทั่วไป

ยาเลิฟ
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นับตั้งแตวันที ่28 เมษายน 2552 - 22 กรกฎาคม 2552 ( 11.00 น. ) ในประเทศไทยมียอดผ ูปวยสะสมที่ยืนยันการเปน
ไขหวัดใหญสายพันธ ุใหมชนิด A (H1N1) แลว จํานวน 6,776 ราย โดยในจํานวนนี้มีผ ูที่เสียชีวิต 44 ราย สถานการณดังกลาว
จึงนับวาเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศที่ทุกภาคสวนจะตองรวมมือกัน

ดวยเหตุดังกลาวขางตนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พารค กรุงเทพ ฯ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไดประสานความรวมมือกับสมาพันธพัฒนาคุณภาพรานยาแหงประเทศไทย ซ่ึ งเปนการรวมตัวกัน
ของ 3 สมาคมรานยา ไดแก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  ชมรมรานขายยาแหงประเทศไทย  และสมาคม
รานขายยา จัดทําโครงการ “อย. - รานยา รวมใจ  ส ูภัยไขหวัดใหญ 2009” ขึ้น เพื่อ
เปนการผนึกกําลังรวมกันของรานยาในการที่จะชวยภาครัฐในการคัดกรอง และ
สงตอผ ูปวยกล ุมเส่ียง และเปนการเผยแพรความร ูที่ถูกตองใหแกประชาชนทั่วไป
โดยในงานดังกลาวไดรับเกี ยรติจากรัฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุข
นายวิทยา   แกวภราดัย  เปนประธานเปดงาน  และร.ศ.(พเิศษ) นพ. ทว ี โชตพิทิยสุนนท
ผ ูท รงคุณวุฒิระดับ 11 กรมการแพทย  นพ. ภาสกร  อัครเสวี ผ ูอํานวยการ
สํานกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค ภก. ธีรวุฒิ พงศเศรษฐไพศาล ประธานสมาพนัธ
พัฒนาคุณภาพรานยาแหงประเทศไทย  ใหเกียรติเปนวิทยากรผ ูทรงคุณวุฒิ
ในงานดังกลาว สําหรับเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมสามารถ Download
ไดที่  http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/

ประเดน็ทีสํ่าคญัในการลดความรุนแรงของปญหา คอื การลดการแพรกระจาย
ของเช้ือ และการใหผ ูปวยที่มีความเส่ียงไดรับการดูแลรักษาโดยเร็ว  ทั้งนี้ ผ ูปวย
ที่มอีาการดงัตอไปนี้ควรสงตอแพทยทนัท ี  (โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนขนาดใหญ)

ไขสูง และไมดีขึ้นใน 2 - 3 วัน
ไขสูง ซึม นอนซม  เพลียมาก
อาเจียนมากรับประทานอาหารไมได
ไอมาก
หายใจถ่ี หอบ เหนื่อย  หายใจลําบาก
( สังเกตจงัหวะการเคล่ือนไหวของทอง โดย เด็ก มากกวา 50 คร้ัง/นาท ี ผ ูใหญ มากกวา
30 คร้ัง/นาที )
เจ็บหนาอกเวลาไอ หรือหายใจทุกคร้ัง
ผ ูปวยกล ุมเส่ียง ฯ ไดแก ผ ูปวยอายุนอยกวา 5 ป หรือ อายุมากกวา 65 ป หญิงตั้งครรภ
โรคอวน ผ ูที่ มีภูมิค ุมกันต่ํา ผ ูที่ มีโรคประจําตัวเร้ือรัง เชน โรคปอด โรคหัวใจ
เบาหวาน  เอดส เปนตน  และ ผ ูที่ไดรับยาแอสไพรินเปนเวลานาน

( อานตอหนา  8 )
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ใชในราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชําระคาฝากสงปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 9/252

ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข

( ตอจากหนา 7 )( ตอจากหนา 1 )วิธีใชหนากากอนามัย
ลางมือดวยน้ําและสบ ูใหสะอาดกอนสวมหนากากอนามัย
หนากากอนามัยแบบกระดาษท่ีใชในทางการแพทย สวมโดย
ใชดานสีขาวเขาขางใน สวนดานท่ีเปนสีไวขางนอก และ
ใหดานขอบท่ีมีลวดอย ูดานบนแนบกับสันจมูก ซึ่งหนากาก
แบบนี้ นิยมใชครั้ ง เดียวแลวท้ิ ง แตหากใชงานเพียง
1 - 2  ช่ัวโมง แบบไมสมบุกสมบัน เชน ใชเฉพาะในรถ
โดยสาร หรอืในท่ีทํางาน กน็ํากลับมาใชใหมไดแตไมควรใช
เกิน 2 วัน
หนากากอนามัยแบบผา สามารถปองกันเช้ือโรคไดบาง
เม่ือใชแลวนํามาซักดวยผงซักฟอก ตากใหแหง และนํากลับ
มาใชซ้ําได
การท้ิงหนากากอนามัยควรหอดวยถุง/กระดาษ กอนท้ิง
ลงถังขยะท่ีมีฝาปด
การสวมและถอดหนากากอนามัยทุกครั้ง ควรใชมือจับ
ตรงขอบหนากาก และไมควรจับตรงกลางหนากากท่ีสัมผัส
ปากและจมูก

นอกจากนี้ เพื่อเปนการลดการแพรกระจายของเช้ือ
ผ ูทีม่อีาการหวัดควร สวมหนากากอนามยั และ ลางมอืบอย ๆ
เพือ่เปนการปองกันการแพรเช้ือส ูคนรอบขาง  และยังเปนการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวย

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

