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Oryor Smart Application เป็น Application แรกของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดให้บริการมาปีกว่าแล้ว ปัจจุบัน    
มีผู้ Download ไปใช้งานหนึ่งแสนสามหมื่นคนเศษ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ท่านเอ่ยกับ บก. ไว้ว่า Application ดี ๆ 
แบบนี้ อยากให้มีคน Download ไปใช้มากกว่าล้านคนครับ บก.ได้ยินเป้าหมาย
ของท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ก็ต้องรับมาด�าเนินการ
ตามทีผู่บ้งัคบับญัชาคาดหวงั แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครบั ปีงบประมาณ 2558 นี้ 
ขอเป้า 200,000 คนก่อนนะครับท่าน (555)

 ส่วนสาระด้านใน อย.Report ฉบบันี ้น่าสนใจหลายเร่ืองครับ หลายท่าน 
อาจยังไม่รู้ว่าเพื่อสุขภาพที่ดีในครัว ควรมีน�้ามันพืชอย่างน้อย 2 ขวด 2 ชนิดครับ 
เปิดอ่านด้านในเลยครับ น�้ามันพืชชนิดใดเหมาะส�าหรับการทอดอาหาร ชนิดใด
เหมาะส�าหรับการผัด ท่านผู ้อ่านถ้าทราบแล้ว แต่ไม่ได้ปรุงอาหารทานเอง 
อย่าลืมน�าความรู้นี้ไปบอกแม่ค้าข้าวแกงเจ้าประจ�าหน้าปากซอยด้วยนะครับ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเอง

 ฉบับนี้ลากันเท่านี้ครับ. 

 านผู้อ่าน อย.Report ทุกท่านครับ วันน้ี
 บก. ขออนุญาตแนะน�า Application ดี ๆ                                            
มีประโยชน์อย่างมากในการให้ความรู้เรื่องการ
เลือกใช ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีดีและปลอดภัย 
พร้อมสาระน่ารูเ้กีย่วกบัสขุภาพมากมาย น�าเสนอ      
ในรปูแบบเมอืงสขุภาพน่ารกั ๆ  7 เมอืง หลายท่าน
อาจ Download มาใช้งานแล้ว แต่บางท่าน
อาจยังไม่ทราบ บก. ขอถือโอกาสบอกกล่าว
อีกซักรอบครับ Application ท่ีกล่าวถึงได้แก่ 

วัตถุประสงค์ อย. Report

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่าง ๆ  

 ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว รวมท้ังผลงานเด่น 

 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์  

 และการด�าเนินงาน

4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

ภก.วีระชัย นลวชัย  ผู้อ�านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

กองบรรณาธิการ

นางสาวจิตรา  เอื้อจิตรบ�ารุง    นางผุสดี  เวชชพิพัฒน์

ภก.ศุภกาญจน์  โภคัย           ภญ.ศิริกุล  อ�าพนธ์

นายบุญทิพย์  คงทอง    นางสุวนีย์  สุขแสนนาน  

นายวัชรินทร์  เครือเนียม       นางสาวดนิตา  เทียบโพธิ์

ภก.วิษณุ โรจน์เรืองไร  นางสาวสุภมาศ  วัยอุดมวุฒิ  

ภญ.พาฝัน กิติเงิน  นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว 

นางสาวปณายา  โอฬารเวช นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข 

นางสาวอรพรรณ คุณาสกุลเลิศ นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย ์

นายทวชา  เพชรบุญยัง

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

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

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

พิมพ์ที่

ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
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อย. ชวนสื่อ แอ่วน่านม่วนใจ๋ 

เ มือ่วนัที ่22-24 มกราคม 2558 ทีผ่่านมา  
 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน หรือ Press 
Tour เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
อย. กบัสือ่มวลชน โดยมคีณะผูบ้ริหาร น�าทมี
โดย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และสื่อมวลชน 
จ�านวน 80 คน ศึกษาดูงานที่ จ.น่าน   

สถานที่แรกที่คณะไปเยี่ยมชม คือ
กลุม่วสิาหกจิชมุชนชวีวถิ ี ต.น�า้เกีย๋น อ.ภเูพยีง 
จ.น่าน เพ่ือศึกษาการน�าสมุนไพรไทยมาใช้                                   

“แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างด�า จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”                                    
นี่คือจังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคเหนือ ท่ามกลางท้องทะเลแห่งขุนเขา ที่คณะของเราได้ไปเยือน

ผลติผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง โดย กลุม่วสิาหกจิ
ชมุชนชวีวถีิ ได้รบัรางวลั อย. ควอลติี ้อวอร์ด 
ประจ�าปี 2556 และอีกหลายรางวัล เช่น 
รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
รางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวสิาหกิจชุมชนดเีด่นระดบัประเทศ 
ปี 2555 ด้านการบริหารจัดการทางบัญชี 
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรางวลัชนะเลศิ
แผนธุรกิจดีเด ่นระดับประเทศ ปี 2555 
ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ทางกลุ่มฯ
มีแนวคิดในการลดรายจ่ายและลดการใช้    

สารเคมใีนครวัเรอืน ด้วยการน�าสมนุไพรไทย
ที่ปลูกในท ้องถิ่น ได ้แ ก่ ใบหมี่  อัญชัน 
มะเฟือง มะขาม ว่านหางจระเข้ ขมิ้น และ 
ข้าว เป็นต้น น�ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สมุนไพร ผลิตเป็น แชมพู ครีมนวดผม 
โลชั่นบ�ารุงผิว สบู่เหลว สบู่ก้อน เจลล้างหน้า 
แฮร์โทนิค ฯลฯ ซึ่งมีกระบวนการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การคัดเลือกสมุนไพร การผลิต การบรรจุ 
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

  ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดกับสาว ๆ หลายท่าน คือ ปัญหาผิวหมองคล�้า ท�าให้หลายคน  
ถึงกับขาดความมั่นใจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอากาศบ้านเรา ทั้งร้อนและต้องเจอแสงแดดจัด ๆ เกือบ
ทั้งวัน แต่ปัญหานี้แก้ง่าย ๆ เรามีเคล็ดลับ 4 ข้อง่าย ๆ มาแนะน�ากัน หากท�าได้รับรองว่าสาว ๆ จะมี
ผิวสดใส ไร้ปัญหาผิวหมองคล�้า...

