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องค์กรที่เป็นเลิศด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภ�พมีคุณภ�พปลอดภัย 
ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบก�รไทยก้�วไกลสู่ส�กล

ใช้ย�โดยไม่รู้ช่ือ อันตร�ย                    
ที่ไม่ควรมองข้�ม    
หากมีความจำาเป็น
ที่จะต้องซื้อยาก็ควร  
ที่จะซื้อจากผู้ที่                      
มีความรู้ด้านยา   
คือ “เภสัชกร”

สวมหน้�ก�กอน�มยั 
นำ�พ�ห่�งไกลโรคหวดั          
ล้างมือให้สะอาด 
ก่อนสวมหน้ากาก
อนามัย และไม่ควร
ใช้หน้ากากอนามัย
ร่วมกับคนอื่น

กินหว�น  มัน  เค็ม  
อย่�งพอด ีช่วยหนนุนำ�                            
ให้สขุภ�พดอีย่�งยัง่ยนื                                                                                                  
อ่านและใช้ประโยชน์
จากฉลากหวาน มนั 
เคม็ (ฉลาก GDA) ช่วย  
ป้องกนัการเกดิโรค

รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้น�ำเข้ำแจ้งล่วงหน้ำ 
เป็นระบบอัตโนมัติได้แล้ว
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วัตถุประสงค์ อย. Report

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่าง ๆ  

 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว รวมท้ังผลงานเด่น 

 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์  

 และการดำาเนินงาน

4. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้ำของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ปรึกษำ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณำธิกำร

ภก.วีระชัย นลวชัย  ผู้อำานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
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นายบุญทิพย์  คงทอง    นางสุวนีย์  สุขแสนนาน  
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ภญ.พาฝัน กิติเงิน  นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว 

นางสาวนะรารัตน์  แสนสุข นางสาวอรพรรณ คุณาสกุลเลิศ 

นางสาวนันทิยา  ถวายทรัพย์ นายทวชา  เพชรบุญยัง

สถำนที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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ภก.วีระชัย นลวชัย 
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 ริ่มต้น อย.Report ฉบับเดือนกรกฎาคม บก.  
 ขอกล่าวถึงกฎหมายที่ดีมีประโยชน์กับท่านผู้อ่าน
ทุกท่าน นั่นก็คือ พ.ร.บ.การอำานวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2558 บังคับใช้วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 กฎหมาย
ฉบับนี้ถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงชิ้นหน่ึงของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐบาลชุดปัจจุบันครับ โดยมี
จุดมุ่งหมายที่ให้ส่วนราชการเน้นการบริการประชาชน
ให้ได้รับความพึงพอใจจากการติดต่อขอเอกสารหรือ
การขออนุญาตต่าง ๆ จากส่วนราชการให้มากข้ึน                                         
ลดการใช้ดลุยพนิจิของเจ้าหน้าทีร่ฐั โดยให้ส่วนราชการ
จัดทำาคู่มือประชาชนที่บอกขั้นตอนการพิจารณาทุกขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้และระยะเวลา
แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการประเภทต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐ ทราบ
ข้อกำาหนดเวลาที่จะได้รับในอนาคตหรือเอกสารจากทางราชการ เป็นประโยชน์ทั้งการลด
ข้อขัดข้องหมองใจกันของผู้ขออนุญาตกับผู้อนุญาตและมีการกำาหนดเวลาเพื่อให้ข้าราชการ
ต้องเร่งปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำาหนดในคู่มือ ถือว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย
ครับ

เร่ืองต่อมา บก. ขอฝากประชาสมัพนัธ์ Oryor Smart Application Version 2 ครับ 
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา      
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข ได้แถลงข่าวเปิดตัว Oryor Smart App V.2 ไปเมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2558 สำาหรับ V.2 นี้มีการเพิ่มเมนูหลักอีก 2 เมนู คือ เมนูค้นหาร้านขายยา และ 
Game Land บก. ขอยืนยันว่าเป็น application ดีมีประโยชน์ที่ทุกคนควร Download 
ไว้ใช้งาน มีความรู้เรื่อง อาหาร ยา เครื่องสำาอาง มากมาย ท่านใดที่ Download ไปใช้งาน
เหมือนมีนักวิชาการอาหารและยา คอยให้คำาปรึกษาเรื่องสุขภาพและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สขุภาพทีป่ลอดภยัประจำาตวั ตดิตามให้คำาแนะนำาด ีๆ แก่ท่านทกุที ่ทกุเวลา ทีส่ำาคญั Download 
ฟรีและไม่มีค่าบริการรายเดือน ลอง Download ไปใช้งานแล้วเลือกอ่านเรื่องที่ท่านสนใจ
เพียงวันละเรื่อง ไม่นานท่านก็เป็นกูรูเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วครับ

ฉบับนี้ลากันเท่านี้ครับ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดี มีความสุขครับ

03 Hot Issue
รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้นำ�เข้�แจ้งล่วงหน้�เป็น        
ระบบอัตโนมัติได้แล้ว

04 สุขภำพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภำพ
เครื่องสำ�อ�งข�วเร็ว ข�วไว แฝงส�รอันตร�ย 
ทำ�หน้�พัง เสียโฉม

05 อย.ออนไลน์
Oryor smart application Version 2 ม�แล้ว

 06 กินเป็น ใช้เป็น                
กินหว�น  มัน  เค็ม  อย่�งพอดี ช่วยหนุนนำ�    
ให้สุขภ�พดีอย่�งยั่งยืน  
  
08 เก็บข่ำว...เล่ำเรื่อง   
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�

09 Q&A ถำมมำ-ตอบไป
ไขข้อสงสัย เพิ่มคว�มเข้�ใจ  ข่�วส่งต่อ           
ท่ีเผยแพร่ท�งโซเชียลเน็ทเวิร์ค (2)

10 รอบรู้เรื่องยำ
ใช้ย�โดยไม่รู้ชื่อ อันตร�ยที่ไม่ควรมองข้�ม

12 เกร็ดเล็กน่ำรู้
สวมหน้�ก�กอน�มัย นำ�พ�ห่�งไกลโรคหวัด

13 มุมเครือข่ำย
เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2558 (10 )

15 อย.แอ็คชั่น
ภ�พกิจกรรมของ อย.
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รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้น�ำเข้ำแจ้งล่วงหน้ำเป็นระบบอัตโนมัติได้แล้ว

