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พบกับกิจกรรมสำคัญแห่งปี

“อย.น้อย community newwork award”
ภายในเล่ม

บก.ทักทาย
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วัตถุประสงคการจัดทำ

1. เพือ่ เปนสือ่ ในการเผยแพรขอ มูลขาวสาร และความรู
ดานผลิตภัณฑสุขภาพสูกลุมเครือขาย อย.นอย
2. เพื่อเปนสื่อกลางสำหรับ เครือขาย อย.นอย ในการ
ถายทอดประสบการณและการดำเนินงานตาง ๆ
3. เพื่อใหเครือขาย อย.นอย มีความสัมพันธ ใกลชิด
เปนหนึ่งเดียวกัน

เจาของ

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา
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ภก.วีระชัย นลวชัย
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ภญ.ศิริกุล อำพนธ
นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ
นางสาวสุชาดา ถนอมชู
นางสาวชลิตา ใจสมัคร

สถานที่ติดตอ

กลุมพัฒนาเครือขาย
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

กลับมาพบกันอีกเชนเคย พรอมกับขาวสารที่นํามาอัพเดทใหเพื่อน ๆ ไดทราบกัน เรื่อง
แรกเปนเรื่อง “คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์” เชน ไสกรอก ลูกชิ้น แฮม กุนเชียง หมูยอ
แหนม และผลิ ต ภั ณฑ จากเนื้ อ สั ต ว ที่ เป น อาหารพร อ มบริ โ ภค เช น เนื้ อ ทอด หมู อ บแห ง
เนื้อแดดเดี ยว หมูแผน หมูสวรรค หมูหยอง หมูเสน หมูทุบ ทางสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มีการเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ
จากเนื้ อ สั ต ว ดั ง กล า วเป น ประจํ า อย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งการผลิต
ผลิ ต ภั ณฑ เนื้ อ สั ต ว นั้ น สุ ข ลั ก ษณะของ
สถานทีผ่ ลิตตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธี
การที่ดี ในการผลิต (GMP) และหามใสสี
ในตัวผลิตภัณฑ สวนวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุกันเสียก็อนุญาตให ใช
ในปริมาณที่กําหนด อยางไรก็ตามเพื่อน ๆ ทุกคนควรรับประทานอาหาร
ใหหลากหลายชนิด ไมควรรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวแปรรูปบอยเกินไป
แตหากจะรั บ ประทาน ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ ไม่มีสีแดงจัดผิดจาก
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ และที่สําคัญควรสังเกตชื่อและที่ตั้งของผูผลิต วันเดือนปที่ผลิต
หรือหมดอายุ การเก็บรักษาอาหารทีเ่ ปนผลิตภัณฑจากเนือ้ สัตวประเภทหมูยอ หมูแหนม
ลูกชิ้น ควรเก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค อยาลืมวา...
สุขภาพรางกายที่ส มบูรณแข็งแรง เกิดจากการดูแล ใส ใจในการบริ โภคผลิตภัณฑอาหาร
ที่ถูกตองนะคะ
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อินเทรนด์

