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อย. ชวนประกวดภ�พยนตร์สั้น “อย่�หลงเชื่อง่�ย”

บก.  บอกข่าว

วัตถุประสงค์ อย. Report

1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่างๆ	 

	 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.	เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว	รวมท้ังผลงานเด่น	

	 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์		

	 และการดำาเนินงาน

4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

นางยุพา	เตียงธวัช

กองบรรณาธิการ

นางผุสดี		เวชชพิพัฒน์				 นางสาวทิพากร	มีใจเย็น

นายศุภกาญจน์		โภคัย											นางศิริกุล	อำาพนธ์

นางสาวจิตรา		เอื้อจิตรบำารุง				นายบุญทิพย์		คงทอง	

นางสุวนีย์		สุขแสนนาน										นายวัชรินทร์		เครือเนียม

นางสาวดนิตา		เทียบโพธ์ิ		 นางสาวสุภมาศ		วัยอุดมวุฒิ		

นางสาวจุฬาลักษณ์		นิพนธ์แก้ว		นางสาวรมิดา	ธนธนวัฒน์	

นางสาวนะรารัตน์		แสนสุข	 นางสาวกรกมล	พิพัฒน์ภูมิ

นางสาวนันทิยา		ถวายทรัพย์	 นายทวชา		เพชรบุญยัง	 					

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค		สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา		

กระทรวงสาธารณสุข		อำาเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000

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

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

พิมพ์ที่

สำานักงานกิจการโรงพิมพ์		องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�

ระวัง! โฆษณ�ครีมหน้�ข�ว อ�จทำ�ส�ว ๆ หน้�พัง

 สวัสดีค่ะ	 ขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย	 ปีนี้หยุดยาว

ถึง	5	วัน	ตั้งแต่วันที่	12	-	16	เมษายน	2556	โดยวันที่	13	เมษายนของทุกปีเป็นวัน

สงกรานต์หรือวันผู้สูงอายุท่ีเราคนไทยได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมา	

ถัดอีก	 1	 วัน	 คือ	 14	 เมษายน	 ก็จะเป็น	“วันครอบครัว”ถือเป็นโอกาสดีในการ

รวมญาติพี่น้องอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา	รดนำ้าดำาหัวขอพรผู้ใหญ่	สรงนำ้าพระ

เพื่อเป็นสิริมงคล	

	 สำาหรับท่านท่ีจะเดินทางกลับภูมิลำาเนา	 ก็ขอให้เดินทางกลับบ้าน

อย่างปลอดภัย	 ระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วง	 7 วันอันตราย	 เล่นนำ้าสงกรานต์อยู่ใน

ขอบเขต	 เมาไม่ขับ	 ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	 เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ของเรา

ดำาเนินไปอย่างมีความสุข	และร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป.....

	 ฉบับนี้มีข่าวมาแจ้งให้ทราบกับกิจกรรมดี	 ๆ	 สร้างสรรค์สังคมด้วยการ

เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น	 “อย่าหลงเชื่อง่าย”	 ถ่ายทอดเรื่องราวการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงผ่านเลนส์	โดยจะถ่ายเป็นคลิปก็ได้	ทำาเป็น

ภาพยนตร์สั้น	 ๆ	 หากเนื้อหาโดนใจ	 มีเงินรางวัลรอคุณอยู่กว่า	 9	 หมื่นบาท	 นักล่า
รางวลัทัง้หลายสนใจสอบถามรายละเอยีดดาวน์โหลดใบสมคัรและดผูลการประกวด
ได้ที่	Facebook	Fanpage:	Fda	Thai	หรือทางเว็บไซต์	www.fussyhome.com 
	 พบกบัเร่ืองทีน่่าสนใจ	ระวงั!!! โฆษณาครมีหน้าขาว อาจท�าสาว ๆ หน้าพงั 
ระวงัให้ดกีบัเครือ่งสำาอางผสมสารห้ามใช้	 เรามวีธิเีลอืกใช้เครือ่งสำาอางอย่างปลอดภยั	
มาฝากค่ะ....ต่อมาเป็น	เรื่อง แจ๋ว ๆ กับ www.oryor.com	ซึ่งมีสาระด	ีๆ	มากมาย	
กบัรายการเพ่ือสขุภาพทางสถานวีทิยโุทรทศัน์ให้ตดิตามกนัเช่นเคย...คอลัมน์	 กนิเป็นใช้เป็น	
เรื่อง	“ข้าว”	ข้าวที่เป็นอาหารหลักและเป็นวิถึชีวิตของคนไทยมาช้านาน	เก็บข่าว
เล่าเร่ือง	ร้อนนี ้อย.เตอืนประชาชนระวงัการบรโิภคน�า้ดืม่ น�า้แขง็ และไอศกรมี เพราะ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย และเรื่อง “เชื้อด้ือยา” ..สิ่งที่พวกเรา
ทกุคนต้องช่วยกนั	 ซึง่กม็หีลายสาเหตดุ้วยกนัทีท่ำาให้เกดิการดือ้ยา	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างพรำ่าเพรื่อ	 ใช้โดยไม่เหมาะสมกับโรค	หรือไม่เหมาะสมกับขนาด	
เป็นต้น	จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรน้ัน	ติดตามอ่านได้ในเล่มค่ะ	ร้อน	ๆ	อย่างนี้	
เลือกอาหารอย่างปลอดภัยในฤดูร้อน	ระมัดระวังอาหารการกินกันด้วยนะคะ	

	 ฝากทิ้งท้าย	 ช่วยกันประหยัดพลังงานกับมาตรการ	 3	 ป.	 คือ	ปิดไฟ 

ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก	โดยการปิดไฟที่ไม่ใช้	ปรับแอร์จาก	25	องศา	ให้เป็น	26	องศา	
ปลดปลั๊กออกทุกครั้งท่ีเลิกใช้งาน	ช่วย	ๆ	กันนะคะ	ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	เพื่อ
โลกของเราลูกหลานของเรา....	 

                                          
                                            กองบรรณาธิการ

เลือกบริโภคอ�ห�รอย่�งปลอดภัยในฤดูร้อน

เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556 (1)
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อย. ชวนประกวดภาพยนตร์ส้ัน “อย่าหลงเชื่อง่าย” 

ชีวิตเราเกิดมามีแค่ชีวิตเดียว เราควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเราเอง
ไม่เช่นนั้นต่อไปเราจะเสียใจในภายหลังได้ หากเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ  

โดย สุวนีย์ สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 แถลงข่าวเปิดตัวกันไปแล้ว 
สำาหรับกิจกรรมดี	 ๆ	 สร้างสรรค์สังคม
กั บ ก า รป ร ะก วดภาพยนตร ์ สั้ น	
“อย ่าหลงเชื่ อง ่ าย” 	เมื่ อวันที่ 	4	
เมษายน	2556		ที่ผ่านมา		ณ	บริเวณ
โซน	 City	 walk	 ชั้น	 6	 เดอะมอลล์	
สาขางามวงศ์วาน	 จ.นนทบุรี	 โดยมี
นายแพทย์บญุชยั	สมบูรณ์สขุ	เลขาธกิาร	
คณะกรรมการอาหารและยา	เป็นประธาน	
ภายในงานมีสื่อมวลชนให้ความสนใจ
มากมายรวมทัง้ผูท้ีม่าเดนิจบัจ่ายใช้สอย	
ท่ีเดอะมอลล์	งามวงศ์วานแห่งนี้ด้วย	
ก็ภายในงานมีแม่เหล็กดึงดูดอย่าง
คุณปอย-ตรีชฎา	 มาลยาภรณ์	 และ
คุณป้ันจัน่	-	กวนิ	อิม่อโนทยั	บอยแบนด์	
จากวง		nice	to	meet	you	มาร่วมพดูคยุ
สนทนาบนเวทีเกี่ยวกับประสบการณ์
หลงเชื่อโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง	