สำา นักงานคณะกรรมการอาหาร
 และยา (อย.) ก้าวเข้าสู่องค์กร 
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำางาน มีการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
อำานวยความสะดวก ทั้งผู ้ประกอบการ 
และส่งผลดีต่อประชาชนผู ้บริโภค 
 ก่อนหน้านี้ เมื่อปี พ.ศ. 2555 
อย .  ไ ด ้ เริ่ ม ดำ า เนิ นการลด เอกสาร
การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู ้นำาเข้า            
จะต ้องนำามาให ้ เจ ้าหน ้าที่ตรวจขณะ
นำาเข้า โดยพัฒนาให้ผู ้นำาเข้าส่งข้อมูล
แจ ้ ง เลขที่ อ นุญาตของสินค ้ านำ า เข ้ า
ล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายการสินค้าที่นำาเข ้ากับการอนุญาต
จากฐานข ้อมูลของ อย .  ก ่อนออก
เลขใบรับแจ้งให้ผู ้นำาเข้านำาไปใช้ในการ
ทำาใบขนสินค ้าขาเข ้า ท่ีกรมศุลกากร     

ซึ่ งที่ผ ่ านมา อย. ได ้มีการจัดประชุม
ชี้แจงให้ผู ้นำา เข ้าทราบอย ่างต ่อเนื่อง 
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินการแจ้งนำาเข้า
ล ่ วงหน ้า เป ็นไปอย ่างรวดเร็วทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน อย. มีข่าวดีมาแจ้ง
ให ้ทราบว่าตั้งแต่ 6 กรกฎาคม 2558 
อย. ได้มกีารพัฒนาการแจ้งนำาเข้าล่วงหน้า
ให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู ้นำาเข ้า
ได ้เลขใบรบัแจ้งไปใช้ในการทำาใบขนสนิค้า
ขาเข้าได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยระบบอตัโนมตันิี้ 
มีการกลั่นกรองเบื้องต้น เมื่อผู ้นำาเข ้า
บันทึกข ้อมูลสินค ้าที่จะนำาเข ้า ระบบ
จะมีการตรวจสอบประวัติของสินค้าและ
ผู้นำาเข้าท้ังในส่วนของความไม่ปลอดภัย
และการกระทำาผิดกฎหมาย เมื่อพบ
ความเส่ียง ระบบจะสรุปข้อมูลให้สินค้า
นั้นต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
อย. ร่วมกับศุลกากร หากพบว่าสินค้า
ที่นำาเข ้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ อย. 

หรือมีความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพ
มาตรฐาน หรือความปลอดภัย เจ้าหน้าที่     
จะทำาการยึด อายัด กักสินค ้ารอการ
ตรวจพิสูจน์ 
 ยำ้าอีกสักครั้งว่า 6 กรกฎาคม 
2558 ผู้นำาเข้าต้องตรวจสอบและแก้ไข
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนเอง
ทีไ่ด้รับอนญุาตจากสำานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาให้ถูกต้องตามใบอนุญาต
ที่ได ้รับก่อนการนำาเข้า เนื่องจากหาก
การแจ้งนำาเข้าล่วงหน้า ภายหลังวันที่ 6 
กรกฎาคม 2558 ไม่ตรงกับฐานข้อมูล 
ระบบอัตโนมัติจะไม ่สามารถออกเลข
ใบรับแจ้งได้  
 ค่ะ นบัว่าสะดวกมาก ๆ กับบรกิาร                                    
ดี ๆ ที่ อย. ได้ปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเรา
หวังว่าจะอำานวยความสะดวก และเพิ่ม
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น  

เริ่มใช้แล้ว

6 กรกฎำคม 2558 
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

 ทันกลลวง ห่วงผู้บริโภค กับ อย. ฉบับนี้ นางฟ้า อย. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำาอางมาฝากกันค่ะ เครื่องสำาอาง       
ท่ีบอกขาวเร็ว ขาวไว แท้จริงแล้วทำาให้หน้าสวยถาวร หรือเสียโฉมถาวรกันแน่ ติดตามเรื่องราวสนุก ๆ ได้ใน     
ตอน รีวิวเครื่องสำาอาง ด้านล่างได้เลยค่ะ

เครื่องส�ำอำงขำวเร็ว  ขำวไว  แฝงสำรอันตรำย ท�ำหน้ำพัง เสียโฉม

อย่ำหลงเชื่อแค่คำ�โฆษณ�ชวนเชื่อโดยไม่พิจ�รณ�ข้อมูลให้ถ้วนถี่ก่อนนะคะ
 มิเช่นนั้นหน้�อ�จเสียโฉมถ�วรได้ เดี๋ยวจะห�ว่�น�งฟ้� อย. ไม่เตือน!
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อย.ออนไลน์

สำา

กลุ่มสารสนเทศ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

Oryor Smart Application 
Version 2 มาแล้ว

 นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เปิดบริการ Oryor  
 Smart Application Version 1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2556  
 ซึ่งเป็น Application แรกของ อย. บนมือถือ ที่รองรับการ      
ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS (สำาหรับ iPhone, iPad และ iPod) และบน
ระบบปฏิบัติการ Android (เช่น Samsung, LG, Acer หรือ Sony เป็นต้น) 
ได้รับความนิยมในระดับที่น่าพอใจ โดยมีผู้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วมากกว่า                                                  
140,000 ครั้ง เคยขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ทแอพฟรียอดนิยมในหมวดสุขภาพ
และการออกกำาลังกาย (Health and Fitness) ทั้ง iOS และ Android 
นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลในระดับประเทศ นั่นคือรางวัล กิตติคุณสัมพันธ์                                               
“สังข์เงิน” ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย อีกด้วย

 ล่าสุด Oryor Smart Application Version 2 พร้อมให้ทุกท่าน
ดาวน์โหลดใช้งานแล้ว ทั้ง iOS และ Android โดยมาพร้อมกับฟังก์ชั่นใหม่ ๆ 
มีการปรับโฉมให้ใช้งานง่ายและสวยงามมากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการ
ทำางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งความเร็วและเสถียรภาพของโปรแกรม

 โดยใน Version 2 นี้ จะประกอบไปด้วย 9 เมนูหลัก (เพิ่มจาก
เดิม 2 เมนู) ดังนี้

 1. Smart tips คำาแนะนำาเกีย่วกบัการเลอืกซือ้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์    
สุขภาพ อย่างปลอดภัย
 2. สถานีข่าว อย. การรายงานข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
 3. Library แหล่งรวบรวมสื่อ ได้แก่ อย. Report , อย. 
Trade Insight , อย. Health Book , Fact sheet และ FDA Journal
 4. ตรวจเลขทีผ่ลติภณัฑ์สขุภาพ การตรวจสอบเลขเครือ่งสำาอาง , 
อาหาร และ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
 5. Media Center แหล่งรวบรวมข้อมูล ได้แก่ Animation , 
และ Movie & Sound
 6. ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เมื่อพบปัญหาจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 7. ศูนย์ดูแลสุขภาพ วดัค่าดชันมีวลกาย และการคำานวณปรมิาณ        
แคลอรี่ในอาหาร
 8. Game land เมนูใหม่ที่มีเกมให้เล่นสนุก ๆ แฝงด้วยความรู้
ถึง 4 เกม
 9. ค้นหาร้านยา เมนูใหม่ที่สามารถระบุตำาแหน่งของร้านขายยา
ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการติดตั้ง Application มีวิธีง่าย ๆ 2 ทางเลือก คือ