อัพเดทเรื่ องตอไปเปนเรื่ องเกี่ยวกับความสวย ความงาม “อุปกรณ์รักษาสิวด้วยตนเอง” ฟงแคนี้
ก็อยากมี ไว ใชกันบางแลวใชไหมคะ เพื่อน ๆ อยาไดหลงเชื่อคําโฆษณาลวงโลกเกินจริ ง ซึ่งอาจจะทําใหเสี่ยง
ตอการเสียโฉมได จากการโฆษณาบนโลกออนไลนเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสิว หลุมสิว รอยแผลเปน และฝา
โดยใชอุปกรณรักษาสิวดวยตนเอง (Re-Skin Derma Stamp) มีลักษณะเปนเข็มเล็ก ๆ เรียงตัวกันคลาย ๆ
ใบมีดโกนหนวด ที่มีการโฆษณาในลักษณะอวดอางวาอุปกรณดังกลาวสามารถรักษารอยแผลเปน ฝา และรักษา
หลุมสิวโดยทําใหเกิดเนือ้ เยือ่ ใหม ซึ่งสามารถทําไดเองที่บาน อุปกรณดังกลาวจั ดเปนผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยชนิด
หนึ่ง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไมเคยอนุญาตใหนําเขา ผลิต หรือจําหนายอุปกรณรักษาสิว
ดวยตนเอง (Re-Skin Derma Stamp) ในประเทศไทยแตอยางใด เนือ่ งจากไมมหี ลักฐานทีเ่ กีย่ วกับงานวิจัยรองรับ
สนับสนุนวาผลิตภัณฑดังกลาวมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพี ยงพอ เพื่อน ๆ
อยาหลงเชือ่ คําโฆษณาอวดอางคุณสมบัตขิ องอุปกรณรักษาสิวดวยตนเอง แลวซือ้
มาใชนะคะ เพราะอุปกรณดังกลาวหากไมสะอาด อาจเปนสาเหตุของการติดเชื้อ
เปนอันตรายตอผิ วหนัง โดยเฉพาะบริเวณใกลดวงตา อาจเกิดอันตรายตอ
ดวงตา เปลือกตา เกิดการติดเชื้อ ผื่นแดงคัน แสบคันตา
และอาจเปนอันตรายถึงขัน้ เสียโฉมได เรื่องความสวย
ความงาม เป น เรื่ อ งที่ ทุ ก คนให ค วามสํ า คั ญ
แต ก  อ นที่ จ ะซื้ อ หรื อ ใช ควรศึ ก ษาข อ มู ล
ของผลิตภัณฑนนั้ ๆ ใหถี่ถว น เพือ่ เปนประโยชน
ตอตัวเพื่อน ๆ เองคะ

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

อย.น้อย
กระจายข่าว
วันนีเ้ ราขอกระจายขาวการประชุมเชิงปฎิบัติการครูแกนนํา
อย.นอย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ ซึ่งมีครูแกนนํา อย.นอย จากทั่ วประเทศเขารวมประชุมในครั้งนี้
ในการประชุมมีการนําเสนอการจั ดงานมหกรรม อย.นอย 4 ภาค เริ่มกันที่
งานมหกรรม อย.น้อย ภาคใต้ จั ดโดยสํานักงานสาธารณสุขจั งหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอรลิน จ.ภูเก็ต ภายใต
ชื่องาน “มหกรรม อย.นอย ภาคใต กาวไกลสูอาเซียน” ซึ่งไดแนวคิด
จากการที่ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียน นักเรียน อย.นอย
จึงตองมีความพรอมเพื่อเขาสูอาเซียนเชนเดี ยวกัน โดยการที่นักเรียน
อย.นอย สามารถดูแลตนเองในการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
ที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงอาหารรสจั ด หวาน มัน เค็ม และขนมขบเคี้ยว
ซึ่งเปนการดูแลสุขภาพเบื้องตน โดยภายในงานมีการจั ดซุ มนิทรรศการ
แสดงผลงาน อย.นอย การนําเสนอผลงาน อย.นอย และการตอบปญหา
ชิงรางวัล ซึ่งไดรั บความรวมมือจากโรงเรี ยนในเขตภาคใตเปนอยางดี นักเรี ยน อย.นอย ไดรั บทั้ งความรู
ความสนุกสนานและมิตรภาพที่ดจี ากเพื่อนตางโรงเรียน มาตอกันที่งานมหกรรม อย.น้อย ภาคเหนือ จั ดโดย
สํานักงานสาธารณสุขจั งหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพั นธ 2559 ณ โรงแรมศิรินาถการเดนท จ.เชียงใหม
มีกิจกรรมบรรยายในหัวขอ “รวมพลัง อย.นอย นักรบ Online ใชสื่อใหเปน” โดยวิ ทยากรจากคณะเภสัชศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เป น ผู  ให ค วามรู  นอกจากนั้ น
ยังมีกิจกรรมเรียนรูตามฐาน “FDA Walk Rally” ฐานที่ 1
ตั้ ง สติ ก  อ นส ง ต อ ฐานที่ 2 ปฏิ บั ติ การนั ก รบ Online
สไตล อย.นอย ฐานที่ 3 อาหารทอด...รอดมะเร็ง ฐานที่ 4
ผอครัว อี่แม & รื้อตูยาปาอุย แมอุย ฐานที่ 5 นํ้าตาล
หวาน...ซอนเขี้ ยว มีกิจกรรมเพนทเสื้อ อย.นอย ตามไสต
ของแต ล ะคน ซึ่ ง เป น ที่ ชื่ นชอบของนั ก เรี ย น อย.น อ ย
เป น อย า งมาก ต อ งขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ จั ด งานดี ๆ ให นั ก เรี ย น อย.น อ ย
ทางภาคเหนือไดรวมสนุกกัน ตอมาคือ งานมหกรรม อย.น้อย
ภาคกลาง จั ด โดยสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สระบุ รี
เมื่อวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2559 ณ ศูนยพั ฒนาบุคลากร
ศิลาภิรมย จ.นครราชสีมา มีกิจกรรมพั ฒนาทั กษะการทํางาน
รวมกันเปนกลุม มีการบรรยายในหัวขอ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ อาหาร ยา เครื่องสําอาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ศึกษากระบวนการผลิตนม ณ สหกรณ โคนมไทยมิลค และยังมี
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

