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นางสาวกรกมล		พิพัฒน์ภูมิ	 นางสาวนันทิยา		ถวายทรัพย์	
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จากการประกวดระดบัเขต	ภาค	ประเทศ	มากมายหลายรางวลั	จากนัน้กพ็าสือ่มวลชน
เข้าชมการผลิตอาหารพื้นเมือง	 ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา	 ทั้งใน
แบบมาตรฐาน	 GMP	 และ	 Primary	 GMP	 ให้สื่อมวลชนได้เห็นการผลิตอาหาร
ในสถานทีจ่รงิ	 ทัง้ขนาดใหญ่	 ทีม่กีารส่งออกไปขายต่างประเทศ	 (GMP)	 และ	 ขนาดเล็ก
แบบการผลิตในครัวเรือน	(Primary	GMP)	เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่า	แม้มี
ความแตกต่างในขนาดกิจการ	 แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ	 มาตรฐานความปลอดภัย	 และ
ความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาหาร	 ที่ผู ้บริโภคจะได้รับเมื่อซื้ออาหารที่มี
เลขสารบบอาหารและฉลากที่ถูกต้องครบถ้วนครับ

	 สุดท้ายก็เป็นการพักผ่อนชื่นชมความสวยงามของทะเลใต้	หาดทรายขาว	ๆ	
นำ้าทะเลใส	ๆ	และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากับสื่อมวลชน	ทั้งกีฬาและเกมส์สนุก	ๆ	เป็นการศึกษาดูงานและ		
พักผ่อนที่ทุกคนมีความสุข	 เพื่อกลับมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละท่านต่อไป

	 ลากันเท่านี้ก่อน	พบกันฉบับหน้าครับ	

	 นเดือนเมษายนนี้	สำานักงานคณะกรรมการ	
	 อาหารและยา	ได้มีโอกาสนำาพี่น้องสื่อมวลชน	
สายกระทรวงสาธารณสุขล่องใต้ไปศึกษาดูการ
ดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนของ	จ.ภูเก็ต	
ภายใต้การดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	 สสจ.ภูเก็ต	 และองค์กรปกครอง	
ส่วนท้องถิ่นใน	 จ.ภูเก็ต	 ผ่าน	 อสม.	 ซึ่งมีผลการ
ดำาเนินงานเข้มแข็ง	เกิดประโยชน์ในการส่งเสริม	
สุขภาพของพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ที่น ่าชื่นชม
และเอาเป็นแบบอย่าง	 จนสามารถคว้ารางวัล
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 มื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา 
 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
(อย.)	ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน	หรอื	Press	
Tour	 เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง	อย.	
กับสื่อมวลชน	โดยนำาคณะผูบ้รหิารและสือ่มวลชน	
จำานวน	 81	 คน	 ศึกษาดูงานที่	 จ.ภูเก็ต	 และ	
จ.พังงา	อย.Report	จึงขอเก็บบรรยากาศ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้	มาเล่าสู่กันฟัง.....		

เร่ิมวันแรก 2 เมษายน 2557 
นพ.บญุชยั	 สมบรูณ์สขุ	 เลขาธกิารคณะกรรมการ	
อาหารและยา	 นำาทีมผู้บริหารพร้อมสื่อมวลชน

ลงพื้ นที่ 	 จ .ภู เก็ ต 	 เยี่ ยมชมกระบวนการ
ผลิตอาหารพื้นเมืองภาคใต้	 ณ	 ร้านคุณแม่จู ้	
ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากว่า	 70	 ปี	 มี
ผลติภณัฑ์แกงไตปลา	นำา้พรกิกุง้เสียบ	ขนมเต้าส้อ
ซึ่งได ้รับมาตรฐานจีเอ็มพี	 (GMP),	ฮาลาล,	
การรับรองคุณภาพและความอร่อยเชลล์ชวนชิม
และปัจจุบันได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
โอทอป	 5	 ดาว	 จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	 ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นของฝากที่ได้รับความ
นิยมจากนักท ่องเที่ยวจำานวนมากมีขายทั้ง
ในประเทศและส่งออกในแถบเอเซียและยุโรป	

มูลค่าการส่งออกสูงกว่า	 200	 ล้านบาทต่อปี
จากนั้นเมื่อเสร็จจากการดูงานแล้ว	ช่วงเย็น
เรามีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง	อย.	กับ
ส่ือมวลชน		ได้แก่	ฟุตบอลชายหาด	โดยผู้เล่น
ฝ่ายชาย	ทีม	อย.	และทีมสื่อมวลชน	ผลการ
แข่งขันเฉือนกันที่ลูกโทษ	โดย	อย.	เป็นฝ่ายชนะ	
ฝ่ายสือ่แซวว่า	อย.	ปล้นชยัชนะด้วยการยงิลกูโทษ	
ฮา....	ส่วนฝ่ายหญิงเล่นเกมนางฟ้าลอดห่วง	
ส่ือมวลชนเป็นฝ ่ายชนะด้วยวัยที่ เอ ๊าะกว ่า
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รับมือแสงแดด 
ด้วยครีมกันแดด
รับมือแสงแดด 

ด้วยครีมกันแดด
รับมือแสงแดด 

ด้วยครีมกันแดด

แสงแดดในช่วงหน้าร้อน	 โดยเฉพาะเดือนเมษายนที่นับว่าเป็นเดือนที่ร้อน

ที่สุดของปี	 ซึ่งถือเป็นภัยใกล้ตัวที่หลีกเลี่ยงได้ยาก	 เพราะนอกจากจะทำาให้ผิวคลำ้า	

แสบ	ร้อนแล้ว	ยังส่งผลในระยะยาวอีก	เช่น	ผิวแก่ก่อนวัย	หรือมะเร็งผิวหนัง	วิธีง่าย	ๆ 	

ที่จะช่วยให้ผิวหนังถูกแสงแดดน้อยลง	คือ	ครีมกันแดด	โดย	สังเกตจากค่า	Sun	

Protection	Factor	 (SPF)	ซึ่งเป็นตัวบอกถึงประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด	

เช่น	ปกติคนเราโดนแสงแดดได้นาน	10	นาที	ถึงจะมีอาการปวดแสบ	ปวดร้อน	หรือ

อาการผิวหนังไหม้	 แต่เมื่อทาเครื่องสำาอางที่ผสมสารป้องกันแสงแดดที่มีค่า	 SPF	 15	

บนผิวหนัง	ก็จะสามารถถูกแสงแดดได้นานถึง	15	เท่า	ซึ่งก็คือ	150	นาที

สำาหรับการใช้	 SPF	 ให้มีประสิทธิภาพ	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง	 เช่น	

มีเหงื่อออก	 ระหว่างทำากิจกรรมกลางแจ้ง	 ว่ายนำ้า	 หรือทำากิจกรรมใดก็แล้วแต่

ที่ทำาให้เครื่องสำาอางถูกชะล้าง	 ออกจากผิวหนัง	 ควรทาเครื่องสำาอางซำ้าบ่อย	 ๆ	 ทุก	

2	 ชั่วโมง	 อีกทั้งควรใช้เครื่องสำาอางป้องกันแสงแดดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	

ปริมาณแสงแดด	เช่น	ถ้าทำางานในสำานักงานควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า	SPF	15	

ก็เพียงพอแล้ว	 แต่ถ้าอยู่ในแสงแดดจ้าเป็นเวลานาน	 ๆ	 ครีมกันแดดที่มีค่า	 SPF	

ยิ่งมากยิ่งทำาให้สามารถทนต่อแสงแดดได้นานขึ้น	ทั้งนี้	ในปัจจุบัน	ค่า	SPF	ที่กำาหนด

ให้ใช้ไม่เกิน	SPF	50	อย่างไรก็ดี	 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพ้ผลิตภัณฑ์	

ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้	 โดยทาบริเวณใต้ท้องแขน	24-48	ชม.	ถ้าไม่มีอาการ						

ผิดปกติใด	ๆ	ก็สามารถใช้ได้

	 แต่การใช้ครมีกนัแดดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพยีงพอ	 อาจใช้วธิอีืน่ร่วมด้วย	 เช่น	 หลกีเลีย่งการอยูก่ลางแจ้งในช่วงทีแ่สงแดดจ้า	

คือ	ช่วงเวลา	10.00	-16.00	น.	หากจำาเป็นก็ควรอยู่กลางแจ้งในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด	หรืออยู่ในร่มเงา	เมื่ออยู่กลางแจ้งควรสวมหมวก

ปีกกว้าง	สวมเสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายมิดชิด	รวมทั้งสวมแว่นกันแดด	ง่าย	ๆ	เท่านี้ก็สามารถปกป้องผิวของเราได้ดียิ่งขึ้น 



อย.ดอทคอมกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วงจรปิด ฉลากหวาน มัน เค็ม

ใ

ฉายแล้ว ฉายแล้ว !! VTR 
เรื่องฉลากหวาน มัน เค็ม ของ อย. 
ให ้ความรู ้กับผู ้บริ โภคที่สัญจร
ไปมา ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
และสถานีขนส่งเอกมัย
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	 นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ ่านมา		

	 หากใครได้ใช ้บริการสถานีขนส่ง

สายใต้ใหม่	 และสถานีขนส่งเอกมัย	 ก็จะ

ได้พบเหน็	 โทรทศัน์วงจรปิด	 เผยแพร่ความรู้

ให้แก่ผู้บริโภคที่สัญจรไปมา	โดยนำาเสนอ

ในรูปแบบสปอตเกี่ยวกับการอ่านฉลาก

หวาน	 มัน	 เค็ม	 ความยาว	 60	 วินาท	ี

ฉายวนไปเวยีนมาไม่ตำา่กว่า	 1,200	 ครัง้	 !!

