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อินเทรนด์ กลับมาพบกันอีกเชนเคย พรอมกับขาวสารที่นํามาอัพเดทใหเพื่อน ๆ ไดทราบกัน เรื่อง

แรกเปนเรื่อง “คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์” เชน ไสกรอก ลูกชิ้น แฮม กุนเชียง หมูยอ 
แหนม และผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวที่เปนอาหารพรอมบริโภค เชน เน้ือทอด หมูอบแหง  
เน้ือแดดเดียว หมูแผน หมูสวรรค หมูหยอง หมูเสน หมูทุบ ทางสํานักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา (อย.) มกีารเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานของผลติภัณฑ
จากเน้ือสัตวดังกลาวเปนประจําอยางตอเน่ือง 
เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งการผลิต
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวน้ัน สุขลักษณะของ
สถานทีผ่ลติตองเปนไปตามหลกัเกณฑวิธี
การที่ดี ในการผลิต (GMP) และหามใสสี

ในตัวผลิตภัณฑ สวนวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุกันเสียก็อนญุาตให ใช
ในปริมาณที่กําหนด อยางไรก็ตามเพื่อน ๆ ทุกคนควรรับประทานอาหาร 
ใหหลากหลายชนดิ ไมควรรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวแปรรปูบอยเกินไป 
แตหากจะรับประทาน ควรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ท่ี ไม่มีสีแดงจัดผิดจาก
ธรรมชาติของผลิตภณัฑ และที่สําคัญควรสังเกตชื่อและที่ตั้งของผูผลิต วันเดือนปที่ผลิต
หรือหมดอายุ การเก็บรักษาอาหารทีเ่ปนผลติภัณฑจากเน้ือสตัวประเภทหมยูอ หมแูหนม 
ลูกช้ิน ควรเก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นตลอดเวลาเพ่ือความปลอดภัยในการบริโภค อยาลืมวา...
สุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง เกิดจากการดูแล ใส ใจในการบริโภคผลิตภัณฑอาหาร 
ที่ถูกตองนะคะ 

 อัพเดทเร่ืองตอไปเปนเร่ืองเก่ียวกับความสวย ความงาม “อุปกรณ์รักษาสิวด้วยตนเอง” ฟงแคน้ี 
ก็อยากมีไว ใชกันบางแลวใชไหมคะ เพ่ือน ๆ อยาไดหลงเช่ือคําโฆษณาลวงโลกเกินจริง ซึ่งอาจจะทําใหเสี่ยง 
ตอการเสียโฉมได จากการโฆษณาบนโลกออนไลนเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสิว หลุมสิว รอยแผลเปน และฝา  
โดยใชอุปกรณรักษาสิวดวยตนเอง (Re-Skin Derma Stamp) มีลักษณะเปนเข็มเล็ก ๆ เรียงตัวกันคลาย ๆ  
ใบมีดโกนหนวด ที่มีการโฆษณาในลักษณะอวดอางวาอุปกรณดังกลาวสามารถรักษารอยแผลเปน ฝา และรักษา 
หลุมสิวโดยทําใหเกดิเนือ้เยือ่ใหม ซึ่งสามารถทําไดเองที่บาน อุปกรณดังกลาวจัดเปนผลิตภณัฑเครื่องมือแพทยชนดิ
หนึ่ง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไมเคยอนญุาตใหนําเขา ผลิต หรือจําหนายอุปกรณรักษาสิว
ดวยตนเอง (Re-Skin Derma Stamp) ในประเทศไทยแตอยางใด เน่ืองจากไมมหีลกัฐานทีเ่ก่ียวกับงานวิจัยรองรับ 

สนับสนุนวาผลิตภัณฑดังกลาวมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอ เพ่ือน ๆ 
อยาหลงเชือ่คําโฆษณาอวดอางคุณสมบตัขิองอปุกรณรักษาสวิดวยตนเอง แลวซือ้

มาใชนะคะ เพราะอุปกรณดังกลาวหากไมสะอาด อาจเปนสาเหตุของการติดเชื้อ 
เปนอันตรายตอผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณใกลดวงตา อาจเกิดอันตรายตอ