ทั้ง 4 เคล็ดลับ ผิวไม่หมองคลำ้� ผิวสดใส มั่นใจ แน่จ้�
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Animation การ์ตูนน่ารัก ๆ มากด้วยความรู้ 
รวมแล้วกว่า 35 เรื่อง ขอเชิญชมได้ที่  

http://www.oryor.com 

อย.ออนไลน์
กลุ่มสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคAnimation น่ารักที่สอดแทรก
ความรู้ใน oryor.com

เ ช่ือว ่าหลายท ่านรู ้จักและเคยใช ้งาน 
 เว็บไซต์ oryor.com กันมาบ้างแล้ว กับ 
animation การ์ตูนน่ารัก ๆ ที่สอดแทรก
องค์ความรู ้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพไว้ นอกจากชมเพือ่ความเพลดิเพลนิแล้ว 
ยังได้ความรู้เป็นของแถมอีกด้วย

ตั้งแต่เว็บไซต์ oryor.com เปิดตัว     
กม็ ีanimation เป็นหนีง่ในเมนเูด่นมาโดยตลอด      
ซีรี่ย์แรกที่จัดท�าขึ้น มีชื่อว่า “องค์กร (ลับ) 
พทิกัษ์ผู้บริโภค” ทีก่ล่าวถงึองค์กรทีท่�าหน้าที่  
คุ้มครองผู้บริโภคอยู่เบื้องหลัง โดยมีตัวเอก
คือ อย.เรนเจอร์ และ อย.เองเจิ้ล พร้อมทั้ง
ทมีงาน ได้แก่ ดร.เฉลยีว และเจ้าหุน่ยนต์ OY6 
“องค์กร (ลับ) พิทักษ์ผู ้บริโภค” มีทั้งหมด
ถึง 21 ตอน ได้แก่ 

1. กินยาบางชนิด อย่าคิดขับรถ           
อาจพบยมบาล  2. ยาขบัปัสสาวะ ไม่ขบัเชือ้เอดส์                 
3. ยาพาราเซตามอล ปลอดภัยจริงแต่...
4 .  ครี มทาหน ้ า  หรื อครี มท� าลายหน ้ า
5. อย่าเคลิม้ไปกบัอโรมาเธอราปี  6. นมพร้อมดืม่    
เก็บให ้ดี  อย่างนี้ ไม่หมดอายุก่อนเวลา        
7. ไม่อยากเสียเงินฟรี ดูให้ดีรังนกปลอม 
8. โธ่....ไม่น่าเลยยาปลอม  9. ยาน่ะ...เสือ่มแล้ว  
10. ชาเขียวฟีเวอร์  11. น�้ามันทอดซ�้า ไม่ข�า

นะครับ 12. สารเคมตีกค้างในผกั อนัตรายท่ีหลกีเลีย่งได้  13. ยาลดความอ้วน ตวัป่วนสขุภาพ  
14. โฆษณาเกินจริง ท�านิ่ง อันตราย  15. ไส้กรอกสีแดงแดง ฤทธิ์แร้งแรง 16. เด้งดึ๋งดั๋ง ระวัง
ไม่ปึ๋งปั๋ง 17. ห่วงรัดนิ้วเท้า ท�าสาว ๆ หลงกล 18. ยาชุด หยุดชีวิต 19. เปรี้ยวซักนิด ชีวิตจะ
ปลอดภัย 20. อะไรกันหนา..ชุดชั้นในอินฟาเรด 21. กินอาหารทะเลฮาเฮ ถ้าไร้ฟอร์มาลิน

นอกจากนี้ยังมี animation ในซีรี่ย์อื่นอีก เช่น ชุมชนสุขภาพดีกับ อย. เป็นต้น 
รวมแล้วกว่า 35 เรื่อง ขอเชิญชมได้ที่  http://www.oryor.com แล้วคลิกเลือกที่เมนู 
animation ได้เลย
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กินเป็น ใช้เป็น

ปั

กระทรวงส�ธ�รณสุขกำ�หนดให้ส�รละล�ยฟอร์ม�ลดีไฮด์  หรือ

ฟอร์ม�ลิน  เป็นวัตถุห้�มใช้ในอ�ห�รต�มประก�ศ 

กระทรวงส�ธ�รณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536)     

แห่งพระร�ชบัญญัติอ�ห�ร พ.ศ. 2522  ผู้ ใช้ส�รนี้

กับอ�ห�ร หรือทำ�ให้อ�ห�รเกิดพิษต่อผู้บริโภค 

จัดเป็นก�รผลิต/จำ�หน่�ยอาหารไม่บริสุทธิ ์ มีโทษจำ�คุก

ไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 จจุบันการเลือกซ้ือเลือกบริโภค 

 อาหารสดหรือผลิตภัณฑ์อาหาร

เป็นเรื่องที่ควรให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางราย หัวใส !! 

