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05 อย. ดอทคอม
ร่วมเป็นชุมชนสุขภ�พดีผ่�น WWW.ORYOR.COM

06 กินเป็นใช้เป็น           
รู้จัก รับมือ...นำ้�กัดเท้�

09 Q&A ถำมมำตอบไป
“ก�แฟลดนำ้�หนัก” ทำ�ให้รูปร่�งดีจริงหรือ?

10 รอบรู้เรื่องยำ
“เภสัชกรชุมชน” ผู้ช่วยแก้ปัญห�เกี่ยวกับก�รใช้ย�

12 เกร็ดเล็กน่ำรู้         
รู้จัก รู้ระวัง... เห็ดพิษ!!!

13 มุมเครือข่ำย
ควันหลงภ�พก�รอบรมครูและนักเรียนแกนนำ� อย. น้อย

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.
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03 Hot Issue
“พลังแผ่นดิน เอ�ชนะย�เสพติด” น�ยกนำ�ทีม
เผ�ย�เสพติด รวมมูลค่�เกือบ 7 พันล้�นบ�ท

	 Report	ฉบับนี้	มีเนื้อหาอะไรกันบ้าง	?	...	ผ่านไปหมาด	ๆ	กับปฏิบัติการ		
	 “พลงัแผ่นดนิ	 เอาชนะยาเสพตดิ”	 ทีร่ฐับาลให้ความส�าคญัเป็นวาระแห่งชาต	ิ	
โดย	อย.	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง	3	เหล่าทัพ	จัดพิธีเผาท�าลายยาเสพติด								
ให้โทษของกลางครั้งที่	41	ณ	ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม	นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 งานนี้นายกรัฐมนตรี	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 น�าทีม		
เผาท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง	น�้าหนักรวม	2,755	กิโลกรัม	มูลค่า	6,978	ล้านบาท	
ท่ามกลางสักขีพยานกว่า	 500	 คน	 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการเอาชนะ						
ยาเสพติดอย่างจริงจัง
	 ต่อไปกิจกรรมที่ส�าคัญไม่แพ้กันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนไทยท่ีมาจาก													
การบริโภคอาหาร	 หวาน	 มัน	 เค็ม	 อย่างไม่เหมาะสม	 อันเป็นสาเหตุส�าคัญของโรค														
เบาหวาน	 ความดัน	 ด้วยความห่วงใย	 อย.	 ร่วมกับภาคเอกชน	 รณรงค์อ่านฉลากหวาน					
มัน	 เค็ม	 เดินสายสัญจรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ				
ในการอ่านฉลากและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง	 อย.	 Report	 จึงขอเป็นส่ือกลางน�าภาพ
กิจกรรมดี	ๆ	นี้	มาฝากกัน	
	 พลาดไม่ได้....	ร่วมเป็นชุมชนสุขภาพดีผ่าน	ORYOR.COM	พบกับการ์ตูน	3	ตอน
ใหม่ล่าสุด	 จะน่ารักน่าติดตามแค่ไหน	อย่าลืมคลิกเข้าไปชมกันให้ได้นะคะทางเว็บไซต์	
WWW.ORYOR.COM	ใน	อย.	Animation	
	 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง	สารพันข่าวมากมาย	....ระวังอันตรายจากยาหยอดตา	ยาหอม	
และยาแผนโบราณ	ที่ไม่มีเลขทะเบียนต�ารับยา	อาจได้รับยาที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและ
การผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ	 และข่าว	 อย.	 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการอาหาร
แปรรูป	อาหารพื้นเมือง	ของฝากที่ได้มาตรฐาน	GMP	ขั้นพื้นฐาน	(Primary	GMP)	จ�านวน	
65	ราย	นอกจากนี้	ยังมีข่าวอีกหลายข่าวเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ	อย.	เช่น	การชี้แจง
ข่าวเกี่ยวกับน�้าบาดาลรักษาโรคเบาหวาน	 ข่าวยาแก้ไอที่จับได้เป็นจ�านวนมากในพื้นที่	
ภาคใต้	หากใครตกข่าวก็สามารถอ่านข่าวฉบับเต็ม	ๆ	ได้ที่	www.fda.moph.go.th	
	 คอลัมน์ถามมา	 ตอบไป	 กับเรื่องน่าสนใจ	 “กาแฟลดน�้าหนัก	 ท�าให้รูปร่างดี										
จรงิหรอื?”		อยากรูต้้องตดิตาม...	กนิเป็นใช้เป็น	“รูจ้กั	รบัมอื...น�า้กดัเท้า”	เช้ือโรคท่ีมากบัน�า้	
น่ากลัวจริงค่ะ	 โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 หากมีแผลติดเชื้อแล้วละก็รับรองหายยาก
กว่าคนปกติแน่นอน	ดังนั้น	ต้องตระหนักให้มากและดูแลป้องกันอย่างถูกวิธี	รอบรู้เรื่องยา	
กบั	“เภสชักรชมุชน”	ผูช่้วยแก้ปัญหาเกีย่วกบัการใช้ยา”	มีปัญหา	ปรกึษาเภสัชกร	แน่นอนกว่า
	 ท้ายนี้ก่อนจากกัน	ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ	ร่มหรืออุปกรณ์ป้องกัน	มีไว้อย่าให้ห่างกาย	
รักษาสุขภาพให้ดี	ด้วยความรักและห่วงใย	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	See	you	again

	 	 	 	 	 	 	 กองบรรณาธิการ

บก.  บอกข่าว

วัตถุประสงค์ อย. Report

1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่างๆ	

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมความเคลื่อนไหว	รวมทั้งผลงาน

เด่นเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์และ

การด�าเนินงาน

4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้ำของ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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อย.

ที่ปรึกษำ

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณำธิกำร

นางยุพา	เตียงธวัช

กองบรรณำธิกำร

นางสาวจิตรา		เอื้อจิตรบ�ารุง				นางสาวทิพากร	มีใจเย็น

นายศุภกาญจน์		โภคัย											นางศิริกุล	อ�าพนธ์

นางผุสดี		เวชชพิพัฒน์											นายบุญทิพย์		คงทอง	

นางสุวนีย์		สุขแสนนาน										นางสาวจุฬาลักษณ์		นิพนธ์แก้ว

นายวัชรินทร์		เครือเนียม	 นางสาวดนิตา		เทียบโพธิ์	

นางสาวปภานิจ	ภัทรภานนท์			นางสาวรมิดา	ธนธนวัฒน์

นางสาวกรกมล	พิพัฒน์ภูมิ							นางสาวนะรารัตน์		แสนสุข

นางสาวนันทิยา		ถวายทรัพย์				นายทวชา		เพชรบุญยัง	 					

สถำนที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค		ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา		

กระทรวงสาธารณสุข		อ�าเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000

โทรศัพท์	:	0	2590	7114,	0	2590	7117		โทรสาร	:	0	2591	8474

														e-mail	address	:	fdanews@fda.moph.go.th

พิมพ์ที่

ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์		องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

08 เก็บข่ำว...เล่ำเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�

“พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด”          

กิจกรรมสัญจรรณรงค์อ่�นฉล�กหว�น มัน เค็ม          
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	 มือ่วนัที	่29	มถินุายน	2555	ท่ีผ่านมา		

	 กระทรวงสาธารณสขุ	โดยส�านกังาน	

คณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	

ร่วมกับ	 ส�านักงาน	ปปส.	 ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต	ิ ส�านกังานอยัการสงูสดุ	