ดวงตา เปลือกตา เกิดการติดเชื้อ ผื่นแดงคัน แสบคันตา 
และอาจเปนอนัตรายถึงข้ันเสยีโฉมได เร่ืองความสวย 

ความงาม เปนเร่ืองท่ีทุกคนใหความสําคัญ  
แตก อนที่จะซื้อ หรือใช  ควรศึกษาข อมูล 
ของผลติภัณฑน้ัน ๆ  ใหถ่ีถวน เพ่ือเปนประโยชน
ตอตัวเพื่อน ๆ เองคะ   
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 วันน้ีเราขอกระจายขาวการประชุมเชิงปฎิบัติการครูแกนนํา 
อย.นอย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ ซึ่งมีครูแกนนํา อย.นอย จากทั่วประเทศเขารวมประชุมในคร้ังน้ี  
ในการประชุมมีการนําเสนอการจัดงานมหกรรม อย.นอย 4 ภาค เร่ิมกันที่ 
งานมหกรรม อย.น้อย ภาคใต้ จัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอรลิน จ.ภูเก็ต ภายใต
ชื่องาน “มหกรรม อย.นอย ภาคใต กาวไกลสูอาเซียน” ซึ่งไดแนวคิด
จากการที่ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียน นักเรียน อย.นอย 
จึงตองมีความพรอมเพ่ือเขาสูอาเซียนเชนเดียวกัน โดยการที่นักเรียน 
อย.นอย สามารถดูแลตนเองในการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 
ที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม และขนมขบเค้ียว  
ซึ่งเปนการดูแลสุขภาพเบื้องตน โดยภายในงานมีการจัดซุ มนทิรรศการ
แสดงผลงาน อย.นอย การนําเสนอผลงาน อย.นอย และการตอบปญหา
ชิงรางวัล ซึ่งไดรับความรวมมือจากโรงเรียนในเขตภาคใตเปนอยางดี นักเรียน อย.นอย ไดรับทั้งความรู  
ความสนุกสนานและมิตรภาพที่ดจีากเพ่ือนตางโรงเรียน มาตอกันที่งานมหกรรม อย.น้อย ภาคเหนือ จัดโดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมศิรินาถการเดนท จ.เชียงใหม  
มีกิจกรรมบรรยายในหัวขอ “รวมพลัง อย.นอย นักรบ Online ใชสื่อใหเปน” โดยวิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผู  ให ความรู  นอกจากน้ัน 
ยังมีกิจกรรมเรียนรูตามฐาน “FDA Walk Rally” ฐานที่ 1 
ตั้งสติกอนสงตอ ฐานที่ 2 ปฏิบัติการนักรบ Online  
สไตล อย.นอย ฐานที่ 3 อาหารทอด...รอดมะเร็ง ฐานที่ 4 
ผอครัว อี่แม & ร้ือตูยาปาอุย แมอุย ฐานที่ 5 น้ําตาล
หวาน...ซอนเขี้ยว มีกิจกรรมเพนทเสื้อ อย.นอย ตามไสต 
ของแตละคน ซึ่งเป นที่ ช่ืนชอบของนักเรียน อย.นอย  
เป นอย างมาก ตองขอขอบคุณสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม ที่จัดงานดี  ๆ ใหนักเรียน อย.นอย  
ทางภาคเหนือไดรวมสนกุกัน ตอมาคือ งานมหกรรม อย.น้อย 