ลักลอบใส่สารปนเปื้อนลงในอาหาร เพื่อ

สร้างความแตกต่างและเพิ่มทางเลือกใน

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงเป็นการ

 สารฟอร์มาลิน หรือ สารละลาย

ฟอร ์มาลดีไฮด ์  หรือที่ รู ้ จักกันในชื่อ 

“น�้ายาดองศพ” เป็นของเหลวใส ไม่มีสี

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลก�าไรที่มากขึ้น  เช่น ลักลอบใส่สารเร่งเนื้อแดงเพื่อให้มี

ปริมาณเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น ลักลอบใส่สารบอแรกซ์เพื่อให้อาหารกรอบนาน ลักลอบใส่

สารฟอร์มาลินในอาหารสดเพื่อให้อาหารคงความสด โดยไม่ค�านึงถึงอันตรายที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้บริโภค ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร เราควรท�าความรู้จักกับ

สารปนเป้ือนในอาหาร ซึง่ในฉบบันีผู้เ้ขยีนขอเลอืก “สารฟอร์มาลิน” มาน�าเสนอให้รู้จัก

กันก่อน

มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว และอยู ่ในการควบคุม

จากหลายหน่วยงาน เนือ่งจากมีการน�าไปใช้           

ในทางอตุสาหกรรมผลติเคมภีณัฑ์ พลาสตกิ 

สิ่งทอ เพื่อรักษาสภาพของผ้าไม่ให้ย่น

หรือยบั ใช้ในทางการเกษตร เช่น ใช้ฆ่าเชือ้ 

ฆ่าเชื้อราในดิน และใช้ในทางการแพทย์ 

เช่น ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา และเป็น

น�้ายาดองศพ เป็นต้น 

ภาพจาก : www.vcharkarn.com/varticle/59145



ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ 2558

07

 เอกสารอ้างอิง :  -  เอกสารเผยแพร่ เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหาร โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    -  Fact Sheet อาหาร ฉบับที่ 3/2557 http://www.oryor.com/media/k2/pdfs/7773.pdf

 สารฟอร์มาลิน เป็นสารที่มีพิษ

ต่อร่างกาย ส่งผลให้การท�างานของตับ ไต 

หวัใจ และสมองเสือ่มลง รวมทัง้ยงัส่งผลร้าย

ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนี้ 

 c	พิษจากการสัมผัส ท�าให้เกิด

อาการผื่นคันบริเวณผิวหนัง กรณีที่สัมผัส

กับฟอร์มาลินโดยตรง ท�าให้ผิวหนังอาจ

ไหม้จนเปลี่ยนเป็นสีขาวได้

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ

ที่ 151 (พ.ศ.2536) แห่งพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522 ผู ้ใช้สารนี้กับอาหาร 

หรือท�าให้อาหารเกดิพิษต่อผูบ้รโิภค จดัเป็น 

การผลิต/จ�าหน ่ายอาหารไม ่บริสุท ธ์ิ   

มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 

20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

 ดั งนั้ น  ก ่อนซื้ อ ผักผลไม ้สด

อาหารทะเลสด และเนื้อสัตว์สด ควร

ตรวจสอบอาหารโดยการดมกลิ่น จะต้อง

ไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก และมีข้อสังเกตว่า

ผัก ผลไม้ ที่วางขายยังดูสด ทั้งที่ถูก

แสงแดดและลมตลอดทั้งวัน หรือเนื้อสัตว์

มีสี เข ้มและสดผิดปกติ ทั้ง ๆ ที่ ไม ่ได ้ 

แช ่เย็น สันนิษฐานได ้เลยว ่าอาจจะมี

การแช่ฟอร์มาลนิ ไม่ควรซือ้มาบรโิภคเดด็ขาด 

และก่อนน�าอาหารสดมาประกอบอาหาร

ทุกครั้ง ควรน�าไปล้างให้สะอาด เพื่อ

ความปลอดภัยในการบริโภค

 

 c	พิษต่อระบบทางเดินหายใจ

หากสูดดมจะท�าให้เกิดอาการแสบจมูก

เจ็บคอ ไอ หายใจไม่ออก ปอดอักเสบ

น�้าท่วมปอด และอาจถึงตายได้ถ้าสูดดม

ในปริมาณมาก 

 c	พิษต่อระบบทางเดินอาหาร 

หากรบัประทานเข้าไปจะมอีาการปวดศรีษะ      

และปวดท้องอย่างรุนแรง ปากและคอ

จะแห้ง หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก อาจมี

การถ่ายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะ 

ไม่ออก หรือปัสสาวะเป็นเลือด เพลีย 

เหงื่อออก ตัวเย็น คอแข็ง และอาจท�าให้

ถึงแก่ชีวิตได้ภายใน 3 ชั่วโมง หากได้รับ

สารดังกล่าวในปริมาณมาก 

 อย่างไรกต็าม กระทรวงสาธารณสขุ 

ก�าหนดให ้สารละลายฟอร ์มาลดีไฮด ์  

หรือฟอร์มาลิน เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร

 ส�าหรับตอนต่อไปจะน�าเสนอ 
สารปนเปื ้อนในอาหารชนิดใด ติดตาม
อ่านกันได้ในฉบับหน้าค่ะ

ภาพจาก : www.vcharkarn.com/varticle/59145

ภาพจาก :  www.thaihealth.or.th/Content/19791- 
             ว่าด้วยเรื่อง%20‘อาการเจ็บคอ’

ภาพจาก : www.women.sanook.com/20926/

ภาพจาก : www.aun43269.wordpress.com     
             /2010/11/14/การล้างผักผลไม้
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ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

 สวสัดค่ีะ พบกบัเกบ็ข่�วฉบบัเดอืนแห่งคว�มรกั ทียั่งคงบอกเล่�ข่�วทีน่่�สนใจ เตม็ไปด้วยคว�มรู ้ และ ข้อควรระวงัเกีย่วกบั
ก�รเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภ�พม�ให้ทร�บเช่นเคย ซึ่งไม่ลืมมอบคว�มรัก   คว�มปร�รถน�ดีให้ผู้อ่�นทุกท่�นมีแต่คว�มสุข 
สุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรง มีจิตใจแจ่มใส เบิกบ�นตลอดไปค่ะ