	 อย.	 Report	 จงึขอนำาบรรยากาศ	
การพดูคยุเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นวนันัน้	
มาเล่าสู่กันฟัง….
	 คุณปอยในฐานะดารานักแสดง
ผู้มีชื่อเสียงได้แสดงความคิดเห็นส�าหรับ
ประสบการณ์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางว่า “เราต้องเฟ้นหาสิ่งที่ดี 
ที่สุดให้กับตัวเอง โดยเฉพาะเราเป็นดารา
นักแสดงที่ใช้รูปร่างหน้าตาในการท�างาน 
ต้องเลือกสิ่งที่ดี โดยเฉพาะเครื่องส�าอาง
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในส่วนตัวแล้ว
ไม่เคยซื้อเครื่องส�าอางทางอินเทอร์เน็ต 
แต ่ เคยเห็นการโฆษณาที่กระชากใจ
ผู้บริโภค เช่น “ขาวได้ภายใน	 2	 วัน”	
“เป็นคนใหม่ได้ภายใน	 1	 อาทิตย์” ซึ่ง
เมื่อผู ้บริโภคคลิกเข้าไปดู ก็อาจจะเสีย
ทั้งเงิน เสียทั้งสุขภาพ..... การจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะปลูกฝังจิตส�านึก

ของผู้บริโภค”
 คุณปั ้นจั่ นดารา นักแสดง 
นกัร้องหนุม่หล่อกไ็ด้แสดงความคดิเหน็ 
อย่างน่าฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผิวขาว
ที่มีอยู่ในตลาดหลายยี่ห้อ รวมถึงการ
ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตที่มีการโฆษณา
จูงใจ เช่น ซื้อ 1 แถม 2 ยิ่งเป็นเยาวชน
ที่ยังไม่มีรายได้ ล้วนอยากสวย อยาก
หล่อด้วยกันทั้งส้ิน อยากได้ของแถม 
หลายคนใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้
แล้วเกิดผลข้างเคียงท�าให้ผิวบางลง 
พร้อมกันน้ีคุณปั ่นจ่ันได้แนะน�าแก่
ผู้บริโภคว่า “ส�าหรับผู้ที่ก�าลังเลือกซื้อ
เครื่องส�าอางขอให้ดูให้ดี ดูเดือนปี
ที่ผลิต โดยต้องไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
มานานเกินไป ดูส่วนประกอบให้ดี       

” “



ระวัง!
หน้าพัง
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ระวัง! โฆษณาครีมหน้าขาว
อาจท�าสาว ๆ หน้าพัง

สาว ๆ ทั้งหลาย ที่อยากหน้าขาว สวย เนยีนใส ...โปรดอ่านทางนี้...

 ฉลากเคร่ืองสำาอางเป็นส่ิงสำาคัญ	 ต้องระบุข้อมูลสำาคัญครบถ้วน	 ได้แก่	 ฉลากต้องเป็นภาษาไทย	 ช่ือและประเภทเคร่ืองสำาอาง	

สารท่ีใช้เป็นส่วนผสม	วิธีใช้	คำาเตือน	(ถ้ามี)	ช่ือท่ีต้ังผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้า	เดือนปีท่ีผลิตหรือปีเดือนท่ีผลิต	เดือนปีท่ีหมดอายุ	(กรณีเคร่ืองสำาอาง	

ท่ีมีอายุการใช้น้อยกว่า	30	เดือน	)	ปริมาณสุทธิ	เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต	และเลขท่ีใบรับแจ้ง	โดยไม่มีเคร่ืองหมาย	อย.	แต่อย่างใด	

	 ที่สำาคัญต้องซื้อเครื่องสำาอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน	หากมีปัญหาจากการใช้จะได้หาผู้รับผิดชอบได้

ม ีสาว	 ๆ	 หลายท่านที ่ตกเป็นเหยื ่อหลงเช ื ่อค ำาโฆษณา

เครื่องสำาอางโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงที่บอกว่า	

 e	ขาวเร็ว	ขาวไว	เห็นผลภายใน	7	วัน		100%	

 e	ช่วยปรับผิวขาวเร่งด่วน	เห็นผลจริง	พิสูจน์เลย	

 e	รักษาสิว	ฝ้าถาวร	หายขาด

เครื่องสำาอางที่โฆษณาโอ้อวดว่า	ทำาให้หน้าขาวใสเร็วทันใจ	รักษาฝ้าถาวร

ได้หายขาด	ส่วนมากลักลอบผสมสารห้ามใช้		ได้แก่	

 7	สารไฮโดรควิโนน	 ทำาให้เกิดอาการแพ้	 ระคายเคือง	 เกิดจุดด่างขาว

ที่หน้า	ผิวหน้าดำา	เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย	

 7 สารปรอทแอมโมเนีย	ทำาให้เกิดอาการแพ้	ผ่ืนแดง	ผิวหน้าดำา	ผิวบางลง	

เกิดพิษสะสมของปรอท	ทำาให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไตอักเสบ	

 7 กรดเรทิโนอิก หรือ กรดวิตามินเอ	ใช้แล้วหน้าแดง	ระคายเคือง	

แสบร้อนรุนแรง	เกิดการอักเสบ	ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง	และอาจเป็นอันตรายต่อ

ทารกในครรภ์

อย่าหลงเชื่อค�าโฆษณาเหล่านี้ 
เพราะอาจเสี่ยงได้รับอันตรายจาก
เครื่องส�าอางที่ผสมสารห้ามใช้

เลือกเครื่องส�าอางปลอดภัย

ภัยร้ายจากการใช้เครื่องส�าอางที่ลักลอบผสมสารห้ามใช้

ก่อนใช้              หลงัใช้

อย่าหลงเชื่อค�าโฆษณาเหล่านี้ 
เพราะอาจเสี่ยงได้รับอันตรายจาก
เครื่องส�าอางที่ผสมสารห้ามใช้

ภาพจริงจากผู้ใช้เครื่องส�าอาง
ผสมสารห้ามใช้

เลือกเครื่องส�าอางปลอดภัย

ภัยร้ายจากการใช้เครื่องส�าอางที่ลักลอบผสมสารห้ามใช้



 แบบนี้	อยู่บ้านนั่งชมสารคดีโทรทัศน์ชุดใหม่	

	 จาก	อย.	คลายร้อนกันดีกว่าค่ะ...กับสารคดี

ชุด	 “แจ๋วยุคใหม่	 ฉลาดใช้กับ	 อย.”	 ....สนุกสนานไปกับ	 “แจ๋ว” 

สาวใช้สุดฮาและ	 “คุณหนูกีกี้”	 เจ้านายสุดเดิ้นกูรูด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่จะมาไขคำาตอบและแนะนำาสิ่งดีๆให้กับพวกเราในการ

เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยกันนะคะ	 โดย

จะออกอากาศในรายการชุมทางเสียงทองทุกวันศุกร์ช่อง	 7	 เวลา	

10.30-11.30	 น.	 และออกอากาศซำ้าอีกครั้งในรายการคลับมันตรา	

ทกุวนัอาทติย์ช่อง	5	เวลา	9.40-10.30	น.	สำาหรบัใครทีพ่ลาดไปไม่ต้อง

เสยีใจนะคะ	สามารถเข้าไปชมได้ทาง	http://www.facebook.com 

/fdathai	ทุกวันจันทร์	(ตามลำาดับ)	แต่ต้องกด	Like	หน้า	Page	

Fda	Thai	กันก่อนนะคะ

อย.ดอทคอม
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กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เรื่องแจ๋ว ๆ 
กับ WWW.ORYOR.COM

	 ไม่ต้องนั่งชมกันเฉย	ๆ	เรามีกิจกรรมให้ร่วม

สนุกเพ่ือลุ้นรับของรางวัลกระเป๋าเดินทางสุดเก๋จาก	

อย.	สัปดาห์ละ	10	รางวัลร่วมสนุกง่าย	ๆ	เพียงตอบ

คำาถามท้ายรายการสารคดโีทรทศัน์โดย	SMS	คำาตอบ 

ไปทีเ่บอร์	087	711	7397	(ค่าบรกิารครัง้ละ	3	บาท) 

หรือทาง	http://www.facebook.com/fdathai 
โดยตอบคำาถามใต้คลิปวีดีโอประจำาสัปดาห์	 ซึ่ง

ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู ้ โชคดีทุกต ้นเดือน 

(เมษายน	–	สิงหาคม	2556)	ไม่เพียงเท่านี้นะคะ 

ทุกรายชื่อที่ตอบคำาถามถูกต้องมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ	่

...โทรศัพท์มือถือจำานวน	 5	 รางวัล...โดยจะประกาศ

รายชื่อผู ้โชคดีเดือนสิงหาคม	 2556	 …ทราบแล้ว

อย่าลืมติดตามชมและร่วมสนุกกับเรานะคะ...

