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บทสรุปการดําเนินงาน 

 

โครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมสีวนรวม (ระยะ

ที่ 2)  นัน้ เปนโครงการฯ ที่ดาํเนนิการตอเนื่องจากปงบประมาณ 2550  เกิดจากการที่สํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา  และคณะทาํงานภาคประชาชน ที ่อย. แตงตั้งขึ้น ซึง่ประกอบดวย

ผูแทนทั้งจากภาครัฐและผูมีสวนไดเสีย  (Stakeholder)  รวมมือกันดาํเนนิงานเพื่อแกไขปญหาการ

โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพไมถูกตอง  โดยในปงบประมาณ 2550  ไดดําเนนิงานโครงการเฝาระวัง

และลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม (ระยะที ่1) เพื่อสรางเครือขาย  โดยมี

เครือขายสมัครเขารวมเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาแบบมีสวนรวม กับ อย. จาํนวน 25 

องคกร  สําหรบัปงบประมาณ 2551 นั้น อย. และคณะทํางานภาคประชาชนเหน็ควรดําเนินงาน

โครงการฯ ระยะที ่2 รวมกันตอไป    โดยมเีปาหมายใหเครือขายมีสวนรวมในการแจงเบาะแสการ

ทําผิดเกีย่วกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ และ/หรือประชาสัมพันธใหความรูดานการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพทีถู่กตอง   ซึง่ในปนี้มีเครือขายเขารวมโครงการฯ เพิม่ข้ึน 5 องคกร  ทําใหจํานวน

องคกรเครือขายทีเ่ขารวมโครงการฯ เพิ่มเปน 30 องคกร  

ในการดําเนนิกิจกรรมตามโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ

สุขภาพแบบมสีวนรวม (ระยะที่ 2) นัน้  เร่ิมดําเนนิกิจกรรมโครงการฯ ตั้งแตเดือน พ.ค.-ส.ค. 2551  

ซึ่ง อย. และคณะทํางานภาคประชาชนสามารถดําเนินกจิกรรมไดครบถวนแลวเสร็จตามทีก่ําหนด

ไวในโครงการฯ  โดยไดจัดทาํ ทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทกึการแจงขอมูลการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพทางอนิเตอรเน็ต และทางจดหมาย   จัดทําคูมือการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพ และซีด ี  รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนความรูดานการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย และชี้แจงแนวทางการแจงขอมูลหรือเบาะแสใหแกเครือขาย ซึ่ง

ในวนัอบรมไดมีการฝกปฏิบตัิวินิจฉัยโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพไมถูกตอง และฝกปฏิบัติการแจง

ขอมูลเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพไมถูกตองใหแกเครือขายดวย  นอกจากนีย้ังไดดําเนินการ

กับเร่ืองรองเรยีนที่ไดรับแจงจากเครือขายเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถกูตองตาม

กระบวนการทีก่ําหนดไว  ตลอดจนมีการประชาสัมพนัธการดําเนินงานโครงการฯ ผานสื่อที่ อย. 

และคณะทํางานภาคประชาชนมีอยู  และดําเนนิงานรวบรวมจัดเก็บขอมูลการดําเนนิงานของ

เครือขาย  สําหรับการรายงานผลการดําเนินงาน /ปญหา/อุปสรรค  ปจจัยสนับสนนุและ

ขอเสนอแนะการดําเนนิงานปตอไปนั้น  อย. ไดรวบรวมและรายงานใหคณะทาํงานภาคประชาชน

รับทราบ เพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นในมมุมองของคณะทํางานภาคประชาชน ตลอดจนให

ขอเสนอแนะในการดําเนนิการปตอไป 
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เมื่อนําผลการดําเนนิการโครงการเฝาระวงัและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ 

แบบมีสวนรวม (ระยะที่2)  มาประเมนิผลโดยเปรียบเทยีบกับวัตถปุระสงค เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด  

วิธีการวัดผล   วิธกีารดําเนินงาน  ระยะเวลาดําเนนิการ  ระบบหรือวิธกีารจัดเก็บขอมลู  และวธิีการ

ติดตามประเมนิผลการดําเนนิงานที่คณะทาํงานภาคประชาชน รวมกันกําหนดกับ อย.  พบวาผลการ

ดําเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมาย ตวัชี้วัด และวิธีการวัดผล ที่ตั้งไว  โดยองคเครือขาย         

ภาคประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลติภัณฑสุขภาพฯ  และมีสวนรวม 

ในการใหความรูที่ถูกตองเกีย่วกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ  รวมทั้งสิน้ 20 องคกร  คิดเปนรอยละ 