กิจกรรมฐานความรูภาคกลางคืน นักเรียน อย.นอย ไดทั้ งความรูและความสนุกสนาน และภาคสุดทาย งานมหกรรม
อย.น้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 -10 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมโกลเดนแลนดรีสอรท จ.นครราชสีมา มีกิจกรรมการประกวดคลิปวิ ดีโอ วาดภาพดวยสีเทียน ในหัวขอ
“อย.นอย ผูพิทั กษ” ประกวดผลงานวิ ชาการและนิทรรศการ อย.นอย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมใหความรู
ฐานที่ 1 อะ อะ อะ ยาวิ เศษเห็นนะ!! ฐานที่ 2 รานกวยเตี๋ยวอนามัย ฐานที่ 3 โฆษณาชวนเชื่อ...อยาหลงกล
ฐานที่ 4 รูทั นอันตราย...สารปนเปอน ฐานที่ 5 สวย ใส ปลอดภัย ไรสารหามใช ในเครื่องสําอาง ฐานที่ 6
กินอยางไรไม ใหอวน ดวยฉลาก GDA
นอกจากนั้นในการประชุมฯ ครูแกนนํา อย.นอย
ยั ง มี การบรรยายให ค วามรู เรื่ อง “สั ญ ลั ก ษณ์ โ ภชนาการ
Healthier Choice” จากคุ ณ อรสุ ร างค ธี ร ะวั ฒ น
นั ก วิ ช าการอาหารและยาชํ า นาญการพิ เ ศษ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา สั ญ ลั ก ษณ โภชนาการ
ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ที่บ งบอกคุณสมบัติ
ในการลดปริมาณสารอาหารที่นําไปสูความเสี่ยงในการเกิด
โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) เพื่อน ๆ สามารถใชสัญลักษณ
โภชนาการดั ง กล า ว ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อาหารที่ มี
คุณสมบัติทางโภชนาการที่เหมาะสมไดงาย และรวดเร็วขึ้น
กลุมอาหารที่ผ านความเห็นชอบเกณฑการพิจารณารับรอง
สัญลักษณ โภชนาการ ในปจจุ บันมี 3 กลุมนํารอง ดังนี้
อาหารมื้อหลัก (อาหารจานเดี ยว) เครื่ องดื่ม (นํ้าผัก,
นํ้าผลไม, นํ้าธัญพืช, นํ้าอัดลม, นมถั่วเหลือง) เครื่องปรุงรส
(นํ้าปลา,ซีอิ๊ว)
และในชวงสุดทายของการประชุมฯ ไดมีการบรรยายในหัวขอสําคัญที่เกี่ยวพั นกับ เพื่อน ๆ โดยตรง
ทั้ งนีเ้ นื่องจากในปจจุบันคนไทยมีอัตราการเสียชีวิ ตเนื่องจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) เปนอันดับตน ๆ
และมีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งกลุมโรค (NCDs) เปนโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ ไมถูกตอง
ไมเหมาะสม แตเราสามารถปองกันตนเองจากโรคดังกลาวได โดยการปรั บ เปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค
ใหถูกตอง บริโภคผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม
ออกกํ า ลั ง กายอย า งสมํ่ า เสมอ และกลุ  ม ของนั ก เรี ย นเป น กลุ  ม วั ย ของการเรี ย นรู  ดั ง นั้ น อย.จึ ง ได เชิ ญ
ผศ.ดร.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์ และ อาจารยจั กรกฤษณ พลราชม มาบรรยายเรื่อง “การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของนักเรี ยน อย.น้อย เพื่อลดโรค NCD” เพื่อใหครูแกนนํา อย.นอย นําประยุกต ใช
ในการเรี ย นการสอนปลู ก ฝ ง ให นั ก เรี ย นตระหนั ก ถึ ง การเลื อ กซื้ อ เลื อ กบริ โ ภคผลิ ต ภั ณฑ สุ ข ภาพที่ ถู ก ต อง
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง NCD