ร้อนๆ

       สวัสดีค่ะ แฟนคลับที่น่ารักทุกท่าน เช่นเคยนะคะ ฉบับนี้ 
 มาพร้อมกับแดดร้อน ๆ ต้อนรับเดือนที่ร้อนที่สุด เพื่อน ๆ พี่ ๆ  
 จะออกไปไหนอย่าลืมพกหมวก พกร่ม ติดตวัไปด้วย ที่ส�าคญั
อย่าลืมทาครมีกนัแดดก่อนออกจากบ้านนะคะ แต่ส�าหรบัใครที่ไม่อยากออกไปท้าแดดท้าลมที่ไหน ทมีงาน
มอีะไรแจ๋ว ๆ อยากจะมาแนะน�าให้ชมกนัค่ะ



กินเป็นใช้เป็น
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โดย	วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

 าวจึงเป ็นวิถีชีวิตของคนไทย	

	 ส ่วนจะกินเป ็นใช ้เป ็นแค่ไหน

ลองมาวิเคราะห์กันดู...

 

	 ประมาณการกนัว่า	 ประชากรไทย	

กว่า	 60	 ล ้านคน	 หากบริโภคข้าว

ไม่หมดในแต่ละม้ือ	 เหลือติดจานเพียง

มื้อละเม็ด	 วันละ	 3	 มื้อ	 จะมีข้าวเหลือ

ทิ้งทั้งหมด	 3,700	 กิโลกรัมต่อวัน	 หรือ	

1.4	 ล้านกิโลกรัมต่อปี	 มูลค่าความ

สูญเสียไม ่ตำ่ ากว ่า	 400	 ล ้านบาท	

ลองนึกภาพดูก็แล ้วกันว ่าแต ่ละมื้อ	

เราเหลือข้าวติดจานกี่เม็ด	ร่วงหล่น

บนโต๊ะก่ีเม็ด	 ใต้โต๊ะ	 (เฉพาะข้าวนะ	

อย่าคิดมาก)	อีกกี่สิบกี่ร้อยเม็ด	คิดเป็น

เรื่อง ข้าว ข้าว

ข้ มูลค่าเท่าไรก็ลองคูณดู	 ผลลัพธ์ที่ออก

มาน่าจะเป็นคำาตอบได้กระมังว่าเรากิน

ข้าวกันเป็นหรือเปล่า...

	 นอกจากข้าว	จะเป็นอาหาร

อันสุดแสนวิเศษแล้ว	 ในทางยา	 ข้าว

ถูกนำามาใช้รักษาความเจ็บป่วยตั้งแต่

โบราณกาล	 สมัยพุทธกาล	 นางสุชาดา	

ได้ถวาย	 ข้าวมธปุายาส	 แก่พระพทุธองค์	

เป ็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนตรัสรู ้ . . .

กระทั่งปัจจุบัน	 แป้งจากข้าว	 ถูกนำามา	

เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา	 โดยเป็น

สารปรุงแต่ง	 (excipient)	 ในการทำา

ยาเม็ด	ล่าสุด...มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

โดยคณะทันตแพทย์	 และเภสัชศาสตร์	

มีงานวิจัยโดยใช ้ข ้าวทำาเป ็นยาพื้น 

(Base) 	 ของยาชา	 คือ เจลยาชา

ใช ้ภายในช่องปากเพื่อการถอนฟัน	

อุดฟัน	หรือขูดหินปูน	แทนการฉีดยาชา	

ทั้ งสะดวก	 ไม ่ เจ็บ	 ลดการติดเช้ือ

อีกต่างหาก	นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง

ของการใช้ข้าวมาทำายา...

 เมื่อเขียนเรื่องข้�ว ในคอลัมน์ “กินเป็น ใช้เป็น” 
หล�ยคนอ�จคดิว่�ผูเ้ขยีนคงจะเพีย้น เพร�ะไม่เพยีงแต่  
คนไทยเท่�นัน้ทีก่นิข้�วเป็น แต่ผูค้นทัง้อษุ�คเนย์ ต่�ง
กร็ู้จักปลูกข้�ว กินข้�วม�ตั้งแต่ยุคหินใหม่ในร�ว 
2,500 ปี ก่อนคริสตก�ล...คนไทยสมัยสุนทรภู่ 
คือน�งพิม ได้พูดกับพล�ยแก้ว ในบทประพันธ์
อมตะขนุช้�งขนุแผน ว่�...“อดข้�วดอกนะเจ้�ชวี�ว�ย 
ไม่ต�ยดอกเพร�ะอดเสน่ห�...”
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	 เมื่อเป็นเด็ก	 ผู ้เขียนจำาได้ว่า

ทุกครั้งที่สร่างไข้	คุณแม่จะนำาข้าวต้ม

ร้อน	ๆ	ที่มีนำ้ามากกว่าเม็ดข้าว	ใส่เกลือ

นิด	ๆ	ให้รับประทาน	จะรู ้สึกสดชื่น

มีแรงขึ้นมาทันที	 น�้าข้าวจึงเป็นอาหาร

เสริมที่ดีที่สุดในยุคนั้น	 และยังเป ็น

อาหารหลกัของบรรดาสนุขัแทบทุกบ้าน	

แต่น่าเสียดายว่าอุปกรณ์การหุงต้ม

ในสมัยปัจจุบันสะดวกสบายจนไม่ต้อง

เช็ดน�้า	 เลยไม่มีใครรู้จักน�้าข้าว	 ไม่ว่า

คนหรือสุนัข

	 พูดถึงน�้าข้าวแล้วนึกขึ้นได้ว่า	

สิ่งที่หายไปอีกอย่างหนึ่งคือยางข้าว 

ทุกวันน้ีไม่ว่าจะหุงข้าวสวยหรือข้าวต้ม	

จะได้ข้าวสุกที่ไม่ค่อยหอมหรือเหนียว	

เพราะข้าวใหม่หาได้ยากกว่าสมัยก่อน	

จะด้วยกลไกการตลาดซึ่งเถียงกันไม่มี

วันเสร็จว่าประกันราคาดีหรือจำานำาด	ี

แต่ที่หนีไม่พ้นก็คือการเก็บกักข้าวไว้	

รอราคาดีจึงจะขาย	และก่อนจะขาย

ก็ยังมีกระบวนการอีกมากมายในการ

บรรจุใส่ถุงขนาดต่าง	 ๆ	 พร้อมปะยี่ห้อ

เพื่อโฆษณา	แล้วจึงไปวางจำาหน่าย

ตามห ้าง	 เราจึงได ้ รับประทานแต ่

ข้าวเก่าเก็บ	หุงแล้วไม่หอมไม่เหนียว

เหมอืนข้าวใหม่	 ๆ	 จากท้องนา	 เคยอจิฉา	

ชาวนาผู้ใช้แรงงานนั่งรถทัวร์กลับเข้า

กรงุฯ	 หลงัเทศกาลปีใหม่	 หรือสงกรานต์	

หอบกระสอบข้าวคนละถุง	 นั่นแหละ

ข ้าวใหม ่ทั้ งนั้น	 หุงสุกแล ้วทั้ งหอม

ทั้งเหนียวเพราะมียาง	 ก็ได้แต่ปลอบใจ

ตัวเองว่า...	“นับประสาอะไรกับข้าวจะ

ให้มียาง คนเราทุกวันนี้ก็เถอะ	จะหา

มียางนั้นแสนยาก...ครับ...ยางอาย...”