ภาคกลาง จัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจั งหวัดสระบุรี  
เมื่อวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2559 ณ ศูนยพัฒนาบุคลากร 
ศิลาภิรมย จ.นครราชสีมา มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการทํางาน
รวมกันเปนกลุม มีการบรรยายในหัวขอ ที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ อาหาร ยา เครื่องสําอาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ศึกษากระบวนการผลิตนม ณ สหกรณโคนมไทยมิลค และยังมี
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กิจกรรมฐานความรูภาคกลางคืน นักเรียน อย.นอย ไดทั้งความรูและความสนกุสนาน และภาคสุดทาย งานมหกรรม 
อย.น้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 -10 มิถุนายน 2559 
ณ โรงแรมโกลเดนแลนดรีสอรท จ.นครราชสีมา มีกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ วาดภาพดวยสีเทียน ในหัวขอ 
“อย.นอย ผูพิทักษ” ประกวดผลงานวิชาการและนิทรรศการ อย.นอย นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมใหความรู  
ฐานที่ 1 อะ อะ อะ ยาวิเศษเห็นนะ!! ฐานที่ 2 รานกวยเตี๋ยวอนามัย ฐานที่ 3 โฆษณาชวนเชื่อ...อยาหลงกล  
ฐานที่ 4 รูทันอันตราย...สารปนเปอน ฐานที่ 5 สวย ใส ปลอดภัย ไรสารหามใช ในเคร่ืองสําอาง ฐานที่ 6  
กินอยางไรไม ใหอวน ดวยฉลาก GDA 

 นอกจากน้ันในการประชุมฯ ครูแกนนํา อย.นอย  
ยังมีการบรรยายใหความรูเร่ือง “สัญลักษณ์ โภชนาการ 
Healthier Choice” จากคุณอรสุรางค  ธีระวัฒน  
นักวิ ชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา สัญลักษณ โภชนาการ  
ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ที่บงบอกคุณสมบัติ
ในการลดปริมาณสารอาหารที่นําไปสูความเสี่ยงในการเกิด
โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) เพื่อน ๆ  สามารถใชสัญลักษณ
โภชนาการดังกลาว ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มี
คุณสมบัติทางโภชนาการที่เหมาะสมไดงาย และรวดเร็วขึ้น 
กลุมอาหารที่ผ านความเห็นชอบเกณฑการพิจารณารับรอง
สัญลักษณโภชนาการ ในปจจุบันมี 3 กลุมนํารอง ดังนี้ 
อาหารมื้อหลัก (อาหารจานเดียว) เคร่ืองดื่ม (น้ําผัก,  
นํ้าผลไม, นํ้าธัญพืช, นํ้าอัดลม, นมถั่วเหลือง) เครื่องปรุงรส 
(นํ้าปลา,ซีอิ๊ว) 

 และในชวงสุดทายของการประชุมฯ ไดมีการบรรยายในหัวขอสําคัญที่เก่ียวพันกับเพ่ือน ๆ โดยตรง  
ทั้งน้ีเน่ืองจากในปจจุบันคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตเน่ืองจากกลุมโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) เปนอันดับตน ๆ 
และมีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งกลุมโรค (NCDs) เปนโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ ไมถูกตอง  
ไมเหมาะสม แตเราสามารถปองกันตนเองจากโรคดังกลาวได โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ใหถูกตอง บริโภคผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม 
ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ และกลุ มของนักเรียนเปนกลุ มวัยของการเรียนรู ดังน้ัน อย.จึงไดเชิญ  
ผศ.ดร.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธ์ิ และ อาจารยจักรกฤษณ พลราชม มาบรรยายเร่ือง “การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน อย.น้อย เพื่อลดโรค NCD” เพื่อใหครแูกนนํา อย.นอย นําประยุกต ใช
ในการเรียนการสอนปลูกฝงใหนักเรียนตระหนักถึงการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง  
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง NCD

 

 



ดาวเด่น
อย.น้อย

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 นี ้มีครแูกนนํา อย.นอย เกษียณอายุราชการ 3 ทาน 
มาฟงความรูสึกของครูทั้ง 3 ทาน ที่ ไดรับผิดชอบโครงการ อย.นอย วาแตละคน 
มีความรูสึกอยางไรกันบาง ?

