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	 	 ารเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช		
	 									เป็นช่วงเวลาทีพ่สกนกิรชาวไทยท�าใจได้ยากยิง่	 ทุกคนต่างเศร้าโศกเสยีใจ
และอาลัยรักพระองค์	 เพราะตลอดช่วงเวลา	70	ปีของการครองราชย์	พระองค์
ได้พฒันาให้ประเทศชาติเจรญิก้าวหน้าผ่านโครงการพระราชด�ารกิว่า	 4,000	 โครงการ				
ท�าให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก
	 ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้ทรงมอบหลักค�าสอนท่ีมีคุณค่ามากมาย
ให้ปวงชนชาวไทยได้ปฏิบัติ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ	 “การท�างานอย่างผู้รู้จริง”	พัฒนา
ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง	การมี	“ความอดทน	มุ่งมั่น	ยึดธรรมและความถูกต้อง”	
ไม่ว่าทุกข์สุขใด	 ๆ	 ที่ผ่านเข้ามาก็รับด้วยใจสงบ	 ไม่ตื่นเต้นกังวล	 ไม่กลัวปัญหา		
การปฏิบัติตนด้วย	 “ความอ่อนน้อม	 ถ่อมตน	 เรียบง่ายและประหยัด”	 รวมทั้ง	
“ความซ่ือสัตย์	สุจริต	และกตัญญู”	ล้วนเป็นหลักค�าสอนที่พวกเราควรน�าไปเป็น
หลักการด�าเนินชีวิต	 ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�างาน	 จึงขอให้ทุกคนได้เปลี่ยน
ความเศร้าโศกเสียใจเป็น	“พลัง”	อันยิ่งใหญ่	 ในการท่ีจะสืบสานพระราชปณิธาน	
ของพระองค์เพื่อน�าพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป
	 ส�าหรับ	“Smart	Life	by	อย.”	ฉบับนี้	เป็นฉบับแรก	พลิกรูปโฉมใหม่จาก
ฉบับเดิม	คือ	อย.	Report	 	 โดยจะตีพิมพ์ทุก	2	 เดือน	ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้
รังสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านมาน�าเสนอเหมือนเช่นเคย	รวมท้ังเนื้อหา
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์		ขอให้แฟน	ๆ	ติดตามอ่านกันนะครับ
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	 บบัปฐมฤกษ์ของ	“Smart	life	by	อย.”																																																				
	 ได้รับเกียรติจาก	นพ.วันชัย สัตย�         
วุฒิพงศ์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�ร
และย�	เข้ารับต�าแหน่งและเดินหน้าเต็มตัว								
อย่างเป็นทางการในวันที	่1	ตุลาคม	2559	นี้	
หลายท่านอาจจะรู้จักคุณหมอจากบทบาท
ในหลายต�าแหน่งกับเส้นทางชีวิตข้าราชการ
ทีผ่่านมาบ้างแล้ว	 วันนีเ้ราจะมาท�าความรูจ้กั	
ท่านให้มากขึ้น....	

จากบ้านเกิดสู่เส้นทางข้าราชการ...             
	 ผมเป็นคนกรงุเทพ	 บ้านอยูร่มิคลอง											
แสนแสบ	สมยัเดก็	ๆ	เล่นน�า้ทีค่ลองแสนแสบ																	
เป็นประจ�า	ทีบ้่านขายของช�า	ผมเป็นลกูคนเลก็							
ไม่ต้องรับผิดชอบภาระครอบครัวเท่าไร	แค่
เรียนและเล่น	 เรียนระดับมัธยมที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา	และปริญญาตรี	คณะ
แพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัย
มหิดล	เมื่อ	พ.ศ.	2525	หลังจากจบท�างาน
เป็นแพทย์ใช้ทุนที่จังหวัดหนองคาย	โดยเป็น
ผู ้อ�านวยการที่โรงพยาบาลสังคม	 จังหวัด
หนองคาย	 และโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช																																											
ท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย	อยู่หลายปี	จากนั้น											
ได้ทนุจากรฐับาลองักฤษ	 ไปเรยีนต่อปรญิญาโท																											
ทางด้านนโยบาย	การวางแผนและการคลัง										
ส า ธ า รณสุ ข 	มหาวิ ทย าลั ย ลอนดอน

ประเทศอังกฤษ	 หลังจากจบแล้ว	 ได้รับ			
การชักชวนให้เข ้ามาท�างานท่ีส่วนกลาง																																															
เป็นผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุต่างประเทศ	
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ดูแล
งานทางด ้านสาธารณสุขต ่างประเทศ
ของกระทรวงอยู ่ป ี เศษ	จากนั้นไปเป ็น				
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	อยู่	6	ปี	
เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์	ประมาณ	6	ปี	
และย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	ประมาณ	1	ปี	8	เดือน	และเป็น
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุปีกว่า	ๆ

ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ         
	 ผลงานเด่นท่ีภาคภมูใิจ	มอียู	่3	ช่วง									
ด ้วยกันคือ ช ่วงแรกเป ็นแพทย ์ใช ้ทุน
โรงพยาบาลชุมชน	 ผมเป็นผู ้อ�านวยการ
โรงพยาบาล	2	แห่ง	คือ	 โรงพยาบาลสังคม	
จังหวัดหนองคาย	และโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยพุราชท่าบ่อ	 จงัหวดัหนองคาย	 ช่วงนัน้				
ผมไปเป็นแพทย์ประจ�าดูแลหลวงปู่เทสก	์
เทสรังสี	วัดหินหมากเป้ง	7-8	ปี	จนท่าน
มรณภาพ	 ช่วงเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	 ท�างานร่วมกับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย	
ขณะนั้น	 คือ	 นพ.ศิริวัฒน์	 ทิพย ์ธราดล			
ท่านมีนโยบายให้โรงพยาบาลชุมชนส่งเสริม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	ท�าให้โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ ่านการ
ประเมินเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก	
จากองค์การยูนิเซฟ	 จากนั้นก็ได้รับรางวัล
แพทย์ดีเด่นในชนบท	 ประจ�าปี	 2536	 จาก
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	นับเป็นช่วงแรกท่ีท�างานด้วย
ความสนกุ	ภมูใิจทีไ่ด้ท�างานใหม่	ๆ		และสนอง		
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 ชว่งที ่2	เป็นนายแพทย์สาธารณสุข		
จังหวัดภูเก็ต	 เป็นช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์สึนาม	ิ																																												
ถือว ่าหนักที่สุดตั้งแต ่เคยรับราชการมา	
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์	 2-3	 วันแรก	 แทบจะ																																										
ไม่ได้นอน	หลังจากนั้นต้องดูแลผลกระทบ																																											
อย่างต่อเนือ่งอกีหลายปี	ช่วงนัน้มชีาวต่างชาต	ิ	
ประสบภัยเยอะมาก	ดูแลต้ังแต่เศรษฐีจนถึง
ชนชั้นธรรมดา	 โดยเฉพาะชาวสวีเดนที่มา
เสียชีวิตจากสึนามิมากกว่าในสงครามโลก
ครั้งที่	2	เสียอีก	ตอนนั้นกษัตริย์สวีเดนเสด็จ
มาเยี่ยมให้ก�าลังใจ	 ผมก็ได้รับพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	 “Officer	 First	 Class	
of	The	Royal	Order	of	the	Polar	Star”									
จากราชอาณาจักรสวีเดน	 ซึ่งเป็นคนไทย									
ไม ่ ก่ีคนท่ีได ้รับพระราชทานเครื่องราช
อสิรยิาภรณ์นี้

 ช่วงที่  3	 มาอยู ่ส ่วนกลางเป็น			
รองอธิบดีอยู ่	 2	 กรม	 คือ	 กรมการแพทย	์
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เนื่องจาก
อยู่ภูมิภาคมาโดยตลอด	เมื่อมาอยู่ส่วนกลาง								
สิง่หนึง่ท่ีตัง้ใจคอื	อยากดงึเอาความเชีย่วชาญ	
ความสามารถของกรมในส่วนกลางไปอยู ่															
ภมูภิาคบ้าง	 ให้คนในภมูภิาคได้รบัการบรกิาร		
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ทางการแพทย์สาธารณสุขใกล้เคียงกับคนในกรุงเทพฯ	ไม่ใช่มีอะไรก็ต้องเดินทางมารับบริการ
ที่กรุงเทพฯ	 ช่วงอยู่กรมการแพทย์พยายามพัฒนาศูนย์มะเร็งในภูมิภาค	 ซึ่งมีครบทั้ง	 4	 ภาค	
โดยเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทางด้านมะเร็ง	 การจัดงบลงทุน	 ซ้ือเครื่องมือท่ีทันสมัย			
เพื่อให้ไปกระจายในภูมิภาค	ส่วนตอนอยู่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เช่นกัน	พยายาม
จะพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาคให้สามารถตรวจให้บริการทางด้าน	
งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ทัดเทียมกับส่วนกลางจะได้ไม่ต้องส่งสารตัวอย่างมาตรวจ				
ในกรุงเทพฯ	 และที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น่ีเอง	 ได้ไปช่วยเขาออกแบบอาคาร
ห้องปฏบิตักิาร	 ซึง่ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ในภมูภิาคหลายแห่งตัง้มาโดยมอีาคารหลงัเดยีว
ซึ่งก่อตั้งมาประมาณ	 20-30	 ปี	 ผมก็ไปช่วยกระตุ้นให้เขาออกแบบเป็นอาคารที่ทันสมัย		
ไปช่วยเขาท�า	4	แห่ง		คือที่จังหวัดอุดรธานี	อุบลราชธานี	สระบุรี	และภูเก็ต	ซ่ึงท้ัง	4	แห่งนี้	
คงได้อาคารใหม่ภายใน	3-4	ปีข้างหน้า

มอง อย. ไปในทิศทางใด                                                             
		 งานของ	อย.	ถือเป็นงานส�าคัญ	 เป็นงานที่ไม่ง่าย	 เป็นกรมที่ได้รับการคาดหวัง
จากสังคมค่อนข้างสูง	อย.	ในอดีตที่ผ่านมาผมว่ามีจุดเด่นอย่างมากเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค	
และเป็นโมเดลของหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนท่ีมาดูงาน	 เป็นความเข้มแข็ง																																																							
ต่อเนือ่งมาตัง้แต่อดตี	 ในยคุปัจจุบนัมงีานส�าคญัซึง่	 อย.ต้องพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	 งานนโยบาย																																			
ของรัฐบาล	ไทยแลนด์	4.0	พยายามพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปในทิศทางท่ีต้องพึ่ง
เรือ่งการวิจยัและนวัตกรรมทัง้หลาย	 อย.เกีย่วข้องในเรือ่งการถอืกฎหมาย	 เรือ่งการสนบัสนนุ

ภาคเอกชนในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ทางด้านสุขภาพ	 ซึ่งจะช่วยในแง่เศรษฐกิจ	
ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่เราต้อง		
ช่วยกนัในการส่งเสรมิผูป้ระกอบการท้ังหลาย		
ให้เขาสามารถมีนวัตกรรมขึ้นมา	 ช่วยเขา
ในแง ่ของการออกใบรับรองซึ่งเกิดจาก
นวัตกรรม	หรือการคิดค้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข้อคิดในการท�างาน              
	 โดยหลักอยู ่ไหนก็จะพัฒนา	 โดย
หาจุดว่าทุกแห่งเมื่อเราท�างานมาจุดหนึ่ง	
องค์กรต้องพฒันาบรบิทปัจจบุนัและวางแผน			
พัฒนาอนาคต	 ยิ่ งพัฒนาเป ็นแห ่งแรก
เป็นโมเดลให้คนอื่นท�าตาม	 จะภูมิใจมาก	
ส�าหรับงาน	อย.	ที่ต้องพัฒนามี	2	ขา	คือ														
เรื่องการพัฒนาผู ้บริโภค	 กับการส่งเสริม
ผูป้ระกอบการ	ซ่ึงมนัไม่ง่ายทัง้	2	ขา	มคีวาม			
ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง	ต้องหาจุดที่ลงตัว

สิ่งที่อยากฝากถึง อย.

 ผมทราบว่า	 อย.	 ได้รับแรงกดดัน								
เนื่องจากเป ็นกรมท่ีตั้ งขึ้นหลังกรมอื่น
อาจถูกจ�ากัดในแง ่ของบุคลากร	 แต ่ว ่า																																			
งานถูกคาดหวัง	 บุคคลากรไม ่เพียงพอ																															
ไม่ทันกับงานที่เพิ่มขึ้น	 ผมว่ามันมีทางออก	
สามารถรับงานใหม ่โดยไม ่ต ้องเพิ่มคน																																											
ขึ้นมากนัก	ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนช่วยกัน	
ท�างาน

	 เป็นอย่า ง ไรบ้า งคะ 	 กั บชี วิ ต					
บางเสี้ยวมุมของ	นพ.วันชัย	สัตยาวุฒิพงศ	์
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ท่านใหม่	นบัจากนีไ้ป	ท่านจะเป็นผู้น�าในการ																																															
ขับเคลือ่นงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านผลติภณัฑ์				
สุขภาพให้เจริญก้าวหน้าต่อไป	 เพื่อผู้บริโภค
ได้รบัความปลอดภยั	และส่งเสรมิผูป้ระกอบการ		
ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล....		

เมื่อเราท�างานมาจุดหนึ่ง องค์กรต้องพัฒนา           
บริบทปัจจุบันและวางแผนพัฒนาอนาคต ยิ่งพัฒนา      
เป็นแห่งแรก เป็นโมเดลให้คนอื่นท�าตาม จะภูมิใจมาก
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ส�าหรับผู้อ่านท่านใดที่ยังไม่รู้จักช่องทางการติดต่อ 
หรือรับสารจาก อย. ทางเราได้มีเพจเฟซบุ๊กไว้ให้คอยติดตามกัน
ตามลิงก์นี้เลยค่ะ http://www.facebook.com/FDAThai        
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									 	 าวก	social	ท้ังหลาย	ทราบกันหรือยังคะ	ว่าทาง	Facebook	Messenger 
		 	 เขาออกฟีเจอร์มาใหม่ล่าสุด	 ซึ ่งฟีเจอร์นี ้จะเป็นยังไง	 มีประโยชน์
มากน้อยแค่ไหน	ตามกันมาเลยค่ะ

มีรายงานล่าสุดจาก	BuzzFeed	News	ระบุว่า	Facebook	Messenger	เพิ่ม
ฟีเจอร์ใหม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องท�าการเพิ่มเพื่อนบน	 Facebook	
อีกต่อไป	ทั้งนี้	หากมีผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราส่งข้อความมาทาง	Facebook	
Messenger	 ก็จะมีการแจ้งเตือนพร้อมให้เราสามารถเลือก	 ตอบรับ	 (accept)	 หรือ			
ไม่อ่านข้อความนั้น	 (ignore)	 ซึ่งข้อความที่เราเลือกอ่านและไม่เลือกอ่านนั้นจะไปโผล่
คนละ	inbox	กัน	โดยข้อความที่เราตอบรับเลือกอ่านจะอยู่ใน	inbox	ปกติ	ขณะที่
ข้อความที่เราไม่สนใจนั้นจะไปอยู่ใน	inbox	อื่น	ๆ	แทน

น่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะ	 ส�าหรับฟีเจอร์ตัวใหม่นี้	 ผู้อ่านลองไปดูนะคะ				
ว่าในกล่องข้อความของเรามีใครส่งข้อความมาหาเราหรือยัง	ไม่แน่นะตอนนี้อาจมี
ข้อความรอตอบรับอยู่เป็นจ�านวนมากเลยก็ได้	เพราะเด๋ียวน้ีผู้ใช้งาน	facebook	แต่ละคน	
มีเสน่ห์มากล้นกันเหลือเกิน	ถือเป็นของแถมอีกสักนิด	ส�าหรับผู้อ่านท่านใดที่ยังไม่รู้จัก
ช่องทางการติดต่อหรือรับสารจาก	อย.	ทางเราได้มีเพจเฟซบุ๊กไว้ให้คอยติดตามกันตาม
ลิงก์น้ีเลยค่ะ	http://www.facebook.com/FDAThai	อย่าลืมไปกด	like	เพจกันเยอะ	ๆ	
นะคะ	สาระความสนุกจาก	อย.	รอคอยทุกท่านอยู่ที่นี่

