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ระวัง!! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mang Luk Power Slim   
 อ้างลดอ้วน  อันตรายถึงชีวิต!

ยาเด็ก ไม่ใช่  
เรื่องเด็กเด็ก

 12 ปกป้องผิวจากแสงแดด
เลือกใช้ครีมกันแดดอย่างไร
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ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

	 วสัดคีรบั	พบกับ“Smart		
	 Life	 by	 อย.”	 ในช่วง																																		
เดือนที่อบอวลไปด้วยความรัก	 และ																
ความห่วงใย	เพราะวนัท่ี		14	กมุภาพนัธ์	
หรอื	Valentine’s	Day	 เป็น	“วนัแห่ง																																									
ความรัก”	 เราได้บอกรักใครหรือยัง?		
รกัในทีน่ีไ้ม่ใช่เฉพาะรกัในวยัหนุม่	-	สาว					
เท่านั้น	 แต่เป็นรักที่บริสุทธิ์สดใสของ					
พ่อแม่	ญาตสินทิ	มติรสหาย	คร	ูอาจารย์	
หรือ	ผู ้มีอุปการะคุณทั้งหลาย	ขอให้

ทุกท่านรักและปรารถนาดีต่อกัน	อันจะส่งผลให้โลกของเราสงบสุขและสันติครับ			
	 ผมขอมอบความรักในแบบฉบับของ	อย.	ด้วยรักแบบต่าง	ๆ	ในฉบับนี้...						
รักสวยรักงาม	 กับผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	 โดยประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิต
เครื่องส�าอางเพื่อการส่งออก	 เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมั่นใจว่า
เครือ่งส�าอางไทยมคีวามปลอดภยัและได้มาตรฐาน	กบัเครือ่งหมาย	FDA	Thai	Herb	ซ่ึง
เป็นการสร้างความมั่นใจในเครื่องส�าอางผสมสมุนไพรที่แสดงตราสัญลักษณ์ไทยให้แก่
ชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการในประเทศ	 รวมทั้งสนับสนุนการผลิต	
เคร่ืองส�าอางที่มีการใช้สมุนไพรภายในประเทศไทย	และสนับสนุนการส่งออกด้วย...	
รักต่อมาคือ	รักตัวเอง	(ให้มาก	ๆ)	โปรดระมัดระวัง	หลีกเลี่ยง	อย่าหลงเชื่อ	ผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหาร	 อ้างลดความอ้วน	 อนัตรายถงึชวีติ	 ซึง่ทีผ่่านมามอีทุาหรณ์เตอืนใจมากมาย	
หนัมาออกก�าลงักายกนัเถอะ	สนองนโยบายนายกรฐัมนตร	ีพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา						
ให้ออกก�าลังกายทุกวันพุธ	 เพื่อร่างกายแข็งแรงนะครับ...	 รักเด็ก	 เพราะยาเด็กไม่ใช	่			
เรื่องเด็ก	 ๆ	 เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กนะครับ	 ดังนั้นเราไม่สามารถใช้ยาขนาดเดียวกันกับ
ผู้ใหญ่ได้	จึงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่อย่างเราไม่ควรมองข้าม	และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
	 เน้ือหาดี	ๆ	ที่กล่าวมาข้างต้นนี้	 เป็นส่วนหนึ่งของความรักและความห่วงใย		
ที่	 อย.	มอบให้	ติดตามได้ใน“Smart	Life	by	อย.”	รักทุกคน	แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าครับ...
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วัตถุประสงค์ Smart Life by อย.
1.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของส�านักงาน 

	 คณะกรรมการอาหารและยา

2.	 เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว	รวมท้ังผลงานเด่นเกี่ยวกับ								

	 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	 เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์	

	 สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์	และการด�าเนินงาน

4.	 เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ
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 ครื่องส�าอางเป ็นผลิตภัณฑ ์ 	

	 ทีท่กุคนต้องใช้ในชีวติประจ�าวนั																											

และประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิต

เครือ่งส�าอางเพือ่การส่งออกไปยงัประเทศ		

ต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง																															

ที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา	ส่งเสริม

คุณภาพเครื่องส�าอางไทย	และสมุนไพร	

ท่ีใช้ในเคร่ืองส�าอาง	 เพื่อให้ผู้บริโภคทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความม่ันใจ	

ว่า	เคร่ืองส�าอางไทยมีความปลอดภัย	

และได้มาตรฐาน	

อ่านต่อ หน้า 4
3 ปีที่ 1  ฉบับที่ 3  กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560
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มุ่งส่งเสริมการใช้สมุนไพร (ในเครื่องส�าอาง) 

มั่นใจกับ “FDA Thai Herb”

การก�าหนดตราสัญลักษณ์เพื่อคัดเลือกเครื่องส�าอางผสมสมุนไพร 
ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb นั้น จะเป็นการสร้างความมั่นใจในเครื่องส�าอางผสมสมุนไพร

ที่แสดงตราสัญลักษณ์ไทยให้แก่ชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการในประเทศ 
รวมทั้งสนับสนุนการผลิตเครื่องส�าอางที่มีการใช้สมุนไพรภายในประเทศ และสนับสนุนการส่งออก



	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	 (อย.)	 ได้ด�าเนินโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตและการส่งเสริม

การพัฒนาเครื่องส�าอางให้เป็นศูนย์กลาง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติในระดับ

สากล	มาตั้งแต่ปี	2547	และต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเพิ่ม

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเครื่อง

ส�าอางในประเทศ	ซึ่งประกอบไปด้วย	

การพัฒนาสมุนไพรที่ใช ้เป็นส่วนผสม

ในเครื่องส�าอางและการพัฒนายกระดับ					

แบรนด์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพรไทย	

โดย	อย.	ได ้ออกแบบตราสัญลักษณ์	

FDA	Thai	Herb	และก�าหนดหลักเกณฑ์

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเพื่อ

รองรับการใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

เครื่องส�าอางเพื่อขอใช้ตราสัญลักษณ์  

มีดังนี้

คณะกรรมการอาหารและยา	 หรือ

ส�านักงานสาธารณสุขจั งหวัด	 และ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมีคุณภาพตาม

กฎหมายก�าหนด

พ.ศ. 2535/2558	ภายในระยะเวลา				

2	ปี	ก่อนวันที่ยื่นค�าขอ

 1. ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางต้องผ่าน               

การจดแจ้งรายละเอียดต่อส�านักงาน

  2. สถานที่ ผลิต เครื่ องส� าอาง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี                                          

ในการผลติหรอืตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ																															

อาหารและยาก�าหนด

 3. ต ้ อง เป ็น เครื่ อ งส� าอางที่ มี       

วัตถุดิบสมุนไพรที่มีแหล ่งก�าเนิดใน

ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	 ของ

ปริมาณสมุนไพรที่ใช้ทั้งหมดในสูตรต�ารับ

 4. ผูป้ระกอบการไม่เคยถกูด�าเนนิคดี       

ตามพระราชบัญญัติ เครื่ องส� าอาง   

 5. หนังสือรับรองตราสัญลักษณ์ 

FDA Thai Herb ส�าหรับผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอางมีอายุ  3 ปี 	 และหาก		

ตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่ องส� าอาง					

ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	ขอสงวนสทิธิ์																																													

ในการเพกิถอนใบรบัรองและตราสญัลกัษณ์			

ได้ทันที

แนวทางการน�าตราสัญลักษณ์ไปใช้

	 เคร่ืองหมายรับรองตราสัญลักษณ์	

FDA	 Thai	 Herb	 ถูกประดิษฐ์ในส่วนที่

เป็นสัญลักษณ์ขึ้น	 โดยอ้างอิงแนวคิดจาก

การน�าใบไม้หลายใบ	 ซึ่งเป็นตัวแทนของ

สมุนไพรไทยหลายชนิดมาวางเรียงซ้อน

กันขึ้นไปให้มีลักษณะคล้ายดอกบัวบาน	

ที่มองจากด้านข้าง	 ออกแบบให้มีความ

เรียบง่าย	เป็นสากล	จดจ�าได้ง่าย	ในขณะ

ที่มีการจัดวางตัวอักษร	 FDA	มีขนาดเล็ก

ว่า	 Thai	 Herb	 เพื่อชูวัตถุประสงค์หลัก

ของการน�าเครื่องหมายนี้ไปใช้รับรอง

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางที่มีส่วนผสมของ

สมุนไพรไทย	 ซ่ึงออกโดยส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	

4ปีที่ 1  ฉบับที่ 3  กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560



	 ที่ส�าคัญเครื่องหมายที่ถูกต้อง	 จะต้องมีรูปแบบการจัดวางและอัตราส่วนตามที่						

ก�าหนด	ซึ่งจะมีข้อก�าหนดเรื่องการใช้สี	การเว้นระยะ	อัตราส่วนของเครื่องหมาย	

ขนาดของตราสัญลักษณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์	เป็นต้น

	 ส�าหรับรายชื่อสมุนไพรที่ห้ามใช้

เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง	

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง	ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน																					

การผลติเครือ่งส�าอาง	พ.ศ.	2559	สามารถ	

สืบค้นจากเว็บไซต์ของ	อย.	

	 การก�าหนดตราสัญลักษณ์เพื่อ		

คดัเลอืกเครือ่งส�าอางผสมสมนุไพร	ให้ได้รบั

ตราสญัลกัษณ์	FDA	Thai	Herb	นัน้	จะเป็น																										

การสร้างความมั่นใจในเครื่องส�าอางผสม										

สมุนไพรท่ีแสดงตราสัญลักษณ์ไทยให้แก่																	

ชาวไทยและต่างประเทศทีเ่ข้ามาใช้บรกิาร																																		

ในประเทศ	 รวมท้ังสนับสนุนการผลิต

เครื่องส�าอางที่มีการใช้สมุนไพรภายใน

ประเทศ	และสนบัสนนุการส่งออกอีกด้วย

คูมือการใชงานเครื่องหมายรับรอง THAI HERB
สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

22.5 ํ

X

1.3X

1.14Z

Z

0.4X

X

22.5 ํ

22.5 ํ
22.5 ํ

คำอธิบายเครื่องหมาย
เครื่องหมายรับรอง THAI HERB ประดิษฐสวนที่เปนสัญลักษณขึ้นโดยอางอิงแนวคิดจากการนำใบไมหลาย 
ใบซึ่งเปนตัวแทนของสมุนไพรไทยหลายชนิดมาวางเรียงซอนกันขึ้นไปใหมีลักษณะคลายดอกบัวบานที่มองจาก 
ดานขาง ออกแบบใหมีความเรียบงาย เปนสากล จดจำไดงาย ในขณะที่มีการจัดวางตัวอักษรใหทั้งดานซาย 
และขวามีความพอดีกับสัญลักษณ โดยใหอักษร FDA มีขนาดเล็กกวาคำวา THAI HERB เพื่อชูวัตถุประสงค 
หลักของการนำเครื่องหมายนี้ไปใชรับรองผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่มีสวนผสมของสมุนไพรไทยเปนหลัก 
ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับแบบอักษรที่ใชไดแก “PGVIM” ที่มีการประดิษฐ 
เพิ่มเติมใหมีความบงเฉพาะตามมาตรา 7 แหง พรบ. เครื่องหมายการคา ป พ.ศ. 2543 และไมอนุญาต 
ใหใชแบบอักษรอื่นใดทดแทนในกรณีที่ตองมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย

*เครื่องหมายที่ถูกตองจะตองมีรูปแบบการจัดวางและอัตราสวนตามภาพดานบน

ขอกำหนดการใชสี
การนำเครื่องหมายรับรองไปพิมพหรือสกรีนติดบน 
ฉลากบรรจุภัณฑใดๆ ใหใชสีตามที่กำหนดตอไปนี้