เ ริ่มต้นด้วยข่าว อย. ออกมาเตือนผู้บริโภค
 หากส่ังซ้ือยาจากต่างประเทศผ่านทาง
เว็บไซต์ อาจเสี่ยงสูญเงินฟรี เพราะไม่ได้
รับอนุญาตให้น�าเข้าตามกฎหมาย เก็บข่าว                                    
ขอบอกเป็นความรูใ้ห้ผูอ่้านทราบว่า ผลติภณัฑ์   
ที่มีรูปลักษณะยาที่เป็นเม็ดหรือแคปซูลหรือ
ลักษณะอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบของวิตามิน 
เกลือแร่ โสมสมุนไพร หรือสารสกัดต่าง ๆ 
ทีม่กีารวางจ�าหน่ายในประเทศผูข้ายถกูจดัให้
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่เมื่อพิจารณา
ขนาดในการรับประทาน การแสดงสรรพคุณ 
ตามข ้อกฎหมายของประเทศไทยจัดให ้
ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีเป็นยา ดังนั้น เมื่อสินค้าที่
สั่งทางเว็บไซต์ผ่านเข้ามายังประเทศไทย   
เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ส่งสินค้า
เร่งด่วน อย่างเช่น DHL หรือ FEDEX จะน�า
สนิค้าไปผ่านการตรวจสอบก่อน หากเจ้าหน้าที่
ด ่านอาหารและยา ตรวจพบว่าสินค้าน้ัน
ไม่ได ้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ได ้
ขออนุญาตน�าเข้า ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้
น�าสินค้าน้ันเข้ามาในประเทศไทยได้ เมื่อ
รู้อย่างน้ีแล้วก่อนจะโอนเงินสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพผ่านทางเว็บไซต์ ขอให้ไตร่ตรองก่อน
ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ มิเช่นนั้นอาจ
ท�าให้สญูเงินและไม่ได้รบัผลติภณัฑ์ตามทีส่ัง่ซือ้
หากสงสัยข้อมูลการน�าเข้า-ส่งออกเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารและยา สอบถามมายัง อย. 
ได้ที่ 0 2590 7349 

อย. เตือน สั่งซื้อย�จ�กต่�งประเทศผ่�นท�งเว็บไซต์ เสี่ยงสูญเงินฟรี
เพร�ะไม่ได้รับอนุญ�ตให้นำ�เข้�ต�มกฎหม�ย

มาที่ข่าวเรื่องแอปเปิ ้ล เมื่อกลาง
เดอืนมกราคมท่ีผ่านมา องค์การอาหารและยา                                         
สหรฐัอเมรกิา มหีนงัสอืแจ้งมายงัประเทศไทย   
ให้เรยีกเกบ็แอปเป้ิลพนัธุก์าล่า และ แกรนนีส่มธิ                                                     
ภายใต้เครือ่งหมายการค้า “Granny’s Best” 
หรือ “Big B” จากบริษัท Bidart Bros. 
เนือ่งจากแอปเป้ิลทัง้ 2 พนัธุน์ีม้คีวามเกีย่วข้อง
กับการแพร่ระบาดของโรคลิสเทอริโอซิส 
ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กแรกเกิด หญิงมีครรภ์ 
หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดย อย. ออกข่าว
ชี้แจงแล้วว่า ไทยไม่มีการน�าเข้าแอปเปิ้ลพันธ์ุ
ที่พบปัญหา ขอให้ผู้บริโภควางใจและมั่นใจ
มาตรการของ อย. ในการตรวจเข้มแอปเปิ้ล 
น�าเข้าจากสหรัฐ หากเป็นแอปเปิ้ลสายพันธุ์
กาล่า และแกรนนีส่มธิท่ีมกีารปนเป้ือนดงักล่าว   
ภายใต้เครือ่งหมายการค้า “Granny’s Best” 
หรือ “Big B” จากบริษัท Bidart Bros. 
ทางด่านอาหารและยา จะไม่อนญุาตให้น�าเข้า
และจะส ่งคืนประเทศผู ้ผลิตทันที หาก
เป็นแอปเปิ้ลสายพันธุ์กาล่าและแกรนนี่สมิธ
แต่ไม ่ใช ่เครื่องหมายการค้าที่พบปัญหา 
ด ่านจะเก็บตัวอย่างส ่งตรวจวิเคราะห์ที่
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยขอความร่วมมอื

ให้ผู ้น�าเข้ารอผลการตรวจวิเคราะห์ก่อน
น�าออกจ�าหน่าย และหากเป ็นแอปเป ิ ้ล
ทั่วไป จะสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ 
ณ ด่านอาหารและยา เพื่อเฝ้าระวังต่อไป 
อย่างไรกต็าม หากพบแอปเป้ิลไม่ได้มาตรฐาน
หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค อย. 
จะไม่อนุญาตให้มีการน�าเข ้ามาจ�าหน่าย
ในประเทศเดด็ขาด หวงัว่า ทกุท่านคงไม่กงัวล
ในการบริโภคแอปเปิ้ลนะคะ แถมอีกนิดเพื่อ
ความปลอดภัยก่อนบริโภคควรน�าแอปเปิ้ล 
มาล้างน�้าให้สะอาด และควรปอกเปลือก
ก่อนบริโภคทุกครั้ง ที่ส�าคัญล้างมือให้สะอาด
ทุกครั้งก่อนหยิบจับผลไม้ทุกชนิด 

ปิดท้ายเก็บข่าวมีข้อแนะน�าดี ๆ 
ให้กับสาวเล็ก สาวใหญ่ ที่ก�าลังจะเสียเงินซือ้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้หยุดคิดเสียก่อน 
เริ่มจากอย่าเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
โฆษณาสรรพคุณเกินจริง เช่น อกฟู รูฟิต 
หน้าขาวใส เพราะผลติภณัฑ์เหล่านีม้กัแอบใส่ 
“ฮอร์โมนเพศหญิง” ที่มีปริมาณสูง อาจ
ท�าให้โรคมะเร็งถามหาได้ค่ะ ให้คิดก่อนว่า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช ่ยารักษาโรค 
หันมารับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 
5 หมู ่ และออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 
สวย...แบบไม่เสี่ยงดีกว่าค่ะ พบกันใหม่
ฉบับหน้า ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ 
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