 

	 เพื่อน	 ๆ	 ผู ้ เขียนหลายคน	

ได้ดิบได้ดีเพราะข้าวก้นบาตร ต้องต่ืน

แต่เช้าเดินตามหลวงพี่	 หลวงพ่อ	 ออก

บิณฑบาต	ก ่อนไปโรงเรียนก็อาศัย

ข้ าวก ้นบาตรนี่ แหละประทั งชี วิ ต	

แต ่ก็สามารถเรียนจบมหาวิทยาลัย	

ออกมาเป ็นเจ ้าคนนายคน	 การได ้

อาศัยวัดกินอยู ่หลับนอนนั้น	 ครบ

องค ์ประกอบของสถาบัน ท้ั งสาม	

คือ	บวร	(บ ้าน	วัด	โรงเรียน)	จึงถูก

หล ่ อหลอมให ้ประ เสริ ฐ 	 เ ลิ ศลำ้ า	

สมความหมายของคำาว่าบวร	 ผู้เขียน

รู ้สึกปิติ	 เมื่อเห็นภาพข่าวโทรทัศน์

ท่ีชาวเนปาล	 ใช ้คำ า ทักทายกันว ่ า	

อายุบวร ครับไม ่ ใช ่อวยพรให ้อายุ

ยื นยาว เท่านั้ น 	 แต่ต ้ อ ง เป ็ นคนดี	

คนประเสริฐด้วย...

	 ขอส่งท้ายด้วยการอัญเชิญพระ

ราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ	เกี่ยวกับเรื่องข้าว...

“ข้าวต้องปลูก	คนไทยต้อง

ปลูกข้าวกิน	เรื่องข้าวไม่ใช่

เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น	

แต่เป็นวถีิชวีติของคนไทยด้วย	

คนไทยต้องกนิข้าว	ข้าวคอืชวีติ	

และจิตวิญญาณของคนไทย	

ข้าวจึงผูกพันคนไทยไว้เหมือน

สายเลือด...เหมือนชีวิต”

ภาพประกอบ	:		www.google.co.th	,	www.ibtv99.com	,	www.mcot.net	,	www.thaiscooter.com	
	 	 www.chiangmainews.co.th	,	www.dailynews.co.th	,	www.khaosod.co.th		
	 	 www.thairath.co.th	,	www.oknation.net	,	www.perfectdish.blogspot.com	
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ก	 ารบรโิภคนำา้ดืม่		นำา้แขง็		และไอศกรมี
 จึงช่วยดับกระหายคลายร้อนได้		แต่
ต้องรู้จักการบริโภคให้ปลอดภัย	เนื่องจาก
หากมีการปนเปื ้อนในขั้นตอนการผลิต
และการเก็บรักษาที่ไม่ดี	เชื้อที่ปนเปื้อน
จะเจริญเติบโตได้เร็ว	ซึ่งเชื้อจุลินทรีย ์
ที่ก่อให้เกิดโรคและพบบ่อยในหน้าร้อน	
ได้แก่	เชื้อแซลโมเนลล่า	วิบริโอ	อี.โคไล	
และ	 สแตฟฟิโลคอคคัสออเรียส	 เป็นต้น	
อันเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดอาการ
คลื่นไส้	 อาเจียน	 และโรคอุจจาระร่วง	
ดงันัน้	ภญ.ศรนีวล	กรกชกร	รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการอาหารและยา	 จึงฝากเตือนภยั	
โดยเผยแพร่ข่าวให้ผู ้บริโภคระมัดระวัง	
ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร	 โดย
การเลือกซื้อนำ้าดื่ม	ควรเลือกภาชนะบรรจุ
ที่สะอาดและปิดสนิท	ไม่รั่วซึม	หรือมีรอย
สกปรก	 ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้	 ลักษณะ
ของนำ้าที่บรรจุต้องใสสะอาด	 ไม่มีตะกอน	
ไม่มีสี	กลิ่น	รสที่ผิดปกติ	ส่วนนำ้าแข็ง	หาก
เป็นนำ้าแข็งหลอดที่บรรจุถุง	 ควรสังเกต
รายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน	 เช่น	
เครื่องหมาย	อย.	พร้อมเลขสารบบอาหาร	
13	 หลัก	 และข้อความว่า	 “นำ้าแข็งใช	้
รับประทานได้”	 ด้วยตัวอักษรสีนำ้าเงิน
ส ่วนนำ้ าแข็งหลอดที่ ตักแบ ่งขายตาม
ร้านค้า	 ร้านอาหารท่ัวไป	 จะเป็นนำ้าแข็ง
ที่จำาหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก	 ผู ้บริโภค
ควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุ
นำ้าแข็งซ่ึงต้องถูกลักษณะ	 ไม่มีการใส่
นำ้าแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น	 โดย

ก้อนนำ้าแข็งเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าต้อง
มคีวามใสสะอาด	 ปราศจากเศษฝุน่ละออง	
ปนเป้ือน	 หากเป็นนำา้แขง็ซอง	 ควรซือ้มา	
บรโิภคทัง้ก้อนโดยนำามาล้างนำา้ก่อนทบุหรือ
บดแล้วนำาใส่ในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด	
สำาหรับไอศกรีม	 ภาชนะบรรจุต้องสะอาด
และปิดสนิท	 ไม ่ฉีกขาด	 (ไอศกรีมไม ่
รั่วซึมออกมา)	 ส ่วนไอศกรีมประเภท
ตักขาย	 ตัวไอศกรีมต้องไม่มีสี	 กลิ่น	 รส	
ผิดปกติ	และไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือน
เคยละลายมาแล้ว	 และผู ้บริโภคต้องดู
สุขลักษณะของผู้ขายด้วย	 ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองของเล็บมือ	 การแต่งกาย	 ภาชนะท่ี
ใช้ใส่ไอศกรีมก็ต้องสะอาดด้วย	 อ่านแล้ว
อย่าลมืปฏบัิตกินัด้วยค่ะ	เกบ็ข่าวอยากเหน็	
ทุกท่านบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย...
	 	 กลับมาที่ข่าวเรื่องนำ้ามันทอดซำ้า
กันบ้าง	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	อย.	ได้เผยแพร่ข่าว
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยจาก
การใช้นำา้มนัทอดซำา้	 โดยปฏบัิตงิานร่วมกับ	
หน ่ วย เคลื่ อน ท่ี เพื่ อความปลอดภั ย
ด้านอาหารของ	อย.	และหน่วยเคลื่อนที่ฯ	
ในส่วนภูมิภาค	 12	 ศูนย์	 ได้จัดกิจกรรม
รณรงค์ลดการใช้นำ้ามันทอดซำ้าจากพ่อค้า
แม่ค้าท่ัวประเทศ	 เพราะนำ้ามันทอดซำ้า
จากการทอดอาหารมีสารโพลาร์	 ซ่ึงเป็น
ส า รที่ อ า จทำ า ให ้ เ กิ ด โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือด	ความดันโลหิตสูง	ซำ้าร ้าย
เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งด้วย	อย.	จึงได้
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	
347	พ.ศ.	2555	 เรื่อง	วิธีการผลิตอาหาร		
ที่ใช้นำ้ามันทอดซำ้า	 โดยผู้ผลิตหรือผู ้ขาย	
อาหารที่มีการใช ้นำ้ ามันทอดซำ้ า 	ซึ่ งมี
สารโพลาร์เกินร้อยละ	 25	 ของนำ้าหนัก	
จะต้องได้รบัโทษปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท	
ประกาศฯ	 ฉบับดังกล่าว	 มีผลบังคับใช้
แล้วตั้งแต่วันที่	13	มีนาคม	2556..