เป็นระยะเวลา	 25	 วันในช่วงเทศกาล

สงกรานต์	 (เมษายน	 2557)	 ซึ่งจะเป็น

ช่วงทีม่ปีระชาชนใช้บรกิารสถานขีนส่งมวลชน		

เป็นจำานวนมาก

ทางทีมงาน	อย.ดอทคอม	บังเอิ๊ญ	!!	ต้องกลับภูธร	ในช่วงนั้นพอดี	จึงได้ไปเห็นมาเต็ม	ๆ 	เลยแอบถ่ายมาให้พี่น้องได้เห็น

กับตา	เผื่อจะผ่านไปละแวกนั้นก็อย่าลืมหยุดดู	เพื่อรับความรู้ที่ทาง	อย.	ของเรา	ปรารถนาดีมอบให้กับผู้บริโภคกันด้วยจ้า	!!		

สถ�นีขนส่งส�ยใต้ใหม่

สถ�นีขนส่งเอกมัย
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กินเป็นใช้เป็น โดย	ภก.วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

ยาทางสตู-ินรเีวช
(ยาจากสมนุไพร : ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต.ิ.. ตอนที่ 8)

ใ

ย�ที่ใช้ท�งสูติ-นรีเวช มักเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น 
เจตมูลเพลิงแดง ดีปลี ขิง ไพล พริกไทยล่อน (พริกไทยข�ว) 

ว่�นชักมดลูก (ว่�นมห�เมฆ) และส�รเคมี เช่น ก�รบูร พิมเสน ส�รส้ม 
ชือ่ตำ�รบัย� จงึบ่งบอกถงึคว�มร้อนแรง เช่น ไฟประลยักัลป์ ไฟห้�กอง ฯลฯ 

ก�รใช้ย�แผนไทย จึงไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลน�น เนื่องจ�ก
อ�จเกิดก�รสะสมจนเกิดเป็นพิษได้ และต้องระมัดระวังในผู้ป่วย

ที่มีคว�มผิดปกติ ของตับ และไต

	 นบรรดายาสมุนไพร	หรือยาแผนไทย	มียาที่ใช ้เกี่ยวกับสตรีมากมาย	โดยเฉพาะ	
	 กลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	 ดังจะเห็นได้จากการโฆษณายากลุ่มนี้	 ด้วย
คำาที่ค่อนข้างจะโดน	 “ผู้หญิง	 ต้องสวยจากข้างใน”	 เล่นเอาบรรดาคุณสุภาพสตรี	 ต่าง
พากันควัก	 (กระเป๋า)	 จากข้างในออกมา	 (จ่าย)	 ข้างนอก	 เพื่อซื้อหาความงามกันอย่าง
ไม่บันยะบันยัง	ทั้ง	ๆ	ที่ยาในกลุ่มนี้	ได้รับการคัดเข้าบัญชียาหลักฯ	เพียง	6	ตำารับ	เพื่อรักษา
อาการโรคประจำาเดือน	(ระดู)	มาไม่ปกติ	มากไปน้อยไป	การช่วยขับนำ้าคาวปลาของสตรี
หลังคลอด	ตลอดจนยาที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่	เร็วขึ้น	ได้แก่
 1. ยาประสะไพล	มีทั้งชนิดผง	ลูกกลอน	และแคปซูล	
  ตัวยาส�าคัญ	เหง้าไพร	การบูร	และสมุนไพรอื่นๆ	อีก	10	ชนิด
  สรรพคุณ	รกัษาระดไูม่สมำา่เสมอ	มาน้อยกว่าปกต	ิบรรเทาอาการปวดประจำาเดอืน	
และขับนำ้าคาวปลา	ในสตรีหลังคลอด
  ขนาด-วิธใีช้	ละลายนำา้สกุรบัประทาน	คร้ังละ	1	กรมั	วนัละ	3	ครัง้		ก่อนอาหาร
  ข้อควรระวัง	ห้ามใช้ในสตรีหลังคลอด	หรือมีระดูมากกว่าปกติ
 2. ยาปลูกไฟธาตุ	มักทำาเป็นยาผง
  ตัวยาส�าคัญ พริกไทยล่อน	และสมุนไพรอื่นๆ	อีก	10	ชนิด
  สรรพคุณ กระตุ้นนำ้านม	กระจายเลือดลมในสตรีหลังคลอด	สมัยก่อนใช้เป็นยา
แทนการอยู่ไฟ
  ขนาด-วิธีใช้	รับประทานครั้งละ	0.5	ถึง	1.5	กรัม	วันละ	3	ครั้ง	ก่อนอาหาร
  ข้อควรระวัง	 ในสตรีตกเลือดหลังคลอด	 หญิงตั้งครรภ์	 และผู้ที่มีไข้	 ควรระวัง
หากต้องใช้ร่วมกับยากันชัก	 กลุ่ม	 Phenytoin	 และยาแก้หอบ	 Theophylline	 รวมถึง

ยาปฏิชีวนะ	Rifampicin	
 3. ยาไฟประลัยกัลป์ ทำาเป็นผง
แคปซูล	และยาเม็ด
  ตัวยาส�าคัญ	รากเจตมลูเพลงิแดง
สารส้มสะตุ	 การบูร	และสมุนไพลอื่น	ๆ	
อีก	11	ชนิด
  สรรพคุณ	 ขับนำ้าคาวปลาใน
เรือนไฟ	ช่วยให้มดลูกเข้าอู่	
  ขนาดและวิธีใช้ รับประทาน	
ครั้งละ	 1	 กรัม	 ละลายนำ้าสุก	 วันละ	 3	 ครั้ง	
ก่อนอาหาร
  ข้อควรระวัง	 ในสตรีตกเลือด
หลังคลอด	 หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้	 ห้ามใช้
ในสตรีที่ผ่าคลอด	เพราะจะทำาให้แผลหายช้า	
 4. ยาไฟห้ากอง	มีท้ังยาผง	ยาเม็ด	
และแคปซูล
  ตั วยาส� าคัญ 	 ร าก เจตมู ล
เพลิงแดง	สารส้มสะตุ	และสมุนไพล	อื่นๆ	
อีก	3	ชนิด
  สรรพคุณ	 ขับนำ้าคาวปลาใน
เรือนไฟ	ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
  ขนาด-วิธี ใช ้ 	รับประทาน
ครั้งละ	 1-1.5	 กรัม	 โดยละลายนำ้าสุก	 วันละ	
3	ครั้ง	ก่อนอาหาร
  ข้อควรระวัง	 เช ่นเดียวกัน	
ยาไฟประลัยกัลป์
 5. ยาเลือดงาม	มีทั้งชนิดยาผง	
และแคปซูล
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 ภาพ		:		www.google.co.th	,	www.sanook.com	, www.tak11382.blogspot.com	,	www.malineeherbal.blogspot.com
          		www.raisuknirundorn.com	,	www.thaicrudedrug.com	by	Sudarat	Homhual	,	www.thaiherbdd.com
											www.manager.co.th	,	www.dietza.com	,	www.insideherb.com	,	www.xn-m3ccc2arhac7bphg5a4d6b0ng.com