ที่มา	:	www.beartai.com

New Features! Facebook Messenger             
แชทได้โดยไม่ต้องแอดเพื่อนใน Facebook
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Smart world
โดย	ภญ.เพชรรัตน์	กรอนันตสิริิ	

ช “ ายหนุ ่มผู ้หนึ่งก�าลังนั่ง	
	 	 กดัแทะใบหน้าของชายชรา																																									
ทีน่อนสลบอยูท่ีพ่ืน้	 หลงัจากทีถ่กูชายหนุม่	
แทงอย่างบ้าคลั่ง	ไม่ไกลกันนักมีหญิงสาว
นอนจมกองเลือดอยู ่โดยไม่รู ้เลยว่าเธอ				
ยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่า	 ในขณะท่ีเขา
เริ่มหันมากินเนื้อที่ท้องของชายชราท่ียัง
หายใจรวยรินอยู ่นั้น	เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและพยายาม
จับกุมชายหนุ่มผู้นั้น	แต่น่าแปลกท่ีไม่ว่า
ต�ารวจจะใช้ปืนไฟฟ้ากระหน�่ายิงใส่เขา
เท่าใด	ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกสะทก
สะท้านแต่อย่างใด	 เมื่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
ตัดสินใจที่จะใช้ก�าลังเข้าจับกุม	ไม่ว่าจะ
ต่อยตีเท่าไหร่	 หรือแม้ว ่าสุนัขต�ารวจ
จะพยายามที่จะกัดเขามากเท่าใด	ก็ดู
เหมือนว่าเขาจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย	 กว่า
เจ้าหน้าที่จะจับกุมตัวเขาได้ก็ต้องใช้ก�าลัง
ของสุนัขต�ารวจและเจ้าหน้าท่ีถึง	 4	 นาย

จึงจะท�าการจับกุมได้ส�าเร็จ	” 

	 มองเผิน	 ๆ	 เหมือนเรื่องนี้จะเป็น																			
บทหนึ่งของหนังสยองขวัญที่มีซอมบี	้			
ไล่ฆ่าและกัดกินมนุษย์ท่ีหาดูได้ในหนัง
ฮอลลีวูดทั่วไป	แต่จริง	 ๆ	แล้ว	มันเป็น
เรื่องจริง !!!

	 เรื่องราวของชายหนุ่มหน้าตาดี																																					
การศกึษาเพยีบพร้อมในฟลอรด้ิาทีก่่อเหตุ																																										
สยองขวัญนี้	 เป็นผู ้ต้องสงสัยว่าอาจใช	้																																		
ยาเสพตดิทีรู่จั้กกนัในชือ่ว่า	 FLAKKA	หรอื																																										
Bath	 Salt	 นั่นเอง	 ยาเสพติดชนิดนี้																																					
มีราคาถูกมากมันจึงมีอีกชื่อเรียกว่า	 $5	
insanity	ยานี้มีฤทธิ์ท�าให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม
และมีความสุขแต่ปริมาณยาที่มากขึ้น																																		

เพียงเล็กน้อยก่อให้เกิดเหตุระทึกขวัญได ้
มากมาย	 โดยยานี้จะท�าให ้ผู ้ เสพ	 มี
อณุหภมูร่ิางกายสูงขึน้ถงึ	40	องศาเซลเซยีส																		
ฮอร์โมนอดรีนาลินเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	
ท�าให้มพีละก�าลงัมากและสามารถทนทาน											
ต่อความเจ็บปวดได้	 อีกทั้งยังมีผลต่อ			
ระบบประสาทท�าให ้ประสาทหลอน				
อันจะน�าไปสู่การท�าร้ายผู้อื่น	 และก่อให้
เกิดโศกนาฏกรรมได้ในที่สุด

		 ในยุคสมัยที่การเข้าถึงสิ่งเสพติด
เป็นไปได้ง่ายมากนั้น	 ผู้ปกครองควรใส่ใจ
ดูแลบุตรหลานของท่านให้ห่างไกลจาก	
สิ่งเหล่านี้	 เพราะ	“ย�เสพติดเป็นภัยต่อ
ชีวิต เป็นพิษต่อสังคม”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	www.washingtonpost.com,	www.dailymail.co.uk 
  www.livescience.com

ยาผีซอมบี้ี
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Smart Living

ควรเลือกซื้อเครื่องส�าอางจากผู้ขายที่มีหลักแหล่งแน่นอนเชื่อถือได้ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมีฉลากภาษาไทยและมีรายละเอียดครบถ้วน

โดย	รมิดา	ธนธนวัฒน์

อยากผิวขาว 
ต้องรู้จัก เครื่องส�าอางผิวขาว

	 	 คร	ๆ	ก็อยากมี	“ผิวขาว	ใส		
	 	 มีออร่า”	กันท้ังนั้น	ไม่ว่าจะ									
หนุ่มหรือสาว	บางคนอยากมีผิวขาวแบบ
เร่งด่วน	 ลงทุนซื้อเครื่องส�าอางท่ีโฆษณา
อ้างสรรพคุณว่าท�าให้ผิวขาวได้ทันใจใน		
7	 วันมาใช้	 แรก	ๆ	ก็อาจได้ผิวขาวสมใจ	
แต่พอใช้ไปนาน	ๆ	ผวิกลบักระด�ากระด่าง	