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

ดาวเด่น
อย.น้อย

ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 นี้ มีครูแกนนํา อย.นอย เกษียณอายุราชการ 3 ทาน
มาฟงความรูสึกของครูทั้ ง 3 ทาน ที่ ไดรั บผิ ดชอบโครงการ อย.นอย วาแตละคน
มีความรูสึกอยางไรกันบาง ?

1. ครูวัลภา มาเบ้า จากโรงเรี ยนค�าแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวล�าภู

ในปการศึกษา 2554 สสจ.หนองบัวลําภู แจงครูวาจะเลือกโรงเรียนประจําอําเภอ
2-3 โรงรียน เพือ่ คัดเลือกใหเปนโรงเรียน อย.นอย ดีเดนประจําอําเภอ และจะไดเปนตัวแทน
ของอําเภอเขาประกวดแขงขันระดับจั งหวัด ซึ่งโรงเรียนคําแสนพิทยาสรรค ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ เปนโรงเรียน อย.นอย ตนแบบของจังหวัด และไดเปนตัวแทนจังหวัด
นําเสนอผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุดรธานี จากผลงานครั้งนี้
สงผลให สสจ.หนองบัวลําภู สงชือ่ ครู ใหเปนครูแกนนํา อย.นอย ระดับประเทศ
2 วาระ จนถึงปจจุบนั เมือ่ ไดรับการคัดเลือกเปนครูแกนนํา อย.นอย ระดับประเทศ
ทําใหครูตระหนัก และรูวาโครงการ อย.นอย เปนโครงการที่ดี เปนประโยชน
มีทั้ งความรู สาระเนื้อหาที่ดี นําไปสูคุณภาพชี วิ ตที่ดี กับนักเรียน ครอบครัว
ชุมชน นักเรียนโรงเรียนคําแสนวิ ทยาสรรคขอใหครูจั ด ตั้งชุมนุม อย.นอย
ทุกปจนถึงปจจุ บัน ในการดําเนินโครงการ อย.นอย ที่ผ านมานักเรียนจั ด
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพั นธความรู ทางรายการวิ ทยุเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ประชาสัมพั นธ ในชุมชน และใหความรู
หนาเสาธง ครูรสู ึกภูมิ ใจที่ ไดประกอบอาชีพครู ไดเปนครูแกนนํา อย.นอย ซึ่งเปรียบเสมือนเปนครอบครัวเดี ยวกัน

2. ครูพรรณพัชร เพชรหมื่นไวย จากโรงเรี ยนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จ.อ่างทอง