66 ของจํานวนเครือขายทีเ่ขารวมโครงการฯ  สําหรับการจัดเก็บขอมูลการแจงเบาะแสหรือขอมูลการชวย

ประชาสัมพันธความรูขององคกรเครือขายภาคประชาชน  อย. ไดมีการรวบรวมผลดําเนนิงาน  ตลอดจน

รายงานผลการดําเนินงานตามทีก่ําหนดไวในโครงการฯ  ใหคณะทํางานภาคประชาชนติดตามรับทราบ

รวมกันผานทางอีเมลของคณะทํางานภาคประชาชน และเว็บไซต อย. ที่ URL 

http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml  ซึ่งเว็บไซตดังกลาวจะมีขอมูลความรูดานการ

โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพที่ อย. รวบรวมไวเพื่อประโยชนในการประชาสัมพนัธขอมลูของเครือขายดวย   

สําหรับปจจัยสนับสนนุ  อุปสรรคตอการดําเนนิงานโครงการ ตลอดจนขอเสนอแนะ

การดําเนินโครงการ ซึ่งไดพิจารณารวมกับคณะทํางานภาคประชาชน เพื่อประโยชนตอการ

พัฒนาการดําเนินงาน พบวา การเฝาระวงัสื่อเคเบิ้ลทวีี วิทยชุุมชน  อินเตอรเน็ตใหทั่วถงึดําเนนิงาน

ไดยาก และความรูในการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพของเครือขายยังอยูในวงแคบ ยงัขาด

การกระจายความรูไปยงัสมาชิกเครือขายอยางทั่วถึง  ตลอดจนขอมูลที่เครือขายแจงนัน้  บางครั้ง   

ไมเพียงพอที่จะดําเนนิการตอผูกระทําความผิดได  แม อย.จะพยายามสืบคนขอมูลเพิ่มเติมก ็            

ไมเพียงพอ จาํเปนตองยุติเร่ือง ฯลฯ   ซึ่งหากไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกีย่วของกับการ

ดําเนนิการเรื่องรองเรียน ตลอดจนมีการปรับปรุงกฎหมายดานโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพของ อย.    

ที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการดําเนินงาน และมีการประสานงานกบัเครือขายอยางตอเนื่อง 

รวมถึงมีการจดัประชุมเพื่อฟนฟูความรูและแลกเปลี่ยนขอมูลปญหาหรืออุปสรรคของการดําเนนิงาน

จะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานโครงการฯ สําเร็จมากขึ้น  สําหรับขอเสนอแนะในการดําเนนิงานมี

หลากหลาย เชน ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/การศึกษาดูงานเกีย่วกับการตรวจสอบโฆษณาฯ

ใหแกเครือขายและคณะทํางานภาคประชาชน  ตลอดจนควรมีการติดตอส่ือสารอยางตอเนื่อง

ระหวาง อย.และเครือขายเฝาระวังฯ เพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางกนัมากขึน้ และ ควรเชิญ

หนวยงานที ่อย.ตองเกี่ยวของในการควบคมุกํากับดูแลโฆษณา มาประชุมรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนให

ขอมูลการดําเนินงานดานกฎหมายที่อยูในการดูแลของแตละฝาย  เปนตน   

 

********************** 



 บทที่ 1 
ที่มาการดําเนินงานโครงการ 

โครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมสีวนรวม 

(ระยะที ่2)  นัน้ เปนโครงการฯ ที่ดําเนนิการตอเนื่องจากปงบประมาณ 2550  เกิดจากการที่

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน ที่ อย. ดําเนินการแตง

ตั้งขึ้น ซึง่ประกอบดวยผูแทนทัง้จากภาครัฐและผูมีสวนไดเสีย  (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับ

ประเด็น/เร่ืองที่ อย. เหน็ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม   ไดพิจารณาเลือกประเด็นในการ

ดําเนนิงานรวมกันในป 2550 และมีฉันทามติเลือกแกไขปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพไม

ถูกตอง โดยดาํเนนิงานโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลติภัณฑสุขภาพแบบมีสวน

รวมขึ้น  แตเนือ่งจากขอจํากดัของระยะเวลาดําเนินงาน   จึงแบงการดําเนนิงานเปน   2 ระยะ   

โดยในปงบประมาณ 2550  ดําเนนิงานในระยะที ่1 ซึง่เปนระยะการสรางเครือขาย  ผลปรากฏวา

มีเครือขายสมคัรเขารวมเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาแบบมีสวนรวม กับ อย.  ในป 2550 

รวมทัง้สิ้น 25 องคกร  สําหรบัระยะที ่2  ซึง่เปนระยะของการพัฒนาเครือขาย ไดกําหนดใหมีการ