              

	 	 บอกเล่าข่าวเกี่ยวกับอาหาร
ไปแล้ว	2	ข ่าว	ยังมีข ่าวเกี่ยวกับวัตถุ
ออกฤทธิใ์ห้ทราบค่ะ	นพ.บญุชยั	สมบรูณ์สขุ	
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	
เกรงว่าประชาชนจะตกเป็นเหยือ่สารฟีนา
ซแีพม	(Phenazepam)	ซึ่งมีฤทธิ์ร้ายแรง	
ถึ งขั้ น เสียชี วิต 	 หลั งพบการลักลอบ
นำา เข ้าใช ้ เป ็นยานอนหลับชนิดใหม่
ทางภาคใต้	 โดยขณะนี้ได้มีการควบคุม
สารฟีนาซีแพมแล้ว	โดยออกประกาศให้
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท	 1	ห้ามมิให้
ผู้ใดผลิต	ขาย	นำาเข้า	หรือส่งออก	ยกเว้น
กระทรวงสาธารณสขุหรอืผูไ้ด้รบัมอบหมาย	
และยังห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองเว้น
แต่ได้รับอนุญาตรวมทั้งห้ามเสพด้วย	
หากฝ่าฝืนมโีทษทัง้จำาและปรบั	ซึง่ประกาศฯ	
จะมีผลใช้บังคับตามกฎหมายในเร็ววัน
นี้	 เก็บข่าวขอเตือนผู้บริโภคไม่ควรหาซื้อ
วัตถุออกฤทธิ์มาใช้เอง	โดยเฉพาะการใช้		
เพื่อลดความวิตกกังวลหรือช่วยทำาให้
นอนหลับ	ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง	
	 	 ปิดท้ายกับข่าว	 อย.	 เปิดรับ
สมัครสถานประกอบการผลิตภัณฑ ์
สุขภาพท่ีดำาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อรับรางวัล	
“อย.	ควอลิตี้	อวอร์ด	2556”	ปีนี้มอบให้	
30	รางวัล	รับสมัครจนถึง	30	 เมษายน	
2556	 และจะจัดพิธีมอบรางวัลในเดือน
กรกฎาคมนี้ค่ะ	ติดตามความคืบหน้าและ
อ่านเก็บข่าวกันได้ใหม่ในฉบับหน้า	 ขอให้
ทุกท่านหมั่นดูแลสุขภาพ	 ปราศจาก
โรคร้าย	มีสุขภาพที่ดี	 เริ่มต้นด้วยการ
บรโิภคอาหารท่ีมปีระโยชน์	ออกกำาลงักาย	
สมำ่าเสมอ	ทำาจิตใจให้แจ่มใสค่ะ...	

  แม้อ�ก�ศจะร้อนเพียงใด เก็บข่�ว ยังทำ�หน้�ที่ร�ยง�นข่�วให้ผู้อ่�นได้ทร�บเหมือนเดิมค่ะ ช่วงเดือน
     มีน�คม – เมษ�ยนปีนี้ นับว่�อ�ก�ศร้อนม�กทีเดียวค่ะ

ร้อนนี้ อย. เตือนประชาชน ระวังการบริโภคน�้าดื่ม น�้าแข็ง และไอศกรีม 
เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย 
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 “หน่อไม้ปี๊บ” จัดเป็นเครื่องเคียงที่คนไทยนิยมรับประท�นกับ
นำ้�พริกถ้วยโปรด แต่ถึงกระนั้น หน่อไม้ปี๊บก็เป็นอ�ห�รประเภทหนึ่ง
ที่ควรให้คว�มระมัดระวังก่อนรับประท�น ทำ�ไมน่ะหรือ??  ไปห�
คำ�ตอบกันเลย...

Q : 

Q&AQ&A

A :

บรโิภคหน่อไม้ป๊ีบอย่างปลอดภยั ไร้กงัวล

  เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันได้ 
     ซือ้หน่อไม้ป๊ีบมาท�ากบัข้าว 
แต่พอเปิดถุงก็ได้กลิ่นเหม็นตุ ๆ ของ
หน่อไม้ ดิฉันจึงทิ้งหน่อไม้นั้นทั้งหมด 
ไม่กล้าน�ามาท�าอาหารเกรงว่าหาก
กินเข้าไปจะเป็นโรคอาหารเป็นพิษ 
จึงขอรบกวน อย. ช่วยแนะน�าวิธี
เลือกซื้อหน่อไม้ปี ๊บอย่างปลอดภัย
ด้วยค่ะ

	 	 ในช่วงสภาพอากาศร้อนๆ			
	 	 แบบนี	้ เรือ่งทีต้่องระวงัมาก	
เป็นพเิศษคงหนไีม่พ้นเรือ่งอาหารการกนิ	
เน่ืองจากเช้ือโรคอาหารเป็นพิษ	มักจะ			
เจริญเติบโตได้ดีในช่วงอากาศร้อน		
สำาหรับเรื่อง	“หน่อไม้ป ี ๊บ”	ที่ท ่าน
ผู้อ่านได้ถามกันเข้ามาก็ต้องเพิม่ความ
ระมดัระวงัในการรบัประทาน	 เนือ่งจาก
หน่อไม้ปี ๊บเป็นอาหารที่มีความเป็น
กรดตำ่า	และหากกระบวนการผลิต
หน่อไม้ใช้ความร้อนไม่เพียงพอ	 สปอร์
จะไม่ถูกทำาลาย	และจะสร้างสารพิษ	
“ โบทู ลิ นั ม ” 	 หรื อ 	 ส า รพิ ษจ าก
เชือ้คลอสตรเิดยีม	โบทลูนิมั	(Clostridium	
botulinum)	 ขึ้นมา	 ซึ่งเป็นเชื้อท่ีทน	
ต่อความร้อน	และเจริญเติบโตได้ดี	
ในอาหารกรดตำ่าและในที่ปราศจาก
อากาศ	 โดยเชื้อดังกล่าวจะมีผลต่อ
ระบบประสาท	(Neurotoxin)	อย่าง
รุนแรง	มีอาการตั้งแต่	คลื่นไส้	อาเจียน	
เวียนศีรษะ	 ปวดท้อง	 ท้องเสีย	 ปาก	

คอ	 ลิ้นแห้ง	 ม่านตาขยาย	 หรือไม่ก็หดเล็กลงเมื่อถูกไฟส่อง	 มองเห็นภาพซ้อน	
กลืนลำาบาก	 หายใจขัด	 ตาพร่ามัว	 เป็นอัมพาต	 กล้ามเนื้ออ่อนแรง	 ระบบการ
หายใจล้มเหลว	 และเสยีชวีติในทีส่ดุ	 ดังนั้น	 เพื่อความปลอดภัยควรต้มหน่อไม้ทุก
ครั้งก่อนนำามารับประทาน	และควรเลือกซื้ออย่างระมัดระวัง	ดังนี้
          m หน่อไม้ปี๊บ :		 ควรเลือกซื้อหน่อไม้ปี๊บที่มีการปรับกรดแล้ว	จากร้านที่มี	
	 														 ป้ายรับรอง	 “ร้านนี้จำาหน่ายหน่อไม้ปี๊บปรับกรด”	 และควร
	 	 					สังเกตฉลาก	โดยจะต้องมีสถานที่ผลิต	เดือนปีที่ผลิต	หรือ
	 	 				 วันเดือนปีที ่หมดอายุ	และแสดงเลขสารบบอาหาร	
	 	 	 13	หลักในกรอบเครื ่องหมาย	อย.	รวมทั ้งปี ๊บต้อง
	 	 			อยู่ในสภาพดี	ไม่บุบ	ไม่มีรอยเขม่าไฟ	ฝาไม่บัดกรีตะกั่ว
          
 m หน่อไม้บรรจุกระป๋อง : 	ต้องแสดงฉลากถูกต้อง	เช่น	มีชื ่อที ่อยู่
	 	 	 ผู้ผลิต	วันผลิตหรือหมดอายุ	มีเลขสารบบอาหาร	13	หลัก
	 	 	 ในกรอบเครื่องหมาย	อย.	 เป็นต้น	ลักษณะกระป๋องต้อง
	 	 	 ไม่บุบ	 รอยตะเข็บไม่ปริแตก	 เพราะหากอากาศเข้าไป
	 	 	 อาจทำาให้อาหารเสียได้
 
 m หน่อไม้สด :	ควรเลือกที่มีสีใกล้เคียงธรรมชาติ	ไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก
	 	 	 เพื่อจะได้ไม่เสี่ยงต่อสารปนเปื้อน	 อาทิ	 สารฟอร์มาลิน
	 	 	 สารฟอกขาว(โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์)	เป็นต้น
   
	 	 เพียงแค่ใส่ใจในการเลือกซื้อเลือกบริโภคสักหน่อย
	 																										เราก็สามารถบริโภคหน่อไม้ได้อย่างอร่อยและปลอดภัยค่ะ
          
	 อย่าลืมนะคะ	หากท่านผู ้อ ่านมีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
อย่าเก็บไว้ในใจ	ส่งจดหมายมาถามเราที่	กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนา
ศักยภาพผู ้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24   
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000	 เรารอคำาถามของทุกท่านอยู ่	
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