1. หากท่านมีโปรแกรม QR Code Reader สามารถใช้อ่าน QR Code ด้านข้างนี้ แล้วติดตั้งได้ทันที

2. หากท่านไม่มีโปรแกรม QR Code Reader ท่านต้องเข้าไปที่ market โดยระบบ iOS ให้เข้าไปที่ App Store ส่วนระบบ  

 Android ให้เข้าไปที่ Google play แล้วเลือกช่องค้นหา (search) แล้วพิมพ์คำาว่า oryor ระบบก็จะแสดง oryor smart  

 application ขึ้นมาให้เลือก ท่านก็สามารถเลือกติดตั้งได้ทันที ฟรี
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กินเป็น ใช้เป็น

ส

กินหวาน มัน เค็ม อย่างพอด ี

ช่วยหนุนน�า ให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน                         

น.ส.ศศิธร ไม้สูงเนิน
กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

 วัสดีแฟนคลับคอลัมน์ กินเป็น ใช้เป็น ทุกท่านค่ะ ฉบับนี้ขอเปล่ียนบรรยากาศ    

 จากการให้ความรูเ้รือ่งสารปนเป้ือนในอาหารมาเป็นเรือ่งใกล้ตวัทีม่ต้ีนเหตเุกดิจาก

พฤติกรรมของเรากันค่ะ สิ่งนั้นคือ “นิสัยการกิน” ของเรานั่นเอง ชีวิตเราอาจจบ    

หรืออาจเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายเพราะสิ่งนี้ได้ เพราะนิสัยการกินที่ไม่เหมาะสม เช่น 

การกินอาหารที่มีรสชาติหวาน มัน เค็ม แบบตามใจปาก กินมากเกินความจำาเป็นของ

ร่างกาย กินสะสมต่อเนื่อง จะทำาให้เกิดสารพัดโรคตามมาได้ ที่น่าเป็นห่วง คือ เด็กไทย       

มีแนวโน้มกินขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มบรรจุขวดที่มีนำ้าตาลเป็นส่วนประกอบมากขึ้น 

ไม่ต้องรอเติบโตเป็นผู้ใหญ่เด็กบางคนก็มีโรคประจำาตัวติดกายแล้ว เช่น โรคอ้วน โดย

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเด็กไทยมีอัตราการเพิ่มของโรคอ้วนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเด็ก

เป็นโรคเบาหวานมากขึ้น และพบสถิติปี 2551-2554 ว่าอัตราการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง

ในเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี และเด็กตายจากโรคไตวายเรื้อรังในแต่ละปีสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งการกิน

อาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินความต้องการของร่างกาย เป็นหนึ่งในสาเหตุของการ

เกิดโรคเหล่านี้  

 การให้บุตรหลานของเรารับรู้ว่าการกินอาหารที่ให้พลังงานมากเกินไป ส่งผลให้        

เป็นโรคอ้วน และเมื่ออ้วนแล้วมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตามมา รวมถึงให้รับรู ้โอกาสเสี่ยงตลอดจน

ความร้ายแรงของโรคที่จะเกิดขึ้นแต่เนิ่น ๆ  เช่น หากกินหวานมากเกินไป จะทำาให้เกิด

โรคเบาหวาน ถ้าไม่มีการควบคุมอาจทำาให้ตาบอด ถูกตัดนิ้วมือ นิ้วเท้า และเสียชีวิตได้  

หากกินเค็มมากไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ 

อัมพาต หรือกินไขมันมากเกินไป เสี่ยงต่อ          

การเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ หวัใจอาจวาย 

หมดสติ จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ถ้าเด็ก ๆ มี

ความตระหนักก็จะเป็นการดีต่อตัวเด็กเอง 

และยิ่งหากส่งเสริมให้ลดการกินหวาน 

มัน เค็ม และให้อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม 

(ฉลาก GDA) ก่อนกินขนมกรุบกรอบ โดย

เปรียบเทียบเลือกยี่ห้อที่มีนำ้าตาล ไขมัน 

และโซเดียม ปรมิาณน้อย ๆ เข้าไว้ ยิง่ส่งผลดี

ต่อสขุภาพบุตรหลานของเราค่ะ

 ในขณะเดียวกัน กองพัฒนา

ศกัยภาพผูบ้รโิภค สำานกังานคณะกรรมการ   

อาหารและยา (อย.) เห็นถึงความสำาคัญ

ของการส ่ ง เสริมและปลูกฝ ั ง ให ้ เด็ก

มีนิสัยการกินอาหารท่ีเหมาะสมเช่นกัน  

ปี 2558 จึงได้ดำาเนินโครงการอาหาร

ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “พัฒนานิสัย 

ใส่ใจบริโภค สร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อหา

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บรโิภคอาหารของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา                                             

ตอนต ้น โดยร ่วมกับอาจารย ์ทีมวิ จัย

จากคณะศึกษาศาสตร ์  มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ บางเขน และคณะศึกษาศาสตร์ 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 

มุง่หารปูแบบปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค                                    

กินหวำนมำกไป เสี่ยงโรคเบ�หว�น กินเค็มมำกไป เสี่ยงโรคไต                                                                                                        
โรคคว�มดันโลหิตสูง กินไขมันมำกไป เส่ียงโรคหลอดเลือดหัวใจ                                                                                                            

อ่�นและใช้ประโยชน์จ�กฉล�กหว�น มัน เค็ม (ฉล�ก GDA)                      
ช่วยป้องกันก�รเกิดโรคเหล่�นี้ได้
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อาหารทีเ่หมาะสมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