ดําเนนิงานในปงบประมาณ 2551 (ตามFlow Chart)  
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ที่มาการเลือกดําเนินงานโครงการเฝาระวังและลดปญหาการ
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม  (ระยะที่ 2) ใน
ปงบประมาณ 2551   

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยคณะทํางานโครงการพัฒนาการ

มีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย.  ไดนําขอมูลการดําเนินงานในป 2550 มา

ประกอบการวิเคราะหภารกิจหลักของ อย. ที่เห็นควรใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของ   ภายหลัง

จากการวิเคราะห แลวเห็นวาภารกิจหลักดานการพัฒนาการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพและ

ผูประกอบการ  เปนภารกิจที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

และเห็นควรนําเสนอคณะทํางานภาคประชาชนดําเนินงานในประเด็นการแกไขปญหาการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตอง โดยมีเหตุผลหลักเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน   

เนื่องจากปที่ผานมา อย. และคณะทํางานภาคประชาชนไดรวมกันดําเนินการแกไขปญหาการ

โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตอง โดยจัดทําโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม (ระยะที่ 1) ไว  สําหรับคณะทํางานภาคประชาชนที่จะดําเนินงาน

รวมกับ อย. ในป 2551 นั้น ควรเปนชุดเดียวกับที่เคยรวมดําเนินงานกับ อย. ในป 2550  เนื่องจาก

คณะทํางานภาคประชาชนชุดนี้มีผูแทนของภาครัฐ และผูมีสวนไดเสีย  (Steakholder)  ที่เหมาะสม

กับภารกิจหลักและประเด็นที่ อย.วิเคราะหแลววาสําคัญและเหมาะสมตอการใหภาคประชาชนเขา

มามีสวนรวม  อาทิ ผูแทนของผูบริโภค  ผูประกอบการ  ภาควิชาการ องคกรวิชาชีพ ตลอดจน

หนวยงานภาครัฐที่ดําเนินงานรวมกับ อย.  ฯลฯ  ประกอบกับภารกิจและประเด็นที่จะนําเสนอตอ

คณะทํางานภาคประชาชนนั้นเปนเรื่องตอเนื่องกับปที่ผานมา    ซึ่งคณะทํางานภาคประชาชนชุด

เดิมจะมีความเขาใจในประเด็นเดิมดีอยูแลว    

จากการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  

2551  อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ไดมีการกําหนดหรือเลือกประเด็นที่คณะทํางานภาค

ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งที่

ประชุมมีฉันทามติเห็นชอบดําเนินการในภารกิจหลักดานการพัฒนาการกํากับดูแลผลิตภัณฑ

สุขภาพและผูประกอบการในประเด็นการแกไขปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตอง ซึ่ง

เปนประเด็นเดิมจากป 2550 โดยดําเนินการโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ

สุขภาพแบบมีสวนรวม (ระยะที่ 2) ตอไป    
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บทที่ 2 
การกําหนดแผนงานโครงการ 

 

การกําหนดแผนงานโครงการเฝาระวงัและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ

แบบมีสวนรวม  (ระยะที ่2) เกิดขึ้นหลงัจากที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.)   และ

คณะทํางานภาคประชาชน มีฉันทามต ิเหน็ชอบดําเนินการโครงการเฝาระวงัและลดปญหาการ

โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพแบบมีสวนรวม (ระยะที ่2)  รวมกนัแลว  โดยมีการดําเนนิการดังนี้    

 

การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียประกอบการจัดทําแผนงาน  
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดมีการรับฟงความคิดเห็นการ

ดําเนนิงานโครงการเฝาระวงัและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม (ระยะที ่2)  

จากประชาชนและผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหไดแผนงานโครงการที่ครอบคลุมความคิดเห็นของผูที่มีสวน

ไดเสียมากขึ้น   โดยใชวธิีจัดทําแบบสอบถาม   จากนั้นสงแบบสอบถามดังกลาวไปยงั 2 ชองทาง  

ในชองทางที ่1  ไดเผยแพรในเว็บไซต อย. (www.fda.moph.go.th)  สําหรับชองทางที่ 2 คือสงทาง

ไปรษณีย โดยสงไปยังหนวยงานตางๆ อาทิ องคกรผูบริโภค ผูประกอบการ กลุมผูทาํการโฆษณาทีม่ี

สวนไดเสีย  ซึง่ไมอยูในคณะทํางานภาคประชาชน  รวมทั้งสิน้ 27  แหง จากนัน้จึงนําความคิดเหน็

และขอเสนอแนะที่ไดรับ  พรอมดวยขอมูลส่ือที่ อย. มีการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ  

นําเสนอตอคณะทํางานภาคประชาชน เพื่อใชเปนขอมลูประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการเฝา

ระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมสีวนรวม  (ระยะที ่2)  รวมกนั  

 จากการสอบถามมีผูใหขอคิดเห็นตอบกลับจํานวน 9 แหง  (ขอมูล  ณ  25 เม.ย.