  ตัวยาส� าคัญ 	 ราก เจตมูล
เพลิงแดง	 เหง้าขิง	 พิมเสน	 การบูร	 และ
สมุนไพร	อื่น	ๆ	อีก	18	ชนิด
  สรรพคุณ	 บรรเทาอาการปวด
ประจำาเดอืน		ช่วยให้ประจำาเดือนมาเป็นปกติ	
และแก้มุตกิด
  ขนาด-วธิใีช้	 รบัประทานครัง้ละ	
1-2	กรัม	ละลายนำ้าสุก	วันละ	3	ครั้ง	ก่อน
อาหาร
  ข้อควรระวงั	ไม่ควรรบัประทาน	
ติดต่อกันนาน	 โดยเฉพาะผู้มีความผิดปกติ
ของตับ	 ไต	 เน่ืองจากอาจเกิดการสะสมของ
การบูร
 6. ยาสตรีหลังคลอด	เป็นยาต้ม
  สมุนไพรหลัก	 ว่านชักมดลูก	
รากเจตมูลเพลิงแดง	ดอกดีปลี		เถากำาแพง	
เจ็ดชั้น	และสมุนไพรอื่นอีก	13	ชนิด
  สรรพคุณ 	 ขับนำ้ าคาวปลา	
บำารงุเลอืด	ช่วยให้มดลกูเข้าอูเ่รว็	สตรหีลงัคลอด	
ใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟ	
  ขนาด-วิธีใช้ นำาสมุนไพรใส่นำ้า
พอท่วม	ต้มด้วยไฟปานกลาง	นานครึ่งชั่วโมง	
นำาเฉพาะส่วนนำา้มารบัประทานครัง้ละ	250	มล.	
วันละ	3	ครั้ง	ก่อนอาหาร	หรือ	ดื่มแทนนำ้า
  ข้อควรระวงั	เช่นเดยีวกบั	ตำารบั	
ยาไฟประลัยกัลป์	
	 	 ยาที่ใช้ทางสูติ-นรีเวช	 มักเป็น
สมุนไพรที่มีฤทธ์ิร้อน	เช่น	เจตมูลเพลิงแดง	
ดีปลี	 ขิง	 ไพล	 พริกไทยล่อน	 (พริกไทยขาว)	
ว่านชักมดลูก	 (ว่านมหาเมฆ)	และสารเคมี	
เช่น	การบูร	พิมเสน	สารส้ม	ชื่อตำารับยา	
จงึบ่งบอกถงึความร้อนแรง	 เช่น	 ไฟประลยักลัป์
ไฟห้ากอง	ฯลฯ	การใช้ยาแผนไทย	จึงไม่ควรใช้
ติดต่อกันเป็นเวลานาน	เนื่องจากอาจเกิด
การสะสมจนเกดิเป็นพษิได้	 และต้องระมดัระวงั	
ในผู ้ป่วยที่มีความผิดปกติ	ของตับ	และไต	
สมุนไพรอื่น	ๆ	ที่ใช้เป็นยารอง	หรือยาช่วย

ในตำารับเหล่านี้	 ยังมีอีกมากมาย	 อาจแบ่ง
ตามส่วนต่าง	ๆ	ของพืชได้ดังนี้	
 1. ส่วนที่เป็นเหง้า	ได้แก่	เหง้าไพล
เหง้าขิง	 เหง้าข่า	 เหง้าว่านนำ้า	 เหง้ากระทือ	
เหง้ากระชาย	เหง้าขมิ้นอ้อย
 2. ส่วนที่เป็นหัว	 ได้แก่	 หัวหอม	
หัวกระเทียม	หัวแห้วหมู
 3. ส่วนที่เป็นดอก	ได้แก่	ดอกดีปลี
ดอกกานพล	ูดอกคำาฝอย	ดอกมะล	ิดอกพกิลุ	
ดอกบุนนาค	ดอกสารภี
 4. ส่วนที่เป็นลูก	ได้แก่	ลูกเร่วหอม	
ลูกจันทน ์ 	 ลูกผักชีล ้อม	 ลูกพิลากาสา	
พริกไทยล่อน	ฝักส้มป่อย
 5. ส่วนที่เป็นผิว-เปลือก	 ได้แก่	
ผิวมะกรูด	มะนาว	เปลือกเพกา	เปลือกมะรุม	
 6. ส่วนที่เป็นแก่น	 ได้แก่	แก่นแสม
ทะเล	แก่นกาแล	แก่นฝางเสน	แก่นขนุน
 7. ส่วนทีเ่ป็นราก ได้แก่ รากชะพลู	
เถาสะค้าน	รากและใบกะเพรา	รากชะเอมเทศ	
 8. กลุ่มโกฐ	 ได้แก่	 โกฐเชียง	 โกฐ
จุฬาลัมพา	
 9. ส่วนที่เป็นต้น	 ได้แก่	 ต้นชะพลู	
ต้นสะระแหน่	ต้นตะไคร้บ้าน
 10. อื่นๆ 	ได ้แก ่ 	เกสรบัวหลวง
เทียนดำา	เกลือสินเธาว์

	 มคีำาไทยท่ีควรแก่การทำาความเข้าใจ
  1. มุตกิด	หมายถึงโรคระดูขาว	
หรือตกขาว
  2. อยู่ไฟ	หมายถึงการนอนหรือ
นั่งผิงไฟ	 ในสตรีหลังคลอด	 มักใช้ไฟจากไม้ที่
ติดไฟง่าย	 ให้ความร้อนดี	 ไม่แตกประทุ	 เช่น	
ไม้สะแกนา	ไม้มะขาม	การอยูไ่ฟ	หมายรวมถงึ	

การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด	 เช่น	
การอบสมุนไพร	 การทับหม้อเกลือ	 การนวด	
การประคบ	ทั้งนี้	ด้วยความเชื่อว่า	ความร้อน	
จะช่วยให้มดลูกเข้าอู ่	ช่วยขับนำ้าคาวปลา	
ช่วยให้เลือดลมของสตรีหลังคลอดไหลเวียน
ดขีึน้	คำาว่า	อยูไ่ฟ	บางครัง้	ใช้คำาว่า ในเรอืนไฟ
  3. มดลูกเข้าอู ่	หมายถึงมดลูก
คืนสู่สภาพเดิม
	 พูดถึงคำาว่า	อู่	คงต้องพูดถึงคู่หูด้วย	
คือ	 เปล	 ในทางสันนิษฐาน	อู่	น่าจะเกิดก่อน
เปล	 ยืนยันได้จากคำาพังเพยหลายคำา	 เช่น	
“ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่	 ผูกอู่ตามใจผู้นอน”	
นอกจากหมายถึงท่ีนอนเด็กแล้ว	ยังหมายถึง	
แหล่งที่เกิด	เช่น	อู ่ข้าว	อู ่นำ้า	และหมายถึง	
ที่เดิม	 เช่น	มดลูกเข้าอู ่	บ้านเคยอยู่	อู ่เคย
นอน	 อู่	 นอกจากนอนสบายสำาหรับเด็ก	 คือ	
เมื่อโยกหรือไกว	จะได้ลมเย็น	และผ้าอู่ยังห่อ
กระชับตัวเด็ก	 เหมือนกับอยู่ในอ้อมกอดแม	่
การผูกอู่	 ก็ไม่ยุ่งยาก	 มีเพียงผ้าขาวม้า	 เชือก	
ก็ผูกกับเสาเรือนได ้ 	 ส ่วนแม ่ก็ เห ่กล ่อม
คอยเฝ้าระวังไม่ให้มด	หรือ	แมง	 (แมลง)		
เข้าไปไต่ตอมลูกในอู่	 ครับ	 !	 ที่พูดมาเสียยืด
ยาว	 ก็ด้วยความเป็นห่วง	 กลัวอู่	 จะจางหาย
ไปกับกาลเวลา	บอกตรง	ๆ	 (บ่องตง)	ว่า	
ชักไม่แน่ใจ	ว่าแม่ลูกอ่อนยุคอิน เทรนด์	
จะสนใจอะไรมากกว่ากันระหว่าง	มดลูก
เข้าอู่ กับ มดเข้าอู่ลูก

ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำ�เดือนเมษ�ยน 2557
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำ�เดือนเมษ�ยน 2557