ครูรสู ึกภาคภูมิ ใจมากที่ ไดเปนครูที่ปรึกษาชมรม อย.นอย ซึ่งเปนชมรมที่สรางสรรค สรางเยาวชน ใหมีความเขมแข็ง
และรูจั กเลือกซื้อ เลือกใชเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางถูกตอง กิจกรรมตาง ๆ นักเรียนนําไปประยุกต ใชไดจริง
ในชีวิตประจําวัน ทีส่ าํ คัญชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนใหความรวมมือใหการสงเสริม
สนับสนุน ไมมีพลังใดจะยิ่งใหญเทาพลังเยาวชนชมรม อย.นอย อีกแลว
ในแตละวันจะมีกิจกรรมสรางสรรคสังคมของแตละโรงเรี ยนมาใหชื่ นชม
ครูประทั บใจที่ ไดเปนครูแกนนํา อย.นอย ระดับประเทศ ถึง 3 สมัย เวที
อันทรงเกียรติแหงนี้ ใหทั้ งความรู มิตรภาพระหวาง อย. และครูแกนนํา
อย.นอย ไดมโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู ไดนาํ เสนอผลงาน ถึงแมวา จะเกษียณ
อายุราชการไปแลวครูกย็ งั คงทําหนาทีเ่ ปนทีป่ รึ กษาใหกบั ภาคประชาชนตอไป
และอีกหนึ่งของความภาคภูมิ ใจก็คือไดทํางานรวมกับสถาบันวิ จั ยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย เกี่ยวกับ
การรางเกณฑคูมือการประเมิน ใหไดการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.นอย ขอขอบคุณ อย. ที่จั ดโครงการ อย.นอย
ใหครูและนักเรียน จากทั่ วประเทศไดรวมพลัง ทํากิจกรรมที่ดี และมีประโยชนอยางตอเนื่อง และหวังวาโครงการนีจ้ ะอยู
ยั่งยืนตลอดไป...

3. ครูมะลิวรรณ วีระจิตต์ จากโรงเรี ยนวัดไร่ขิง จ.นครปฐม

ครูมีความภูมิ ใจเปนอยางมากที่ ไดรับคัดเลือกใหมาเปนครูแกนนํา อย.นอย ประจําจั งหวัดนครปฐม ซึ่งถือไดวา
เปนตัวแทนของโรงเรียนในจั งหวัด ซึ่งครูมีความตั้งใจดําเนินกิจกรรม อย.นอย และขยายเครือขายใหไดมากที่สุด
ครูไดทําหนาที่เปนคณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอย ระดับประเทศ 2 วาระ ไดดําเนินโครงการ อย.นอย ทั้ งในโรงเรียน
วัดไรขิงเอง โรงเรี ยนในเครื อขาย และบริ เวณชุมชนรอบ ๆ โรงเรี ยน
ครูมีความภาคภูมิ ใจที่ทําใหนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และคนในชุมชน
โดยรอบ ใส ใจในการดูแลสุขภาพมากขึน้ สามารถเลือกซือ้ เลือกใชผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตอง และมีสุขภาพที่ส มบูรณแข็งแรง โครงการ อย.นอย
เปนโครงการทีม่ ปี ระโยชน เปนการฝกฝนนักเรียนใหมคี วามกลาแสดงออก
ในทางที่ถูกตอง เสริ มสรางเพิ่มพูนความรู นักเรียนไดทั้ งความรู และ
ยังสามารถเผยแพรความรูตาง ๆ ไดเปนอยางดี
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