 อยากจะทราบว่าน�้ามันแต่ละชนิด 
 เหมาะกับการใช ้ประกอบอาหาร
แบบไหนบ้างคะ และขอทราบวิธีสังเกตน�้ามัน
ที่ใช้ส�าหรับทอดว่าเป็นน�้ามันทอดซ�้าหรือไม ่
เนื่องจากเคยได้ยินมาว่าการใช้น�้ามันทอดซ�้า
อาจส่งผลเสียกับสุขภาพ

 การเลอืกใช้น�า้มนัให้เหมาะกบัประเภท  
 ของการประกอบอาหารเป็นสิ่งส�าคัญ 
เพราะน�า้มนัแต่ละประเภทสามารถทนความร้อน
ได้ต่างกัน และมีความเหมาะสมกับประเภท   
ของการประกอบอาหารต่างกัน โดยมีข้อแนะน�า
ในการเลือกใช้น�้ามัน ดังนี้

ควรรกัษาระดบัน�า้มนัในกระทะให้เท่าเดมิเสมอ
 3. ซบัน�า้บรเิวณผวิหน้าอาหารดบิก่อนทอด 
เพื่อชะลอการเสื่อมสลายตัวของน�้ามัน
 4. หมั่นกรองกากอาหารทิ้งระหว่างและ
หลังการทอดอาหาร
 5. ควรทอดอาหารครั้งละไม่มาก เพื่อให้
ความร้อนกระจายทั่วถึงและใช้เวลาในการทอด
น้อยลง
 6. เปลี่ยนน�้ามันทอดอาหารบ่อยขึ้น เมื่อ
ทอดอาหารประเภทเนื้อสัตว ์ที่มี เกลือหรือ
เครือ่งปรุงรสปรมิาณมาก ส�าหรบัครวัเรอืน ไม่ควร
ใช้น�้ามันทอดอาหารซ�้าเกิน 2 ครั้ง
 7. ปิดแก๊สทันทีหลังทอดอาหารเสร็จ 
ระหว่างพักการทอด ควรลดไฟลงหรือปิด เพื่อ
ชะลอการเสื่อมสลายตัวของน�้ามันทอดอาหาร
 8. การเกบ็น�า้มนัทีใ่ช้แล้วให้เกบ็ในภาชนะ 
สแตนเลสหรือแก้วปิดฝาสนิท เก็บในที่ เย็น
และไม่โดนแสง
 9. ล ้ างท� าความสะอาดกระทะหรือ
เครื่องทอดอาหารทุกวัน เน่ืองจากน�้ามันเก่า
มีอนุมูลอิสระของกรดไขมันอยู่มาก จะไปเร่งการ
เสือ่มสภาพของน�า้มนัทอดอาหารใหม่ทีเ่ตมิลงไป
 10. บรเิวณทอดอาหารควรตดิเครือ่งดดูควนั  
และมีการระบายอากาศที่ดี
 11. หลีกเล่ียงการซ้ือน�า้มนัทีผ่่านการใช้แล้ว    
ซึ่งมักน�ามาบรรจุถุงพลาสติกวางจ�าหน่าย

ระวังภัย...น�้ามันทอดซ�้า 
 การบริโภคอาหารทอดเป็นประจ�า
อาจเป็นการน�า “สารก่อมะเร็ง” เข้าสู่ร่างกาย 
เน่ืองจากน�้ามันที่ใช้ประกอบอาหารโดยเฉพาะ
น�้ามันที่ผ ่านการใช ้งานมาแล้ว จะเกิดสาร                
กลุ ่มโพลาร ์  ซึ่ ง เป ็นสารที่มีผลต ่อการเกิด 

 “น�้ามันพืช” ผัดหรือทอดแบบไหน ใช้ให้เหมาะ

 ปัจจบุนัมนีำ�้มันสำ�หรับใช้ปรุงอ�ห�รหล�กหล�ยชนดิว�งจำ�หน่�ยในท้องตล�ด 
แต่ละชนิดก็เหม�ะกับกรรมวิธีประกอบอ�ห�รที่แตกต่�งกันไป เรื่องนี้เป็นประโยชน์กับ
คุณพ่อบ้�นแม่บ้�นอย่�งยิ่ง จะได้เลือกใช้นำ้�มันประกอบอ�ห�รได้ถูกต้อง

ข้อแนะน�าการใช้น�้ามันทอดอาหาร
 1. ไม่ใช้น�า้มนัทีม่กีลิน่เหมน็หนื เหนยีวข้น  
สีด�าฟองมาก เป็นควันง่าย และเหม็นไหม้
 2. ไม่ควรทอดอาหารไฟแรงเกินไป และ

โรคมะเร็ ง  โรคความดันโลหิตสู ง  รวมทั้ ง  
โรคหลอดเลือดและหัวใจ ดังน้ัน ผู้บริโภคควร
ดูให้แน่ใจว่าน�้ามันที่ทางร้านค้าใช้ส�าหรับทอด
มลัีกษณะทีบ่่งช้ีให้เหน็ว่าเป็นน�า้มนัทอดซ�า้หรอืไม่ 
หากใช่ให้หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารจากร้านนั้น

ลักษณะน�้ามันทอดซ�้า 
 c	กลิ่นเหม็นหืน  
 c	เหนียวข้น สีด�า 
 c	เกิดฟอง เกิดควันมากขณะทอด

 