โดยจดัทำาแผนการเรยีนรู ้9 แผนกจิกรรม  

มุง่เน้นให้เดก็สามารถอ่านและใช้ประโยชน์                         

จากฉลากหวาน มนั เคม็ (ฉลาก GDA)  ซึง่              

เห็นผลชะงัด ในด้านที่ช่วยลดการได้รับ          

นำา้ตาล ไขมนั และ โซเดยีม ทีม่าจากการกนิ            

ขนมกรุบกรอบได้ดีขึ้น รวมถึงลดการกิน              

อาหารทอด ปิ้ง ย่าง เครื่องดื่มที่มีนำ้าตาล

และกาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ และนำามา                       

ทดลองใช้กบันกัเรยีนชัน้ ม. 1 ในโรงเรยีน

ต้นแบบ 4 โรงเรียน จาก 4 ภาค ได้แก่     

โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ โรงเรียนแกลง        

“วทิยสถาวร” จ.ระยอง โรงเรยีนอำามาตย์

พานชินกุลู จ.กระบี ่และโรงเรยีนสนัป่าตอง                         

วิทยาคม จ.เชียงใหม่ โดยการดำาเนินงาน

ที่ ผ ่ านมาได ้ รั บข ้ อคิ ด เห็นตลอดจน

ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จากเครือข่าย               

พันธมิตรที่ดี มีศักยภาพ ไม่ว ่าจะเป็น                                   

ผู ้บริหารและครูจากโรงเรียนต ้นแบบ                                      

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่                                          

ช่วยสนบัสนนุในการดำาเนนิงานมาโดยตลอด

 แผนการเรยีนรู ้ 9 แผนท่ีจัดทำาขึน้   

ได้แก่  “ภาพแห่งอนาคต”  “อาหาร

ไม่มฉีลาก ภยัร้ายใกล้ตวั” “ฉลาดบรโิภค 

โรคไม่ถามหา” มุ่งให้เด็กรับรู้โอกาสเสี่ยง          

ในการเกิดโรค และรับรู้ความรุนแรงของ    

โรคทีเ่กดิขึน้เมือ่มพีฤติกรรมการบรโิภคอาหาร                                                                

ไม่เหมาะสม ผ่านวีดิทัศน์อินโฟกราฟฟิก 

เช่น “ความสำาคัญของการมีสุขภาพดี”       

m อ่านต่อหน้า 14

โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

โรงเรียนอำามาตย์พานชินกุลู จ.กระบี่

โรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

ภาพการดำาเนินกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ฯ โครงการ “อาหารปลอดภัย”
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เก็บข่าว...เล่าเรื่อง ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 ประจำ�เดือนกรกฎ�คม 2558

ดนิตา เทียบโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

ก

 สวสัดค่ีะ วนัเวล�ผ่�นไปรวดเร็วจริงๆ เข้�สูเ่ดอืนที ่7 ของปีแล้ว พร้อมกบัเข้�สู่ฤดูก�ลแห่งคว�มชุม่ฉำ�่ของส�ยฝน ขอให้แฟนเกบ็ข่�ว
ระวังโรคที่ม�กับหน้�ฝนอย่�งไข้หวัด ใครที่ร่�งก�ยแข็งแรงหน่อยก็สบ�ยไป แต่คนที่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองล่ะ เก็บข่�วมีวิธีป้องกันไข้หวัด
อย่�งง่�ย ๆ ม�ฝ�กค่ะ  ด้วยก�รบริโภคผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว หรือผักใบเขียว เพื่อให้ ได้วิต�มินซี รีบอ�บนำ้�สระผมทันทีหลังจ�กโดนฝน 
หมัน่ล้�งมอืให้สะอ�ด ดืม่เครือ่งดืม่ร้อนให้ม�กขึน้ หมัน่ออกกำ�ลงัก�ย หรอือ�จฉดีวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่ และควรพกัผ่อนม�ก ๆ บอกล�
ไข้หวัดได้ค่ะ

อย. เผย มำตรกำรก�ำกับดูแลยำ ทั้ง “โปรโคดิล” และ “ทรำมำดอล”                
ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล  มีประสิทธิภำพและปลอดภัย

 ลับมาที่ข่าวในแวดวง อย. เริ่มจากข่าว
       ตามทีพ่บปัญหาเยาวชนนำา “ยาโปรโคดิล” 
และ “ยาทรามาดอล” มาใช้ผิดวัตถุประสงค์
จากการใช้เป็นยารักษาโรคด้วยการนำาไป
ทำาให้เกดิอาการมนึงงและเมา อย. ได้ออกข่าว                                        
และชี้แจงว่า ยากลุ ่มแก้แพ้ และแก้ปวด 
เป็นยาที่รักษาโรคพ้ืนฐานของสังคมไทย เช่น                                             
ไข้หวดั แพ้อากาศ เมารถ เมาเรอื ปวดกล้ามเนือ้                                            
เป็นต้น จึงเป็นยาที่ประชาชนควรสามารถ
เลอืกรับบริการได้จากร้านขายยาแผนปัจจบุนั 
ที่มี เภสัชกรเป็นผู ้ให ้คำาแนะนำาการใช้ยา  
ที่ถูกต้อง เพ่ือลดภาระและความแออัดของ                                                
โรงพยาบาล ทั้งนี้ ที่ผ่านมายาทั้ง 2 ชนิด   
ยงัคงต้องให้มบีรกิารในร้านขายยาแผนปัจจบุนั 
เพ่ือมใิห้เกดิผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่
ในการรักษาโรคพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาการนำายาไปใช้ในทาง

ที่ผิด อย. ได้ควบคุมการจำาหน่ายยานำ้าแก้ไอ 
ยาแก้แพ้  โดยให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา และ
ผู ้รับอนุญาตนำาเข้ายา จำากัดปริมาณการ
จำาหน่ายไปยังร้านขายยาได้จำานวนไม่เกิน 
300 ขวด/แห่ง/เดือน และขายได้ไม่เกิน 
3 ขวด/คน โดยจะต้องขายให้เฉพาะผู้ที่มี
ความจำาเป็นต้องใช้ เช่น มีอาการนำ้ามูกไหล 
แพ้อากาศ เมารถ เมาเรือ ส่วนยาแก้ปวด  
จะกำาหนดให้ร้านขายยาสามารถซื้อขายได้ 
ไม่เกิน 1,000 แคปซูลต่อเดือน ห้ามขาย   
ให้แก่เด็กอายตุำา่กว่า 17 ปี และขายได้ครัง้ละ     
ไม่เกิน 20 แคปซูล ที่สำาคัญยาดังกล่าวต้อง
ไม่จำาหน่ายให้กับเด็กที่จะนำาไปใช้ในทางที่ผิด     
รวมถึงจะต้องทำาบัญชีซ้ือขายยาทุกครั้งด้วย      
นอกจากนี้ ยังให้ผู ้ผลิต/ผู ้นำาเข้า ต้องส่ง
ข้อมูลนำาเข้าวัตถุดิบ ยาสำาเร็จรูปท่ีผลิตได้
และปริมาณที่ขายผ่านระบบออนไลน์มาให้ 
อย. ทราบ โดยทางสำานักงานสาธารณสุข
จงัหวดักจ็ะได้รบัทราบข้อมลูพร้อมกบั อย. ด้วย
ทำาให้แต่ละจังหวัดสามารถตรวจสอบข้อมูล
ปรมิาณการซ้ือขายยาจากร้านขายยาในจงัหวดั 
ของตนได้ ขณะนี้ อย. อยู่ระหว่างประเมิน
สถานการณ์เพื่อทบทวนมาตรการควบคุม
การใช้ยากลุ่มดังกล่าวอยู่ โดยอาจกำาหนดให้
ต้องขายในร้านขายยาคุณภาพท่ีมีเภสัชกร
อยู ่ควบคุมการขายตลอดเวลาที่ เป ิดร ้าน 
นอกจากนี้ หลังจากที่ อย. ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ร้านขายยาอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีการ

ซื้อขายยาในทางที่ผิด นอกจากจะถูกดำาเนิน
คดีตามกฎหมายแล้วก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาต
เป็นเวลา 120 วันด้วย ซึ่งในช่วงต้นปี 2558 
ถึงปัจจุบัน มีร้านขายยาที่กระทำาผิดกฎหมาย
ถูกพกัใช้ใบอนญุาตไปแล้วกว่า 40 ร้าน ขอให้
ร้านขายยาปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะ 
ช ่วยกันสร ้างคุณภาพเด็กไทยให ้ เติบโต
เป็นอนาคตที่ดีของชาติค่ะ...

ช่วงเดือนที่ผ่านมามีสถานการณ์โรค
เมอร์ส ทำาให้มีบริษัทหนึ่งออกมาแถลงข่าว
โฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เจอมิน็อค อวดอ้างว่าช่วยสร้างภูมิคุ ้มกัน 
ให้กับผู้ท่ีมีความเสี่ยงและผู้ติดเชื้อโรคเมอร์ส 
ซ่ึง อย. ได้ออกข่าวเตอืนประชาชน อย่าหลงเชือ่                                        
และไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารดังกล่าว เก็บข่าวขอบอกทุกท่าน
ว่าผลิตภัณฑ์อาหารไม่สามารถกล่าวอ้าง                                             
รักษาโรค หรืออ้างว่ามีสรรพคุณทางยาได้                                   
และขณะนี ้ ประเทศไทยปลอดจากโรคเมอร์ส                     
แล ้ วค ่ะ ติดตามเรื่ อ งราวดี  ๆ  ได ้ ใหม่     
ในฉบับหน้าค่ะ 

เช็คข้อมูล ก่อนแชร์             
ทุกครั้ง
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

ไขข้อสงสัย เพิ่มความเข้าใจ 
ข่าวส่งต่อที่เผยแพร่ทางโซเชียลเน็ทเวิร์ค (2)

 ในปัจจุบันโซเชียลเน็ทเวิร์คเข้�ถึงคนทุกเพศทุกวัย เพร�ะเป็นเครื่องมือที่ใช้
สำ�หรับก�รติดต่อสื่อส�รที่ไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องระยะท�ง  อีกทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล
คว�มรู้ที่ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้จ�กทุกมุมโลก  ซึ่งก�รเผยแพร่ข้อมูลต่�ง ๆ บ�งครั้ง    
มกี�รส่งต่อข้อมลูทีท่ำ�ให้ผูบ้รโิภคเข้�ใจผดิ โดยเฉพ�ะเรือ่งทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ์สขุภ�พ 
วันนี้เร�จะม�ไขข้อข้องใจบ�งประเด็นที่มีผู้สอบถ�มเข้�ม�ให้ทร�บกันค่ะ

 จรงิหรอืไม่ทีม่กีารแชร์กนัในโลก 
 โซเชียลเน็ตเวิร์ค ว่าผลิตภัณฑ์
ครีมที่ขายเป็นกิโลมีการลักลอบใส่นำ้ายา
ซกัผ้าขาว หรอืนำา้ยาล้างห้องนำา้ รบกวน
ช่วยตอบด้วยนะคะ

 

 จากกรณีที่ มี การ เผยแพร ่ ใน        
 สื่อออนไลน์ถึงการลักลอบผสม
นำา้ยาซกัผ้าขาว และนำา้ยาล้างห้องนำา้ ลงใน
ผลิตภัณฑ์ครีมกิโล ซึ่งเป็นประเด็นที่มี
การพูดถึงมาเป็นเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมา 
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ได้ตดิตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่งและยงัไม่เคย
ตรวจพบการผลติหรือผสมตามที่กลา่วอ้าง 
ซึง่สารทีอ้่างว่ามกีารผสมในครมีกโิล ได้แก่ 
นำ้ายาซักผ้าขาว มีสารออกฤทธิ์ โซเดียม 
ไฮโปคลอไรท์ และนำ้ายาล้างจาน มีสาร     
ออกฤทธิ ์ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ นัน้ไม่น่า
จะใช้เป็นส่วนผสมในครีมได้ เนื่องจากเป็น 
กรดทีม่ฤีทธิก์ดักร่อนรนุแรง มกีลิน่ฉนุ หาก

โดนผวิหนงัจะทำาให้เกดิอาการระคายเคอืง 
มอีาการแสบร้อนผ่ืนแดงข้ึน กดัจนผิวหนงั
เป็นแผล และฤทธิ์ของเคมีที่ไม่สามารถ
เข้ากบัเนือ้ครมีได้ ดังนัน้มคีวามเป็นไปได้น้อย
ที่จะนำาส่วนประกอบดังท่ีกล่าวอ้างมาเป็น
ส่วนผสมในการต้มและกวนตามสูตรที่ 
เผยแพร่ทางอนิเทอร์เนต็ เพราะ โซเดียมไฮโป  
คลอไรท์ และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ไม่คงตัว                                                                
เมือ่ถกูความร้อน

 โฆษณาผลติภณัฑ์เครือ่งสำาอางที ่
          จำาหน่ายทางอนิเทอร์เน็ตสามารถ 
เชือ่ถอืได้หรือไม่

 
 

 ปัจจุบนัพบการโฆษณาขายผลติภณัฑ์                                
 สุขภาพท่ีอวดอ้างสรรพคณุเกนิจริง                        
เป็นจำานวนมาก ผ่านทางสือ่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ                            
เป็น วทิย ุโทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ และโดยเฉพาะ 
อินเทอร์เนต็ ซ่ึงเป็นสือ่ทีไ่ด้รบัความนยิมมาก 
โดยพบมีการอวดอ้างสรรพคุณ ผลิตภัณฑ์
เครือ่งสำาอางอ้างสามารถแก้สิวแก้ฝ้า ทำาให้
ผวิขาว ช่วยขยายทรวงอก ป้องกนัผมหลดุร่วง                                               