เชื้อชาติมีความแตกต่างกัน	เช่น	คนที่
อาศัยอยู ่ ในทวีปเอเชีย	 ทวีปแอฟริกา	
หรือทวีปอเมริกาใต้จะมีสีผิวคล�้าหรือผิว	
สีแทน	ส่วนคนที่อาศัยอยู ่ในทวีปยุโรป	
ทวีปอเมริกาเหนือที่มีผิวสีขาว	ซึ่งลักษณะ
ของสีผิวที่แตกต่างกันนี้ 	ธรรมชาติได ้
สร้างมาให้เหมาะสมกบัสภาวะความเป็นอยู่	

ใ บางคนกเ็กดิอาการแพ้จากเครือ่งส�าอางทีใ่ช้	
หรือบางคนผิวเสียไปเลยก็มี	เพราะได้รับ
อันตรายจากเครื่องส�าอางที่ลักลอบผสม
สารห้ามใช้

ท�าความเข้าใจ “ธรรมชาติของผิว” 
ธรรมชาติของผิวแต่ละคน	แต่ละ

อยากผิวขาว 
ต้องรู้จัก เครื่องส�าอางผิวขาว

ควรเลือกซื้อเครื่องส�าอางจากผู้ขายที่มีหลักแหล่งแน่นอนเชื่อถือได้ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมีฉลากภาษาไทยและมีรายละเอียดครบถ้วน
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ท�าให้ผิวขาวขึ้นตามสีผิวธรรมชาติเดิม
ของแต่ละคนเท่านั้น	ฉะนั้น อย่�หลงเชื่อ
คำ�โฆษณ�ที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
เด็ดขาดเพราะคุณอาจเสียโฉมได้	 การ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางอย่าง
ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู ้บริโภคควร
ตระหนัก	 โดยควรเลือกซื้อเครื่องส�าอาง
จากผู้ขายที่มีหลักแหล่งแน่นอนเชื่อถือได	้				
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมีฉลากภาษาไทย
และมีรายละเอียดครบถ้วน	ได้แก่	ชื่อ
เคร่ืองส�าอาง	 เลขท่ีใบรับแจ้ง	ประเภทของ
เครื่องส�าอาง	 ส่วนประกอบทั้งหมด	 วิธีใช้	
ชื่อและที่ตั้งของผู ้ผลิต/ผู ้น�าเข้า	 เดือน	
ปีที่ผลิต	ครั้งที่ผลิต	ปริมาณสุทธิ	ค�าเตือน	
(ถ้ามี)	 รวมถึงเลือกซื้อเครื่องส�าอางที่มี
ภาชนะบรรจุหีบห่ออยู ่ ในสภาพดี	ไม ่
แตกรั่ว	และมีการเก็บรักษาอย่างดีด้วย

เอกส�รอ้�งองิ	:	 Fact	Sheet	เรือ่ง	ต้องการผวิขาว	ต้องรูจ้กัผลิตภัณฑ์ผิวขาว	โดย	กองพฒันาศักยภาพผู้บรโิภค	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา		

	 	 เข้าถึงได้จาก	http://db.oryor.com/databank/data/printing//511128_Factsheet__ต้องการผิวขาว_ต้องรู้จักผลิตภัณฑ์	

ผวิขาว_740.pdf

	 ถึงแม ้ว่าจะยังไม่มีผลิตภัณฑ์

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางอย่างปลอดภัย
	 ก่อนอืน่ต้องเข้าใจก่อนว่า	ไม่มผีลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางใด	ๆ	สามารถปรับเปล่ียน	
สีผิวให้ขาวมากกว่าสีผิวเดิมได้	 เพียงแต่ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผิวขาว	 สามารถช่วย

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งใด ๆ ที่จะทำ�ให้                             
ผิวข�วขึ้นได้อย่�งถ�วร

สภาพภูมิอากาศที่อยู่อาศัยของบุคคลนั้น	ๆ	

สารอนัตรายทีห้่ามใช้ในเครือ่งส�าอางผิวขาว
ด้วยค่านิยมเรื่องสีผิวแตกต่างกันไป	 อย่างคนสีผิวคล�้าหรือผิวสีแทน	 ก็อยาก

มีผิวขาว	 จึงท�าให้มีการผลิต	 ผลิตภัณฑ์ผิวขาวออกมาวางขายในท้องตลาด	 ซ่ึงก็มีทั้งที	่																																																																																					
ได้รบัอนญุาตจาก	อย.	 อย่างถกูต้อง	 และกม็เีครือ่งส�าอางทีล่กัลอบผลติอย่างผดิกฎหมาย						
โดยใส่สารห้ามใช้ลงในเครื่องส�าอาง	ซึ่งเป็นสารอันตรายที่อาจท�าให้ผู้ใช้เสียโฉม	ได้แก่		

R ส�รประกอบของปรอท	 ท�าให้เกิดการแพ้	 เกิดพิษสะสมปรอท	ท�าให้			
ทางเดินปัสสาวะอักเสบ	และไตอักเสบ

R ส�รไฮโดรควโินน ท�าให้เกดิการระคายเคอืง	เกดิจดุด่างขาวทีห่น้า	ผวิหน้าด�า	
เป็นฝ้าถาวร	รักษาไม่หาย

R กรดเรทโินอกิ (กรดวติ�มนิเอ)	ท�าให้หน้าแดง	แสบร้อนรุนแรง	ผิวหน้าลอก
รุนแรง	และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

ฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
เครื่องส�าอางใด	ๆ	ช่วย
ปรับเปลี่ยนสีผิวเราให้ขาว			
ขึ้ น ได ้ 	แต ่ เราสามารถ
ปกป้องผิวตัวเองไม ่ให	้					
ด� า ไ ด ้ 	 โ ดยหลี ก เ ลี่ ย ง
แสงแดดระหว ่างเวลา																				
10	 โมงเช้าถึง	 4	 โมงเย็น																						
และปกป้องผวิจากแสงแดด																		
เช่น	การสวมหมวกปีกกว้าง																					
สวมแว่นตากันแดด	สวม
เสือ้แขนยาว	กางเกงขายาว																						
กางร่ม	รวมถงึใช้ผลติภณัฑ์							
เค ร่ืองส� าอางผสมสาร
ป้องกันแสงแดด	
 จำ�ไว ้ ..... ไม ่มี

พิษจ�กส�รประกอบของปรอท พิษจ�กส�รไฮโดรควิโนน พิษจ�กกรดเรทิโนอิก(กรดวิต�มินเอ)
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	 	 ผู้สูงอายุอาจจะมีอาการหลงลืมได้ง่าย

จนเกิดปัญหาการใช้ยาไม่ครบตามที่ก�าหนด																

หรือการใช้ยาซ�้าซ้อน	ผลอาจท�าให้เช้ือดื้อยา

รักษาไม่หาย	หรือเกิดอาการเป็นพิษเนื่องจาก

การใช้ยาเกินขนาดได้

คุ

โด
ย	

ภญ
.พ

าฝ
ัน	

กิต
ิเง
ิน

																	ณผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า..ผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับอันตรายจากการใช้ยา															

	 							ได้มากกว่าบุคคลทั่วไป	ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน	เช่น	

 G	ก�รทำ�ง�นของไตลดลง 	 ซ่ึ ง					

ส่วนใหญ่ยาจะถกูขบัออกจากร่างกายผ่านทางไต		

ท�าให้ยาขับออกได้น้อยลง	ส่งผลให้มีโอกาส

ที่ยาจะสะสมในร่างกายสูงขึ้น	จนเกิดอาการ		

พิษได้

 G ก�รทำ�ง�นของตับที่ลดลง	 ซึ่งยา			

ที่ให้โดยการกินมักจะผ่านการเปลี่ยนแปลง

ข้ันแรกท่ีตับ	ถ้าขบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

เสื่อมประสิทธิภาพ	 จะท�าให้มีระดับยาในเลือด

สูง	จนอาจเกิดอันตรายได้

ก�รทำ�ง�นของไตลดลง

ก�รทำ�ง�นของตับลดลง

ใช้ย�ไม่ครบต�มกำ�หนดทำ�ให้เชือ้ดือ้ย�

ใช้ยาอย่างปลอดภัย
ในวัยสูงอายุ

 G ผู ้สูงอ�ยุอ�จจะมีอ�ก�ร

หลงลืมได้ง่�ย	 จนเกิดปัญหาการใช้ยา		

ไม่ครบตามทีก่�าหนด	 หรอืการใช้ยาซ�า้ซ้อน																

ผลอาจท�าให้เชื้อด้ือยา	รักษาไม่หาย	หรือ

เกิดอาการเป็นพิษเน่ืองจากการใช้ยา

เกินขนาดได้	

 

	 จากปัจจัยหลายอย่างที่พูดถึงนั้น

เพื่อความปลอดภัยในการใช ้ยาของ	
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ผู ้สูงอายุ	 ผู ้สูงอายุและผู ้ที่ดูแลจึงควร

ปฏิบัติดังนี้

 1. แจ้งให้แพทย์ทร�บเกี่ยวกับ

ย�ที่ใช้อยู่	 ยิ่งถ้าผู้สูงอายุน้ันไม่มีแพทย์

ประจ�าตัว	 เปล่ียนแพทย์บ่อย	 ๆ	 จ�าเป็น

ต้องแจ้งให้แพทย์แต่ละคนทราบถึงการ

จ่ายยาของแพทย์คนอ่ืน	ๆ	ด้วย	รวมท้ัง

แจ้งประวัติการแพ้ยา	 เพื่อประกอบการ

พิจารณาการจ่ายยาของแพทย์	

 3.	แจ้งให้ทร�บถ้�มีปัญห�เกี่ยว

กับก�รกลืนย�	 เพ่ือแพทย์จะได้เลือก	

ชนิดยาท่ีเหมาะสม	 เช่น	 ให้ยาน�้าแทน

ยาเม็ด	เป็นต้น

 4. ศึกษ�เก่ียวกับย�ที่ผู้สูงอ�ยุ

ใช้อยู ่ให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้	 เพื่อ

ความปลอดภัยในการใช้ยา	เช่น	ยาที่ใช้

เป็นยากินหรือยาทา	 กินก่อนหรือหลัง

อาหาร	กินครั้งละเท่าไร	วันละกี่ครั้ง	มี

อาการข้างเคียงหรือไม่	อย่างไร	เป็นต้น

 5. ถ�มแพทย์เกีย่วกบัระยะเวล� 

ก�รใช้ย�ให้ชัดเจน	 เช่น	 จะหยุดยานี้			

ได ้ เมื่ อ ไร 	ขณะท�างานจะกินยานี้ ได 	้

หรือไม่	 ผลข้างเคียงของยาที่อาจจะต้อง

ระวัง	 เช่น	ยาท�าให้ง่วงนอน	อะไรแบบนี้

นะคะ	ตลอดจนข้อควรระวัง	ข้อห้ามใช้

ต่าง	ๆ

 6. สอบถ�มแพทย์หรือเภสัชกร

เกี่ยวกับอ�ห�รที่กินว่�มีผลต่อก�รใช้ย�

หรือไม่	อย่างไร

 

 7.  อ่�นฉล�กย� และปฏบิตัติ�ม  

คำ�แนะนำ�ทุกขั้นตอน	ก ่อนการใช ้ยา			

ทุกครั้ง

อ้�งอิง

	 -	การใช้ยาในผู้สูงอายุ.	[online].	สืบค้นวันที่	2	กันยายน	2559	ที่แคชของ	Google	จาก	http://www1.fda.moph.

go.th/consumer/csmb/csmb2545.nsf/2a85b8f2bb95af8480256759002b9117/ebb5acb03a9790d5c7256ccd

0026814c?OpenDocument	ซึ่งเป็นภาพรวมของหน้าเว็บที่แสดงเมื่อวันที่	31	ส.ค.	2016	22:28:24	GMT

 8. กนิย�ต�มทีแ่พทย์หรอืเภสชักร                                       

แนะนำ�อย่�งเคร่งครัด	 ถ้าผูส้งูอายหุลงลมื	

ง่าย	ควรใช้สิ่งช่วยจดจ�า	เช่น	ปฏิทิน	หรือ

กล่องใส ่ยาชนิดที่รับประทานช่องละ								

หน่ึงคร้ัง	จะได้ไม่ลืมกินยา	หรือกินยา

ซ�้าซ้อน

	 ซึ่ ง ก าร ใช ้ย า ในผู ้ สู ง อ ายุ นั้ น

เป็นส่ิงท่ีควรตระหนักและระมัดระวัง		

ผู ้ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 บุตรหลาน	 ต้องให้

ความใส ่ ใจในการใช ้ยาของผู ้สู งอายุ

เป็นพิเศษ	 ส ่วนตัวผู ้สูงอายุเองก็ควร																																									

ช ่วยเหลือตัวเองด ้วยการศึกษาหรือ

หาความรู ้เกี่ยวกับยาที่ใช ้ให ้มากที่สุด									

เท่า ท่ีจะท�า ได้	 เ พ่ือให้สามารถใช้ยา		

ได้อย่างถูกต้อง	ปลอดภัย	และเพื่อให	้																																													

ผู้สูงอายุ	มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีด้วยค่ะ

ธันวาคม
December

๒๕๕๙
2516

เสาร/Satอาทิตย/Sun จันทร/Mon

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31 

 4 5 6 7 1 2 3 

อังคาร/Tue พ�ธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกรี/Fri

12

 2. แจ้งให้แพทย์ทร�บเกี่ยวกับ

อ�ก�รผิดปกติที่เกิดขึ้น	 เพราะอาการนั้น

อาจจะเป็นอาการที่เกิดจากยาที่ผู้สูงอายุ

ใช้อยู่	 ไม่ใช่อาการที่สืบเนื่องมาจากความ

ชรา	 เช่น	 ใช้ยาไปแล้วมีอาการหูตึง	 ได้ยิน

เสียงไม่ชัดเจน	 เป็นต้น	 ตลอดจนต้อง

สังเกตอาการแพ้ยาหลังจากที่ได้รับยา

เข้าไปด้วยนะคะ	 ถ้ามีอาการผิดปกติ	 เช่น	

ผื่นแดง	 หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ	 เช่น	

ใจสั่น	แน่นหน้าอก	เป็นลม	ตัวเย็น	ฯลฯ	

เกิดขึ้นระหว่างที่กินยาก็สามารถปรึกษา

แพทย์และเภสัชกรได้

แจ้งให้แพทย์ทร�บ
และถ�มแพทย์   

เกี่ยวกับก�รใช้ย�

ปรึกษ�เภสัชกร
เกี่ยวกับก�รใช้ย�

ปฏิทิน
ช่วยจดจำ� 

 กล่องใส่ย�

อ่�นฉล�กย� 
และปฏิบัติต�ม

คำ�แนะนำ�ทุกขั้นตอน
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Smart Tips

“ไข่”

โดย	มณี	ศรีหยก

อย. ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม “แชะ & แชร์”
กติกาการร่วมสนุก	เพียงแค่คุณถ่ายรูปคู่กับวารสาร	Smart Life by อย.  

พร้อมติดแฮชแทค #SmartLifebyอย.	แล้ว	Tag	มาที่ IG : fdathai

รูปไหนโพสท่าโดนใจกรรมการ	รับไปเลย	!!	กระเป๋าผ้าดีไซน์สุดเท่	จ�านวน	5	ท่าน

ท่านละ	1	รางวัล		ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ม.ค. 60	และติดตามรายชื่อผู้โชคดี

ได้ทาง	IG : fdathai   อย่�ลืม... ส่งม�ร่วมสนุกกันเยอะ ๆ นะจ๊ะ

รู้ไหม...กินไข่สุก ๆ ดิบ ๆ 
ให้โทษต่อร่างกาย

 เป็นแหล่งอาหาร		

 ท่ีอุดมไปด ้วย

โปรตีน	แร่ธาตุ	และวิตามินต่าง	ๆ	ที่ให้

ประโยชน์แก่ร่างกาย	 การกินไข่ดิบ	 หรือ

ที่ม�	:	บทความสุขภาพเรื่อง	กินไข่ดาว		

 ไม่สุก	ระวัง	!!!!!!

เข้าถึงได้จาก	http://www.unigang.	 	

	 com/Article/6568

ไข่ท่ีปรุงสุก	ๆ	 ดิบ	ๆ	อย่างไข่ลวก	หรือ  

ไข่ดาวนั้น	 จะท�าให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุ

จากไข่เพียงครึ่งเดียว	 เพราะในไข่ดิบมี

โปรตีนขัดขวางไม่ให้ร่างกายได้รับวิตามิน	

และการกินไข ่ขาวที่ ไม ่สุกจะเสี่ยงต ่อ 

การติดเชื้อแซลโมเนลลา	หรือ	อี.โคไล	ที่

ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร	 ซ�้ายัง

เ ส่ียงต ่อการติดเชื้อไข ้หวัดนกอีกด ้วย    

ดังนั้น	 การกินไข่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด	

ควรกินไข่ที่ปรุงสุกค่ะ

การกินไข่ขาวที่ไม่สุกจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแซลโมเนลลา                                                                                    
หรือ อี.โคไล ที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร                  

ซ�้ายังเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดนกอีกด้วย

12ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559

กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม ส นุ ก  “ แ ช ะ  &  แ ช ร์ ”



Sm
ar

t N
et

w
or

k
โด

ย	
กล

ุ่มพ
ัฒ
นา

เค
รือ

ข่า
ย	

อย.น้อย มิใช่เพียงแค่กิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนเท่านั้น                        
แต่คือแหล่งให้ความรู้ ฝึกฝน ปลูกฝังและบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่                                                                               

เพื่อปลูกจิตส�านึกให้สังคมไทย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย                  
ในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จ 	 ากจุดเริ ่มต้นปี	2546	ที ่ต้องการให้เด็กและเยาวชน	
	 	 มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	 นับแต่นั้นเป็นต้น
มา	 อย.น้อย	 ก็เริ่มโด่งดังเตะตาต้องใจ	 จากโรงเรียนน�าร่อง	 สู่โรงเรียน	
ที่สนใจเข้าร่วมในการท�ากิจกรรม	อย.น้อย	จวบจนปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ปี
ที่	15		
	 	 วันนี้	 อย.น้อย	มิใช่เพียงแค่กิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนเท่านั้น	
แต่คือแหล่งให้ความรู้	ฝึกฝน	ปลูกฝังและบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม	่
เพื่อปลูกจิตส�านึกให้สังคมไทย	ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอยู่มากมายรายล้อมรอบตัวเรา			
มีทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	 และไม่ถูกต้อง	 และไม่หลงเชื่อตกเป็น
เหยื่อการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
กันเลยทีเดียว	

	 กิจกรรม	 อย.น้อย	 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการเรียนรู้จากการ				
ปฏิบัติจริง	 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	 การให้
ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การจัดบอร์ดความรู้	
เสียงตามสาย	 การพูดหน้าเสาธง	 การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในชุมชน	
การให้ความรู้ทางวิทยุชุมชนหรือหอกระจายข่าว	 และท่ีส�าคัญการเข้ามา			
มีส่วนร่วมในการขยายเครือข่าย	 เป็นกิจกรรม	 อย.น้อย	 สอนน้อง			
ซึ่งกิจกรรม	อย.น้อย	ต่าง	ๆ	เหล่านี้	 เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ท้ังตนเอง	เพ่ือนนักเรียน	โรงเรียน	ครอบครัว	สังคมและชุมชน	จนน�ามาสู่																			
อย.น้อย	รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่	ใส่ใจสุขภาพดี	และนี่คือ	โครงการ	
อย.น้อย	ที่จะก้าวเดินไปพร้อม	ๆ	กับเยาวชนไทยอีกนานแสนนาน		

อย.น้อย รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพดีอย.น้อย รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพดี
อย.น้อย มิใช่เพียงแค่กิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนเท่านั้น                                      

แต่คือแหล่งให้ความรู้ ฝึกฝน ปลูกฝังและบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่                                                                                 
เพื่อปลูกจิตส�านึกให้สังคมไทย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย                 

ในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

13 ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559



ร้อยรัก ไว้อาลัย ด้วยดวงใจ ชาว อย.

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

“ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์

น้อมศิระกราน 

กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ”

“ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์

น้อมศิระกร�น 

กร�บแทบพระยุคลบ�ท

ด้วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ

เป็นล้นพ้นอันห�ที่สุดมิได้ ”

ร้อยรัก ไว้อ�ลัย ด้วยดวงใจ ช�ว อย.

ข้�พระพุทธเจ้� คณะผู้บริห�ร ข้�ร�ชก�ร และเจ้�หน้�ที่

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�



พิธีลงนามไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นพ.วันชัย	สัตยาวุฒิพงศ์	เลขาธิการฯ	อย.	น�าคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และ	เจ้าหน้าที่	อย.													

ลงนามไว้อาลัย	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ	ห้องโถง	อาคาร	1	ชั้น	1	ตึก	อย.	กระทรวงสาธารณสุข	จ.นนทบุรี	เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2559

15 ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
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