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 สวัสดีแฟนเก็บข่�วทุกท่�นค่ะ เป็นไงบ้�งคะอ�ก�ศร้อน ๆ แบบนี้ รู้สึกไม่สบ�ยเนื้อ
สบ�ยตัวกันบ้�งหรือไม่คะ ยังไงก็แล้วแต่ ต้องดูแลสุขภ�พตัวเองกันบ้�ง โดยเฉพ�ะเรื่อง
ของอ�ห�ร ควรระมัดระวังคว�มสะอ�ดของอ�ห�รและนำ้�ดื่มเป็นพิเศษ ขอให้ยึดหลักปฏิบัติ
ในชีวิตประจำ�วันง่�ย ๆ ได้แก่ กินร้อน คือกินอ�ห�รที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ห�กยังไม่กิน ต้องเก็บ
ในตู้เย็นและอุ่นให้ร้อนก่อนกิน ใช้ช้อนกล�งในก�รกินอ�ห�รร่วมกัน ล้�งมือทุกครั้งก่อนกิน
อ�ห�ร และดื่มนำ้�ที่สะอ�ด เช่น นำ้�ดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหม�ย อย. นอกจ�กนี้ อย. มีคว�ม
ห่วงใยผู้บริโภค ได้ออกข่�วเตือนถึงก�รบริโภคนำ้�ดื่ม นำ้�แข็ง และไอศกรีม ช่วงหน้�ร้อนด้วย 
ย่ิงเดือนเมษ�ยนนี้ร้อนอย่�บอกใครเชียวค่ะ ม�ดูวิธีก�รเลือกซื้อนำ้�ดื่ม นำ้�แข็ง ไอศกรีม    
กันเถอะค่ะ

เ

อย. เตือน ระวังการบริโภค น�้าดื่ม น�้าแข็ง และไอศกรีม ช่วงหน้าร้อน   
เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย

	 ริ่มจากการเลือกซื้อน�้าดื่ม	ควรเลือก	
	 ภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท	ไม่
รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก	 ไม่มีร่องรอยการ
เปิดใช ้	ลักษณะของนำ้าที่บรรจุอยู ่ต ้อง
ใส	สะอาด	ไม่มีตะกอน	ไม่มีสี	กลิ่น	รสที่ผิด
ปกติ	ส่วนน�้าแข็ง	หากเป็นนำ้าแข็งหลอดที่
บรรจุถุง	ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลาก
ให้ครบถ้วน	 เช่น	 ช่ืออาหาร	 และชื่อท่ีตั้ง
สถานที่ผลิต	เครื่องหมาย	อย.	พร ้อม
เลขสารบบอาหาร	 13	หลัก	 และข้อความ
ว ่า 	“นำ้ าแข็ งใช ้รับประทานได ้”	ด ้วย
ตัวอักษรสีนำ้ า เ งิน 	ส ่วนนำ้ าแข็ งหลอด
ที่ ให้บริการภายในร้านค้าและร้านอาหาร
ท่ัวไป	ควรสังเกตสถานท่ีเก็บและภาชนะ
ที่บรรจุนำ้าแข็งซึ่งต้องถูกสุขลักษณะ	ไม่มี
การใส่นำา้แขง็ปนกับอาหารประเภทอื่น	 โดย
ก้อนนำ้าแข็ง	 เม่ือสังเกตด้วยตาเปล่าต้องมี
ความใส	สะอาด	ปราศจากเศษฝุ่นละออง
ปนเปื้อน	หากเป็นนำ้าแข็งซอง	ควรซื้อมา
บริโภคทั้งก้อน	โดยนำามาล้างนำ้าก่อนทุบ
หรือบดแล้วนำาใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด	
ส�าหรับไอศกรีม	ภาชนะบรรจุต้องสะอาด
และปิดสนิท	 ไม่ฉีกขาด	 สังเกตได้จาก
การทีไ่ม่มไีอศกรมีรัว่ซมึออกมา	ส่วนไอศกรมี	
ประเภทตักขาย	 ตัวไอศกรีมต ้องไม ่มี
สี	 กลิ่น	 รส	 ที่ผิดปกติ	 และไม่เหลวหรือ

มลีกัษณะเหมอืนเคยละลายมาแล้ว	 รวมทัง้	
ผู้บริโภคต้องดูสุขลักษณะของผู้ขายด้วย	
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บมือ	การแต่งกาย	
ภาชนะที่ใส ่ไอศกรีมก็ต ้องสะอาดด้วย	
เป็นเรื่องท่ีไม่ยากเลย	 หากใส่ใจสักนิด	
โรคร ้ายต่าง	ๆ	ก็ไม ่ถามหา	สุขภาพดี	
เริ่มต้นที่ตัวคุณค่ะ	
	 	 ปิดท้ายกับข่าวท่ี	 อย.	 ออกมา
เตือนหญิงสาวที่ต ้องการลดนำ้ าหนัก
อย่าหลงเชือ่ผลติภณัฑ์ชือ่	 “แคปซลูผงบกุ”	
เด็ดขาด	 เนื่องจากตรวจวิเคราะห์พบ
มีส่วนผสมของยาไซบูทรามีน	ซึ่ง	อย.	ได้
ยกเลิกทะเบียนตำา รับยาทุกตำา รับที่มี
ส ่วนประกอบยาไซบูทรามีนแล้วต้ังแต่
ปี	2553	เพราะยาดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยง
ต ่อ ก ล ้า ม เ นื้ อ หั ว ใ จ ข า ด เ ลื อ ด แ ล ะ
โรคหลอดเลือดสมอง	 ซ่ึงจะเป ็นเหตุ
ให ้ เสียชีวิตได ้ 	เก็บข่าวขอแนะสาว	ๆ	
หากต้องการลดนำ้าหนักอย่าใช้ยา	หรือ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ เ ส ริ ม อ า ห า ร ท่ี โ ฆ ษณ า
อวดสรรพคุณลดความอ ้วน	 เพราะมี
อันตรายและผลข้างเคียงสูงต่อร่างกาย	
ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารให ้ถูกต ้องและครบทั้ ง	 5	 หมู่	
ไม่กินจุบกินจิบ	 หมั่นออกกำาลงกายอย่าง
เหมาะสมต่อเน่ืองอย่างน้อย	 30	 นาที	

สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า	3	ครั้ง	พักผ่อน
ให้เพียงพอด้วยค่ะ	
	 	 ก ่อนจบ เก็ บข่า ว ฉบั บนี้ 	 ข อ
ประชาสัมพันธ ์กิจกรรมมินิคอนเสิร ์ต
ภายใต้ธีมงาน	“อยากสวย	อย่าเสี่ยง”	ซึ่ง
เป็นกิจกรรมในโครงการ	 อย่าหลงเชื่อง่าย	
ที่	อย.	จัดรณรงค์ในปี	พ.ศ.	2557	 ให้
ผู ้บริโภคสามารถแยกแยะลักษณะของ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความงาม
ที่โอ้อวดเกินจริงหรือโฆษณาหลอกลวงได้
และสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได ้อย ่าง
ถูกต้อง	ปลอดภัย	มุ่งเน้นกลุ่มวัยรุ่นและ		
วัยทำางาน	ครั้งแรกได้จัดมินิคอนเสิร ์ต
ไปแล้ว	 เมื่อวันที่ 	 21	 มีนาคม	 2557	
ณ	บริเวณสนามฟุตบอล	บริษัท	 ยูเนี่ยน	
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ 	 จำ า กั ด 	 บ า ง ปู		
จ.สมุทรปราการ	 โดยมีศิลป ินนักร ้อง	
กุง้	สธุริาช	และวริดา	วงศ์เทวญั	ร่วมรณรงค์	
สำ าห รับค ร้ัง ท่ี 	 2	 จัดขึ้น ในวันที่ 	 23	
เมษายน	2557	ณ	ลานจอดรถพนูทรพัย์	 2	
จ.ปทุมธานี	โดยมี	ต ่าย	อรทัย	ศิลปิน
ลูกทุ่ง	 ร่วมรณรงค์เช่นเดียวกัน	ติดตาม
โครงการดี	ๆ	กับ	อย.	กันได้ตามสื่อต่าง	ๆ	
นะคะ	 อย.	 มุ่งมั่นคุ้มครองความปลอดภัย
ให้ผู้บริโภคตลอดไปค่ะ				

XX-X-XXXXX-Y-YYYY
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

รู้วิธีใช้คอนแทคเลนส์ตาโตอย่างปลอดภัย

 ลูกสาวดฉินัมกัจะซือ้ บิก๊อาย 
 จากแผงลอยมาใส่ เป็นประจ�า 
ทั้ง ๆ ที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตา เคยเตือน
ถึงอันตรายของคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้
มาตรฐาน แต่ก็ไม่เชื่อฟัง จึงรบกวนขอ
ความรู้จาก อย. เกี่ยวกับอันตรายของ  
บิ๊กอาย เพื่อดิฉันจะได้น�าไปเตือนลูกสาว
และเพื่อนของเขาได้บ้างค่ะ

	 “บิก๊อาย”	หรอืคอนแทคเลนส์	
	 ต า โ ต 	แ ฟ ชั่ น ต า ก ล ม โ ต
ตามแบบฉบับดาราเกาหลี	ญี่ปุ่น	ท่ีได้รับ
ความนิยมจากบรรดาวัยรุ ่นโดยเฉพาะ
กลุ ่มสาว	ๆ	วัยรุ ่น	ซึ่ งมักจะไปหาซื้อ
จากร้านค้าหรือตลาดนัดแผงลอยทั่วไป	
โดยลมืนกึถงึอนัตรายทีจ่ะตามมา	 อนัทีจ่รงิ	
“คอนแทคเลนส์ตาโต”	หรอื	“บ๊ิกอาย”	จดัเป็น
เครื่องมือแพทย์เหมือนคอนแทคเลนส์
ท่ัวไป	 เพียงแต่มีสีสันและลวดลายแบบ
ต่าง	ๆ	ตามแฟชั่นบนตัวเลนส์	ยกเว้น
เฉพาะตรงกลางเลนส์จะมีลักษณะใส	
จึงทำาให้มองเห็นว่าตาดำาขยายใหญ่และ
กลมโตกว่าปกติ…		ไหน	ๆ	ก็เกริ่นมาขนาด
นี้แล้ว	มาทำาความรู้จัก	“คอนแทคเลนส์”	
กันเลยดีกว่าค่ะ
		 “ ค อ น แ ท ค เ ล น ส ์ ” 	 ห รื อ	

“เลนส์สัมผัส”	จัดเป็นเครื่องมือแพทย	์
มี	2	ชนิด	คือ	ชนิดที่ใส่เพื่อแก้ไขความผิด
ปกติของสายตา	 และชนิดที่ใส่เพื่อความ
สวยงาม	หรือที่เรียกกันว่า	คอนแทคเลนส์
แฟชั่น	 ซึ่ ง โดยปกติแล ้วการเลือกใช ้
คอนแทคเลนส์คูแ่รกควรได้รบัการตรวจตา	
โดยจกัษแุพทย์เสยีก่อน	 เพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มี
ปัญหาในการใส่คอนแทคเลนส์	 เนื่องจาก
ดวงตาเป็นอวัยวะที่บอบบาง	 และระดับ
ความโค้งของกระจกตาในแต่ละคนแตก
ต่างกนั	 จงึควรได้รบัเลนส์ทีม่คีวามโค้งถกูต้อง
เหมาะสมพอดีกับตาของผู้ใส่	 มิเช่นนั้น	
กระจกตาอาจเป็นแผล	หรือฉีกขาด	
เกิดการติดเชื้อและอาจรุนแรงถึงขั้น
สญูเสยีการมองเหน็อย่างถาวรได้	ประกอบกบั
บางคนอาจมีสภาวะดวงตาที่ผิดปกติ	
ไม ่เหมาะสมต่อการใส่คอนแทคเลนส	์
เช่น	 ตาแห้งกระพริบตาไม่เต็มที่	 เป็น
ต้อเนือ้	 ต้อลมตาแดง	 เป็นต้น	และทีส่ำาคญั	
หากใช้คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธี	อาจทำาให้	
เกดิอาการ	ข้างเคยีงต่าง	ๆ	ได้	อาท	ิเกดิตุ่ม
อักเสบบนหนังตาด้านใน	 การอักเสบ
ลกัษณะเป็นจดุเลก็	 ๆ	ทีเ่ยือ่บขุองกระจกตา	
ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการอักเสบหรือ
ติดเชื้อของดวงตา	บางรายอาจมีอาการ
ลุกลามจนต้องทำาการผ่าตัดเพ่ือเปล่ียน

กระจกตาใหม่	และอาจนำาไปสู่การสูญเสีย
การมองเห็นอย่างถาวรได้เช่นกัน
	 		ดังนั้น	ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ต้อง
ไม่ละเลยการอ่านฉลากและควรใช้อย่าง
ถูกวิธี	 เช่น	 ก่อนซ้ือควรสังเกตวัน	 เดือน	
ปี	ที่หมดอายุ	คำาเตือน	ข้อห้ามใช้	ข้อควร
ระวังในการใช้	เช่น	ไม่ใส่ขณะว่ายนำ้า	หรือ
ห้ามใส่นอนตลอดทั้งคืน	 เป็นต้น	 รวมถึง
ควรศึกษาวิธีใช้	การเก็บรักษา	วิธีทำาความ
สะอาดทั้งล้าง	 แช่	 เก็บ	 และก่อนสวมใส่	
นอกจากนี	้ควรคำานงึถงึระยะเวลาการใช้งาน	
ห้ามใส่นานเกินเวลาที่กำาหนด	 แต่ถ้าหาก
ใส่แล้วเกิดอาการผิดปกติ	 อาทิ	 ตามัวลง	
นำ้าตาไหลมาก	ให้หยุดใช้	และรีบพบ
จักษุแพทย์ทันที	

												อย่าลืมนะคะหากท่านผู้อ่าน
มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
สามารถส่งจดหมายมาถามเราที	่กลุม่เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์	กองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค	
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
เลขที่ 	 88/24	 ถนนติวานนท์	 อ.เมือง	
จ .นนทบุ รี 	 11000	 แล ้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าค่ะ

 “บิ๊กอ�ย” หรือ คอนแทคเลนส์ต�โต แฟชั่นต�กลมโตแบบด�ร�
เก�หลี ญี่ปุ่น ที่ยังคงได้รับคว�มนิยมจ�กส�ว ๆ วัยรุ่นอย่�งต่อเน่ือง 
โดยไปซื้อจ�กร้�นค้�หรือตล�ดนัดแผงลอยทั่วไป จนอดห่วงไม่ได้ว่� 
จะมีคุณภ�พและคว�มปลอดภัยหรือไม่ ...
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		เภสัชกรชำานาญการ	สำานักยา	อย.

                ม�ตรฐ�นร้�นย�ดีดี 
ต�มกฎกระทรวงร้�นย�ฉบับใหม่

ตั้ง

“จ ีพี พ”ี 

แต่วันที่	25	มิถุนายน	2557	เป็นต้นไป	ร้านขายยาท่ีเปิดใหม่จะต้องมี

มาตรฐาน	ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน	 (Good	Pharmacy	

Practice	 :	GPP)	หรือ	“จี	พี	พี”	ซึ่งเป็นกฎหมายภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาต 

และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556	ที่มีผลบังคับกับร้านขายยา

แผนปัจจุบันทุกประเภทท่ีจะขอเปิดใหม่	 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานร้านยาให้มี

คุณภาพ	มีความตระหนักในสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา

	 ( ร ่า ง ) 	 ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข	 เรื่อง	 การกำาหนดเกี่ยวกับ

สถานท่ี 	อุปกรณ ์ 	และวิธีปฏิ บัติทาง

เภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผน

ปัจจุบนัตามกฎหมายว่าด้วยยา	พ.ศ.	2557	

มีรายละเอียดโดยย่อสรุปประเด็นสำาคัญ	

ดังนี้

	 1.	สถานที่ขายยาจะต้องมีการ

จัดเก็บยา/จัดเรียงยาภายในร้านที่เป็น

	 (ร่าง)	วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม

ชุมชน	 ขณะนี้ได้ยกร่างโดยคณะทำางาน

ยก ร ่า ง กฎหม า ยลำ า ดั บ ร อ งภ า ย ใ ต ้

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการ

ออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุ บั น	

พ.ศ.	2556	เป็นที่ เรียบร ้อย	และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการยาแล้ว	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับฟังความคิดเห็น

ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำานักยา		สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา		(http://drug.

fda.moph.go.th/)	 ทั้งนี้ความเห็นทั้งหมดจะได้ถูกนำากลับมาพิจารณาในคณะทำางานฯ	

ก่อนที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สัดส่วน	เป็นส่วนยาที่ต้องให้บริการโดย

เภสัชกร(กลุ่มยาอันตรายและยาควบคุม

พเิศษ)	 ส่วนให้ค�าปรกึษาแนะน�าการใช้ยา 

www.interpharmacy.exteen.com

www.be2hand.com

จุดบริก�รโดยเภสัชกร

บริก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นย�
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และส่วนของยาและผลิตภัณฑ์ที่ให้ลูกค้า

สามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง	(กลุ่มยา

สามัญประจำาบ้าน	 วัสดุอุปกรณ์การแพทย์		

เคร่ืองมือแพทย์	และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อื่น	ๆ)	ไม่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและ

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

	 2.	 ในพื้นที่ขายยา	 และส่วนให้

คำาปรึกษาแนะนำาการใช ้ยาจะต ้องมี

พื้นที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	8	ตารางเมตร	

ถูกสุขลักษณะ	 สะอาด	 เป ็นระเบียบ	

เรียบร้อย

	 3.	กรณีมีพื้ นที่ เ ก็ บสำ า รองยา

เป็นการเฉพาะจะต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอ	

สำาหรบัการจดัเกบ็รกัษายา	 ประเภทต่าง	 ๆ

ตลอดถึงวัสดุ	และผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	อย่าง

เป็นระเบียบ	 เหมาะสม	 และไม่วางยา

สัมผัสกับพื้นโดยตรง

	 4.	 บริเวณสำาหรับให้คำาปรึกษา

และแนะนำาการใช้ยา	ต้องเป็นสัดส่วน

แยกออกจากส่วนบริการอื่นอย่างชัดเจน

มีพื้นท่ีพอสำาหรับการให้คำาปรึกษาและ

การจัดเก็บประวัติ	รวมทั้งจัดให้มีโต๊ะเก้าอี้	

สำาหรับเภสัชกรและผู้มาขอรับคำาปรึกษา

อยู่ในบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งมีป้ายแสดง

ชัดเจน

	 5.	สถานที่ขายยาต ้องมีสภาพ

เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา	 โดย

ในพื้นที่ขายยาและเก็บสำารองยา	 ต้องมี

การถ่ายเทอากาศที่ดี	 แห้ง	 อุณหภูมิต้อง

ไม่เกิน	32	องศาเซลเซียส	และ	แสงแดด

ต้องไม่ส่องโดยตรงถึงผลิตภัณฑ์ยา

	 6.	บริเวณจัดวางยาอันตรายและ

ยาควบคุมพิเศษ	 ในพื้นที่ขายยา	จะต้อง

มีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางยาแยกตาม

ประเภทของยาและสามารถติดป้ายแสดง

ประเภทของยาให้ชัดเจนตามหลักวิชาการ	

และจัดให้มีวัสดุทึบ	 ใช้ปิดบัง	 บริเวณที่จัด

วางยาอันตราย	 ยาควบคุมพิเศษ	 สำาหรับ

ปิดในเวลาที่เภสัชกรหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ

การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่	 และ	 จัดให้มีป้าย

แจ้งให้ทราบว่าเภสัชกรหรือผู ้มีหน้าที่

ปฏิบัติการไม่อยู ่แสดงไว้ให้ชัดเจนจาก

ภายนอกสถานที่

	 7.	เภสัชกรจะต้องแต่งกายด้วย

เสื้อกาวน์สีขาว	 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์

ของสภาเภสัชกรรม	 และมีป้ายแสดงตน	

ทั้งนี้เป็นไปตามควร	 เหมาะสมแก่ฐานะ

และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม	 แสดง

ตนให้แตกต่างจากบุคลากรอ่ืนภายใน

ร้านขายยา		รวมถึงมีการแบ่งแยกบทบาท	

หน้าที่	 และความรับผิดชอบของเภสัชกร	

และบุคลากรอื่นภายในร้านขายยาให้

ชัดเจน	 โดยคำานึงถึงความถูกต้องตาม

กฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพเภสัชกรรม

8.	ต ้ อ งมี ระบบตรวจสอบยา

ที่ ห ม ด อ า ยุ ห รื อ เ สื่ อ ม คุ ณ ภ า พ ที่ มี

ประสิทธิภาพ	เพื่อไม่ให้มีไว้	ณ	จุดจ่ายยา

9.	ซองบรรจุยาหรือภาชนะบรรจุ	

มีความเหมาะสมในการป้องกันไม่ให้ยา

เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร	และจะต้อง

มีชื่อ	ที่อยู ่ของร้านขายยาและหมายเลข

โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้	และข้อมูล

เพื่อให้ผู ้รับบริการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง	

เหมาะสม	ปลอดภัยติดตามได้		
10.	มีกระบวนการเพื่อให้ผู ้มา

รับบริการได้รับยาที่เหมาะสม	และระบบ
ป้องกันการแพ้ยาของผู้มารับบริการ	ที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม		เช่น	การแยกถาด
และช้อนสำาหรับนับยาในกลุ ่มยากลุ ่ม
เพนนิซิลิน	 หรือยาซัลโฟนาไมด์	 หรือ
ยาต้านการอักเสบชนิดที่	 ไม่ใช่สเตียรอยด์	
(NSAID)	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 ท่านสามารถศึกษาข้อมูล

เนือ้หาฉบบัเตม็ได้ตามทีอ่ยู่ในเวบ็ไซต์ข้างต้น

แ ล ะ ส ่ ง ค ว า ม คิ ด

เ ห็ น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ้ที่	

drug@fda.moph.

go.th

ส่วนบริก�รตนเอง
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 เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร 
ควรยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 

และเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก

ใ

ที่มา	 :	 http://www.oryor.com/media/k2/pdfs/7222.pdf	 	 :	 	Fact	Sheet	 เรื่อง	อาหาร
	 	 เป็นพิษโรคเล็ก	ๆ	ที่กลายเป็นเรื่องใหญ่		
							 :	 http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.	
ภาพ	 :	 www.google.co.th	,	www.trueplookpanya.com	,	www.newspagedsigner.org	
  www.dpc9.org	,	www.pantip.com

โรคอาหารเป็นพิษ อันตรายกว่าที่คิด

อุจจาระร ่วงคล ้ายบิดและมีมูกเลือด

ปนออกมา	

	 นอกจากจะต้องระมัดระวัง

เชื้อโรคเหล ่านี้แล ้ว	ยังควรหลีกเลี่ยง

อาหารบางรายการในช่วงหน้าร้อน	อาทิ	

ส ้มตำา	 อาหารทะเล	 อาหารหมักดอง	

อาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิ	 ยำา	 และ

ลาบที่ปรุงแบบสุก	 ๆ	 ดิบ	 ๆ	 เพราะเสี่ยง

ต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร

	 ดังนั้น	 เพื่อความปลอดภัยใน

การบริโภคอาหาร	 ควรยึดหลัก	 กินร้อน	

ช้อนกลาง	 ล้างมือ	 และเลือกรับประทาน

อาหารที่ปรุงสุก	เพื่อสุขอนามัยที่ดีค่ะ

	 นช่วงสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้	

	 การเลือกรับประทานอาหารการกินจึง

เป ็นสิ่งที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง	หาก

รับประทานอาหารไม่สะอาด	หรือปรุง

ไม่สุกอาจทำาให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได	้

ซึ่งโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากการปนเปื้อน

เช้ือจุลินทรีย ์และแบคทีเรียหลายชนิด	

ได้แก่

	 c	คลอสตริเดียม เพอร์ฟริง

เจนส์ (Clostridium perfringens) เชื้อ

จลุนิทรย์ีชนดินีม้แีมลงเป็นพาหะ	 เมือ่แมลง	

มาตอมอาหาร	 อาหารนัน้กจ็ะมกีารปนเป้ือน	

เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าว	 ผู ้ที่ได้รับเชื้อจะมี

อาการคล่ืนไส้	ปวดท้อง	ท้องร่วง	ซึ่งควร

พบแพทย์ทันที

 c	ซาลโมเนลล่า (Salmonella) 