1. ครวูัลภา มาเบ้า จากโรงเรียนค�าแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวล�าภู 
 ในปการศึกษา 2554 สสจ.หนองบัวลําภู แจงครวูาจะเลือกโรงเรียนประจําอําเภอ 
2-3 โรงรียน เพ่ือคัดเลอืกใหเปนโรงเรียน อย.นอย ดีเดนประจําอาํเภอ และจะไดเปนตวัแทน
ของอําเภอเขาประกวดแขงขันระดับจังหวัด ซึ่งโรงเรียนคําแสนพิทยาสรรคไดรับรางวัล 

ชนะเลศิ เปนโรงเรียน อย.นอย ตนแบบของจังหวดั และไดเปนตวัแทนจังหวัด
นําเสนอผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุดรธาน ีจากผลงานครั้งนี้
สงผลให สสจ.หนองบวัลาํภู สงช่ือครูใหเปนครูแกนนํา อย.นอย ระดบัประเทศ 
2 วาระ จนถึงปจจุบนั เมือ่ไดรับการคัดเลอืกเปนครูแกนนํา อย.นอย ระดบัประเทศ
ทําใหครตูระหนัก และรูวาโครงการ อย.นอย เปนโครงการที่ดี เปนประโยชน 
มีทั้งความรู สาระเน้ือหาที่ดีนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีกับนักเรียน ครอบครัว 
ชุมชน นักเรียนโรงเรียนคําแสนวิทยาสรรคขอใหครูจัดต้ังชุมนุม อย.นอย  
ทุกปจนถึงปจจุบัน ในการดําเนินโครงการ อย.นอย ที่ผ านมานักเรียนจัด
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธความรู ทางรายการวิทยุเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ประชาสัมพันธ ในชมุชน และใหความรู
หนาเสาธง ครรููสึกภูมิ ใจที่ ไดประกอบอาชีพคร ูไดเปนครแูกนนํา อย.นอย ซึ่งเปรียบเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน 

2. ครพูรรณพัชร เพชรหมื่นไวย จากโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จ.อ่างทอง
 ครรููสึกภาคภูมิ ใจมากที่ ไดเปนครทูี่ปรึกษาชมรม อย.นอย ซึ่งเปนชมรมที่สรางสรรค สรางเยาวชน ใหมีความเขมแข็ง 
และรูจักเลือกซื้อ เลือกใชเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางถูกตอง กิจกรรมตาง ๆ นักเรียนนําไปประยุกต ใชไดจริง 

ในชีวิตประจําวนั ทีส่าํคัญชุมชนรอบ ๆ  โรงเรียนใหความรวมมอืใหการสงเสริม
สนับสนุน ไมมีพลังใดจะย่ิงใหญเทาพลังเยาวชนชมรม อย.นอย อีกแลว  
ในแตละวันจะมีกิจกรรมสรางสรรคสังคมของแตละโรงเรียนมาใหช่ืนชม  
ครปูระทับใจที่ ไดเปนครแูกนนํา อย.นอย ระดับประเทศ ถึง 3 สมัย เวที 
อันทรงเกียรติแหงน้ี ใหทั้งความรู มิตรภาพระหวาง อย. และครูแกนนํา 
อย.นอย ไดมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู ไดนําเสนอผลงาน ถึงแมวาจะเกษยีณ
อายุราชการไปแลวครูก็ยังคงทาํหนาทีเ่ปนทีป่รึกษาใหกับภาคประชาชนตอไป 

          และอีกหนึ่งของความภาคภูมิ ใจก็คือไดทํางานรวมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
การรางเกณฑคูมือการประเมิน ใหไดการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.นอย ขอขอบคุณ อย. ที่จัดโครงการ อย.นอย 
ใหครแูละนักเรียน จากทั่วประเทศไดรวมพลัง ทํากิจกรรมที่ดีและมีประโยชนอยางตอเนื่อง และหวังวาโครงการนีจ้ะอยู
ยั่งยืนตลอดไป...