มุมนี้
ของเพื่อน

ตามที่เพื่อน ๆ ทราบกันอยูแลววา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ไดดําเนินโครงการ อย.นอย อยางเขมแข็งและยั่งยืนมาจนถึงปจจุบันนับ เปนปที่ 14 แลว
เพราะไดรับความรวมมือจากเครือขายภูมิภาคและทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานสําคัญ
ในพื้นที่ โดยสํานักงานสาธารณสุขจั งหวัดไดสงเสริมใหโรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรม
อย.นอย ภายในโรงเรียนและชุมชนอยางตอเนื่อง ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ได ใหการสนับสนุนการจั ดกิจกรรม
อย.นอย ในพืน้ ทีอ่ ยางเขมแข็ง ซึง่ เปนความรวมมือทีแ่ ตกตางกันไปในแตละแหง เพือ่ เปนการเชิดชูและประกาศเกียรติคณ
ุ
แกผูที่ ใหการสนับสนุนโครงการ อย.นอย ตลอดมา อย. จึงไดจั ดงานมอบโล อย.น้อย Community Network Award
ขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ านมา ซึ่งผูที่รับโลดังกลาวประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจั งหวัด 76 จั งหวัด
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จาก 12 เขตพื้นที่บริการ จํานวน 33 หนวยงาน ไดแก 1.เทศบาลนครลําปาง
2.เทศบาลเมืองลําพูน 3.เทศบาลเมืองพะเยา 4.เทศบาลเมืองตาก 5.เทศบาลตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ 6.องคการบริหาร
สวนตําบลนํ้าอาง 7.องคการบริ หารสวนจั งหวัดชัยนาท 8.เทศบาลตําบลตากฟา 9.องคการบริ หารสวนตําบลทุงโพ
10.เทศบาลตําบลถอนสมอ 11.เทศบาลตําบลเสาไห 12.องคการบริหารสวนตําบลชอนสมบูรณ 13.เทศบาลเมืองไรขิง
14.เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 15.เทศบาลตําบลหาดเล็ก 16.เมืองพั ทยา 17.เทศบาลตําบลคลองใหญ 18.องคการบริหาร
สวนจั งหวัดมหาสารคาม 19.เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 20.องคการบริ หารสวนตําบลกุ ดหวา 21.เทศบาลตําบลนาหวา
22.เทศบาลตําบลสวางแดนดิน 23.องคการบริการสวนตําบลโพธิห์ มากแขง 24.เทศบาลตําบลภูเขียว 25.องคการบริหาร
ส ว นตํ า บลตู ม ใหญ 26.เทศบาลตํ า บลบั ว เชด 27.เทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหาร 28.เทศบาลตํ า บลโคกกลอย
29.เทศบาลเมืองหลังสวน 30.องคการบริหารสวนตําบลเหนือคลอง 31.เทศบาลตําบลคลองขุด 32.เทศบาลตําบลทาชาง
33.องคการบริหารสวนตําบลทุงนารี

เราขอแสดงความยินดี กับทุกหนวยงานที่ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ อย.นอย Community Network Award
ในครั้งนีด้ วยนะคะ ตองขอขอบคุณทุก ๆ ทานที่เห็นความสําคัญของโครงการ อย.นอย และใหการสนับสนุนที่ดี เสมอมา
หนวยงานใด มีกิจกรรมดี ๆ สามารถสงมาที่กอง บก. กระจายขาวตอไปไดนะคะ ฉบับหนาจะเปนเรื่องอะไรนั้น
ตองรอติดตามกันตอไปคะ...

จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน...ถึงเพื่อน”

เกร็ดชวนรู้
เกร็ดชวนรู ขอพาเพื่อน ๆ มารูจั กกับโรคไมติด ตอเรื้อรัง
(NCDs : Non-Communicable Diseases) คือ กลุมโรค
ที่ ไมสามารถติดตอจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได แมจะเกิด
การสั ม ผั ส คลุ ก คลี ห รื อ อยู  ใกล กั น แต โรคนี้เ กิ ด จาก
พฤติกรรมการใชชี วิ ตประจําวันของแตละคนไมดี หรื อ
ขาดสมดุล ไมวาจะเปนเรื่ องของการบริ โภคอาหาร
ที่ ไมเหมาะสม (ประเภทอาหารรสจั ด หวาน มัน
เค็ม) การพั กผอนที่ ไมเพี ยงพอ มีความเครียด
และขาดการออกกําลังกายอยางสมํา่ เสมอ ฯลฯ
กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอวน เปนตน ดังนั้น เพื่อปองกันตนเองและ
คนรอบขางจากกลุมโรค NCDs เพื่อน ๆ ตองปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิ ตประจําวัน เชนรับประทาน
อาหารอยางสมดุลเหมือนดังคํากลาวที่วา you are what you eat กินอยางไร ไดอยางนั้น ดังนั้น
จึงควรรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชนตอ รางกาย และมีคณ
ุ คาทางโภชนาการทีเ่ หมาะสม รับประทานอาหาร
ใหหลากหลายครบทั้ ง 5 หมู พยายามหลีกเลี่ยงอาหารรสจั ด หวาน มัน เค็ม ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
พั กผอนใหเพี ยงพอ หามนอนดึกนะจะ แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สิ่งตีพิมพ์