เป ็นจุลินทรีย ์ที่ปะปนอยู ่ ในเนื้อสัตว 	์

โดยเฉพาะเนื้อแดงที่ปรุงไม่สุก	เมื่อรับ

เช้ือจะมีไข้	ปวดศีรษะ	ปวดท้อง	ท้องเดิน	

อาเจยีน	อาจอนัตรายถงึชวีติได้

 c	เ อ ส เช อ ริ เ ชี ย  โ ค ไ ล 

(Esher ich ia  col i )  หรื อ  อี  โค ไล 

เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มีหลายสายพันธุ์	 โดย 

สายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายรุนแรงกว่าเดิมคือ	

E.coli	 0157	 มักพบในอาหารดิบ	 หรือ

ปนเปื้อนไปกับอาหารที่ปรุงแล้วด้วยการ

ใช้มือที่ เป ื ้อนอุจจาระของคนหรือสัตว์

สมัผสัอาหาร	เมือ่รบัเชือ้ภายใน	12-72	ชัว่โมง	

จะมีอาการท้องเสีย	อุจจาระเหลว	แต่ไม่มี

มูกเลือด	และถ้าเป็นเชื้อ	E.coli	0157	:	H7	

จะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง		อุจจาระ

และปัสสาวะเป็นเลือด	 วิงเวียน	 อาเจียน	

และมีอาการแทรกซ้อนที่อันตราย	 ซึ่งอาจ

ทำาให้เสียชีวิตได้

 c	สแตฟฟิโลคอคคสั ออเรยีส 

(Staphylococcus aureus) เชื้อนี้มัก

ปนเป้ือนกบัอาหารโดยการไอ	จาม	รดอาหาร	

หรือมือที่ เป ็นแผลไปจับสัมผัสอาหาร	

อาการของโรคที่พบบ่อยคือ	 	 คลื่นไส	้

อาเจียน	ท้องร่วง	ปวดท้องจากสารพิษ	ซึ่ง

อาการมักเกิดขึ้นเฉียบพลัน	 2-3	 ชั่วโมง	

ภายหลังรับประทานอาหารที่มีพิษเข้าไป

 c	วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส 

(Vibrio parahaemolyticus) เชื้อจะ

อยู่ในอาหารทะเลดิบ	 หรือปรุงไม่สุก	 เมื่อ

รับเชื้อจะมีอาการไข้	 หนาวสั่น	 ท้องเดิน	

ปวดเสียดท้อง	 อาเจียน	 บางครั้งอาจมี
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (7)  

กิ จกรรมสำาคัญของโครงการ	อย.น้อย	ในปีนี้อีกกิจกรรม	คือ	การร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับโรงเรียน	โดยการแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์
	 สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง	หรือโฆษณาโอ้อวดเกินจริงได้ที่	ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	อย.น้อย
	 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	อย.น้อย	เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ได้แก่	อาหาร	ยา	
เครือ่งสำาอาง	เครือ่งมอืแพทย์	วตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืน	และวตัถุเสพตดิ	รวมท้ังโฆษณาท่ีมลีกัษณะน่าสงสยัว่าโอ้อวดเกนิจรงิสามารถช่วยใน
การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 หรือ	 ส่งต่อปัญหาไปยังผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ให้แก่สมาชิก	อย.น้อย	และประชาชนทั่วไป	ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
รูเ้ท่าทนัภยัอนัตราย	สามารถเลอืกซือ้	เลอืกบรโิภคผลติภณัฑ์สขุภาพได้อย่างถกูต้องและปลอดภยั		น้อง	ๆ	อย.น้อย	สามารถช่วยกนัตรวจสอบ	
และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพได้	 หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่ถูกต้อง	 อาจไม่ปลอดภัย	 มีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง	 หรือได้รับอันตราย
จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ	สามารถแจ้งมายังศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	อย.น้อย	ได้เลยค่ะ			

ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูแ้ทนจากกลุม่พฒันาเครอืข่าย	
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	กำาหนดลงพื้นที่	
ตดิตามผลการดำาเนนิโครงการพฒันาเครอืข่าย
การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับชุมชน	
ที่จังหวัดสุโขทัยด้วยเช่นกัน

 โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ปีนี้ต้องปรบมือดัง	ๆ	ให้กับ
เขตบริการสุขภาพ	ที่	3	ซึ่งมีสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเป็นหัวเรือใหญ่ในการ
จัดการคัดเลือกโครงการฯ	ดีเด่น	ที่เครือข่ายในพื้นที่เป็นผู้ดำาเนินงานสำาเร็จเป็นเขตแรก	โดย
จัดงานไปเมื่อวันที่	8	เมษายน	2557	ณ	โรงแรมไอยรา	เลคโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท	อำาเภอเมือง	
จังหวัดอุทัยธานี		สำาหรับเขตบริการสุขภาพที่	2	ซึ่งสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	
เป็นผูแ้ทนเขตมกีำาหนดจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูง้านคุม้ครองผูบ้รโิภคเครอืข่ายบรกิารสขุภาพ	ท่ี	2	
เมื่อวันที่	10	เมษายน	2557	ณ	บริเวณที่ว่าการอำาเภอบ้านด่านลานหอย	จังหวัดสุโขทัย	
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

เล่นได้อย่างคล่องแคล่วรวดเรว็จนป้า	ๆ 	ตามไม่ทนั	
เฮ้อ...	ชนะไปอย่างใสสะอาด	และเกมนางฟ้า
ข้ามสมุทร	ที่จะต้องเคลื่อนย้ายทุกคนไปฝั ่ง	
ตรงข้ามโดยห้ามเหยียบบนผืนทราย	หลังจบเกม
มีประท้วงเล็กน้อยเพราะกติกาไม่ชัดเจน	 จึงต้อง
อาศัยวิธีเป่ายิงฉุบ	ปรากฏว่า	อย.	เป็นฝ่ายชนะ	
เฮ้...	 นี่ก็เป็นเรื่องของดวงล้วน	 ๆ	 เราผลัดกัน
แพ้ผลัดกันชนะก็ไม่ว่ากัน	 เพราะสิ่งสำาคัญคือ
ความสามัคคีนั่นเอง	 เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

วันที่	3	เมษายน	2557	แบ่งออกเป็น	
2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่	1	ไปงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชนของจังหวัดภูเก็ต	ณ	โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน	
โดย	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	อย.	
เป็นประธานเปิดงาน	และมอบประกาศนียบัตร
และบตัรประจำาตวัให้แก่	 อสม.	 เชีย่วชาญและดเีด่น	
สำาหรบักลุม่ที	่2	มุง่สู	่“เกาะตาชัย”	สถานทีท่่องเทีย่ว
แห่งใหม่	ที่กำาลังขึ้นทำาเนียบสถานที่ท่องเที่ยว
สุดฮอตในประเทศไทย	เกาะตาชัยตั้งอยู ่ทาง
ตอนเหนือสุดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน	
และอยู ่ไม ่ไกลจากหมู ่เกาะสุรินทร์	 มากนัก
ถกูพบคร้ังแรกโดยชายทีช่ือ่	ตาชยั	ทำาให้ตัง้ชือ่เกาะ
ตามคนค้นพบว่า	“เกาะตาชัย”	จุดเด่นที่ทำาให้
นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาท่ีน่ีคือชายหาด
ทรายขาวเม็ดละเอียด	 นุ ่มเท้าเมื่อยามสัมผัส
ที่มีความยาวทอดตัวขนานไปกับผืนนำ้าประมาณ	
700	 เมตร	 และการเดินป่าเข้าไปดู	ปูไก่	ปูนำ้าจืด
ที่ชอบอาศัยอยู ่ตามธารนำ้า	มีลำาตัวสีแดงสด	
มีก้ามสีดำาเหลือบนำ้าเงิน	 เวลาก้ามเคาะกระดอง
เสียงกุ๊กกุ๊กจะมีเสียงคล้ายไก่	 ชอบออกหากิน
ในช่วงกลางคืน	 เราได้มีโอกาสเห็นปูไก่ออกมา
เดินโชว์ตัว	ก็แชะภาพกันไป	จากนั้นไปที่จุดดำานำ้า			
2	 จุด	 เพลิดเพลินกับผืนนำ้าทะเลใสที่เต็มไปด้วย
ปลาน้อยใหญ่สีสันสวยงาม	 ทำาให้วันเวลาของ
การดำานำ้าผ่านไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย			

ช่วงคำ่าคืนนี้	เรามีงานปาร์ตี้กัน	ชื่องาน
เก๋ไก๋	 “เบิกฟ้าอันดามัน สานสัมพันธ์ อย. & 
สื่อ : Amazing Andaman” จัดกันที่ชายหาด							
ใกล้ชิดทะเล	เพื่อสัมผัสกลิ่นไอของทะเลอย่าง
เต็มที่และเพื่อให้เข้ากับธีมงาน	การแต่งกายใน
คืนนี้	 ผู้หญิงมีเสื้อคลุมลายเก๋สีสันสดใส	 ผู้ชายก็

ใช่ย่อยกับเสื้อเชิ้ตลายฉูดฉาดบาดหัวใจเหลือเกิน	
เปิดตัวพิธีกรชายด้วยชุดโจรสลัดและพิธีกรหญิง
สาวสวย	 และพิธีกรกิตติมศักดิ์จากส่ือมวลชน	
ดร.วันวิสาข์	ชูชนม์	หรือ	พี่นุช	ไทยรัฐ	นั่นเอง
เริม่ต้นด้วยการแสดงของชนพืน้เมอืง	ทีพ่เิศษ	เราได้
รบัเกียรติจากเจ้าถิ่น	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	
ท่านธำารง	เจริญกุล	และนายแพทย์สาธารณสุข
จงัหวดัภเูกต็	นพ.ขจรศกัดิ	์แก้วจรสั	ผูอ้ำานวยการ
โรงพยาบาลพังงา	 นพ.สุพจน์	 ภูเก้าล้วน	 และ	
ท่านเสวก	เกิดลาภ	รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดพังงา	รวมทั้ง	ผู ้มีเกียรติอีกหลายท่าน	
จากน้ันเชิญผู ้บริหารและสื่อมวลชนร้องเพลง
ร่วมกัน	 พร้อมอาหารทะเลอย่างจุใจ	 ทั้งกุ้ง	 กั้ง	
หอย	ปู	ปลา	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย				