กองทัพบก	กองทัพเรือ	กองทัพอากาศ	

กรมประชาสัมพันธ์	กรมศุลกากร	และ

หน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 จัดพิธี	

เผาท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง

ครั้งที่	41	อย่างยิ่งใหญ่	ณ	ศูนย์บริหาร

ส า ธ า รณู ป โภคและสิ่ ง แวดล ้ อม					

นิ คมอุ ตส าหกรรมบา งปะอิ น	

จ.พระนครศรีอยุธยา	 โดยมีนางสาว		

ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	

พร้อมด้วยนายวิทยา	บุรณศิริ	รัฐมนตรี

ว่า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข					

นพ.ไพจิตร์	 วราชิต	 ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	และ	นพ.พิพัฒน์	ยิ่งเสร	ี

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา	

เป็นประธานในพิธเีผาท�าลายยาเสพติด	

ให้โทษของกลางครั้งที่	 41	ตามแผน

ปฏบิตักิารวาระแห่งชาติ	“พลังแผ่นดิน	

เอาชนะยาเสพติด”	 โดยมีทูตานุทูต	

จากประเทศต่าง	ๆ	อาทิ	ออสเตรเลีย	

ญีปุ่น่	มาเลเซยี	โปแลนด์	รสัเซยี	เป็นต้น	

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน	

ท่ีเกี่ยวข้อง	 อสม.	 รวมทั้งส่ือมวลชน	

ทั้ ง ไทยและต่างประเทศร่วมเป ็น				

สกัขพียาน	 รวมผูร่้วมงานในพธิดีงักล่าว

กว่า	500	คน	ภายในงานมกีารถ่ายทอดสด	

ผ่านสถานโีทรทศัน์	NBT	เพือ่ให้ประชาชน	

ได ้ รับชมการด�าเนินงานเผาท�าลาย					

ยาเสพติดให้โทษของกลางอย่างโปร่งใส	

ไม่ให้หวนกลบัมาท�าร้ายประชาชนได้อีก	

	 	 ยาเสพติดให้โทษของกลางที่

เผาท�าลายในคร้ังนี	้เป็นยาเสพตดิให้โทษ	

ของกลางที่เก็บรักษาที่	 อย.	 น�้าหนัก	

รวมทัง้สิน้	2,755		กโิลกรมั	จาก	1,023	

คดี	รวมมูลค่ากว่า	6,978	ล้านบาท	

m อ่านต่อหน้า 14

เ

“พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด”                  
นายกนำาทีมเผายาเสพติด

รวมมูลค่าเกือบ  7 พันล้านบาท

“พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด”                  
นายกนำาทีมเผายาเสพติด

รวมมูลค่าเกือบ  7 พันล้านบาท
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กิจกรรมสัญจรรณรงค์อ่ำนฉลำกหวำน มัน เค็ม

กระทรวงส�ธ�รณสุข ออกประก�ศฯ กำ�หนดให้อ�ห�ร 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้�วโพดคั่วทอด  
หรืออบกรอบ ข้�วเกรียบหรืออ�ห�รขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้                            
แสดงค่�พลงัง�น นำ�้ต�ล ไขมนั และโซเดยีม ในรปูแบบจดีเีอ (GDA: Guideline Daily Amounts) บนฉล�กด้�นหน้�บรรจภุณัฑ์ 
หรือที่เรียกว่� “ฉล�กหว�น มัน เค็ม” 

 ดีมาโชว ์ฉบับเดือนกรกฎาคมน้ี			
	 ขอน�าเสนอกิจกรรมดี	 ๆ	 ของ	 อย.		
นั่นคือ	 กิจกรรมสัญจรฉลากหวาน	 มัน	
เค็ม	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลาก
กับประชาชน	 	 	 										
	 	 ทีม่าทีไ่ปของกจิกรรมนี	้มาจาก
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ห่วงใย
สุขภาพของประชาชน	และตระหนักถึง
ภาวะโภชนาการ	และการเกิดโรคเรื้อรัง
บางชนิด	 โดยเฉพาะโรคเบาหวาน	
ความดันโลหิตสูง	 ที่อาจเกิดมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน	 มัน	
เค็ม	 อย่างไม่เหมาะสม	 และได้ออก	
ประกาศฯ	ก�าหนดให้อาหาร	5	ชนิด	
ได ้แก่	 มันฝรั่ งทอดหรืออบกรอบ	
ข้าวโพดค่ัวทอดหรอือบกรอบ	ข้าวเกรยีบ	
หรื ออาหารขบเคี้ ย วชนิ ดอบพอง	

ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์	หรือบสิกติ	
และเวเฟอร์สอดไส้	แสดงค่าพลังงาน	
น�้าตาล	 ไขมัน	และโซเดียม	 ในรูปแบบ	
จีดี เอ	 (GDA:	 Guideline	 Daily	
Amounts)	บนฉลากด้านหน้าบรรจภุณัฑ์	
หรือที่เรียกว่า	“ฉลากหวาน	มัน	 เค็ม”	
เพื่อเป ็นเครื่องมือให ้ประชาชนใช ้					
ในการเลือกซ้ือเลือกบริโภคอาหารให้
เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ	 สามารถ
วางแผนการบริโภคอาหารได้อย่าง
สมดุล		 	 	 	 	
	 	 และเพือ่ให้ความรูก้บัประชาชน	
เกี่ยวกับการอ่านฉลากหวาน	 มัน	 เค็ม	
อย . 	ไ ด ้ ร ่ว มมื อกั บภาค เอกชน		
ได ้แก่	 ก ลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร												
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
บรษิทั	เอก-ชยั	ดสีทรบิวิชัน่	ซสิเทม	จ�ากดั	

และบริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 จัดกิจกรรมสัญจรฉลาก	
หวาน	มัน	 เค็ม	ณ	ห้างเทสโก้	 โลตัส	
จ.พระนครศรีอยุธยา	จ.ลพบุรี	 เซ็นทรัล
พลาซ่า	 สาขาแจ้งวัฒนะ	 พิษณุโลก	
ชลบุรี	 ขอนแก่น	 เชียงใหม่แอร์พอร์ต	
และเชียงราย	 โดยภายในงานมีการจัด
บูธนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองฉลากโภชนาการที่ถูกต้อง	
การเสวนาให้ความรู ้ เรื่อง	“การกิน	
อย่างฉลาด	 ต้องอ่านฉลากหวาน	 มัน	
เค็ม	 อย่างไร” เกม	 และการแสดงของ
ศิลปิน	 ดารา	 ให้ผู ้ที่มาร่วมงานได้รับ
ความรู ้ที่ เป ็นประโยชน ์และความ
บันเทิงอย่างครบครัน	 มีดีมาโชว์ได ้
ประมวลภาพกิจกรรมมาให้ชมกันค่ะ	

มี
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ร่วมเป็นชุมชนสุขภาพดีผ่าน

กลุ่มเผยแพร่ความรู้

  ส�าหรับน้อง	ๆ	หนู	ๆ	 	ที่รอคอย	

Animation	ตอนใหม่	ไม่ต้องรออีกต่อไปแล้ว

นะคะ	 เว็บไซต์	 	 WWW.ORYOR.COM	 ไม่

ท�าให้แฟนคลับผิดหวังอยู ่แล้ว...มาคราวนี	้		

ขอน�าเสนอการ์ตูน	 3	 ตอนใหม่ล ่าสุด										

จากชุด	 “ชุมชนสุขภาพดีกับ	 อย.”	 ได้แก่	 “เชื่อไม่ได้กับครีมหน้าใส	

ขาวทันใจ”	“กาแฟลดความอ้วน	ไม่ได้ช่วยให้ผอม”	และ	“ฉลากหวาน	

มัน	เค็ม	อ่านง่ายได้ประโยชน์”	ซึ่งยังคงน�าทีมโดยมีตัวละครเอกตัวเดิม

อย่าง	 “ผู้ใหญ่บ้านแน่นปึ้ก”	 ผู้มีความรู้แน่นปึ้กทั้งเรื่องอาหารและยา	

มาให้ข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่คนในชุมชน	“พยาบาล

อารีย์”	 พยาบาลสาวใจดีที่คอยดูแลสุขภาพของคนในชุมชน	 และยังมี	

“เจ้าแกละ”	เด็กแก่น	แสนรู้	ช่างสังเกต	ไม่เพียงเท่านี้	ยังมีชาวบ้านและ

เด็ก	ๆ 	ในชุมชนทั้งดาวเรือง	หนูหิ่น	กระเจี๊ยบ	หมู	อาจิ๋ว	เฮียเปา	ที่ท�าให้

เกิดเรื่องราวสนุกสนานต่าง	ๆ	มากมาย	

	 ทั้งหมดนี้จะน่ารัก	น่าติดตามกันขนาดไหน	อย่าลืมคลิกเข้าไป

ชมกันให้ได้นะคะ	 ทางเว็บไซต์	 WWW.ORYOR.COM ใน	 อย. 