ภาพจาก	:		www.knowledge.truelife.com	,	www.maangchai.com	,	www.busytrade.com

 
ภาพ	:	cuisinier@foodtravel.tv
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หล�ยคนคงเคยได้ยินได้ฟังจ�กสื่อท้ังท�งโทรทัศน์ 

วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ที่กล่�วถึงส�เหตุของก�รเสียชีวิต

ด้วย “ก�รติดเชื้อในกระแสเลือด” หรือ จ�กประสบก�รณ์

ของคนใกล้ชิดท่ีมีลูกหล�นเป็นหวัดเจ็บคอไม่ห�ย จนต้อง

นอนโรงพย�บ�ล และ แพทย์ตัดสินใจให้ย�ปฏิชีวนะที่มี

ประสิทธิภ�พสูงขึ้นผ ่�นท�งกระแสโลหิต  หรือได ้รับ

ย�ปฏิชีวนะตัวใหม่ ๆ ร�ค�แพง ทั้ง ๆ ที่เมื่อหล�ยสิบปีก่อน

ครั้นสมัยที่พ่อแม่เป็นเด็กไม่เคยต้องมีประสบก�รณ์เช่นนี้

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		สำานักยา	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 าเหตุประการหนึ่งเกิดจาก	

	 	 เชื้อแบคทีเรียมีการพัฒนา

ตวัให้สามารถต้านต่อยาปฏชิวีนะได้	

ทำาให้ยาตัวเดิมที่ เคยใช้ได ้ผลใน

อดีตไม่ได้ผล	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก				

การใช้ยาปฏชิวีนะอย่างไม่เหมาะสม	

มีพฤติกรรมการใช ้ยาพรำ่าเพร่ือ		

เกินความจำาเป็น	จนกระทั่งเชื้อ-

แบคทีเรียมีการพัฒนาจน	“ดื้อยา”	

นั่นเอง

	 หลักฐานเชิงประจักษ์ของ

การดื้อยาที่เพิ่มขึ้นอย่างหนึ่ง	คือ	

รายงานของกรมวิทยาศาสตร 	์	

การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	

ทีพ่บว่าเช้ือแบคทเีรียก่อโรคหลายตวั	

มร้ีอยละของการดือ้ยาท่ีเพ่ิมข้ึน	เช่น	

“เชื้อดื้อยา”...
สิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน

ส 	 เชือ้สเตรปโตคอ็กคสั	นวิโมเนยีอี		

(Streptococcus	 pneumoniae)	

ที่ ทำ า ให ้ เ กิ ด โรคปอดบวม 	 และ

เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น	ๆ 	ในเด็ก		

อายุตำ่ากว่า	 5	 ขวบ	 ดื้อต่อยากลุ ่ม	

เพนิซิลลินเพิ่มขึ้นจากร ้อยละ	47	
ในปี	พ.ศ.	2541	เป็นร้อยละ	64	ในปี	2553		

	 เชื้ออะซีนีโตแบคเตอร	์

บอแมนนิอาย(Acinetobactor	

baumannii)	ซึ่งเป็นสาเหตุของ

การติดเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาล	

(Nosocomial	infection)	ซึ่ง

ร ว ม ไปถึ ง 	 “ ก า รติ ด เชื้ อ ใ น

กระแสเลอืด”	ด้วยพบว่ามกีารดือ้ยา

กลุ่มคาร์บาพเีนม(Carbapenem)	

ที่สูงขึ้นอย่างมากจากร้อยละ	 2	 ในปี	 2543	 เป็นร้อยละ	 63	 ในปี	 2553	
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ภาพประกอบ	:	
               -  http://www.dreamstim.com								 -		http://www.ptcchombung.blogspot.com
	 														-		http://www.case.edu   -		http://www.quantumday.com	
       -		http://www.olhcc.edu											 -		http://www.aleas.exteen.com

และดื้อยาเซฟาโลสปอริน/ซาล-

แบคแทม(Cepha lospor in/

Salbactam)	 ซึง่เป็นยาด่านสุดท้าย	

ทีใ่ช ้ในการรกัษาเชือ้นีจ้ากรอ้ยละ	3	

ในปี 	 2543 	 เป ็ น ร ้ อยละ 	 44	

ในป ี 	 2553	และมี แนวโน ้มที่	

เพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ

	 ขณะที่ เชื้ อ แบคที เรี ยมี

พัฒนาการที่ทำาให้เกิดการดื้อต่อยา

ปฏิชีวนะมากขึ้น	 แต่การค้นพบยา

ปฏิชีวนะชนิดใหม่กลับสวนทางกัน	

มีการค้นพบเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น

อนึ่งยังพบว่าประเทศกำาลังพัฒนา

มีอัตราการดื้อต ่อยาปฏิชีวนะที่

สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว	 จึง

เป็นปัญหาที่ซำ้าเติมผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

ดือ้ยา	ทีต้่องมค่ีาใช้จ่ายในการรักษา

ที่สูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว

	 ปัญหาของเชือ้ดือ้ยาจงึเป็น	

ส่ิงท่ีเป็นปัญหาร่วมกันของเรา

ทุกคน	 ทั้งนี้การเกิดเชื้อดื้อยาอาจ

เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน	เช่น

	 m การใช้ยาไม่ครบตาม

ระยะเวลาสำาหรับการรักษา	หรือ	

ตามที่แพทย์สั่งจ่ายมาให้

 m	การ ใช ้ ย าปฏิ ชี วนะ

อย่างพรำ่าเพรื่อ	เกินความจำาเป็น

 m	การใช้ยาปฏิชีวนะตัวท่ี

ไม่เหมาะสม	กับ	โรค	หรืออาการ

 m	การรับประทานยาที่

ไม่ถูกต้องตามเวลา	 ท่ีควรได้รับ	

(รับประทานยาไม่ตรงเวลา	 หรือ	

ลืมรับประทานยา)

 m	ได ้ รั บยา ในขนาดที่

ไม่เหมาะสม	 ทำาให้ระดบัยาในเลอืด

น้อยเกนิกว่าจะทำาลายเชือ้ได้	 ทำาให้

เชื้อเกิดการพัฒนาจน	“ดื้อยา”

 m	การจั ด เ ก็ บย าที่ ไ ม ่

เหมาะสม	ทำ า ให ้ ตั วยาสำ าคัญ

ลดจำานวนลง	จนไม ่อาจมีฤทธิ์

ในการฆ่าเชื้อได้	เป็นต้น

	 ทั้ งหมดนี้ 	 จึ ง เป ็นสิ่ งที่

เราสามารถช่วยเหลือกันได้	ซึ่ง

ไม่เพียงแต่เพื่อตัวเราในปัจจุบัน

เท่านั้น	 แต่ยังส่งผลถึงลูกหลาน

ในอนาคตด้วย	เพื่อให ้คงเหลือ

ยาปฏิชีวนะที่สามารถออกฤทธิ์

ต่อเชื้อโรคได้

แนวทางง่ายๆ ทีเ่ราทกุคน

สามารถร่วมด้วยช่วยกนัได้ มดีงันี้

1.	ใช ้ยาปฏิชี วนะเท ่ าที่

จำ า เป ็ น เท ่ านั้ น 	และหาก เมื่ อ

มีการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วจะต้อง

รั บประทานต ่ อ เนื่ อ งจนหมด

ตามที่ได้รับยามาจากแพทย์	หรือ	

เภสัชกร

2.	ใช ้ยาปฏิชี วนะอย ่ าง

เหมาะสมกับเชื้อโรคที่เป็นสาเหต	ุ

โดยควรทีจ่ะพบแพทย์หรอืเภสชักร	

ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ยาปฏิชีวนะ

3.	รบัประทานยาให้ตรงตาม	

ระยะเวลา	และปฏิบัติตามที่ระบุไว้

บนฉลากยาอย่างเคร่งครัด

4 . 	เ ก็ บ ย าปฏิ ชี ว น ะ ใ ห ้

เหมาะสม	 ห ่างจากความร ้อน	

ความชื้น	 และแสงแดด	 เพื่อคง

รักษาประสิทธิภาพของยาไว้

ปัญหาเชื้อดื้อยา
เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกัน... 

ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
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 เดือนนี้ถือเป็นเดือนแห่งฤดูร้อนเลยก็ว่�ได้ เพร�ะอุณหภูมิคว�มร้อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีทีท่�ที่จะลดลงเลย 
ซึ่งส่งผลต่อสุขภ�พ และสุขอน�มัยเป็นอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะเรื่องอ�ห�รก�รกินที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เพร�ะในสภ�พ
อ�ก�ศร้อน ๆ แบบนี้ เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบท�งเดินอ�ห�ร และอ�ห�รเป็นพิษ จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะ...

เลือกบริโภคอาหาร
อย่างปลอดภัยในฤดูร้อน

	 โดยเฉพาะ	 10	 เมนูอันตรายที่

ควรหลีกเลี่ยง	ได้แก่

1. ลาบ/ก้อยดบิ	เช่น	ลาบหม	ู

ก้อยปลาดิบ

2. ยำากุ้งเต้น	

3. ยำาหอยแครง	

4. ข้าวผดัโรยเนือ้ป	ูโดยเฉพาะ	

กรณีที่ทำาในปริมาณมาก	

เช่น	อาหารกล่องแจก

5.	 อาหาร/ขนม	 ที่ราดด้วย

กะทิสด	

6.	 ขนมจีน	

7.	 ข้าวมันไก่	

8.	 ส้มตำา	

9.	 สลัดผัก	

10.	นำ้าแข็ง

นอกจากจะต ้องหลีกเลี่ ยง

เมนูอันตรายเหล่าน้ีแล้ว	 เราควรเพิ่ม

ความระมัดระวังในเรื่องความสะอาด

ที่มา	:	 http://www.dae.mi.th/JN03_10menus_summer_TH.htm	

								 http://www.	bloggang.com	,		http://www.oknation.net	

	 http://www.yiboso.com	,	http://www.	wallapaporn227.wordpress.com

ของอาหารและนำ้ าดื่มมากขึ้น เป ็น

พิ เ ศษ 	เพราะอาจมี การปน เป ื้อน

เชื้อจุลินทรีย์ ท่ีก ่อให้เกิดโรคอาหาร

เป็นพษิในช่วงหน้าร้อน	ได้แก่	เชือ้จุลนิทรย์ี	

แซลโมเนลล่า	(Salmonella)	เชื้ออี.โคไล	

(E.coli)	 และเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส	

ออเรียส	(Staphylococcus	aureus)		

ซึ่งผู้ท่ีรับเชื้อโรคเหล่านี้มักจะมีอาการ

ปวดท้อง	อาเจียน		ท้องร่วง	บางครั้งอาจ

ปวดศีรษะ	ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว	ในราย

ท่ีอุจจาระร่วงมาก	ๆ	อาจช็อกหมดสต	ิ

และเสยีชวีติจากการขาดนำา้และเกลอืแร่	

ได้	 หรือหากเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจ

ทำาให้เสียชีวิตจากภาวะโลหิตเป็นพิษ

ได้	ดังนั้น	เพื่อความปลอดภัยในการ

บริโภคอาหาร	จึงควรยึดหลัก	“กินร้อน	

ช้อนกลาง	ล้างมือ”	ส่วนนำ้าดื่ม	นำ้าแข็ง	

แนะนำาให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ ่านการ

ขออนุญาตจาก	อย.	โดยจะมีเลขสารบบ

อาหารในกรอบเค ร่ืองหมาย	 อย.	

รวมทั้งควรสังเกตลักษณะของนำ้าดื่ม

และนำ้าแข็ง	โดยจะต้องใส	ไม่มีตะกอน	

ไม่มีสี	ไม่มีกลิ่น	หรือไม่มีรสผิดปกติ

เพียงหลีกเลี่ยงเมนูอันตราย	

และเพิ่มความระมัดระวังในการกิน				

ก็สามารถ	 enjoy	 eating	 ได้อย่าง 

สบาย	ๆ	แล้วล่ะค่ะ

ภาพ	:	www.siamgoodlife.com
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เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1)  

	 ที่ได้เกริ่นไว้เมื่อฉบับที่แล้วว่า

จะนำาเกณฑ์การให้คะแนนการประกวด	

อย.น้อย เพื่อแก้ไขัญหาสุขภาพใน

โรงเรียน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	

สำาหรับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	

ออกมาให้น้อง	 ๆ	 อย.น้อย	 ได้เห็น	

หัวข ้อและประเด็นในการพิจารณา		

เป็นอย่างไร	จะยากหรือง่ายนั้น	ก็มีอยู่

ด้วยกัน	 3	 หัวข้อใหญ่	 10	 หัวข้อย่อย				

ในการพิจารณา	ดังนี้ค่ะ

 หัวข้อท่ี 1	โครงงานแก้ไขปัญหา	

ด้านสุขภาพ	ประเด็นพิจารณา	

	 	 1.1	 มีการวิเคราะห์ปัญหา

ด้านสุขภาพในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ	

	 	 1.2		มีกิจกรรมในการแก้ไข

ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก	

	 	 1.3		มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม

สร้างสรรค์โดยพิจารณาจากสื่อหรือ

กิจกรรมที่นำามาใช้	

	 	 1.4		มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

การดำาเนินโครงงาน	 ข้อเสนอแนะ													

การพัฒนาปรับปรุงโครงงาน	

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

 หัวข้อที ่2	การนำาเสนอประเด็น	

พิจารณา	

	 	 2.1	 มีเทคนิคการนำาเสนอ

และการใช้สื่อที่น่าสนใจ	 สร้างความ

ประทับใจให้ผู้ชม	

	 	 2.2	 มีการประสานงาน	

แบ่งหน้าที่ ในการนำาเสนอ	 มีความ

ต่อเนื่องในการนำาเสนอดี	ไม่ติดขัด

	 	 2.3	 มกีารใช้ภาษาทีเ่หมาะสม	

ใช้ถ้อยคำาและภาษาในการนำาเสนอท่ี

ถูกต้องตลอดการนำาเสนอ	

	 	 2.4		รักษาเวลาในการนำาเสนอ	

 หัวข้อที่ 3	 ความรู้ด้านความ

ปลอดภยัในการบรโิภค	 (สำาหรบัหวัข้อนี้	

คณะกรรมการจะซักถามนักเรียนที่นำา

เสนอโครงงาน)	ประเด็นพิจารณา	

	 	 3.1		ความถูกต้องในการ

ตอบข้อซักถาม

	 	 3.2		ต อ บ ข ้ อ ซั ก ถ า ม

ได้ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาทุก

ประเด็น	

พวกเราชาว	 อย.น้อย	 ทำาเป็นประจำา

อยู่แล้ว	สบายมาก	Fighting	!!!!!	

 สำ า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

พฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่โดยอาศัย

เครือข่าย	 ขณะนี้เครือข่ายบริการที่	 4		

มีความคืบหน้าการดำาเนินงานมากจนถึง

ขั้นตอนการตัดสินคัดเลือกเครือข ่าย

การดำ า เนิ น งานคุ ้ มครองผู ้ บ ริ โภค	

ด้านผลิตภัณฑ์สุภาพต้นแบบได้แล้ว		

	 โ ดยสำ านั ก ง านสาธารณสุ ข

จังหวัดสระบุรี	 ในฐานะผู้แทนเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เครื อ ข่ายบริ ก า รที่ 	 4 	 ไ ด ้ จั ด เวท	ี	

แลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ ให ้กับ เครือข ่ าย

การดำาเนินงานคุ ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 เมื่อวันที่	 26	 –	 27	

มีนาคม	2556	ณ	โรงแรมริเวอร์วิว	เพลส	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เพื่อพิจารณา

คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

โรงพยาบาลส ่ ง เส ริมสุขภาพตำาบล	

และองค์กรภาคประชาชนที่ดำาเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	



ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 ประจำ�เดือนเมษ�ยน 2556หน้าต่อ
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m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