กระตุ้นการสร้างเส้นผมใหม่ ซึ่งข้อความ
เหล่านีเ้ป็นข้อความท่ีโอ้อวดเกนิจรงิ ก่อให้
เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ทำาความสะอาดและ
เพิ่มความสวยงามเท่านั้น ไม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของร่างกาย ไม่
สามารถยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงการผลิต
เม็ดสีเมลานินได้ หรือไม่สามารถทำาให้        
ผมงอกใหม่ได้แต่อย่างใด ก่อนการตดัสนิใจ                                         
ซื้อเครื่องสำาอางขอให้ซื้อจากร้านที่เป็น
หลกัแหล่งเชือ่ถอืได้ และอ่านฉลากให้ถีถ้่วน           
สังเกตเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ชื่อที่ตั้ง  
ของผู้ผลิตหรือนำาเข้า เคร่ืองสำาอางนำาเข้าจะ
ต้องมีฉลากภาษาไทยกำากับ และผู้บริโภค
สามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งได้ที่
เวบ็ไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรอื
ทาง Oryor Smart Application ตรวจสอบ                                                  
ว่าเลขทีใ่บรบัแจ้งทีฉ่ลากตรงกับฐานข้อมูล                                             
ของ อย. หรือไม่ อย่าหลงเชื่อคำาโฆษณา
ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ยิ่งถ้าข้อมูล                                               
บนฉลากไม่ครบถ้วนก็ไม่ควรซื้อ เพราะ
อาจทำาให้เสียเงินฟรี และเสีย่งต่อการได้รบั
ผลิตภณัฑ์ทีไ่ม่มคีณุภาพมาตรฐาน
 อย่าลืมนะคะ หากท่านผู้อ ่าน                                           
มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                      
สามารถส่งจดหมายมาถามเราที ่กลุม่เผยแพร่                                   
ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ       
ผูบ้รโิภค สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พบกันใหม่
ฉบับหน้านะคะ ขอบคณุค่ะ



10

รอบรู้เรื่องยา น�ยทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรชำานาญการ สำานักยา อย.

ปั

ใช้ยำโดยไม่รู้ชื่อ 

อันตรำยที่ไม่ควรมองข้ำม

หากมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องซือ้ยากค็วรทีจ่ะซือ้
จากผู้ทีมี่ความรูด้้านยา คอื “เภสชักร” 
ทีจ่ะช่วยคดักรอง และลดความเสีย่งจาก 

“ยาชือ่พ้อง มองคล้าย”

 จจุบันพบว่ามีผู้ป่วยจำานวนไม่น้อยที่  

 ไม่รู้จักชื่อของยาที่ตนใช้เป็นประจำา  

แต่จะจำาได้แต่เพียงลักษณะภายนอกของ

ยา สี ขนาด รูปร่าง เท่านั้น เช่น จำาได้

เพียงว่าเป็นยาเม็ดเล็ก ๆ สีชมพู ๆ ส้ม ๆ

รูปร่างเม็ดยารี ๆ แบน ๆ เป็นต้น หรือ            

ผูป่้วยอาจจดจำาเพยีงชือ่ยาอย่างย่อ ๆ เรยีก

ชื่อผิด ๆ ถูก ๆ จนอาจเป็นความเสี่ยงจาก

การได้รับยาผิดตัวได้  

ในโรงพยาบาลใหญ่ 3 แห่งในภาคใต้ และ

ภาคกลาง จำานวนกว่า 1,000 คน เป็น

ผู ้ป่วยที่มีโรคประจำาตัว เช่น ความดัน 

โลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 

หลอดเลือดหัวใจ หอบหืด ภูมิแพ้ และ

โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น พบว่า มีผู้ป่วย

เพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่รู้จักทั้งช่ือยา

และสรรพคุณยาที่ตนเองใช้อยู่ ในขณะ

ที่ผู้ป่วยอีกร้อยละ 75 ไม่รู้จักชื่อยา รู้แต่

สรรพคุณและวิธีใช้ นอกจากนี้ ยังพบว่า  

ผู้ป่วยร้อยละ 25 ไม่เคยอ่านฉลากยาก่อน

ใช้ยา ร้อยละ 86 หยิบยาใช้เอง

จากข้อมูลข้างต้นทำาให้เล็งเห็น

ได้ถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการใช้

ยาผิดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่มีรูปร่าง

ลักษณะของยาที่คล้ายคลึงกัน หรือ มีช่ือ

เรียกคล้ายกัน ซึ่งเรียกยากลุ่มนี้ว่า “ยา

ช่ือพ้อง มองคล้าย” (Look Alike Sound 

Alike Drugs (LASA Drug) ทัง้นีก้ารได้รบั                                             

ยาผิดตัว นอกจากจะไม่ส่งผลในการรักษา

แล้ว ยงัอาจส่งผลให้เกดิอาการไม่พงึประสงค์ 

ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

จากผลสำารวจเบื้องต้นของสภา

เภสัชกรรมใน ปี 2555 เกี่ยวกับการรับรู้

เรื่องยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยทำาในกลุม่

ตวัอย่างทีม่ารบัการรกัษาทีแ่ผนกผูป่้วยนอก

ภาพจาก www.women.sanook.com
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จะใช้ “ยำ” ครั้งใด.... นึกถึง 
“เภสัชกร”

ตัวอย่างยาที่มีชื่อเรียกคล้ายกัน  (Sound Alike Drugs)  เช่น 

ตัวอย่างยาที่มีรูปลักษณะคล้ายกัน  (Look Alike Drugs) เช่น

“ยาชื่อพ้อง มองคล้าย” เป็นความเสี่ยงอันตรายจากการได้รับยาผิดตัว           

ที่สามารถป้องกันได้ ขอเพียงทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีความตระหนัก ทั้งเภสัชกร ผู้ช่วย

ชื่อยา                 

ตัวยาสำาคัญ      

สรรพคุณ

ลาน็อดซิน (Lanoxin)

 ไดจ็อกซิน(Digoxin)

กระตุ้นการบีบตัวของ

กล้ามเนื้อหัวใจ

ใช้รักษาภาวะหัวใจวาย 

หรือหัวใจเต้นผิดปกติ

ล็อคโซนิน (Loxonin)                  

ล๊อคโซโพรเฟน(Loxoprofen)

ยารักษาอาการปวด

อักเสบ(NSAIDs) 