Animation.....แล้วมาร่วมเป็นสมาชิกชุมชนสุขภาพดีกับพวกเรากันค่ะ

WWW.

 อย. Animation ตอนใหม่ มำแล้วจ้ำ !!!!
ชุมชนสุขภาพดีกับ อย.ชุมชนสุขภาพดีกับ อย.
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     โดย	รมิดา	ธนธนวัฒน์			
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

“น�้ากัดเท้า”	เกิดจาก…. 
  “น�้ากัดเท ้า”	 เกิดจาก

การระคายเคืองของผิวหนังที่ต้องแช่

น�้าเป ็นระยะเวลานาน		โดยเฉพาะ

น�้าที่สกปรกจะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ						

ได้ง ่าย	ซึ่งในระยะแรกของการเกิด				

น�้ากัดเท้าจะยังไม่มีการติดเชื้อ	 แต่หาก

ไม่ท�าความสะอาดเท้าหลังจากเดิน			

ลยุน�า้กจ็ะท�าให้เกดิการระคายเคอืง	และ

คันมากขึน้	ผวิหนงัเป่ือย	เกดิแผลถลอก				

และมีการติดเช้ือแบคทีเรียตามมา			

โดยจะมีอาการปวด	บวม	หรือเป็น												

แผลหนองได้	 และหากเท้าที่เปียกน�้า	

อยูใ่นภาวะอบัช้ืนอย่างต่อเนือ่ง	จะท�าให้ 

แผลติดเชื้อราได ้ 	 ซึ่ งจะท�าให ้ เกิด	

อาการคนัมากขึน้	 ผวิหนงัลอก	 เป็นขยุ           

เป ็นสะเก็ด	 และมีกลิ่นเหม็น	 ท้ังนี้																		

การติดเชื้อราอาจเกิดร ่วมกับการ						

ติดเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกัน

 	วิธดีแูลเพือ่ป้องกนั	‘น�า้กดัเท้า’  

 

	 1.	ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ

น�า้	 หรือแช่น�้าเป็นระยะเวลานาน	 หรือ

หากจ�าเป ็นควรใส ่รองเท ้าบู ๊ทหรือ											

ถุงพลาสติกกันน�้า	 หรือทาปิโตรเลียม				

เจลลี่	 (Petroleum	 jelly)	 หรือขี้ผึ้ง		

วิทฟิลด์	(Whitfield’s	ointment)	หรือ

อาจใช้น�า้มนัทาเคลอืบเท้าก่อนสมัผสัน�า้	

	 2.	หลังสัมผัสน�้าต้องล้างเท้า

ด้วยสบู่ให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง	 โดย

เฉพาะซอกนิ้วเท้า	 เนื่องจากเป็นแหล่ง

หมกัหมมสิง่สกปรกและความอบัชืน้ได้ด ี

นบัตัง้แต่ต้นเดอืนมถินุ�ยนทีผ่่�นม� พ�ยฝุนฟ้�คะนองกเ็ริม่ม�เยอืน ทำ�ให้หล�ยพืน้ที่ 
ต้องเผชิญกับภัยนำ้�ท่วมอย่�งฉับพลัน หล�ยคนต้องเดินลุยนำ้�ที่ท่วมขังอย่�งหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ จนทำ�ให้ผิวหนังเกิดก�รระค�ยเคืองและเป็นแผลติดเชื้อต�มม� หรือที่เรียกว่�                 
“นำ้�กัดเท้�”  อ�ก�รคัน  ปวดแสบปวดร้อนที่เท้�อันแสนจะทรม�น...

หรอืใช้น�า้ส้มสายช	ูประมาณ	2	ช้อนโต๊ะ 

ผสมน�้าสะอาด	2	ลิตร		แช่เท้า	ก่อนล้าง

เท้าอีกรอบให้สะอาด	โดยเน้นซอกเล็บ-

ง่ามนิ้ว	แล้วเช็ดเท้าให้แห้ง

	 3.	หากพบบริเวณเท้ามีแผล	

ควรท�าความสะอาดแผลด้วยแอลกอฮอล์ 

และทาด้วยยาฆ่าเชื้อโพวิโดนไอโอดีน

รู้จัก รับมือ...

น�้ำกัดเท้ำ
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(Betel	oil)	ที่ช่วยบรรเทาอาการคัน

และฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้		

 c	 ใช ้ยาครีมต ้ านเชื้ อรา				

ยาชนิดนี้เป็นยากลุ่มใหม่ที่มีคุณสมบัติ

ในการต้านเชือ้ราไม่ต่างจากขีผ้ึง้วทิฟิลด์ 

(Whitfield’s	 ointment)	 แต่ตัวยา

สามารถล ้ า งออกได ้ ง ่ ายด ้ วยน�้ า				

จึง ไม ่ เหมาะนักหากต ้องสัมผัสน�้ า	     

เป็นประจ�า

	 ในกรณผีูท้ีม่อีาการน�า้กดัเท้า 

รุนแรง	 มีแผลเปื่อย	 มีหนอง	 บวม					

แดง	มีการติดเชื้อแบคทีเรีย	หรือมีการ

ติดเชื้อราที่เล็บ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง				

ผู ้ป่วยโรคเบาหวาน ควรรีบปรึกษา

แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรับการดูแล

และรักษาอย่างเหมาะสม

ท�าอย่างไร	เมื่อมีอาการ	

“น�้ากัดเท้า”

ในกรณีที่เริ่มมีอาการน�้ากัดเท้า…

 

	
	 c	 ใ ห ้ น� า ด ่าง ทั บ ทิ ม ม า

ละลายน�้ า 	 แล ้วน� ามาแช ่ เท ้ า เพื่ อ												

ฆ่าเช้ือโรค		ต้านแบคทีเรียและเชื้อรา 

 

	
	 c 	ใ ช ้ ขี้ ผึ้ ง วิ ท ฟ ิ ล ด ์	

(Whitfield’s		ointment)	ทาบริเวณที่

เป ็ นวันละ 	 3 	 ครั้ ง 	 เพื่ อบรร เทา	

อ ากา รคั น 	 ยั บยั้ ง ก า ร เจ ริญของ

แบคทีเรียและป้องกันการเกิดเชื้อรา		

เนื่องจากข้ี ผ้ึงวิทฟ ิลด ์มีคุณสมบั ติ	    

ในการต้านเชื้อรา	 ยับยั้งการเติบโตของ

แบคทีเรีย	และสามารถเกาะติดผิวหนัง

ได้ดี	ไม่ถูกชะล้างโดยง่าย

 