มีตัวยาหรือสารเคมีมากมายที่แฝงเข้ามา
อาจท�าให้เกิดการแพ้ได้”
 ในตอนท้าย...คุณปอยสรุปไว้
อย่างน่าคิดว่า...“ชีวิตเราเกิดมามีแค่
ชีวิตเดียว	 เราควรเลือกสิ่ ง ท่ีดี ท่ีสุด
ในการดูแลตัวเราเองไม่เช่นนั้นต่อไป
เราจะเสียใจในภายหลังได้	 หากเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ”	
	 ค ่ะและนี่ เป ็นเพียงแค ่ เสียง
ส ะท ้ อนส ่วนหนึ่ ง ที่ ถ ่ายทอดผ ่าน
นักแสดงเท่านั้น	 แล้วคุณล่ะมีอะไรที่จะ
มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เช่นนี้	 เพื่อ
เป็นอุทาหรณ์ข้อคิดเตือนใจให้สังคม
ได้รับรู้	 ไม่ยากเลยค่ะ	 เพราะโครงการ
ประกวดภาพยนตร์สั้น	 “อย่าหลงเชื่อ
ง่าย”	 ได้เปิดโอกาสแก่ทุกท่านแล้ว	 โดย
มีเงินรางวัลพร้อมโล่และใบประกาศ
เกียรติคุณ	จำานวน	5	รางวัล	ซึ่งผู้ที่ชนะ
การประกวด	รางวัลที่	1	จะได้รับเงินสด	

เพื่อเป ็นต ้นแบบเครือข ่ายคุ ้มครอง

ผู ้ บ ริ โ ภ คด ้ า น ผลิ ต ภั ณฑ ์ สุ ข ภ าพ	

นับว ่ า เป ็น เครือข ่ ายบริการแรกที่

คัดเลือกโครงการดีเด่นเสร็จสิ้น	 ในฉบับ

ต่อ	ๆ	ไปจะได้รายงานความคืบหน้าของ

เครือข่ายบริการอ่ืน	ๆ	โปรดติดตามกัน

นะคะ

 ในส่วนของกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน	 ซึ่งดำาเนินงาน

โดยคณะทำางานภาคประชาชน	 ได้จัด

ทำาโครงการเสริมสร ้างความรู ้สู ้ภัย

นำ้ามันทอดซำ้า	 รู ้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริง	 เป็นการ

ดำาเนินการร่วมกันระหว่างสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 คณะทำางาน	

ภาคประชาชน	 และเครือข่ายเพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ผู้บริโภครู้จักเลือก

ใช้นำ้ามันทอดอาหารอย่างเหมาะสม	 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ใช้นำ้ามัน

ทอดซำ้า	และมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้าง

เกินจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการสังเกต	เฝ้าระวัง	และรู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง	 โดยกำาหนดจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะทำางาน	

และเครือข่ายของคณะทำางานในเดือนพฤษภาคม	 หรือมิถุนายน	 ที่จะถึงพร้อม

จัดเตรียมสื่อเผยแพร ่ที่สนับสนุนการดำาเนินงานสำาหรับคณะทำางานและ

เครือข่ายด้วย

50,000	 บาท	 	 รางวัลที่	 2	 เงินสด	
25,000	 บาท	 รางวัลที่ 	 3	 เงินสด	
10,000	 บาท	 และรางวัลชมเชยอีก	
2	รางวัล	ๆ	ละ	5,000	บาท		รวมเงิน
รางวัลทั้งสิ้น	95,000	บาท		
	 กจิกรรมในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์		
เพื่ อต ้องการให ้ ผู ้บ ริ โภคเข ้ามามี
ส ่วนร่วมโดยการถ่ายทอดความคิด	
พฤติกรรม	 ผลกระทบ	 และรณรงค์
เตือนภัยมิให ้ผู ้บริโภคหลงเชื่อการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ โอ ้อวด
เกินจริง	 ทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือ
บุคคลใกล ้ ตัวผ ่านทางเลนส ์กล ้อง
บัน ทึ กภาพ เคลื่ อ น ไหว 		โ ดยนำ า
ประเด็นปัญหาที่ผู ้บริโภคมักพบเจอ
จากการหลงเชื่อโฆษณาที่ โอ ้อวด
เกินจริง	 ไม่ว่าจะเป็น	 กาแฟอ้างลด
ความอ้วน	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
เก ้ าอี้ ไฟฟ ้ าสถิ ตที่ อ ้ า ง รั กษา โรค	
เครื่องสำาอาง	อ ้างทำาให ้หน ้าขาว	
ย าแผน โบร าณและ เ ค รื่ อ ง ด่ื ม ที่

โฆษณาอวดอ้างว ่าเสริมสุขภาพด้วย
สารอาหารต่าง	 ๆ	 โดยอ้างรกัษาโรคเรือ้รงั	
หรือโรคร ้ายแรง	 รวมทั้ งประเด็นที่
ผู ้บริโภคยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับสรรพคุณ
ของผลิตภัณฑ์นั้น	ๆ	เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และเพื่อให้ผู้บริโภค
รู ้เท่าทันโฆษณา	 ไม่ว่าจะพบโฆษณา
ในสื่อใด	 ก็สามารถวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลใด
เป็นขอ้มลูทีไ่มน่า่เชือ่ถอื	 จะได้ไม่เลือกซื้อ	
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีโฆษณานั้น	 เพื่อให้
เกิดพฤติกรรมการบริ โภคที่ถูกต้อง	
เหมาะสม	และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	
	 ผู ้สนใจสามารถส่งผลงานได้
ตั้งแต่บัดนี้ถึง	 31	 พฤษภาคม	 2556	
ดาวน์โหลดใบสมคัรและดูผลการประกวด
ได้ที่	Facebook	Fanpage	:	Fda	Thai	
หรอืทางเวบ็ไซต์	www.fussyhome.com 
โดยจะตัดสินการประกวดกัน	 ในวันที่	 5	
กรกฎาคม	 2556	 หากเรื่องราวใดได้รับ
รางวัลอย่างไร	อย.	Report	ก็จะนำามา
เล่าให้ฟังอย่างแน่นอน.....
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	 ดร.นพ.ปฐม	 สวรรค ์ป ัญญาเลิศ	 รองเลขาธิการฯ	 อย.	 เป ็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

การผลิตยาแผนปัจจุบัน	 (GMP)	 ครั้งที่	 2	 จัดโดย	 สำานักยา	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ณ	โรงแรม	รามา	การ์เด้นส์	กรุงเทพฯ	

ระหว่างวันที่	25-26	มีนาคม	2556

การประชมุเพือ่พฒันาและยกระดบัมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP) 

 นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	รองเลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การปฏิบัติตามบทบัญญัติ

เครื่องสำาอางอาเซียน”	 จัดโดย	 สำานักควบคุมเครื่องสำาอางและวัตถุอันตราย	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา		

ณ	โรงแรมริชมอนด์	จ.นนทบุรี	ระหว่างวันที่	25-26	มีนาคม	2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามบทบัญญัติเครื่องส�าอางอาเซียน”
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		 ภญ.ศรีนวล	กรกชกร	รองเลขาธิการฯ	อย.	นำาทีมเจ้าหน้าที่	อย.	พร้อมรถโมบายยูนิต	ตวรจตลาดนัดกระทรวง

สาธารณสุข	 เฝ้าระวังการใช้นำ้ามันทอดซำ้า	 รณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าตระหนักถึงพิษภัยจากการใช้นำ้ามันทอดซำ้า	 เสี่ยงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือด	โรคความดันโลหิตสูง	และโรคมะเร็ง	เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2556

อย. รณรงค์ เฝ้าระวังการใช้น�้ามันทอดซ�้า

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผลักดันยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ
	 นพ.ประดิษฐ	 สินธวณรงค์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อผลักดันยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ	ระหว่าง	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	อย.	พร้อมด้วย	
ดร.นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ	รองเลขาธิการฯ	อย.	กับ	นพ.สมชัย	นิจพานิช	อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก	 พร้อมด้วย	 นพ.ปภัสสร	 เจียมบุญศรี	 รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 และ	
นพ.นิพนธ์	 โพธิ์พัฒนชัย	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 พร้อมด้วย	นายมงคล	 เจนจิตตกุิล	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ณ	ห้องประชมุ	2	ชัน้	2	อาคาร	1		ตึกกระทรวงสาธารณสขุ	เมือ่วนัท่ี	11	มนีาคม	2556		