3. ครมูะลิวรรณ วีระจิตต์ จากโรงเรียนวัดไร่ขิง จ.นครปฐม 
 ครมูีความภูมิ ใจเปนอยางมากที่ ไดรับคัดเลือกใหมาเปนครแูกนนํา อย.นอย ประจําจังหวัดนครปฐม ซึ่งถือไดวา
เปนตัวแทนของโรงเรียนในจังหวัด ซึ่งครูมีความต้ังใจดําเนินกิจกรรม อย.นอย และขยายเครือขายใหไดมากที่สุด  
ครไูดทําหนาที่เปนคณะกรรมการครแูกนนํา อย.นอย ระดับประเทศ 2 วาระ ไดดําเนนิโครงการ อย.นอย ทั้งในโรงเรียน
วัดไรขิงเอง โรงเรียนในเครือขาย และบริเวณชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน  
ครมูีความภาคภูมิ ใจที่ทําใหนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และคนในชมุชน
โดยรอบ ใส ใจในการดูแลสขุภาพมากข้ึน สามารถเลอืกซือ้เลอืกใชผลติภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตอง และมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง โครงการ อย.นอย  
เปนโครงการทีม่ปีระโยชน เปนการฝกฝนนักเรียนใหมคีวามกลาแสดงออก
ในทางที่ถูกตอง เสริมสรางเพ่ิมพูนความรู นักเรียนไดทั้งความรู และ 
ยังสามารถเผยแพรความรูตาง ๆ ไดเปนอยางดี

และรูจักเลือกซื้อ เลือกใชเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางถูกตอง กิจกรรมตาง ๆ นักเรียนนํและรูจักเลือกซื้อ เลือกใชเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางถูกตอง กิจกรรมตาง ๆ นักเรียนนํและรูจักเลือกซื้อ เลือกใชเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางถูกตอง กิจกรรมตาง ๆ นักเรียนนํ
ในชีวิตประจํในชีวิตประจํ

และรูจักเลือกซื้อ เลือกใชเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางถูกตอง กิจกรรมตาง ๆ นักเรียนนํ
ในชีวิตประจํ

และรูจักเลือกซื้อ เลือกใชเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางถูกตอง กิจกรรมตาง ๆ นักเรียนนํ

ในแตละวันจะมีกิจกรรมสรางสรรคสังคมของแตละโรงเรียนมาใหช่ืนชม 

อันทรงเกียรติแหงน้ี ใหทั้งความรู มิตรภาพระหวาง อย. และครูแกนนํอันทรงเกียรติแหงน้ี ใหทั้งความรู มิตรภาพระหวาง อย. และครูแกนนํ
อย.นอย ไดมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู ไดนํอย.นอย ไดมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู ไดนํ
อันทรงเกียรติแหงน้ี ใหทั้งความรู มิตรภาพระหวาง อย. และครูแกนนํ
อย.นอย ไดมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู ไดนํ
อันทรงเกียรติแหงน้ี ใหทั้งความรู มิตรภาพระหวาง อย. และครูแกนนํ

อายุราชการไปแลวครูก็ยังคงทํอายุราชการไปแลวครูก็ยังคงทํ
อย.นอย ไดมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู ไดนํ
อายุราชการไปแลวครูก็ยังคงทํ
อย.นอย ไดมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู ไดนํ

          และอีกหนึ่งของความภาคภูมิ ใจก็คือไดทํ
อายุราชการไปแลวครูก็ยังคงทํ

          และอีกหนึ่งของความภาคภูมิ ใจก็คือไดทํ
อายุราชการไปแลวครูก็ยังคงทํ



 ตามที่เพ่ือน ๆ ทราบกันอยูแลววา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ไดดําเนนิโครงการ อย.นอย อยางเขมแข็งและยั่งยืนมาจนถึงปจจุบันนับเปนปที่ 14 แลว 
เพราะไดรับความรวมมือจากเครือขายภูมิภาคและทองถ่ิน ซึ่งเปนหนวยงานสําคัญ 
ในพื้นที่ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดสงเสริมใหโรงเรียนมีการดําเนนิกิจกรรม 