มักใช้ในกรณีที่มีอาการ

ปวดกล้ามเนื้อ หรือปวดข้อ

เภสัชกร ท่ีจะต้องมคีวามรอบคอบ รวมถงึ       

การจัดระบบการจัดเรียงยาภายในร้าน

เพื่อลดโอกาสของความผิดพลาด เช่น

การจัดเกบ็ยาตามกลุ่มรักษาโรค และจดัวาง                             

ให้อยู่ในตำาแหน่งที่แยกจากกัน การแสดง

ป้ายคำาเตือน ณ ตำาแหน่งที่จัดวางยา 

เป็นต้น

สำาหรับตัวผู้ป่วยเอง ควรทีจ่ะจดจำา

ชื่อยา ลักษณะ และสรรพคุณของยา ที่

ตนเองใช้ประจำา หรืออาจใช้การจดบันทึก 

หรือการถ่ายภาพยาและฉลากยา เพื่อช่วย      

ในการจดจำากไ็ด้ รวมถึงหากมคีวามจำาเป็น 

ที่จะต ้องซ้ือยาก็ควรที่จะซื้อจากผู ้ที่มี

ความรู้ด้านยา คือ “เภสัชกร” ที่จะช่วย

คดักรอง และลดความเสีย่งจาก “ยาชือ่พ้อง 

มองคล้าย” ได้อีกทางหนึ่ง

 ยาขับปัสสาวะ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 4

 ยาแก้แพ้ ผื่น คัน ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน

ชื่อยา

ตัวยาสำาคัญ

สรรพคุณ

เมอซิลอน(Mercilon)

ดีโซเจสเทรล

(Desogestrel) และ

เอทนิลิเอสตร้าไดออล 

(Ethinylestradiol)

ยาคุมกำาเนิดในเพศหญิง 

(ยับยั้งการตกไข่)

เมอริสลอน (Merislon)

เบต้าฮีสตีน(Betahistine)

ใช้ในการรักษาอาการ

วิงเวียนศีรษะ(dizziness) หรือ

เวียนศีรษะบ้านหมุน(vertigo)

Diazepam 2 mgFurosemide 40 mg

Domperidone 10 mgHydroxyzine 10 mg
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เ

ที่มา : www.thaihealth.or.th/content/28700-“สวมหน้ากากอนามัย”%20ถูกต้อง%20ปลอดภัย.html

สวมหน้ากากอนามัย 
นำาพาห่างไกลโรคหวัด

“

”

ถ้าหน้ากากอนามัยช�ารุด หรือเปรอะเปื้อนน�้ามูก
หรือเสมหะ ควรเปลี่ยนใช้หน้ากากอนามัยอันใหม่จะดีกว่า 

และที่ส�าคัญไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อื่น

  ข ้าสู ่ฤดูฝนแล ้ว แถมสภาพอากาศ 

 กเ็ปลีย่นแปลงบ่อย เดีย๋วร้อน เดีย๋วฝนตก 

ใครที่ร่างกายไม่แข็งแรง หรือปรับสภาพ

ร่างกายไม่ทัน ก็อาจจะป่วยเป็นโรคหวัด                                       

หรอืโรคไข้หวดัใหญ่ได้ เกรด็เลก็น่ารู ้ฉบับน้ี                                                          

จึงนำาเรือ่งเกีย่วกบัวธิกีารใช้หน้ากากอนามยั          

อย่างถูกต้องมาฝาก...

สายรัดหน้ากากที่ใบหูทั้งสองข้าง จากนั้น

ดงึหน้ากากอนามยัให้คลมุทัง้จมกู ปาก และคาง 

ปรับสายรัดให้กระชับแนบสนิทกับใบหน้า

และคาง โดยด้านบนจะมีแถบอลูมิเนียม

เคลือบด้วยสารพลาสติกซึ่งสามารถดัดให้

โค้งกับโครงสร้างจมูก เพื่อความกระชับ

สบายขณะสวมใส่ แต่ถ้าหน้ากากอนามัย

ชำารุด หรือเปรอะเปื้อนนำ้ามูกหรือเสมหะ 

ควรเปลี่ยนใช้หน้ากากอนามัยอันใหม่

จะดีกว่าค่ะ และท่ีสำาคญัไม่ควรใช้หน้ากาก

อนามัยร่วมกับผู้อื่นค่ะ

 อย่างไรก็ตาม เราสามารถป้องกัน

การติดเชื้อโรคไข้หวัดได้หลายวิธี เช่น  

การหลีกเลี่ยงการคลุกคลี หรือใกล้ชิดกับ        

ผูป่้วยทีม่อีาการไข้หวดั เช่น ไอ จาม คดัจมกู                       

นำ้ ามูกไหล มี เสมหะมาก การรักษา

สุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น หม่ันล้างมือ

บ่อย ๆ เป็นต้น และการออกกำาลังกาย

อย่างสมำ่าเสมอ รักษาร่างกายให้สมบูรณ์

แข็งแรงและอบอุ่นค่ะ

3 ชั้น ได้แก่   

	 c	ชัน้นอกสดุ (สเีขยีวหรอืสฟ้ีา)      

วัสดุเป็น Fluid Resistant เพ่ือป้องกัน

การติดเชื้อจากเลือดหรือนำ้าที่อาจกระเด็น

มาสัมผัสในขณะใส่ (แต่ถ้าเลือดหรือนำ้า 

ในปริมาณมากอาจจะกันไม่ได้)

	 c	ช้ันกลาง เป็นส่วนที่ใช้กรอง

เชื้อโรค

	 c	ช้ันในสุด  วัสดุจะมีความ

อ่อนนุ่มและไม่ก่อให้เกิดการแพ้ เพราะ

เป็นส่วนที่สัมผัสกับผิวผู้สวมใส่

 มาถึงวิธีใส่หน้ากากอนามัยอย่าง

ถูกต้อง...  
 ก ่ อนอื่ น เรามาทำ าความรู ้ จั ก

หน้ากากอนามัยกัน...หน้ากากอนามัยทำา

มาจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพพีลีน 

(Polypropylene) ที่นำามาเย็บซ้อนกัน   เริ่มจาก ล้างมือให้สะอาด คล้อง
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่ำจำกเครือข่ำย
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (10)  