วันที่ 4 เมษายน 2557 	วันสุดท้าย
ของการเดินทางแล้วจ้า	 คณะของเราได้ไปศึกษา
ดูงานที่	 จ.พังงา	 เพื่อศึกษาดูงานการผลิตอาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร ้อมจำาหน ่ายที่
ได้รับมาตรฐาน	Primary	GMP	 โดยเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตแกงไตปลาแห้งที่	 ร้านเจ๊แดง
บ้านกะไหล	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา	ซึ่งขยายกิจการ
มาจากร้านบะหมี่เกี๊ยวแต้จิ๋ว	 เจ๊แดง	 เพราะด้วย
ฝีมือการทำาอาหารที่ถึงรสถึงเครื่อง	 โดยเฉพาะ
แกงไตปลา	จึงทำาให้ร้านเจ๊แดงมีชื่อเสียงด้าน
การทำาแกงไตปลานำ้า	และแกงไตปลาแห้ง	ที่
สามารถเกบ็ได้นานถงึ	3	เดอืน	โดยไม่ใช้สารกนับดู
ซึ่งร ้านเจ ๊แดงมีจุดเด ่นคือ	 การใช ้วัตถุดิบที่
ผ่านการล้าง	 ต้ม	 หรืออบด้วยอุณหภูมิสูง	 และ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนต้องสะอาดและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติ
ใกล้เคยีงกบัสตูรต้นตำารบัมากทีส่ดุ	และกลายเป็น	
ผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีชื่อเสียงใน	จ.พังงา

ท ้ ายนี้ 	 ขอขอบคุณเจ ้ าของพื้นที่
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	 สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	ร้านคุณแม่จู้	จ.ภูเก็ต	
ร้านเจ๊แดงบ้านกะไหล	 จ.พังงา	 ที่ดูแลอำานวย
ความสะดวกอย่างเต็มที่	 ขอบคุณผู้บริหาร	อย.	
ขอบคุณสื่อมวลชนทีมงานและผู ้จัด	นำาทีม
โดย	 ภก.วีระชัย	 นลวชัย	 ผู ้อำานวยการกอง
พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	 ที่ทำาให้ทริปของเรา
สนกุสนานเป็นกนัเอง	 และมคีวามสขุกนัถ้วนหน้า	
ขอให้มิตรภาพที่ดีในครั้งนี้อยู ่ในความทรงจำา
ตลอดไป	โอกาสหน้าเจอกันใหม่	สวัสดีค่ะ	

 ในส่วนของโครงการการมีส่วนร่วมฯ	
ของประชาชน	 น้ัน	 คณะทำางานภาคประชาชน	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	เห็นชอบ
ดำาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู ้	 โดยเน้น
ประเด็นเรื่อง	ฉลากโภชนาการ	แบบ	จีดีเอ	
และการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้คุณค่า	
สมประโยชน์	 ภายใต้โครงการ	 ฉลาดบริโภค	
ต้องอ่านฉลาก	และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ	
จัดให ้มีกิจกรรมอบรม/บรรยายให ้ความรู ้	
เรือ่ง	 ฉลากโภชนาการแบบ	จดีเีอ	แก่คณะทำางาน	
ภาคประชาชนด้วย 	 ซึ่ ง ได ้ดำ า เนินการไป
เรียบร้อยแล้ว	 โดยฝ่ายเลขานุการฯ	 ได้เรียนเชิญ
นางสาวนฤมล		ฉัตรสง่า	นักวิชาการอาหาร
และยาชำานาญการพิเศษ	สำานักอาหาร	อย.	
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้	 เรื่อง	 ฉลากโภชนาการ
แบบ	 จีดี เอ 	 ในการประชุมคณะทำ างานฯ	
ครั้งที่	2/22557		เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2557
	 และในเดือนพฤษภาคมนี้	 ตามแผน
ปฏบิตักิารโครงการ	 ฉลาดบรโิภค	 ต้องอ่านฉลาก	
ยงัมกีจิกรรมทีส่ำาคญั	คอื	การศกึษาดงูานในพืน้ที่	
จากการประสานงานกำาหนดพื้นที่เป้าหมาย
ในการศึกษาดูงาน	 คือ	 โรงเรียนโคกสำาโรงวิทยา	
อำาเภอโคกสำาโรง	 จังหวัดลพบุรี	 ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่ดำาเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในโรงเรยีน	โดยเฉพาะในเรือ่งของฉลากโภชนาการ	
แบบ	จีดี เอ	 รวมไปถึงการรณรงค ์ เกี่ยวกับ
อันตรายจากบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป	 และลวดดัดฟัน	
แฟชั่น	 ที่ผ่านมาโรงเรียนโคกสำาโรงวิทยาได้รับ
รางวัลโรงเรียนต้นแบบจังหวัดลพบุรี	 รางวัล
ประกาศเกียรติคุณชนะเลิศโครงการประกวด	

อย.น้อย	จังหวัดลพบุรี	ด้วย
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อย.แอ็คชั่น

การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
	 นพ.ทรงยศ	ชัยชนะ	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ประจำาป	ี			
งบประมาณ	พ.ศ.	2557	สขุภาพดเีริม่ต้นทีน่ี	่รู้ทนัเทคโนโลย	ีรู้ดีโฆษณาเกนิจรงิ	และถ่ายภาพร่วมกบัผู้บรหิาร	อย.	ณ	โรงแรม	ดิ	เอมเมอรัลด์	ถ.รัชดาภิเษก	
กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	26-28	มีนาคม	2557

 นพ.ณรงค์	สหเมธาพฒัน์	ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	เป็นประธานพธิมีอบเกยีรตบิตัรและเขม็เชดิชเูกยีรต	ิ
ข้าราชการดเีด่น	ประจำาปี	พ.ศ.	2556	แก่	ภก.ไพศาล	ปวงนยิม	ผู้เชีย่วชาญด้านพัฒนาระบบกำากบัดแูลผลติภณัฑ์	
หลังออกสู่ตลาด	และ	ภญ.สายรุ้ง	ศรีเจริญ	เภสัชกรปฏิบัติการ	อย.	เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน	
ประจำาปี	พ.ศ.	2557	ณ	สโมสรทหารบก	ถ.วิภาวดีรังสิต	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2557

	 ภก.วีระชัย	 นลวชัย	 ผอ.กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค	รองโฆษก	อย.	 ให้สัมภาษณ์	
แก่	อปท.นิวส์	เรื่อง	การพัฒนาด้านอาหารและ
ยาของ	อย.	ในอนาคต	ณ	กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค	อาคาร	5	ชั้น	6	ตึก	อย.	เมื่อวันที่ 
25	มีนาคม	2557

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2556

รองโฆษก อย. ให้สัมภาษณ์ อปท.นิวส์
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อย.แอ็คชั่น

 นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการฯ	อย.	เป็นประธานเปิดงานมินิคอนเสิร์ต	“อยากสวย	อย่าเสี่ยง”	โครงการรณรงค์	
อย่าหลงเชื่อง่าย	ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาเกินจริง	และ	Oryor	Smart	Application	ณ	บริเวณสนามฟุตบอล	
บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จำากัด	(มหาชน)	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2557

 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 พร ้อมด ้วยคณะผ ู้บริหาร	
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	อย.	ร่วมทำาบุญตักบาตร	รดนำ้าขอพรผู้อาวุโส	เน่ืองใน
ประเพณีวนัสงกรานต์	ประจำาปี	พ.ศ.	 2557	ณ	บรเิวณอาคาร	 1	 ตึก	 อย.	 เมื่อวันที่	 18	
เมษายน	2557

อย. จัดพิธีรดน�้าขอพรผู้อาวุโส ประเพณีวันสงกรานต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557

โครงการรณรงค์ อย่าหลงเชื่อง่าย มินิคอนเสิร์ต “อยากสวย อย่าเสี่ยง”