	 c	 ใช ้ยาครีมสเตียรอยด ์		

เพือ่บรรเทาอาการคนั	 แต่ในยาดงักล่าว 

ไม ่มีฤทธิ์ ในการฆ ่าเชื้อราและเชื้อ-

แบคทีเรีย	 ซ่ึงหากใช้ไม่ถูกต้องหรือ		

ต่อเนื่องนานเกินไปอาจท�าให้เชื้อรา

ลุกลาม	 และอาจเกิดอาการข้างเคียง

ของสเตียรอยด์ได้

ในกรณีที่น�้ากัดเท ้า	 มีแผลถลอก   

และติดเชื้อแบคทีเรียหรอืเชือ้รา…

 c 	ให ้น� า ใบพลู ท่ีล ้ างน�้ า

สะอาดแล้วมาต�า	จากนั้นน�ามาพอก

แผลน�า้กดัเท้า	จะบรรเทาอาการน�า้กดัเท้า	

เนื่องจากในใบพลูมีน�้ามันหอมระเหย

เอกสารอ้างอิง	:
 - Fact	Sheet	เรื่อง	น�้ากัดเท้า	สิ่งพึงระวงเมื่อต้องลุยน�้า(ท่วม)	โดย	ภก.ทรงศักดิ์	วิมลกิตติพงศ์	ส�านักงานโครงการพัฒนาร้านยา	ส�านักยา	
	 -	 สารพันความรู้	เรื่อง	ดูแลแผลน�้ากัดเท้า	โรคบาทาฮิตพิษน�้าท่วม	เข้าถึงข้อมูลได้จาก	:	http://www.trueplookpanya.com/true/sarapan_detail.
php?cms_id=8965
	 -	 สารพันความรู้	 เรื่อง	 สูตรยาแก้	 “น�้ากัดเท้า”	 เวอร์ชั่นง่าย	 เข้าถึงข้อมูลได้จาก	 :	 http://www.trueplookpanya.com/true/sarapan_detail.
php?cms_id=9161
	 -	 https://lh4.googleusercontent.com/-Cuulx1gVNC8/Tqqzp4UmJDI/AAAAAAAAC1I/OIIZ-3gY5qI/DSC1260.jpg
	 -	 http://www.google.com/imgres?q=ลุยน�้าท่วม&hl=th&biw=1048bil=800&tbm=isch&tbnid=vS7DW9lgfea5
	 -	 http://www.thaigoodview.com/node/119528
	 -	 http://www.mahidol.ac.th/muthai/laters54/flood_annouce/faculty/phamacy/IMG_8436%20(Small).jpg	
	 -	 http://www.thaigoodview.com/file/u433/athletesfootsole.jpg	
	 -	 http://www.imgoteam.com/wp-content/uploads/2012/02/	imgoteam2.jpg
	 -	 http://www.dst.or.th/userfiles/steroid_cream(1).jpg
	 -	 http://202.143.171.195/library_nikhom/popup.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=50



ระวัง อันตรำยจำกยำหยอดตำ ยำหอม และยำแผนโบรำณ 
ที่ไม่มีเลขทะเบียนต�ำรับยำ อำจได้รับยำที่ไม่ได้คุณภำพ
มำตรฐำนและกำรผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ

ระวัง อันตรำยจำกยำหยอดตำ ยำหอม และยำแผนโบรำณ 
ที่ไม่มีเลขทะเบียนต�ำรับยำ อำจได้รับยำที่ไม่ได้คุณภำพ
มำตรฐำนและกำรผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ
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ดนิตา	เทียบโพธิ์		
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

เ	 ก็บข่าว...เล่าเรื่อง	ขอเริ่มต้นด้วย	
	 ข่าวการตรวจจับแหล่งลักลอบผลิต
ยาแผนโบราณเถื่อน	ย่านท่าเตียน		โดย	
อย.	ร่วมกับต�ารวจ	ปคบ.	เข้าตรวจสอบ
บ้านเลขที	่85	ถ.มหาราช	แขวงพระบรม-	
มหาราชวัง	 เขตพระนคร	 กรุงเทพฯ		
พบการผลิตยาแผนโบราณโดยไม่ได	้	
รับอนุญาต	ได้แก่	ยาหยอดตาสูตรเย็น,		
ยาหอมชนะลมร้อยแปดจ�าพวก	 (สมนุไพร	
แผนโบราณวัดโพธิ์)	 เบอร์	 3,	 ยาหอม
บ�ารุงหัวใจห้าร ้อยจ�าพวก	 (ยาแผน
โบราณ)	(เบอร์	2),	ยามหาโยธา	วัดโพธิ์				
ต.๓๓,	 ยาหอมบ�ารุงหัวใจ	 (สูตรผสม)	
(ยาแผนโบราณวัดโพธิ์)	 (เบอร์	 79),			
ยาหอมมหาก�าลังราชสีห์	 (สมุนไพร				
แผนโบราณ)	(เบอร์	27),	ยาหอมชนะจติร์	
ก�าลงัช้างสาร	(สมนุไพรแผนโบราณวดัโพธิ)์	
(เบอร์	 32),	 ยาหอมบ�ารุงหัวใจ	 วัดโพธิ์	
เบอร ์ 	 130	 และยาหอมอินทจักร 	์								
เทพอารักษาเก้าร้อยจ�าพวก	 บ�ารุงหัวใจ	
(แผนโบราณ)	 (เบอร์	 28)	 ซึ่งยาหอม		
ดงักล่าวส่วนใหญ่โฆษณาโอ้อวดสรรพคณุ	
รกัษาสารพดัโรค	โดย	อย.	ได้จดัแถลงข่าว	
ให้สาธารณชนทราบแล้ว	 มีการน�า				

ของกลางมูลค่ากว่า	 400,000	 บาท		
มาโชว์ให้ส่ือมวลชนได้เก็บภาพท�าข่าว	
ซึ่งได้รับความสนใจจากส่ือทุกแขนง		
มารายงานข่าวจ�านวนมาก		 	
	 	 ส�าหรับข่าวใหญ่อีกข่าวที่จะ
น�าเสนอในฉบับนี้ให้ผู้อ่าน	 อย.Report	
ทราบนั่นก็คือ	 ข ่าว	 อย.จัดพิธีมอบ
เกียรติบัตรสถานประกอบการอาหาร
แปรรูป	 อาหารพื้นเมือง	 ของฝากที่ได้
มาตรฐาน	GMP	ขั้นพื้นฐาน	 (Primary	
GMP)	 จ�านวน	 65	 ราย	 ประกอบด้วย
กลุ ่มผู ้ผลิตขนมหม้อแกง	 กะหรี่พัฟ		
โรตสีายไหม	 ข้าวแต๋นน�า้แตงโม	 น�า้พรกิ		
ไข่เค็มดิบ	 และมะพร้าวแก้ว	 ซึ่งมีพิธี
มอบรางวัลเมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2555	
ที่ผ่านมา	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	
คอนเวนชัน่	กรุงเทพฯ	งานนีไ้ด้รับเกยีรติ	
จากนายวิทยา	บุรณศิริ	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข	 เป็นประธาน	 ซึ่ง
การก�าหนดให้อาหารแปรรูปในภาชนะ
บรรจุพร้อมจ�าหน่ายต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐาน	Primary	GMP	เพ่ือสร้าง
ความเชื่อถือและยกระดับผลิตภัณฑ์
อาหาร	 เต รียมความพร ้อมเข ้ า สู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	
หากผูบ้ริโภคจะซ้ือของฝาก	ของพ้ืนเมอืง	
ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 อย่าลืม
สังเกตเลขสารบบอาหาร	 (เลข	 อย.)	
บนฉลากกันด้วยนะคะ...นอกจากนี้ยังมี
ข่าวอีกหลายข่าวเกี่ยวกับการด�าเนิน
งานของ	อย.	มาบอกเล่าให้ทราบค่ะ	

ได้แก่	 อย.	 ได้ออกข่าวชี้แจงกรณีมีข่าว
น�้าบาดาลท่ีมีแร่ธาตุวานาเดียมสามารถ
รักษาโรคเบาหวาน	 และซีลี เนียม				
ช่วยให้กระปรีก้ระเปร่า	 เพิม่สมรรถภาพ	
ทางเพศ	นั้น	ซึ่งที่จริงแร่ธาตุทั้ง	2	ชนิด
มีอยู่ในอาหารที่บริโภคอยู่แล้ว	 หากได้
รับปริมาณมากเกินไป	อาจส่งผลเสียต่อ
ร่างกายได้	 ท่ีส�าคัญการบริโภคน�้าแร่
จากน�้าบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐาน	 อาจมี
การปนเปื ้อนของสารหนู	 แคดเมียม	
โครเมียม	ตะกั่ว	ปรอท	และจุลินทรีย	์
ก ่อโรค	 จึงฝากเตือนมายังผู ้บริโภค					
อย่าคาดหวังการบริโภคน�้าที่มีแร่ธาต	ุ
ดังกล่าว	 หากมีปัญหาสุขภาพไปพบ
แพทย์ดกีว่าค่ะ...ปิดท้ายกบัข่าว	ยาแก้ไอ	
ท่ีจับได้เป็นจ�านวนมากในพื้นที่ภาคใต	้
พบเป็นยาที่ส ่งตรงมาจากผู ้ผลิตยา				
ใ นส ่ว นกล า งและจ� า หน่า ย ไปยั ง						
รา้นค้าย่อย	 ท�าให้เกดิปัญหาการน�าไปใช้		
ในทางที่ผิด	ทั้งที่	อย.ได้คุมเข้มให้ผู้ผลิต
และน�าเข้ายา	 จ�าหน่ายยาแก้ไอไปยัง
ร้านขายยาไม่เกนิ	 300	 ขวด/แห่ง/เดอืน	
ดังนั้น	อย.	จึงตรวจสอบบริษัทยาที่
กระท�าผิดกฎหมายทันที	 เบื้องต้นสั่งให้
หยดุผลติยาน�า้แก้ไอและอายดัผลติภณัฑ์ยา	
ไว้ทั้งหมด	 พร้อมประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบในเชิงลึก
ต่อไป...	

    



   น ้องสาวของดิฉัน	วัน	ๆ	
	 	 ไม่ค่อยจะกินอะไรเลยเห็น
กินแต่กาแฟลดน�้าหนัก	 น้องบอกว่า
กินแล้ว	 อ่ิมไม่ค่อยหิวข้าว	 ดิฉันเองก็
เริ่มสนใจจะซื้อมากินบ้าง	แต่ไม่แน่ใจ
ว่าจะมีอันตรายหรือไม่	จึงรบกวน			
ขอค�าแนะน�าจาก	อย.	ด้วยค่ะ                                 
       

  ในปัจจุบันเรามักจะเห็น	
	 	 โ ฆษณาผลิ ตภัณฑ ์ ก าแฟ
ส�าเรจ็รูปจ�านวนมากทีอ่วดอ้างสรรพคณุ	
ว่ามีผลในการลดน�้าหนัก		โดยใช้ผู้แสดง
แบบเป็นผู้หญิงอ้วน	หรือผู้หญิงรูปร่างดี	
เพ่ือท�าให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ของตน
มีผลในการลดน�้าหนัก	 ซึ่งการโฆษณา	
ดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้าง	 และโอ้อวด
สรรพคุณเกินจริง	 เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์	 ในความเป็นจริง…กาแฟ
ไม่มีคุณสมบัติในการควบคุมน�้าหนัก	
และกาแฟจัดเป็นอาหารไม่ใช่ยา	จึงไม่มี
สรรพคุณในการรกัษา	หรอืบ�าบัดโรคอ้วนได้  
โดยธรรมชาตขิองกาแฟจะมสีารกาเฟอนี	
ซึง่มฤีทธิก์ระตุน้หวัใจและระบบประสาท	
ส่วนกลาง	 ช่วยให้สมองที่เฉื่อยตื่นตัว
มากขึ้น	 สร้างความกระปรี้กระเปร่า	
ช่วยให้กล้ามเนือ้ผ่อนคลาย	 โดยหลงัจาก	
ดื่มกาแฟเพียง	 5	 นาที	 กาเฟอีนจะ		

ถามมา-ตอบไป
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‘ก�แฟลดนำ้�หนัก’ ท�งเลือกใหม่ของส�ว ๆ ที่อย�กจะมีรูปร่�งดี                                                           
เหมอืนพรเีซนเตอร์ในโฆษณ� โดยที่ไม่รูว่้�มอีนัตร�ยแฝงม� ถ้�อย�กรูว่้�ในก�แฟลดนำ�้หนกัแฝงอนัตร�ยอะไร 
ม�ติดต�มอ่�นกันเลย...

Q :

Q&AQ&A

แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย	 และมีผล
ท�าให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานมากข้ึน	
10%	แต่หากด่ืมกาแฟในปริมาณมาก	ๆ	
อาจเกดิอนัตรายต่อร่างกาย	หรอืในทาง	
กลับกัน	 อาจท�าให้น�้าหนักเพิ่มขึ้นจาก
การเตมิน�า้ตาล	ครีม	หรือนมในกาแฟได้	
และที่ส�าคัญยังไม่มีรายงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือที่สนับสนุนว่า	
การบรโิภคกาแฟสามารถลดหรอืควบคมุ	
น�้าหนักได้	

	 ทีผ่่านมา	อย.	ได้รบัการร้องเรยีน	
จากผู้บริโภคถึงการได้รับผลข้างเคียง
และอันตรายจากการบริโภคกาแฟ		
ลดน�้าหนัก	 ผลการตรวจสอบพบว่า	
กาแฟที่โฆษณาอวดอ้างลดความอ้วน
มักมีการลักลอบใส่ยาไซบูทรามีน	หรือ
ยาลดความอ้วน	 ซึ่งเป ็นยาที่ 	 อย.	
ยกเลิกทะเบียนต�ารับแล้ว	 เนื่องจาก
พบว่ามีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด	 ผู ้ป่วยที่ควบคุม			
ความดนัโลหติไม่ดี	 ผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมองตบี	โรคตบั	โรคไต	ผูท้ีม่โีรคต้อหนิ	
รวมท้ังหญงิตัง้ครรภ์และให้นมบตุรด้วย	
โดยอาการข้างเคียงจากการได้รับยา	
ดังกล่าวคือ	 ปากแห ้ง	 ปวดศีรษะ		
นอนไม่ห ลับ	 ท ้อง ผูก	 ท� า ให ้ เกิด			
ความดันโลหิตสูง	หัวใจเต้นเร็ว	และ	

ในบางรายอาจถงึขัน้เสียชวีติ	 นอกจากนี้	
ยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟส�าเร็จรูปที่โฆษณา
อวดอ้างสรรพคุณในด้านความงาม			
โดยฉลากจะระบุส่วนประกอบ	 ว่ามี
ไฟเบอร์	คอลลาเจน	แอลคาร์นีทีน	หรือ
โครเมียม	 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการยืนยันว่าสาร		
ดังกล่าวมีผลในการลดน�้าหนัก	 หรือ
ท�าให้ผิวสวย	หรือเพิ่มความงาม		