ข อเริ่มต้นกันด้วยการดำาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อย เมื่อฉบับที่แล้วได้เล่าถึงงานมหกรรม อย.น้อย ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 27
 มถิุนายน 2558 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ งานกีฬาสี 4 ภาค และกิจกรรม Walk Rally ฉบับนี้  
จึงขอเล่าถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่มีชื่อ Theme น่ารัก ๆ ว่า “แฟนซี 4 ภาค” กันค่ะ  ภายในงานเริ่มด้วยการแสดงรีวิวประกอบเพลง 
“อย.น้อย มาเช็คแฟนซี 4 ภาค” ตามด้วยการประกวดความสามารถทางการแสดงของเหล่านักเรียน อย.น้อย ต่อด้วยการแสดง
มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน AF อาทิ  ภัทรภณ โตอุ่น (รอน) AF5, นิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ) AF6 และ อรรถณพ ทองบริสุทธิ์ 
(ปอ) AF7 อดีตนักเรียนแกนนำา อย.น้อย  เพื่อเพิ่มความสนุกสนานภายในงาน และปิดท้ายด้วยการจับสลากมอบของรางวัลให้กับ
สมาชิก อย.น้อย ที่มาร่วมงานอย่างมากมาย ทำาให้งานครั้งนี้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันถ้วนหน้า

 สำาหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้มีการรายงานผลการดำาเนินงานของจังหวัดลำาปาง โดย
มีการทำากิจกรรม “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” ที่ คบส.ตำาบลแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง ได้มีการให้ความรู้เรื่องอันตรายจาก
การใช้ยาสเตยีรอยด์ การแก้ไขปัญหาโฆษณาผลติภณัฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง (หลอกลวงหรือโอ้อวดเกนิจริง) เป็นการจดัอบรมให้ความรู้ 
กับผู้สูงอายุ เพื่อเฝ้าระวังร้านขายของชำา หรือรถเร่ แผงลอย ตลาดนัด พร้อมให้คำาแนะนำา ขอความร่วมมือจากร้านขายของชำาไม่จำา
หน่ายยาสเตียรอยด์ และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการจัดเสียงตามสาย การนำาบทความทางเว็บไซต์ไปเผยแพร่  
ให้ทราบ
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 7

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนฯ ได ้ จั ดทำ าทำ า เนี ยบ

คณะทำางานภาคประชาชน ประจำ า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นข้อมูล

ในการติดต่อคณะทำางานภาคประชาชน 

นอกจากน้ีจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ       

เรือ่ง เสรมิสร้างภมูคิุม้กนัจากการใช้ผลติภัณฑ์                                   

สุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อวันท่ี 11–12                             

พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรม เดอะ ทวิน                           

ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา                         

ผู้เข้ารบัการอบรมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจ

ต่อการจดัการอบรม อยู่ในเกณฑ์ดถีงึดมีาก 

ทัง้ทางด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากกจิกรรมกลุม่                                                    

สามารถนำาเนื้อหาการอบรมฯ ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานได้ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ

ว่าควรมีการจัดกิจกรรมอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มทักษะ 

พร้อมทั้งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง เพ่ือสามารถนำาไปขยายผลในพื้นที่        

ที่ดูแลได้

หรือสารคดีส้ันเร่ือง “เมื่อสุขภาพเสียไป” 

ซ่ึงเด็กจะเห็นคนไข้ที่ทรมานด้วยโรคที่เกิด

จากการมีนิสัยการกินไม่เหมาะสม จนเป็น

โรคเบาหวานต ้องถูกตัดขา หรือเป ็น

โรคไตต้องฟอกไต เป็นต้น รวมถึงอ่านและ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร

อย่างฉลาด เพื่อป้องกันโรคได้ นอกจากนี้

ยังมีแผนการเรียนรู้ “โรงหนังปลอดภัย” 

โดยเดก็จะได้รบัชมวดีทัิศน์ท่ีผลติในลกัษณะ                                               

อนิเตอร์แอ็คทฟี “คนฉลาดรูจั้กเลอืกบรโิภค”                                                    

เด็กจะได้เรียนรู้ร่วมคิดและร่วมสนุกผ่าน

เกมในแท็บเล็ต “ช็อปป้ิงฉลาดคดิ” มุง่ให้        

เดก็ฉกุใจคดิทกุครัง้ทีเ่ลอืกซือ้ขนมกรบุกรอบ 

นำ้าอัดลม นำ้าชาเขียว และสามารถคำานวณ

ปริมาณพลังงาน นำ้าตาล ไขมัน และ

โซเดียม ที่จะได้รับเมื่อกินอาหารเหล่านี้    

ได้อย่างถูกต้อง “เจอแบบนี้ต้องปกป้อง 

สทิธิ”์  “อ่านงดลดทำา”  “ส่งต่อสขุภาพดี”  

หวงัให้เดก็นอกจากมคีวามรู ้ ความเข้าใจแล้ว                                                      

ยังเชื่อและปฏิบัติตาม สามารถนำาไปใช้          

เป็นแนวทางในการเลือกซ้ือ เลือกกนิอาหาร 

และบอกต่อข้อมูล เพ่ือปกป้องตนเอง

และบคุคลรอบข้างได้อย่างถกูต้องเหมาะสม         

โดยหลังการทดลองใช ้แล ้ว อย. จะมี

การนำารูปแบบมาปรับปรุง เพื่อให ้ ได ้

รปูแบบ (Model) การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม                          

การบริโภคอาหารทีเ่หมาะสม และนำามาใช้                        

เป็นต้นแบบกับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไปค่ะ            

 ซ่ึงหากช่วยกันทั้งหน่วยงานรัฐ             

และผู ้ปกครอง ในการส่งเสริมให้เด็ก

กินอาหารหวาน มัน เค็ม อย่างพอดี เช่นนี้

แล้ว ย่อมช่วยหนุนนำาให้เด็กมีสุขภาพดี

อย่างยั่งยืนได้มากขึ้นแน่นอนค่ะ 
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อย.แอ็คชั่น

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อย. 
ให้การตอ้นรบั ศ.ดร.ปรชัญา เวสารชัช์ อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่วกับการพัฒนาคณุภาพการบรหิารภาครัฐ สำานักงานพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัล PMQA ปี พ.ศ. 2558 พร้อมคณะฯ ในการตรวจประเมินรางวัล PMQA 
อย. (site visit) หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1  ตึก อย. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ของ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

กำรอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558



ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 ประจำ�เดือนกรกฎ�คม 2558
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อย.แอ็คชั่น

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. มอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร การพัฒนาการให้บริการระดับหน่วยงาน และประกาศนียบัตร          
ผู้ให้บรกิารดเีด่น ประจำาปี พ.ศ. 2558 แก่เจ้าหน้าที ่อย. เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1     
ตึก อย. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558

เลขำธิกำรฯ อย. มอบรำงวัลกำรพัฒนำกำรให้บริกำรระดับหน่วยงำน และประกำศนียบัตรผู้ให้บริกำรดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2558

เลขำธิกำรฯ อย. พร้อมด้วยข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ อย. ตรวจสุขภำพประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อย. ตรวจสุขภาพประจำาปี พ.ศ. 2558 จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว                         
ณ ห้องประชุมสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึก อย. เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558