การเวนระยะ
เม ื ่อนำเคร ื ่องหมายไปพิมพหร ือ 
สกรีนติดบนฉลากบรรจุภัณฑใดๆ 
บางครั ้งอาจมีการจัดวางเครื ่อง 
หมายชิดกับรายละเอียดอื่นๆ ที่อยู 
บนบรรจุภัณฑมากจนเกินไป  ทำให 
เคร ื ่ องหมายขาดความช ัด เจน 
ดังนั้นใหเวนระยะหางจากขอบของ 
เครื ่องหมายไมนอยกวาความสูง 
ของตัวอักษร “T” ในคำวา THAI 
HERB

อัตราสวนของเครื่องหมาย
อัตราสวนระหวางความกวางและความสูงของเครื ่องหมายมีคาที ่ถูก 
กำหนดไวแนนอนคือ กวาง : สูง เทากับ 1 : 1.14 การขยายหรือยอ 
ขนาดของเครื่องหมายใหคำนึงถึงความถูกตองของอัตราสวนนี้ดวย 
นอกจากนี้ยังไมควรหมุนหรือเอียงเครื่องหมายตัวอยางการใชงานที่ผิด 
แสดงไวในตัวอยางตอไปนี้

ขนาดของเครื่องหมายบนฉลากบรรจุภัณฑ
การพิมพหรือสกรีนเครื่องหมายลงบนฉลากบรรจุภัณฑสามารถกำหนด 
ขนาดของเครื่องหมายไดตามความเหมาะสม แตตองมีความสูงไมนอย 
กวา 6 มิลลิเมตรเพื่อความชัดเจนของเครื่องหมายอยางไรก็ตามหากมีความจำเปนตองพิมพหรือสกรีน 

เครื่องหมายรับรองนี้บนฉลากบรรจุภัณฑที่มีสีพื้น 
ใกลเคียงกันก็สามารถเปลี่ยนไปใชสีขาวหรือสีอื่นๆ 
ไดตามความเหมาะสมดังตัวอยางตอไปนี้

6 มิลลิเมตร

บรรจุภัณฑ

RGB
R 0
G 153
B 68

CMYK
C 93 
M 2
Y 96
K 0

HEX
#009A44

PANTONE 347 C

	 ใ น ร ะ ย ะ แ ร ก ก ร ม

วิทยาศาสตร ์ ก ารแพทย 	์	

ห รื อ ศู น ย ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์

สามารถตรวจสอบเอกลักษณ์

ได้	18	ชนิด	ได้แก่	ขมิ้น ไพล    

บวับก กวาวเครือขาว ตะไคร้ 

กระชายด�า ว่านหางจระเข้ 

รายชื่อสมุนไพรน�าร่องที่สามารถตรวจสอบเอกลักษณ์ได้

แตงกวา ชาเขยีว หม่อน เมลด็องุน่ มะกรูด เทยีนกิง่ มะละกอ ทานตะวนั ชะเอมเทศ 

แครอท และกระเทียม	 ส่วนมหาวิทยาลัยนเรศวร	 สามารถตรวจสอบเอกลักษณ์ได้					

6	ชนิด	ได้แก่	มะพร้าว มะขาม ทับทิม มะหาด มะรุม และมังคุด
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ที่มา	:	www.beartai.com

	 1.	 เข้าลิงก์นี้	https://www.																									

facebook.com/settings?	 tab=	

blocking	 	

	 2.	เลื่อนลงมาด้านล่าง	 หา	

Block	Apps

	 3.	พิมพ์ชื่อเกมท่ีไม่ต้องการ

ได้รับค�าเชิญลงไป	 เมื่อช่ือเกมข้ึนมา		

ก็ให้กดไปที่เกมนั้น	ๆ	เท่านี้ก็บล็อก

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

	 4.	เสรจ็แล้ว	3	ขัน้ตอนง่าย	ๆ	

ที่คุณก็ท�าได้เองโดยไม่ต้องง้อใคร	แต่

ลืมบอกไปวิธีการนี้ใช้ท�าใน	PC	นะคะ	

ทีนี้จะได้ไม่ต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ

อีกแล้วเวลาเพื่อนส่งเกมมา	กดบล็อก

โล้ดดดดด	

	 	 คยเป็นไหม?	รู้สึกกระอักกระอ่วนใจเวลาเพื่อนส่งค�าเชิญเล่นเกมมาให้	แต่เราไม่ได้เล่นเกมนั้น	ๆ		ซึ่ง	

	 	 	 เราก็ไม่รู ้จะบอกเพื่อนยังไง	 เพราะกลัวเสียเพื่อนไป	และส�าหรับวันนี้		ปัญหานี้จะหมดไป	เพราะเรามี

เคล็ดลับการบล็อคเกมที่เพื่อนส่งค�าเชิญ	มาบอก...

ฉบับหน้าจะเป็นเคล็ดลับ

เรื่องอะไร	ต้องไม่พลาด

เลยนะคะ
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บล็อกเกมง่าย ๆ แถมไม่ต้องเสียเพื่อน
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เ	 มื่อไม่นานมานี้	หลายคนคงพอจะจ�ากันได้ถึงข่าว

	 มีผู ้ เสียชีวิตจากการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	

Mang	Luk	Power	Slim	โดยคาดหวงัว่าจะมรีปูร่างดีเหมอืนกบั

ค�าโฆษณา	 ซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ดังกล่าว	 เนื่องจากมีการโฆษณาบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก	 อีกทั้ง		

มกีารแชร์ต่อกนัมากมายว่า		“ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร	Mang	Luk	

ระวัง!! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mang Luk 
Power Slim อ้างลดอ้วน อันตรายถึง
ระวัง!! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mang Luk 
Power Slim อ้างลดอ้วน อันตรายถึง
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จ�าไว้... ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา 
ไม่สามารถป้องกัน บ�าบัด บรรเทา รักษาโรคใดๆ ได้ 

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายได้  
ที่ส�าคัญ อย. ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาในเชิงบ�าบัด 

รักษา หรือบรรเทาโรคใดๆ ได้



เอกสารอ้างอิง :  

	 -	 ข่าวประชาสมัพนัธ์	เรือ่ง	อย.เตอืนแมงลกัแคปซูล	อ้างลดอ้วน	ไม่ขออนญุาต	ผสมไซบทูรามนี	เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค		

	 	 ข่าวแจก	8/	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 -	 หนงัสอื	กนิด	ีใช้เป็น	คนไทยไกลโรค	เรือ่ง	ตรวจสอบโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพ	หน้า	57	โดย	กองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค		

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

XX-X-XXXXX-Y-YYYY

Power	Slim”	สามารถ	“ยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน�้าตาล	ลด

ความอยากอาหาร	Detox	 	ล�าไส้	 ไร้ผลข้างเคียง”	“ช่วยเสริม

ระบบการย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 ช่วยควบคุมระดับ

น�้าตาลในเลือด	 ลดการสะสมของไขมันในเส้นเลือด	 ช่วยควบคุม

ความหิว	ลดการดูดซึมของไขมันท่ีไม่จ�าเป็นต่อร่างกายและขจัด

สารพิษต่าง	 ๆ”	 ซึ่งเป็นค�าโฆษณาเกินจริงและมีผู้บริโภคจ�านวน

ไม่น้อยหลงเชื่อซื้อมาใช้	จนได้รับอันตรายถึงชีวิต

จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	Mang	 Luk	

Power	Slim	พบว่าเข้าข่ายผลิตภัณฑ์	 ไม่ปลอดภัย	 เนื่องจากมี

การปลอมเลขสารบบอาหาร	 มกีารโฆษณาโอ้อวดสรรพคณุเกนิจรงิ									

และยงัตรวจพบ	“สารไซบทูรามนี”	สารทีเ่ป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค	

น�าเข้า	ส่วนผสม	ค�าแนะน�า	ค�าเตือนต่าง	ๆ	เป็นต้น	และเม่ือ

พบเหน็โฆษณาผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร		ควรสงัเกตเลขท่ีอนญุาต

โฆษณาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีได้รับอนุญาตบนสือ่โฆษณา	 เช่น	

ฆอ.	 999/2557	 อย่าได้หลงเชื่อค�าโฆษณาที่นอกเหนือจากที่

ปรากฏอยู่บนฉลากเป็นอันขาด

จ�าไว้...	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา	 ไม่สามารถ

ป้องกัน	บ�าบัด	บรรเทา	รักษาโรคใด	ๆ	ได้	และผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายได้					

ที่ส�าคัญ	 อย.	 ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณา

ในเชิงบ�าบัด	รักษา	หรือบรรเทาโรคใด	ๆ	ได้

ส�าหรับใครที่อยากสวยสุขภาพดี	 ขอแนะน�าให้ออก

ก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ		กินอาหารหลากหลายในสัดส่วน

ที่เหมาะสมให้ครบ	5	หมู่	ลดอาหารหวาน	มัน	เค็ม	และไม่ควร

กินจุบจิบ	 หรือกินอาหารพร�่าเพรื่อ	 เพียงเท่านี้คุณก็จะได้หุ่น

สวยอย่างยั่งยืนค่ะ

โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด	โรคความดันโลหิตสูง	

โรคหลอดเลือดสมองตีบ	 โรคตับ	 โรคไต	 โรคต้อหิน	หญิงตั้งครรภ์

และให้นมบุตร	โดยจะมีอาการข้างเคียง		คือ	ปากแห้ง	ปวดศีรษะ	

นอนไม่หลับ	 ท้องผูก	 ท�าให้เกิดความดันโลหิตสูง	 หัวใจเต้นเร็ว	

และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

	 ฉะนัน้	 ก่อนซือ้ก่อนบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารใด	 ๆ																		

ควรสังเกตและอ่านฉลากผลิตภัณฑ์		โดยฉลากต้องแสดง		

ข้อความภาษาไทย	ได้แก่	ชื่ออาหาร	 เลขสารบบอาหาร	13	หลัก		

ในเครื่องหมาย	อย.																																			ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/

อยากสวยสุขภาพดีด้วยวิธีง่าย ๆ

ผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์เสริมแอาหารผสมสารไซบูทรามีน

ปวดศีรษะ

หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูง

นอนไม่หลับ ท้องผูก
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โดย	ภญ.เพชรรัตน์	กรอนันต์สิริิ	

Ref	 :	 Morad	K.	Nakhleh,	Haitham	Amal,	Raneen	Jeries,	Yoav	Y.	Broza,	Manal	Aboud,	Alaa	Gharra,	et	al.	Diagnosis	and		
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“เพียงลมหายใจออก ก็บอกได้”

   นจะดแีค่ไหนถ้าลมหายใจ                              

  ของคุณบอกได้ว่าคณุก�าลงั     

ป่วยอยู่หรือเปล่า !

	 จากความรู้ทางด้านการแพทย	์								

ที่พบว ่าสภาวะที่ เกิดความผิดปกติใน

ร ่างกายจะท�าให ้ เกิดการปลดปล ่อย

สารประกอบทางเคมีบางอย่างปะปน

ออกมากับลมหายใจในขณะที่เราหายใจ

ออก	 เช่น	 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ

เลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน					

(Diabetic	Ketoacidosis	:	DKA)	จะมี

ลมหายใจออกที่มีกลิ่นหวานเหมือนผลไม้			

เพราะมสีารในกลุม่	 Ketone	ถกูปลดปล่อย		

ออกมา

โดยมีความแม่นย�าอยู่ที่	86	%		และยังพบ	

อีกว่าแต่ละโรคมีลักษณะเฉพาะในการ

ปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหย

ได้ออกมากับลมหายใจ

ในอนาคตอันใกล้นี้	 เราอาจได้

มีโอกาสใช้อุปกรณ์นี้ในการตรวจวินิจฉัย

โรคเบื้องต้น	 ซ่ึงหากสามารถผลิตออกมา

จ�าหน่ายได้จริงคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะมี

ประโยชน์อย่างมาก	 อนึ่งงานวิจัยชิ้นนี	้										

ยังอยู ่ในขั้นตอนการค้นคว้าและวิจัยซึ่ง

ยังคงต้องติดตามต่อไปว่าอุปกรณ์ช้ินนี	้																							

จะสามารถใช้วนิจิฉยัโรคเบือ้งต้นได้ถกูต้อง		

แม่นย�าได้มากกว่าที่เป็นอยู่	 ณ	 ปัจจุบัน

หรือไม่

ท�าให้นกัวจิยัจาก	Israel	 Institute	

of	Technology	ได้ท�าการทดลองวเิคราะห์																																																	

และจ�าแนกประเภทของโรคจากสารประกอบ		

อินทรีย ์ที่ระเหยได้	 ที่พบในลมหายใจ

ของมนุษย์โดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการ

ประดิษฐ์เครื่องมือส�าหรับวิเคราะห์	 โดย

ท�าการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	

1,404	คน	ซึ่งเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี	591	คน						

และผู้ที่มีสภาวะโรค	813	คน	กลุ่มโรค																																												

ท่ีน�ามาวจัิยในครัง้นีแ้บ่งเป็น	3	กลุม่หลกั	ๆ																																												

คอื	โรคมะเร็ง	โรคท่ีมภีาวะของการอกัเสบ	

และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท

จากการทดลองพบว่าเครื่องมือ

ดังกล่าวสามารถจ�าแนกโรคได้	 17	 ชนิด	

“เพียงลมหายใจออก ก็บอกได้”
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Smart world

มั

จากการทดลองพบว่าเครื่องมือดังกล่าว                               
สามารถจ�าแนกโรคได้ 17 ชนิด โดยมีความแม่นย�าอยู่ที่ 86 %                                      

และยังพบอีกว่าแต่ละโรคมีลักษณะเฉพาะในการปลดปล่อยสารประกอบ
อินทรีย์ที่ระเหยได้ออกมากับลมหายใจ
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ยาเด็ก ไม่ใช่     
เรื่องเด็กเด็ก

“เด็กไทย	ใส่ใจศึกษา	พาชาติมั่นคง”	ค�าขวัญพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	

เนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต	ิปี	2560	ทีเ่พิง่ผ่านมา	เพือ่ให้เข้ากบัเทศกาล	เราจงึน�าเอาค�าตอบของค�าถาม		

ที่มีการถามบ่อยๆ	ว่า	“ยาผู้ใหญ่จะใช้ในเด็กได้ไหม?”	มาฝากกัน

ซึ่งจริง	ๆ	แล้ว	มีหลายเหตุผลที่ท�าให้การใช้ยาในเด็กแตกต่างจากการใช้ยาในผู้ใหญ่ 

ประเด็นแรก	 กระเพาะอาหารของเด็กมีสภาวะความเป็นกรดน้อยกว่าและการบีบตัว

มากกว่าผู้ใหญ่	ท�าให้การดูดซึมยาได้น้อยกว่าผู้ใหญ่

ประเด็นที่ 2	ตับและระบบเอ็มไซม์ต่าง	ๆ 	ของเด็ก	ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์	ท�าให้กระบวนการ

ท�าลายยาไม่ดีเท่าผู้ใหญ่	 เช่น	 ยาคลอแรมเฟนิคอล	 (Chloramphenicol)	 เนื่องจากระบบการ

ท�าลายยาของเด็กยังไม่ดีนัก	และยาน้ีมีอันตรายเพราะไปกดไขกระดูก	ที่ท�าหน้าที่สร้างเม็ดเลือด	

จึงท�าให้เกิดโรคโลหิตจาง	 อาจท�าให้เด็กเกิดอาการตัวซีดเทา	 เพราะขาดออกซิเจน	 เรียกว่า	 อาการ

เกรย์	ซินโดรม	(Gray	syndrome)	ได้	คือ	มีอาการคลื่นไส้	อาเจียน	หายใจหอบ	ผิวหนังเปลี่ยนเป็น

สีเทา	หรือเขียวคล�้า	และอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้	ฯลฯ

ประเด็นท่ี 3	เด็กมีช้ันของผิวหนังท่ีบอบบางกว่าผู้ใหญ่มากมาย	การใช้ยาทางผิวหนัง	จึง

ดูดซึมได้ง่ายกว่า

ประเด็นที่ 4	น�้าปัสสาวะของเด็กแรกเกิดจะมีความเป็นกรดมากกว่าผู้ใหญ่	ส่งผลให้											

ขับถ่ายยาได้ต่างจากผู้ใหญ่

ประเด็นที่ 5	ปกติเด็กจะมีน�้าหนักตัว	ส่วนสูง	และ	พื้นที่ผิวของร่างกายน้อยกว่าผู้ใหญ	่

ท�าให้การใช้ยาในเด็กจึงมีขนาดยาที่น้อยกว่าผู้ใหญ่	

ดังนั้น	การใช้ยาในเด็กจึงต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ	ถ้าไม่รู้จักยา	หรือแพทย์ไม่ได้แนะน�า	

ไม่ควรใช้เองโดยเด็ดขาด	เนื่องจากเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก	ดังนั้นเราจึงไม่สามารถใช้ยาขนาดเดียวกับ																			

ผูใ้หญ่ในเดก็	 หากจะใช้ยาในเดก็กค็วรปรกึษาผูรู้	้ เพราะแม้แต่แพทย์เองกจ็ะให้ยาแก่เดก็กเ็มือ่จ�าเป็น	

และรู้อาการแน่นอนเท่านั้น

ซึง่กม็ข้ีอควรพจิารณาเบือ้งต้นส�าหรบั  

การใช้ยาในเด็ก	ได้แก่

1. ไม่ควรใช้ยาโดยไม่จ�าเป็น	 หาก

หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง	 เพราะโรคบางโรค			

ที่ไม่รุนแรงสามารถปล่อยให้อาการทุเลาเองได้

2. ควรเลอืกยาทีม่คีวามปลอดภยัสงู                                  

โดยพยายามเลือกยาที่คุ้นเคยหรือท่ีเคยใช้แล้ว

ปลอดภยั	พยายามหลกีเลีย่งการใช้ยาชนดิใหม่	ๆ	

โดยไม่จ�าเป็น

3. ควรอ่านฉลากยาให้ถี่ถ้วนก่อน

ใช้ยา	 และสังเกตลักษณะของยาว่ามีลักษณะ

ทางกายภาพเปล่ียนแปลงจากที่เคยใช้หรือไม	่																	

เ น่ืองจากแพทย ์หรือ เภสัชกรมัก เลือกยา

ประเภทน�้าเช่ือมให้เด็ก	 ซ่ึงยาประเภทดังกล่าว

จะหมดอายุเร็วกว่ายาประเภทยาเม็ด	 ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของยา				