	 อย่างไรกต็าม	อย.	ได้มกีารเฝ้าระวงั	
อย่างสม�่าเสมอ	โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ ์ ในท ้องตลาด	 เพื่ อ เป ็น					
การคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ได้รับอาหาร		
ที่ปลอดภัย	 ส�าหรับวิธีควบคุมหรือ			
ลดน�้าหนักที่ดี	 คือ	 การควบคุมอาหาร
ควบคู่กับการออกก� าลั งกายอย่าง
สม�่าเสมอ	 และควรรับประทานอาหาร
ให้ครบ	5	หมู่	วิธีนี้นอกจากจะช่วย			
ลดน�า้หนกัแล้ว	ยงัท�าให้ร่างกายแขง็แรง	
อกีด้วย	อย่าลืมนะคะ….	หากท่านผูอ่้าน	
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
สามารถส่งจดหมายมาถาม เราที่				
กลุม่ประชาสมัพนัธ์	กองพฒันาศักยภาพ	
ผู ้บริโภค	 ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	เลขที	่88/24		ถนนตวิานนท์	
อ.เมอืง	จ.นนทบรุ	ี11000	แล้วพบกนัใหม่	
ฉบับหน้าค่ะ

A :

“กาแฟลดน�้าหนัก”                            
ทำาให้รูปร่างดีจริงหรือ?
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ในปัจจุบันโดยเฉพ�ะในเขตเมืองเร�มักจะเห็นร้�นข�ยย�เปิดอยู่ทั่วไปต�มตรอก
ซอกซอย และร้�นเหล่�นีก้จ็ะเปิดทำ�ก�รในช่วงท่ีสอดคล้องกบัวิถชีวิีตของคนในชมุชนนัน้ 
ตัวอย่�งเช่น ห�กเปิดในตล�ดก็มักจะเปิดตั้งแต่เช้�มืด ห�กเปิดในอ�ค�รสำ�นักง�น 
หรือห้�งสรรพสินค้�ก็จะเปิดร้�นในช่วงที่มีคนม�ใช้บริก�ร เป็นต้น แต่เร�เคยสังเกต
ไหมว่�    ผู้ที่ให้บริก�รแก่เร�นั้นคือใคร? เร�ส�ม�รถฝ�กชีวิตของเร�ไว้ด้วยได้หรือไม่...

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		ส�านักยา	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 “เภสัชกร”	จึงเป็นทางเลือก

ของผู ้ที่ตระหนักในความปลอดภัย					

ด ้ านยา	 และด ้ วยความที่ เภสัชกร																

มีความใกล้ชิดและเข้าใจในบริบทของ

ชุมชนน้ัน	ๆ	จึงมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกัน	

โดยสากลว่า“เภสชักรชุมชน	(Community	

Pharmacist)”	นั่นเอง	

บทบาทของเภสัชกรชุมชน				

ในร้านยาจะไม่มุ่งเน้นทีก่ารขายเป็นหลกั		

แต่จะมุ ่งให้ผู ้ป่วยเกิดการใช้ยาอย่าง

“เภสัชกรชุมชน”                                 
ผู้ช่วยแก้ปัญหำ

เกี่ยวกับกำรใช้ยำ

เหมาะสม	 สอดคล้องกบับริบทของผู้มา	

รับบริการ	และชุมชนนั้น	ๆ	โดยค�านึง

ถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	 และที่ส�าคัญ

คือการช ่วยแก้ป ัญหาที่ เกี่ยวกับยา	

(Drug	Related	Problems	 :	DRP)	

ให้กับผู้ป่วย		 	 	 	 	

       

 “ป ัญห าที่ เ ก่ี ย ว กั บ ย า ”  

สามารถจ�าแนกได้	9	ข้อ	ดังนี้	 	

	 1.	ผูป่้วยไม่ได้รบัยาทีค่วรจะได้	

เพือ่การรกัษา	(Untreated	indications)	

	 2.	ผู้ป่วยได้รับยาทีไ่ม่เหมาะสม	

ส�าหรับโรค	/	อาการที่เป็น	/	สภาวะ

ร่างกายของผู้ป่วย	/	หรือปัจจัยอ่ืน	ๆ						

ทีเ่กีย่วข้อง	(Improper	drug	selection)	

	 3.	ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดยาที่

น้อยเกนิไป	(Subtherapeutic	dosage)	

	 4.	ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดยาที่

มากเกินไป	(Overdosage)	 	

	 5.	ผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียง	/	

อาการไม ่พึงประสงค์จากการใช ้ยา	

(Adverse	drug	reactions)	 	

	 6.	ผู ้ ป ่ ว ย เ กิ ด อั นตร กิ ริ ย า

ระหว่างยา	 หรือ	 “ยาตีกัน”	 (Drug	

interactions)	 	 	 	 	

	 7.	ผู ้ป่วยไม่สามารถได้รับยา

ตามปริมาณที่ควรจะได้เพื่อการรักษา	

อนัเนือ่งมาจากภาวะร่างกายของผูป่้วยเอง	
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/	สภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติ	/	ปัจจัย

ทางสังคม	 หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ	

(Failure	to	receive	medication)	

	 8.	ผู้ป่วยได้รับยาท่ีไม่มีข้อบ่งช้ี

ทางวิชาการว่าสามารถรักษาโรคหรือ

อาการเจ็บป่วยได้	 (Medication	 use	

without	indication)	 	 	

	 9.	ปัญหาจากยาในลักษณะ

อื่น	ๆ	(Miscellaneous)	เช่น	การสั่งยา

ซ�้าซ้อน	 (repeated	 drug)	 การขาด			

ค�าแนะน�าที่ เพียงพอ	(Inadequate	

instruction)		ปัญหาการติดยา	(Drug	

addiction)	 ปัญหาความไม่ชัดเจน						

ในการสั่งใช ้ยา	 (Unclear	 order)	

เป็นต้น
       

 ในปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา

ข้างต้นนั้น	สามารถแสดงให้เห็นได้

อย่างชัดเจนว่า	 การได้รับยาจากบุคคล

ท่ีไม ่มีความรู ้ อาจจะต ้อง เสี่ ยงกับ

อนัตรายทีค่าดไม่ถงึจากยาได้นานปัการ	

       

ทีเ่กีย่วกบัการใช้ยา	โดยม	ี“แฟ้มประวตัิ	

ผูป่้วย(Patient	Profile)”	 เป็นเครือ่งมือ	

ที่จะช ่วยติดตาม	 และแก ้ป ัญหานี้		

อย่างเป็นระบบ	 ช่วยลดผลข้างเคียง

ต่าง	ๆ	ที่เกิดจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง		

ท�าให้ผู ้ ป ่ว ยมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น	

และผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ

	 ด้วยเหตุนี้	อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง

ที่ท� าให ้ชาวออสเตรเลียเกิดความ

ตระหนักที่จะรับยาจาก	 “เภสัชกร”	

เท่านั้น		และจะไม่เลือกรับบริการจาก

ร้านยาท่ีไม่มเีภสัชกร	อปุมาว่า	“ถ้าเปิด

ร้านตัดผม	แล้วไม่มีช่างตัดผม	ก็ไม่มี

ประโยชน์ที่จะมาใช้บริการ”  

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

	 ประ เทศออสเตร เลี ย ได ้มี					

ก า รป ระม าณกา ร ว ่ า ใ นป ี หนึ่ ง ๆ																				

มีชาวออสเตรเลียประมาณ	 70,000-

105,000	 คนที่ต้องเข้ารับการรักษาตัว

ในโรงพยาบาลจากปัญหาที่เกี่ยวกับ

การใช้ยา	 (ข้อมูลจาก National Medication 

Safety and Quality Scoping Study ปี 2009) 

	 ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลได้

ทุ่มงบประมาณให้	“เภสัชกรชุมชน”	ใน

ร้านยาลงไปแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้

เกดิการใช้ยาอย่างถกูต้อง	และลดปัญหา	

คุณเป็นผู้เลือก                    
เองว่ำ...จะไว้วำงใจใคร...
ในกำรดูแลควำมปลอดภัย

ด้ำนยำให้คุณ
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	 เห็ดพิษ	 ส ่วนใหญ่จะเจริญ

งอกงามในป่า	 มีลักษณะก้านสูง	 ล�าต้น

โป่งพอง	โดยเฉพาะท่ีฐานกับวงแหวน

จะเห็นชัดเจน	สีผิวของหมวกเห็ดมี

หลายสี	 เช่น	 สีมะนาวถึงสีส้ม	 สีขาวถึง		

สีเหลือง	 ส่วนมากผิวของหมวกเห็ดจะมี

เยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเป็นสะเก็ดติดอยู่	

ส่วนครีบมักมีสีขาว	 สีแดง	 หรือสีเขียว

อมเหลือง	 และจะแยกออกจากกัน

ชัดเจน	สปอร์จะมีขนาดใหญ่	มีสีขาว

และสีอ่อน	มีลักษณะใส	ๆ	รูปไข่กว้าง	

	 ส�าหรับเห็ดพิษที่มีพิษร้ายแรง

ถึงขั้นท�าให้เสียชีวิตได้	 อาทิ	 เห็ดตับเต่า

บางชนดิ	เหด็ระโงกหนิ	เหด็ไข่ห่านตนีต�า่		

 ในช่วงต้นฤดูฝนของทุก ๆ ปี เร�มักจะได้ยินข่�วเกี่ยวกับก�รเสียชีวิตของช�วบ้�น   ที่เก็บเห็ดพิษจ�กป่�   

ม�กินอยู่บ่อย ๆ จนทำ�ให้หล�ยคนท่ีช่ืนชอบรับประท�นเห็ด ต้องรู้สึกขล�ดกลัวท่ีจะซ้ือเห็ดม�ปรุงอ�ห�รเลยทีเดียว 

ด้วยเหตุนี้ เกร็ดเล็กน่�รู้จึงนำ�วิธีสังเกตลักษณะของเห็ดพิษม�ฝ�กกัน... 

เห็ดหูหนู	 เป็นต้น	 และควรซื้อเห็ดจาก

แหล่งที่เชื่อถือได้จะดีที่สุดค่ะ	 	

    

ทีม่า	:		 ศนูย์ข้อมลูพษิวทิยา	เรือ่ง	ความรู	้

เกี่ยวกับเห็ดพิษ

(http://webdb.dmsc.moph.	

go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?	

info_id=321)	 	 	 	

	 http://www.bugaboo.tv/

watch/17852/ เห็ดพิษคร ่ า ชีวิ ต									

ชาวเขายกครัว_1_2.html		 	

	 h t tp : / /www. tha i r a th .

co.th/content/region/8565	 	

	 ht tp : / /www.khaosod.

co.th/view_newsonline.php?new	

	 http://www.bedo.or.th/

l c d b / b i o d e v e r s t y / v i e w 3 .

aspx?id=7646

เห็ดสมองวัว	 เห็ดน�้าหมึก	 เห็ดหิ่งห้อย	

เห็ดเกล็ดดาว	 เป็นต้น	 ซ่ึงพิษของเห็ด

เหล่านี	้ สามารถท�าลายเซลล์เกอืบทกุส่วน	

ของร่างกาย	โดยเริ่มจากทางเดินอาหาร

ผิดปกติ	 อาเจียน	 ท้องเดิน	 เป็นตะคริว	

ความดันโลหิตต�่า	 ไปจนถึงมีอาการ				

ตบับวมโต	เจบ็บรเิวณตับและตับไม่ท�างาน	

ตามปกติและเสียชีวิตในที่สุด

	 ฉะนั้นทางที่ดี	ควรเลือกซื้อเห็ด

ที่เป็นที่รู ้จัก	อาทิ	 เห็ดโคน	 เห็ดเผาะ		

รู้จัก รู้ระวัง...เห็ดพิษ !!!

เหด็ไข่ห่าน

เหด็ระโงกหนิ

เหด็สมองววั
เหด็น�า้หมกึ

เหด็หิง่ห้อย
เหด็เกลด็ดาว
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ควันหลงภาพการอบรม        
ครูและนักเรียนแกนนำา อย. น้อย

	 วัสดีชาว	อย.น้อย		อย.	ขอน�า	

	 ภาพควันหลงจากการอบรมครู

แ ละนั ก เรี ยนแกนน� า 	 อย .น ้ อ ย	

กรุงเทพมหานคร	 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	 20	

มิถนุายน	2555	ณ	ห้องมริาเคลิ	แกรนด์	ซี	

ช้ัน	4	โรงแรมมริาเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	

กรงุเทพมหานคร	ครแูละนกัเรยีนแกนน�า	

อย.น้อย	ทุกท่าน	ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี	ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ			

	 	 ต่อไปเป็นกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่

ในปี	 2555	 น่ันคือ	 “งานมหกรรม	

อย.น้อย”	 ที่ชาว	 อย.น้อย	 ทุกคน		

เฝ้ารอคอยมานานแรมปี	 !!!!!		วัน	เวลา	

ส

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

m อ่านต่อหน้า 14

  “งำนมหกรรม อย.น้อย” ท่ีชำว อย.น้อย ทุกคน เฝ้ำรอคอย      
มำนำนแรมปี !!!!! กิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในปี 2555 โปรด      
ติดตำม....เร็ว ๆ น้ี

และสถานท่ีจัดกจิกรรมนัน้ขออบุไว้ก่อน

นะคะ	 ถ้าชัวร ์แล้วจะแจ้งให้ทราบ			

โดยเร็วพลันค่ะ	 โรงเรียนที่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมมาจากโรงเรียน	 อย.น ้อย										

ทั่วประเทศประมาณ	 152	 โรงเรียน	

ประกอบด้วย	ครู	1	คน	นักเรียน	2	คน	

รวม	ๆ	แล้ว	456	คน	และยงัมผู้ีร่วมสนกุ	

ผ่านทาง	 Facebook	อย.น้อย	มากทีสุ่ด	

จ�านวน	20	คน	(ว้าว	ว้าว	ว้าว	ไม่ธรรมดา

นะคะขอบอก)	 	 	 	

	 	 กิจกรรม	3	วัน	2	คืน	นั้นมี

อะไรบ้างลองมาดูกันคะ		 	 	

  วนัที	่1	 ช่วงเช้า	 (เวลาประมาณ	

9.00	–	12.00	น.)	ผูเ้ข้าร่วมงานมหกรรม 

อย.น้อย	 เดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน	

ลงทะเบยีนรับของทีร่ะลึก	 จากนัน้เข้าชม 

ซุ้มนิทรรศการที่จัดแสดงไว้	 เล่นเกมส์		

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 	

  ช่วงบ่าย	(เวลาประมาณ	13.30	– 

17.00	น.)	 จะเป็นกิจกรรมฐานความรู้

ของนกัเรียน	อย.น้อย	 ส่วนคณุครจูะแยก 

ไปประชุมคณะกรรมการครูแกนน�า  

อย.น้อย		 	 	 	 	



เซลเซียส	จะท�าให้เกิดการสลายตัวของ

โมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะ

เวลาอันรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ในอากาศและสิ่งแวดล้อม		

การ เผาท� าลายยาเสพติด							

ให้โทษของกลางจะมีคณะท�างานรักษา

ความปลอดภัยและท�าลายยาเสพติด

ให ้โทษของกลางเป ็นผู ้ รับผิดชอบ		

รกัษาความปลอดภยัอย่างเข้มงวดโดยมี				

เจ้าหน้าที่ควบคุมที่เตาเผาและบริเวณ

รอบ	 ๆ	 มกีล้องวงจรปิดบนัทกึภาพควบคู	่

ไปด้วยต้ังแต่เร่ิมต้นการเผาท�าลาย			

จนการเผาท�าลายเสร็จสิ้น	 ตลอดจน

เก็บตัวอย่างขี้เถ้าที่เหลือจากการเผา

ท�าลายส่งตรวจท่ีกรมวิทยาศาสตร	์	

การแพทย์เพื่อพิสูจน์ว่ายังมีสารเสพติด

หลงเหลืออยู่หรือไม่	 ซ่ึงผลการตรวจ

ทุกครั้งที่ผ่านมาไม่พบว่ามียาเสพติด	

ใด	 	ๆหลงเหลอือยู	่จากนัน้จะมกีารขนถ่าย	

ข้ีเถ้าไปฝังกลบ	และมกีารท�าความสะอาด	

เตาเผา	ตลอดจนบริเวณเตาเผาก่อนจะ

มีการใช้งานในการเผาขยะอื่น	ๆ	ต่อไป	

จึงวางใจได้ว่ายาเสพติดที่เผาท�าลาย		

ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก

ตราบใดที่ยังมียาเสพติดอยู	่

รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ	เพราะปัญหา	

ยาเสพติดไมใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง	

แต ่เป ็นปัญหาของเราทุกคนที่ต ้อง			

ร่วมมือกัน	ป้องกัน	ปราบปราม	รวมถึง

การท�าลายให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย	
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ประกอบด้วย	เมทแอมเฟตามีน	หรือ

ยาบ้า	 จ�านวน	 1,936.40	 กโิลกรมั	 หรอื

ประมาณ	21.5	ล้านเม็ด	มูลค่า	6,454	

ล้านบาท	 ยาไอซ์	 จ�านวน	 147.92	

กิโลกรัม	มูลค ่า	443.78	ล ้านบาท	

เฮโรอีน	จ�านวน	58.23	กิโลกรัม	มูลค่า

ประมาณ	 41.59	 ล้านบาท	 เอ็กซ์ตาซี่	

หรือ	ยาอี		จ�านวน	6.2		กิโลกรัม	หรือ

ประมาณ	24,895	 เม็ด	มูลค่าประมาณ	

24.89	 ล้านบาท	 โคเคน	 จ�านวนรวม		

3.98	 กิโลกรัม	 มูลค่าประมาณ	 11.96	

ล้านบาท	 โคเดอีน	 จ�านวน	 592.21	

กิโลกรัม	หรือประมาณ	456	ลิตร	มูลค่า

ประมาณ	1.4	 ล้านบาท	ฝิ่น	 จ�านวน	

5.12	กิโลกรัม	มูลค่าประมาณ	136,598	

บาท	 นอกจากนี้	 ยังมีกัญชาของกลางที่

กองบัญชาการต� ารวจปราบปราม										

ยาเสพติดน�ามาร่วมเผา	 จ�านวน 1,324	

กิโลกรัม มูลค่ากว่า	13	ล้านบาท	โดยเผา

ท�าลายด้วยวธิไีพโรไลตกิ	 อนิซเินอะเรชัน่	

(Pyrolytic	Incineration)	ซึง่เป็นการเผา

ที่อุณหภูมิสูงมาก	ไม่ต�่ากว่า	850	องศา

อ่านต่อ

  ช่วงค�า่	 ท�ากจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

สร้างความสามัคคี	 ได้พบปะเพื่อน	 ๆ		

ต่างโรงเรียน			 	 	 	

  วันที่	 2	 จะเป็นการศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 	 นั่นก็คือ 	 พิพิ ธภัณฑ ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 และ		

หอจดหมายเหตแุห่งชาตเิฉลมิพระเกียรต	ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพล

อดุลยเดช	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัด

ปทุมธานี	 เดินทางไม่ไกลนัก	 นั่งรถโค้ช

คั น ใหญ่ไปกั น เป ็ นขบวนสวยงาม							

หลงัจากกลับมาจากการไปศึกษาดูงาน						

นอกสถานที่แล ้วนั้น	 ช ่วงเย็นจะม	ี			

งานเลี้ยงสังสรรค์	 Dinner	 มื้อค�่า	 และ			

การประกวด	 Miss	 Queen	 อย.น้อย	

กนัด้วย	 (ขอบอกว่า	 งานนีม้ดีารามาช่วย	

สร้างสีสันภายในงานด้วยนะจ๊ะ	 จะเป็น	

ใครนั้นมาลุ้นกันในวันงานดีกว่าค่ะ)	

  วันสุดท ้ายของงานมหกรรม	

อย.น้อย	ในช่วงเช้าจะมีการ	Update	

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 โดย

วทิยากรผู้เชีย่วชาญจาก	อย.	และต่อด้วย 

การอภิปรายแลกเปลี่ยนรู ้ เกี่ยวกับ  

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

อย .น ้ อย 	 เป ็นอันจบบริบู รณ ์ของ			

งานมหกรรม	 อย.น้อย	 เดินทางกลบับ้าน   

โดยสวัสดิภาพ	 	 	 	

	 	 ที่ เ ล ่ามาทั้ งหมด เป ็ น เพี ย ง

ก�าหนดการคร่าว	ๆ	เท่านั้น	อยากให้ถึง

วันงานเร็ว	 ๆ	 จัง	 สนุกสนานแน่นอน		

ขอบอก	 แล้วพบกันในวันงานมหกรรม	

อย.น้อย	สวัสดีค่ะ

m ต่อจากหน้า 13
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อบรมสัมมนำผู้ประกอบกำรวัตถุอันตรำย 
นพ.นรงัสนัต์	พีรกจิ	รองเลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการอบรมสมัมนาผู้ประกอบการวตัถอุนัตราย	เรือ่ง	การจ�าแนกประเภท

ความเป็นอนัตรายและการตดิฉลากตามระบบ	GHS  ณ  โรงแรมรชิมอนด์	จ.นนทบรุ	ี	เมือ่วนัที	่6-7		มถินุายน		2555

อบรมครูและนักเรียนแกนน�ำ อย.น้อย
ภญ.ศรีนวล	 กรกชกร	 รองเลขาธิการฯ	 อย.																					

เป็นประธานการอบรมครูและนักเรียนแกนน�า	 อย.น้อย	

กรุงเทพมหานคร	ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	

กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่		20		มิถุนายน	2555

ประชุม GMP ยำ
นพ.พงศ์พันธ์	วงศ์มณี	รองเลขาธกิารฯ	อย.	เป็นประธาน

การประชมุเพือ่พฒันาและยกระดบัมาตรฐานการผลติ(GMP)	ยา	

คร้ังท่ี	 1	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 กรุงเทพฯ						

เมื่อวันที่		13		มิถุนายน	2555
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	 นพ.พงศ์พันธ์	 วงศ์มณี	 รองเลขาธกิารฯ	อย.	 พร้อมด้วย	 พ.ต.อ.	 พฤทธิพงษ์	 ประยูรศิริ	 ผกก	 4	 บก.ปคบ.	 ร่วมกัน															

แถลงข่าว	 หลังเจ้าหน้าที่	 อย.	 ร่วมกับ	 ต�ารวจ	 ปคบ.	 บุกทลายแหล่งผลิตยาหยอดตา	 ยาหอม	 และยาแผนโบราณรายใหญ่						

ย่านท่าเตียน	ณ	ห้องประชุมชั้น	6	อาคาร	4	ตึก	อย.	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2555

 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธีเผาท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง	 ครั้งที่	 41																							

ตามแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ	 พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	 รวมมูลค่าของกลางกว่า	 6,900	 ล้านบาท	 น�้าหนักรวมกว่า							

4,000	 กิโลกรัม	 ณ	 ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม	 นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน	 จ.พระนครศรีอยุธยา																											

เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2555

พิธีเผำท�ำลำยยำเสพติดให้โทษของกลำง ครั้งที่ 41

แถลงข่ำว บุกทลำยแหล่งผลิตยำแผนโบรำณเถื่อนรำยใหญ่ ย่ำนท่ำเตียน