อย.นอย ภายในโรงเรียนและชมุชนอยางตอเนื่อง ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ได ใหการสนับสนนุการจัดกิจกรรม 
อย.นอย ในพ้ืนทีอ่ยางเขมแขง็ ซึง่เปนความรวมมอืทีแ่ตกตางกันไปในแตละแหง เพ่ือเปนการเชิดชูและประกาศเกียรตคุิณ
แกผูที่ ใหการสนับสนนุโครงการ อย.นอย ตลอดมา อย. จึงไดจัดงานมอบโล อย.น้อย Community Network Award 
ขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ านมา ซึ่งผูที่รับโลดังกลาวประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จาก 12 เขตพื้นที่บริการ จํานวน 33 หนวยงาน ไดแก 1.เทศบาลนครลําปาง 
2.เทศบาลเมืองลําพูน 3.เทศบาลเมืองพะเยา 4.เทศบาลเมืองตาก 5.เทศบาลตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ 6.องคการบริหาร
สวนตําบลนํ้าอาง 7.องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท 8.เทศบาลตําบลตากฟา 9.องคการบริหารสวนตําบลทุงโพ 
10.เทศบาลตําบลถอนสมอ 11.เทศบาลตําบลเสาไห 12.องคการบริหารสวนตําบลชอนสมบูรณ 13.เทศบาลเมืองไรขิง 
14.เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 15.เทศบาลตําบลหาดเล็ก 16.เมืองพัทยา 17.เทศบาลตําบลคลองใหญ 18.องคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม 19.เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 20.องคการบริหารสวนตําบลกุดหวา 21.เทศบาลตําบลนาหวา 
22.เทศบาลตาํบลสวางแดนดนิ 23.องคการบริการสวนตาํบลโพธ์ิหมากแขง 24.เทศบาลตาํบลภูเขียว 25.องคการบริหาร
สวนตําบลตูมใหญ 26.เทศบาลตําบลบัวเชด 27.เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 28.เทศบาลตําบลโคกกลอย  
29.เทศบาลเมืองหลังสวน 30.องคการบริหารสวนตําบลเหนือคลอง 31.เทศบาลตําบลคลองขุด 32.เทศบาลตําบลทาชาง 
33.องคการบริหารสวนตําบลทุงนารี 

 เราขอแสดงความยินดีกับทุกหนวยงานที่ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ อย.นอย Community Network Award 
ในครั้งนีด้วยนะคะ ตองขอขอบคุณทุก ๆ ทานที่เห็นความสําคัญของโครงการ อย.นอย และใหการสนับสนนุที่ดีเสมอมา 
หนวยงานใด มีกิจกรรมดี ๆ สามารถสงมาที่กอง บก. กระจายขาวตอไปไดนะคะ ฉบับหนาจะเปนเร่ืองอะไรน้ัน 
ตองรอติดตามกันตอไปคะ... 

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

มุมน้ี
ของเพื่อน



กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

เกร็ดชวนรู้

 เกร็ดชวนรู ขอพาเพ่ือน ๆ มารูจักกับโรคไมติดตอเร้ือรัง 
(NCDs : Non-Communicable Diseases) คือ กลุมโรค 
ที่ ไมสามารถติดตอจากคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึงได แมจะเกิด
การสัมผัส คลุกคลีหรืออยู  ใกลกัน แต โรคน้ีเกิดจาก
พฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของแตละคนไมดีหรือ 
ขาดสมดุล ไมวาจะเปนเร่ืองของการบริโภคอาหาร 
ที่ ไมเหมาะสม (ประเภทอาหารรสจัด หวาน มัน 
เค็ม) การพักผอนที่ ไมเพียงพอ มีความเครียด 
และขาดการออกกําลงักายอยางสมํา่เสมอ ฯลฯ  
กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน  
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอวน เปนตน ดังนั้น เพื่อปองกันตนเองและ
คนรอบขางจากกลุมโรค NCDs เพื่อน ๆ ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน เชนรับประทาน
อาหารอยางสมดุลเหมือนดังคํากลาวที่วา you are what you eat กินอยางไร ไดอยางน้ัน ดังนั้น  
จึงควรรับประทานอาหารทีม่ปีระโยชนตอรางกาย และมคุีณคาทางโภชนาการทีเ่หมาะสม รับประทานอาหาร
ใหหลากหลายครบทั้ง 5 หมู พยายามหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
พักผอนใหเพียงพอ หามนอนดึกนะจะ แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ