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กที่กินยานั้นได้

4. หากเด็กโตพอท่ีจะกินยาเม็ดได้ 

ให้เลือกใช้ยาเม็ดดีกว่ายาน�้า	เพราะนอกจาก

จะราคาถกูกว่าแล้วยงัพกพาสะดวกและหมดอายุ		

ช้ากว่าด้วย	

นอกจากนีเ้รากม็ข้ีอควรระวงัเมือ่ใช้ยา																																

ในเด็ก	เช่น

1. ยาปฏชิวีนะ	นยิมท�าเป็นรปูผงแห้ง	

ก่อนผสมน�้าควรเคาะขวดยาให้ผงยากระจายตัว			

ก่อน	 จึงผสมน�้าสุกต้มที่เย็นแล้วให้ได้ระดับ

ที่ก�าหนด	ยาบางชนิดเมื่อผสมน�้าแล้วต้องเก็บ

ในตู้เย็นและต้องกินยาติดต่อกันจนหมด	แม้ว่า

อาการจะหายดแีล้ว	ยกเว้นกรณแีพ้ยาให้หยดุยา	

ทันทีและรีบไปพบแพทย์
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ควรอ่านฉลากยาให้ถี่ถ้วนก่อนใช้ยา และสังเกตลักษณะของยา
ว่ามีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใช้หรือไม่ เนื่องจาก
แพทย์หรือเภสัชกรมักเลือกยาประเภทน�้าเชื่อมให้เด็ก ซึ่งยาประเภท

ดังกล่าวจะหมดอายุเร็วกว่ายาประเภทยาเม็ด
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csmb2546.nsf/723dc9fee41b850847256e5c00332fb4/c03665c254b503e7c7256dc0000d93dd?OpenDocument

2. ยาลดไข้	ท่ีนิยมให้เด็กกินก็คือพาราเซตามอล	(Paracetamol)	โดยให้เด็กกินยา

ทุก	4-6	ชั่วโมงจนไข้ลด	แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้น	ภายใน	2	วัน	หรือมีไข้สูงมาก	ควรไปพบแพทย์	ห้าม

เปลี่ยนไปใช้ยาแอสไพริน	 (Aspirin)	หรือ	 ไอบูโพรเฟน	 (Ibuprofen)	 เพราะหากเด็กเป็นไข้

เลือดออกจะท�าให้เกิดอันตรายได้	 และยาพาราเซตามอล	 ไม่ควรกินยาติดต่อกันเกิน	 5	 วัน	 เพราะ

อาจมีผลเสียต่อตับได้	

ส่วนกรณีจ�าเป็นเม่ือต้องใช้ยาลดไข้แอสไพริน	 หรือ	 ไอบูโปรเฟน	 ควรให้กินยาหลัง

รับประทานอาหารทนัท	ี เนือ่งจากยานีร้ะคายเคอืงต่อกระเพาะอาหาร	 และนอกจากการให้ยาลดไข้

แล้ว	ควรเสริมด้วยการเช็ดตัวเด็กด้วยผ้าชุบน�้าหมาด	ๆ	เช็ดตามข้อพับ	ตามซอกต่าง	ๆ	และล�าตัว	

เพราะจะช่วยระบายความร้อนและลดไข้ได้ดีขึ้น	

3. ยาแก้ไอ	 ไม่ควรน�ายาแก้ไอของผู้ใหญ่มาให้เด็กกิน	 เพราะยาบางชนิดอาจจะผสม

แอลกอฮอล์	 หรือยาบางตัวอาจมีฤทธิ์กดศูนย์กลางการหายใจ	 อาจท�าให้เด็กหยุดหายใจจน

เสียชีวิตได้

4. ยาแก้ท้องเสีย	 ไม่ควรให้ยาที่มีความแรงมากในเด็กเล็ก	 เพราะอาจไปกดการหายใจได้																																	

วิธีที่ดีที่สุดคือ	 การให้น�้าและเกลือแร่	 เพื่อชดเชยการสูญเสียน�้า	 เพราะอาการขาดน�้าในเด็ก	 อาจ

ท�าให้เสียชีวิตได้

และที่ส�าคัญ	ข้อห้ามใช้ของยาส�าหรับทารกและเด็กเล็กบางชนิดที่ควรจดจ�า	คือ

1. แอสไพรนิ (Aspirin)	ไม่ควรใช้ในเดก็อายตุ�า่กว่า	1	ขวบ	เพราะอาจท�าให้มเีลอืดออกได้

2. คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ไม่ควรใช้ในทารกอายุต�่ากว่า	 2	 เดือน							

เพราะอาจท�าให้ซึม	นอนไม่หลับ	หรือชักได้

3. คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)	ห้ามใช้ในทารกอายุต�่ากว่า	4	เดือน	เพราะ

อาจท�าให้เด็กตัวเขียว	เนื้อตัวอ่อนปวกเปียก	หรือหมดสติได้	ที่เรียกว่า	อาการเกรย์	ซินโดรม	(Gray	

syndrome)

4. โลเปอราไมด์ (Loperamide)	ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต�่ากว่า	2	ขวบ	เพราะอาจกด

ศูนย์การหายใจ

5. ซัลฟานาไมด์ (Sulfanamide)	 ห้ามใช้ในเด็กทารกอายุต�่ากว่า	 2	 เดือน	 เพราะอาจ

ท�าให้เกิดดีซ่านและสมองพิการได้

6. เตตร้าซัยคลิน (Tetracyclin)	ห้ามใช้ในเด็กอายุต�่ากว่า	8	ขวบ	เพราะอาจท�าให้ฟัน

เหลืองด�าอย่างถาวร	และกระดูกเจริญเติบโตไม่ดี

7. เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan)	ห้ามใช้ในเด็กอายุต�่ากว่า	2	ขวบ	

เพราะยาอาจกดศูนย์กลางการหายใจ

	 นอกจากนี้เรามีกลเม็ดเคล็ดลับท่ีจะท�าให้การให้ยาเด็กมีประสิทธิภาพและได้ผล   

มาฝาก	นั่นคือ

1. ต้องใจเย็นและมีความอดทน	 เพราะโดยธรรมชาติของเด็กส่วนใหญ่มักไม่ชอบกินยา	

ควรพยายามหว่านล้อมและชักจูงเด็กมากกว่าที่จะใช้วิธีบังคับ	เพราะการบังคับยิ่งจะท�าให้เด็ก	

กินยายากยิ่งขึ้น	ดังนั้นควรใช้วิธีชักชวนท่ีถูกต้อง	เช่น	ช้ีถึงโทษของการไม่กินยา	ความไม่ดีของโรค

นั้น	ฯลฯ

2. ไม่ควรบีบจมูกแล้วกรอกยาใส่

ปากเด็ก	และไม่ควรป้อนยาให้เด็กขณะท่ีเด็ก

ก�าลังร้องหรือดิ้น	 เพราะนอกจากจะท�าให้เด็ก

ส�าลักแล้ว	ยังส่งผลทางด้านจิตใจต่อเด็กด้วย

3.	หากยามีรสชาติไม่ดีหรือมีกลิ่นไม่

น่าทาน	 ควรผสมน�้าเชื่อมเพื่อเพิ่มรสชาติท่ีดี 

ท�าให้เด็กกินยาได้ง่ายขึ้น

4. ไม่ควรใส่ยาลงไปในขวดนมเพื่อ

ให้เด็กได้รับยาจากการดูดนม	 เพราะถ้าเด็ก

ดูดนมไม่หมด	จะท�าให้เด็กได้รับยาไม่ครบตาม

จ�านวนที่ควรจะเป็น	นอกจากนั้นยาบางชนิด

อาจท�าให้รสชาตขิองนมเสยีไป	 อาจส่งผลให้เดก็

ไม่อยากกินนมอีกด้วย

5. ไม่ควรให้ยาพร้อมกับอาหารที่

จ�าเป็นต่อเด็ก	เพราะจะท�าให้เด็กปฏิเสธอาหาร

เหล่านั้นในภายหลัง

6. ถ้าเป็นเด็กที่ไปโรงเรียน ควรไป

พบครูที่โรงเรียนเพื่อฝากยาไว้ให้ป้อนเด็ก 

จะท�าให้เด็กได้รับยาครบตามขนาดและเวลา

7. ควรมีช ้อนยาประจ�าบ้านที่ได ้      

มาตรฐานเพื่อให ้ได ้ยาอย ่างถูกขนาด	 คือ								

1	 ช้อนชา	 เท่ากับ	 5	 มิลลิลิตร,	 1	 ช้อนโต๊ะ	

เท่ากับ	15	มิลลิลิตร	หรือ	3	ช้อนชา	ซึ่งช้อนที่ใช้

กินข้าว	 ช้อนชงกาแฟ	 จะไม่ได้มาตรฐานตามนี้

ดังนั้นควรขอช้อนยามาตรฐานจากผู้จ่ายยาเมื่อ

ได้รับยาน�้ามาใช้ทุกครั้ง

8. เด็กอ่อนจนถึง 3 ขวบ หากไม่

มั่นใจไม่ควรให้ยาเอง	 ควรพบแพทย์	 หรือ

เภสัชกร

ถึงแม้ว่าการให้ยาเด็กจะเป็นเรื่องที่				

ยากกว่าการให้ยาผู้ใหญ่	 แต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก

เกินกว่าที่จะศึกษา	หลังจากได้อ่านบทความนี้

แล้ว	ก็หวังว่าคุณผู้อ่านหลาย	ๆ	ท่านจะสามารถ

ใช้ยาในเด็กได้ถูกต้อง	 เหมาะสมยิ่งขึ้น	 และขอ

เป็นก�าลังให้กับผู ้ปกครองทุกคนในการใช้ยา					

ในเด็กค่ะ
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	 ดูหนาวผ่านพ้นไป	ฤดูร ้อนก็เข ้ามาเยือน	และ	
	 ด้วยความทีป่ระเทศไทยอยูใ่นโซนเขตร้อนมีแสงแดดจดั																
เกือบตลอดท้ังปี		“ครีมกันแดด”		หรือ	“ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดด”	จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในการป้องกันรังสีอัลตรา	
ไวโอเลตที่จะมาท�าร้ายผิว

	 ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด	หรือครีมกันแดด	ที่วางขายอยู ่ใน				
ท้องตลาด	 ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีเอและยูวีบี	 ช่วยลดปริมาณ
รังสีอัลตราไวโอเลต	ด้วยคุณสมบัติของสารป้องกันแสงแดด	2	ชนิด	 คือ	
กลุ่มสารที่เป็นสารสะท้อนแสง	สารกลุ่มนี้		จะเคลือบอยู่บนผิว	ไม่ดูดซึมเข้า
สู่ผิวหนงั	และ	กลุ่มสารท่ีเป็นสารดูดซับ	ท�าให้แสงแดดไม่สามารถผ่านเข้ามา	
ท�าอันตรายต่อผิวหนังได้
 ถ้าจะเลือกซื้อครีมกันแดดทั้งทีต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง?
  X ค่า SPF (Sun Protection Factor) 	คือ	ค่าที่แสดง
ความสามารถในการป้องกันรังษียูวีบี	ที่เป็นสาเหตุของผิวไหม้แดงเป็นตัว	
บ่งบอกให้ทราบว่าผิวหนังจะถูกแสงแดดได้นานแค่ไหน
  X PA หรือ Protection factor for UV-A	คือ	ค่าที่แสดง
ถงึความสามารถของผลติภณัฑ์ในการป้องกนัรงัสยีวูเีอทีเ่ป็นสาเหตขุองริว้รอย	
เหี่ยวย่นและมะเร็งผิวหนัง	 ที่เกิดจากการสัมผัสรังสียูวีเอ	 โดยสามารถดูค่า
บนฉลากแสดงเป็นระดับ	PA+	(พอใช้)	,	PA++	(สูง)	และ	PA+++	(สูงมาก)	
ตามระดับความสามารถในการปกป้องรังสี	UV	จากน้อยไปหามาก
  X ความสามารถในการกันน�้า (Water resistance)	 เป็น
ระดับการกันน�้าที่ผ่านการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน

ถึงแม้เราจะใช้ครีมกันแดดปกป้องผิวแค่ไหน	แต่วิธีป้องกันอันตราย		
จากแสงแดดที่ดีที่สุด	คือ	ควรอยู่ในร่ม	สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด	และสวมหมวก											
ปีกกว้าง	ที่ส�าคัญ	ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลาที่แดดจัด	 โดยเฉพาะ			
ช่วงเวลา	10.00	–	16.00	น.	และควรทาครมีก่อนออกแดดอย่างน้อย	30	นาที	
เพื่อให้เนื้อครีมเคลือบติดที่ผิวได้ดี	ส�าหรับผู้ที่ต้องท�ากิจกรรมกลางแจ้ง		
เป็นเวลานาน	ๆ	แนะน�าให้ทาซ�้า	ทุก	2	–	3	ชั่วโมง	เพื่อประสิทธิภาพที่ด	ี
ในการปกป้องผิวจากแสงแดด
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ปกป้องผิวจากแสงแดด        
เลือกใช้ครีมกันแดดอย่างไร

วิธีป้องกันอันตรายจากแสงแดดที่ดีที่สุด 
คือ ควรอยู่ในร่ม สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด และ
สวมหมวกปีกกว้าง ที่ส�าคัญ ควรหลีกเลี่ยง

แสงแดดในช่วงเวลาที่แดดจัด
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	 	 บับนี้	อย.	Smart	Network	ขอน�าทุกท่านมุ่งหน้า	
	 	 สูภ่าคใต้เพือ่ไปดกูารท�ากจิกรรม	อย.น้อย	ในโรงเรียน		
นาสาร	อ�าเภอนาสาร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ถึงแม้จะเป็นโรงเรียน
เล็ก	ๆ	แต่ขอบอกเลยว่า	“เล็กพริกขี้หนู”	จริง	ๆ	ค่ะ		
	 กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียน	 อย.น้อย	 เป็นกิจกรรมหนึ่ง				
ท่ีผู้บริหาร	อย.	 ให้ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมอื่น	ๆ																
ในโครงการ	อย.น้อย	เพราะถอืได้ว่าเป็นการกระตุน้การท�ากจิกรรม	
อย.น้อย	อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	และเป็นการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจอีกด้วย	
	 และในวันที่	31	มกราคม	2560	ท่ีผ่านมา	คณะผู้บริหาร																																									
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชม
โรงเรียน	 อย.น้อย	 โรงเรียนนาสาร	 อ�าเภอนาสาร	 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	 ได้ด�าเนินกิจกรรม	 อย.น้อย	 อย่างเข้มแข็ง	 จากรุ่นพี่																																																			
สู่รุ ่นน้อง	 รุ่นต่อรุ่น	 จนท�าให้โรงเรียนได้รับรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน																	
นาสาร	อ�าเภอนาสาร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	อีกครั้งค่ะ

“อย.น้อย เข้มแข็ง ต่อเนื่อง ยั่งยืน”“อย.น้อย เข้มแข็ง ต่อเนื่อง ยั่งยืน”
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อย.น้อย โรงเรียนนาสาร อ�าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้ด�าเนินกิจกรรม อย.น้อย อย่างเข้มแข็ง 

จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รุ่นต่อรุ่น จนท�าให้โรงเรียนได้รับรางวัล
และประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ มากมาย



1st Thailand - Myanmar Bilateral Meeting
	 นพ.วันชัย	สัตยาวุฒิพงศ์	เลขาธิการฯ	ให้การต้อนรับ	Prof.	Dr.	Than	HTUT	Director-General	Department	of	
Food	and	Drug	Administraion,	Ministry	of	Health	and	Sports,	the	Republic	of	the	Union	of	Myanmar	และ
คณะฯ	ในการศึกษาดูงาน	และประชุม	1st	Thailand	-	Myanmar	Bilateral	Meeting	on	Food	and	Drug	Cooperation	
หารือร่วมกันเพื่อน�าแผนปฏิบัติการร่วม	 (พ.ศ.	 2559-2561)	ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข
ระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาไปปฏบิติั	 โดยเฉพาะการพฒันาความร่วมมอื			
ด้านยา	อาหาร	 เครือ่งส�าอาง	 และด่านอาหารและยา	ณ	 ห้องประชมุหลวงวเิชยีรแพทยาคม	อาคาร	 1	 ชัน้	 2	 ตกึ	 อย.	 กระทรวง
สาธารณสขุ	จ.นนทบุรี	เมื่อวันที่	27-28	ธันวาคม	2559
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The 2nd Meeting of Cluster 4 Ensuring Food Safety ครัง้ท่ี 2
	 ภก.ประพนธ์	 อางตระกูล	 รองเลขาธิการฯ	 เป็นประธานเปิดการประชุม	 The	 2nd	Meeting	 of	 Cluster	 4	 Ensuring		
Food	Safety	for	the	ASEAN	Post	-	2015	Health	Development	Agenda	 ในการนี้	นพ.วันชัย	สัตยาวุฒิพงศ์	เลขาธิการฯ	
เป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม		โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ		ณ	โรงแรมเซ็นจูร่ี	พาร์ค	กทม.		เม่ือวันที่	11-13					
มกราคม	2560
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โดย	กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
Smart Health