 อย่าลมืนะคะ หากท่านผู้อ่านมข้ีอสงสยั
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถส่งจดหมาย
มาถามเราที่  กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์    
กองพัฒนาศักยภาพผู ้บริ โภค ส�านักงาน   
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24 
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    
พบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ

ข้อแนะน�าในการใช้

ทอดอาหาร         

แบบน�้ามันท่วม

ทอดอาหารใช้ไฟแรง

และใช้เวลานาน

ผัดอาหาร

ชนิดของน�า้มัน                          

c น�้ามันปาล์มโอเลอิน              

c น�้ามันมะพร้าว

c น�้ามันปาล์มโอเลอิน                

                                         

c น�้ามันถั่วเหลือง

c น�้ามันข้าวโพด

c น�้ามันดอกค�าฝอย

c น�้ามันเมล็ด

 ดอกทานตะวัน        

c น�้ามันร�าข้าว

c น�้ามันมะกอก

c น�้ามันงา
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

“ออกกำาลังกาย” คือ “ยาวิเศษ”
“

”
. “การออกก�าลังกาย” เป็นสิ่งที่

ทุกคนต่างรู้ว่าดี และมีประโยชน์ แต่สิ่งท่ี

น่าจะยากที่สุดคือ การหาเวลา สถานที่

และรูปแบบการออกก�าลังกายท่ีเหมาะสม                                   

ดังนี้หลายคนจึงมักที่จะเลือกการบริโภค

ยา หรอื อาหาร ทีม่กีารกล่าวอ้างสรรพคณุ    

ต่าง ๆ  มากกว่าการออกก�าลังกาย โดย

หวังผลให้มีสุขภาพที่ดี โรคหรืออาการ   

ป่วยต่าง ๆ ดีขึ้นจากการรับประทานยา 

หรืออาหารเหล่านั้น

 การออกก�าลังกายจะช่วยให้โรค 

หรืออาการป่วยต่าง ๆ ดีขึ้น เช่น 

	 4 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะช่วย

ให้การควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดดีขึ้น

ลดภาวะการดื้อต่ออินซูลิน ( Insul in 

resistance) ท�าให้การตอบสนองต่อยา

ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 4 ล ด ก า ร ส ะ ส ม ข อ ง ไข มั น

ใน เส ้ น เ ลื อด  โดย เพิ่ มปริ ม าณของ

โคเลสเตอรอลชนิดดีต่อร่างกาย ( High-

density lipoprotein cholesterol 

(HDL- C )) และลดปรมิาณของโคเลสเตอรอล                       

ชนิดร้าย ( Low-density lipoprotein 

cholesterol (LDL- C)) ท�าให้ระดับไขมัน

ในเลือดดีขึ้น

	 4 การออกก�าลังกายช ่วยให ้

กล้ามเนือ้ และระบบประสาท ท�างานดขีึน้

ลดความเครียด ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

ลดการป่วยจากภาวะ “ออฟฟิศซินโดรม” 

อาการปวดไหล่ ปวดหลั ง  ท ้องอืด

กรดไหลย้อน หายใจไม่อิ่ม รวมถึงอาการ

อื่น ๆ จะดีขึ้น หรือหากออกก�าลังกาย

อย่างต่อเนือ่งบางอาการกจ็ะหายเป็นปกติ

 จากข้างต้นเป็นเพียงประโยชน์ 

ส่วนหนึง่เท่านัน้ ยงัมปีระโยชน์อกีมากมาย 

จากการออกก�าลังกาย

 โรคหรอือาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

หากวิเคราะห์เจาะลึกลงไป มักพบว่า  

มีสาเหตุมาจากความเครียด พฤติกรรม

การบริโภค การใช้ชีวิต และการขาด

ระยะเวลาที่ใช้ในการออกก�าลังกาย 
คือ 20-30 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 3-5 วัน 
“การออกก�าลังกาย” ช่วยให้ห่างไกลโรค
สุขภาพดีไม่มีซื้อขาย อยากได้ต้องท�าเอง

ภาพจาก : www.health.kapook.com

ภาพจาก : www.yellowthai.yellowpages.co.th
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การออกก�าลังกาย  ท�าให้การท�างานของ

อวัยวะต่าง ๆ ค่อย ๆ ผิดปกติ จากเล็ก ๆ 

น้อย ๆ จนกระทั่งเจ็บป่วยเป็นโรคในที่สุด

 การออกก�าลังกาย ท่ีจะช ่วย    

ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงนั้น จะแตกต่าง

จากการท�างานในชีวิตประจ�าวัน โดย

การออกก�าลังกายท่ีดีจะต้องเป ็นการ

ออกก�าลังกายที่ท�าให้ร ่างกาย มีอัตรา  

การหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจ   

ที่ สู ง ขึ้ น  เ ป ็น ก า ร อ อ ก ก� า ลั ง ก า ย ที่

ไม่รุนแรงมากแต่มีความต่อเนื่อง เช่น เดิน       

วิ่งเหยาะ ๆ ถีบจักรยาน กระโดดเชือก 

หรอื เต้นแอโรบกิ กล่าวคอืต้องใช้ออกซเิจน 

จากอากาศมากขึ้นและมีความต่อเนื่อง 

(Aerobic exercise) 

 การใช้ออกซิเจนที่มากขึ้นจะวัด

ที่อัตราการเต้นของหัวใจ หรือชีพจรที่

เพิ่มขึ้น ที่แนะน�าควรอยู่ในช่วง 60-80% 

ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดในคนนั้น ๆ 

(อตัราการเต้นของหวัใจสงูสดุ = 220 – อายุ 

(ปี) ตัวอย่างเช่น ในคนอายุ 35 ปี อัตราเต้น

สูงสุดของหัวใจจะเท่ากับ 185 ครั้งต่อนาที 

(220-35 = 185) อัตราการเต้นของหัวใจ

ขณะออกก�าลงักายควรจะเป็น 111- 148 ครัง้

ต่อนาที (60-80% ของ 185 ครั้งต่อนาที)

หรืออาจใช้การสังเกตความเหนื่อยขณะ

ออกก�าลงักายแทน คอื เป็นการออกก�าลงักาย 

ท่ีท�าให้รู้สึกค่อนข้างเหนื่อย หรือเหนื่อย

กว่าปกติพอควร โดยหายใจเร็วกว่าปกติ

เล็กน้อย หรือหายใจถี่ขึ้น (ไม่ถึงขั้นหอบ) 

หรอืขณะออกก�าลงักาย ยงัสามารถพดูคยุ

กบัคนข้างเคยีงได้จนจบประโยคและรูเ้รือ่ง  

อนึ่ง ส�าหรับผู ้ที่ ไม ่ได ้มีข ้อจ�ากัดด ้าน

การออกก�าลงักาย ควรมกีารออกก�าลังกาย       

ในรูปแบบที่มีการเสริมสร้างความแข็งแรง         

ของกล้ามเน้ือร่วมด้วย โดยมีลักษณะ

ของการออกก�าลังกายที่ต้องใช้แรงมาก               

ในเวลาส้ัน ๆ (Anaerobic exercise) เช่น                            

การยกตุ้มน�้าหนัก การวิดพื้น เป็นต้น                       

ส�าหรับระยะเวลาทีใ่ช้ในการออกก�าลงักาย  

นั้น คือ 20-30 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 

3-5 วัน 

“ก�รออกกำ�ลังก�ย” 

คือ “ย�วิเศษ”

สุขภ�พดีไม่มีซื้อข�ย  

อย�กได้ต้องทำ�เอง

ภาพจาก : www.totalformfitness.com

ภาพจาก : www.www.bloggang.com
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คุ

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/26995-ผลกระทบจากรองเท้าส้นสูง.html

“รองเท้าส้นสูง” สวย ซ่อนร้าย

“

”

การใส่รองเท้าส้นสูงยังอาจส่งผลให้
เส้นประสาทเท้าอักเสบ เอ็นข้อเท้าอักเสบ 
กล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายหดรั้ง 
หรืออาจเกิดการบาดเจ็บจากเท้าพลิกได ้

 ณสาว ๆ ส่วนใหญ่คดิว่า ความสง่างาม      

        และความมัน่ใจ เกดิขึน้ได้จากการใส่

รองเท้าส้นสูง แต่หารู้ไม่ว่า การใส่รองเท้า

ส้นสูงเป็นเวลานานนั้นเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพอย่างมาก เรามาดูกัน...

	 c	กล้ามเนือ้น่องเอน็ร้อยหวาย 

ตึงและหดส้ัน การสวมใส่รองเท้าส้นสูง

เปรียบเหมือนการยืนในท่าเขย่ง ซึ่งถ้าอยู่

ในท่านี้เป็นเวลานาน ๆ จะท�าให้กล้ามเนื้อ

น่องเอ็นร้อยหวายตึงและหดสั้น และมี

อาการเป็นตะคริวหรือปวดน่องบ่อย ๆ

 c	โครงสร้างของเท้า ผลจาก

กล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายหดสั้นอยู่บ่อย ๆ 

จะส่งผลเสียต่อโครงสร้างของเท้า ท�าให้

เกดิอาการปวดทีบ่รเิวณอุง้เท้า และส้นเท้า

จนกลายเป็นปัญหาฝ่าเท้าตามมาได้

 c	กระ ดูกสั นหลั ง  เ มื่ อ ใ ส่

รองเท้าส้นสูง ปลายเท้าส่วนหน้าต้องรับ

น�้าหนักของร่างกายเกือบทั้งหมด เพื่อยึด

ให้ตัวต้ังตรงและทรงตัวได้ ท�าให้บริเวณ

ส่วนหลังและช่วงเอวแอ่นไปด้านหลัง จึง

ส่งผลให้เกิดอาการตึงของกล้ามเนื้อจนถึง

ขั้นปวดหลังในที่สุด

 นอกจากนี้ การใส่รองเท้าส้นสูง

ยังอาจส่งผลให้เส้นประสาทเท้าอักเสบ 

เอ็นข้อเท้าอักเสบ กล้ามเน้ือน่องและ 

เอ็นร้อยหวายหดรั้ง หรืออาจเกิดการ  

บาดเจ็บจากเท้าพลิกได้ ทางที่ดี... ไม่ว่า

วัยไหน ๆ ควรใส่รองเท้าส้นเตี้ยดีที่สุด
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5)  

ส�า  นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เยี่ยมชมการด�าเนินงานกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อ�าเภอ 
  สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยมปี 2555 – 2557 เมื่อ    
วนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยมท่ีานเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา ให้เกยีรติเป็นประธานน�าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่อย. 
เยี่ยมชมในครั้งนี้ ในงานมีการน�าเสนอผลงานของ อย.น้อย การแสดงของนักเรียน และการจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียน
และเครือข่าย อาทิ โรงเรียนกุสุมาลย์พิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลต�าบลสว่างแดนดิน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ฯ  บอกได้ค�าเดียวว่าสุดยอดจริง ๆ  

 การลงพ้ืนที่เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู ่บ้านต้นแบบ
ปลอดยาสเตียรอยด์” ได้เริ่มข้ึนแล้ว.... เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต�าบลแม่เมาะ 
อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ภายในงานมีการน�าเสนอความคืบหน้าของการด�าเนินงานโครงการฯ กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของผูมี้ประสบการณ์เกีย่วกบัการใช้ยาสเตยีรอยด์ และตบท้ายด้วยการลงพืน้ทีส่�ารวจร้านช�าในหมูบ้่านบ้านใหม่นาแขม
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

จนถงึการตลาด นอกจากนี ้ยงัมห้ีองปฏบิตักิาร 
ของตนเอง และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กลุ่มชุมชน
อื่น ๆ ได้ศึกษาการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ปัจจุบันมียอดขายเฉลี่ยปีละกว่า 2 ล้านบาท 

หลั งจากศึกษาดู งานในวันแรก 
ช่วงค�า่คนื เรามกีจิกรรมกระชบัความสมัพนัธ์กนั
ระหว ่าง อย. และสื่อมวลชน จัดที่ห ้อง
ตรึงใจบอลรมู โรงแรมน่านตรงึใจ เพือ่ให้เข้ากบั
กลิน่อายเมอืงน่าน ทางทมีงานได้จดัให้ผูร่้วมงาน
ใส่เสื้อยืดสีขาว สกรีนชื่องาน พิมพ์ลาย 
ปู่ม่าน ย่าม่าน (ปู ่ม่าน ย่าม่าน เป็นภาพ
ชายหญงิคูห่นึง่ก�าลงักระซบิสนทนา มชีือ่เสยีง
ว่าเป็นภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” และเป็น
เสมือนสัญลักษณ์ของ จ.น่าน) และกางเกง
ลายผ้าขาวม้า มกีารแสดงวงโฟลค์ซองค�าเมอืง
การแสดงเป ิด เวทีด ้ วยกลองสะบัดชัย 
และฟ้อนแง้น พร้อมเปิดตัวพิธีกรชายด้วย
ชุดปู่ม่าน พิธีกรหญิง ชุดย่าม่าน และพิธีกร

กิตติมศักดิ์จากสื่อมวลชน ดร.วันวิสาข์ ชูชนม์ 
หรือ พี่นุช ไทยรัฐ เราได้รับเกียรติจากเจ้าถิ่น 
นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวดัน่าน ภก.สมจติต์ ใจวถีิ   รองนายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดัน่าน , พญ.ณฐัภร ประกอบ 
ผู ้อ� านวยการโรงพยาบาลน ่าน รวมทั้ ง  
ผู ้มี เกียรติอีกหลายท่านมาร ่วมงานเลี้ยง 
บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรไมตรี และช่ืนมื่น
กันถ้วนหน้า    
 วันรุ ่ ง ข้ึนคณะได ้ไปศึกษาดูงาน
แห่งที่สอง ที่ศูนย์เรียนรู้การผลิตเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีนที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน พร้อมกับ
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
เกลอืและการบรรจ ุ โดยผูป้ระกอบการท่ีได้รบั
การสนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภคใน
จังหวัดน่านมีจ�านวน 2 ราย ได้แก่ นางอนงค์ 
เขื่อนเมือง (ตัวแทนกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน
คนต้มเกลอืสนิเธาว์) ณ ศนูย์เรยีนรูฯ้ อ.บ่อเกลอื     
ได้รับเครื่องผสมขนาด 150 กิโลกรัม/ครั้ง
และนายชัยสิทธิ์  ทวีพิริยะ อ.ปัว จ.น่าน 

ได้รับเครื่องผสมขนาด 40 กิโลกรัม/คร้ัง  
ทั้งนี้  ศูนย ์เรียนรู ้การผลิตเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จัดตั้งขึ้น
เพื่อมุ ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู ้การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร ผ ลิ ต เ ก ลื อ
เสริมไอโอดีน เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเกลือ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุม
คุณภาพและประกันคุณภาพ ที่ ส� าคัญ
เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ให ้สามารถผลิตเกลือบริโภคท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด 

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ท้ายนี้       
ต ้องขอขอบคุณเจ ้าของพื้นที่  ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน         
ชีววิถี ต.น�้าเกี๋ยน ศูนย์เรียนรู ้การผลิต
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน อ.บ่อเกลือ และ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีดูแลอ�านวยความสะดวกให้กับ
คณะของเราอย่างเตม็ท่ี ปีหน้าพบกบักจิกรรม
สัมมนาสื่อมวลชนกันใหม่ สวัสดีค่ะ 

 การด�าเนินงานโครงการพัฒนา 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ

ด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ได้เร่ิมกิจกรรมในส่วนของ

คณะท�างานภาคประชาชนแล้ว โดยได้

จัดประชุมคณะท�างานฯ ครั้งท่ี 1/2558 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 

ชั้น 1 ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา  เม่ือวันที่  15 มกราคม 2558 

การด�าเนินโครงการในปีนี้ คณะท�างาน

ภาคประชาชนเห็นชอบให้ด�าเนินกิจกรรม

การส่งเสริมความรู ้  โดยเน้นประเด็น

เรื่อง สเตียรอยด์ การรู ้เท่าทันโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้โครงการ “เสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง” และก�าหนดให้มีกิจกรรมอบรม

ความรู้เรื่องสเตียรอยด์ ให้แก่คณะท�างานภาคประชาชนด้วย
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อย.แอ็คชั่น

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์
สุขภาพแห่งชาติเป็นองค์การมหาชน โดย อย. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

พิธีลงนามคำารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานพิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
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อย.แอ็คชั่น

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. และ นพ.ค�ารณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานด่านอาหารและยา ระหว่าง อย. กับ สป.สธ. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2  สนง.สป.สธ. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม     
รองเลขาธิการฯ อย. ร่วมกับผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารห้างสยามแม็คโคร(Makro) และผู้แทนจากสถาบัน
การศึกษา ลงพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาการด�าเนินงานบริหารจัดการผลิตส้มปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ ณ แหล่งผลิต/จ�าหน่าย   

ภายใต้บริษัท ธนาธรเชียงใหม่ จ�ากัด และ บริษัท สวนส้มทรายทอง จ�ากัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

อย. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการส้มปลอดภัยตลอดห่วงโซ่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อย.กับ สป.สธ.