2551)  โดยทุกหนวยงานทีต่อบกลับเหน็ดวยกับการดําเนินการโครงการเฝาระวงัและลดปญหา

การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม และสองในสามของหนวยงานที่ตอบกลับ (6 แหง) 

เห็นควรใหเฝาระวังครอบคลุมในทกุสื่อ  สําหรับขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ  เชน ควรมีการประชาสัมพนัธความรูที่เกีย่วของกับผลิตภัณฑสุขภาพ  / ควรแจง

เครือขายทันทเีมื่อมีการเปลีย่นแปลงแนวทางการโฆษณา หรือมโีฆษณาที่เปนปญหา หรือ พบ

อันตรายรายแรงที่เกิดจากผลิตภัณฑสุขภาพที่จัดจําหนาย/โฆษณา /ควรมีทีมงาน Monitor ส่ือ

ส่ิงพิมพ เชน Direct mail brochure ซึ่งแจกจายทัว่ไป และขอมลูขาดความเปนจริง หรือเปนโทษ

ตอผูบริโภค  เปนตน  

 

http://www.fda.moph.go.th/
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การรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ  
   

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  และคณะทํางานภาคประชาชนได

รวมกันจัดทําแผนงานโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลติภัณฑสุขภาพแบบมี

สวนรวม (ระยะที่ 2)  โดยไดนําความคิดเหน็และขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูมีสวนไดเสียมา

ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนครัง้ที่ 2/2551 เมื่อวันจนัทรที่ 

28 เมษายน 2551  ซึ่งในวันดังกลาวไดกําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลสําเร็จ  ตวัชี้วัด 

วิธีการดําเนนิการ ระยะเวลาดําเนนิการ วธิีการวัดผล ระบบหรือวิธกีารจัดเก็บขอมูล และ

วิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผูรับผิดชอบ ดังนี ้    
 

♣  วัตถุประสงค  

  
1. เพื่อใหองคกรเครือขายภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหความรูที่ถูกตอง

เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ 

2. เพื่อใหองคกรเครือขายภาคประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวงัและตรวจสอบ

โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพที่ไมถูกตอง 

 

♣  เปาหมาย/ผลสําเร็จ 
 

-  องคกรเครือขายภาคประชาชนมสีวนรวมในการประชาสัมพนัธใหความรูดานการ

โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพทีถู่กตองแกสมาชิกในองคกรและประชาชนทั่วไป 

- องคกรเครือขายภาคประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ

สุขภาพ โดยแจงเบาะแสการกระทําที่คาดวาจะมีความผดิมาที่สํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา  

 

♣  ตัวช้ีวัด  
 

- จํานวนองคกรเครือขายภาคประชาชนที่แจงเบาะแสการทําผิดเกีย่วกับการ

โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพ มาที่สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือชวย
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ประชาสัมพันธใหความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทีถู่กตอง  ไมนอยกวารอยละ 50 

ขององคกรที่เขารวมโครงการ** 
หมายเหต ุ
** องคกรทีเ่ขารวมโครงการฯ  เดิมในป 2550 มีเครือขาย 25 องคกร แตที่ประชุม

คณะทํางานภาคประชาชนเห็นควรใหเชิญสมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีางอาหารแหง

ประเทศไทย  สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย  คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

สมาคมพลงัผูบริโภคแหงประเทศไทย ซึง่เปนหนวยงานที่อยูในคณะทาํงานภาคประชาชน  

ตลอดจนเชิญคณะกรรมการตรวจพิจารณาโฆษณาทางสถานโีทรทศัน เขารวมโครงการฯ ดวย   

ทําใหจํานวนองคกรเครือขายที่เขารวมโครงการฯ เพิ่มเปน 30 องคกร   ซึ่งตอบรับยนิดีเขารวม

โครงการฯ 

 

♣  วิธีการดําเนินการ  
 

1. จัดทํา ทดสอบ แบบบันทึกการแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทาง

อินเตอรเน็ต และทางจดหมาย   และปรับปรุงแบบบันทกึ 

2. จัดทําคูมือการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้งที่เปนเอกสาร

ส่ิงพิมพ และแผนซีดี  

3. อบรมเชิงปฏิบตัิการใหกับเครือขายในการแจงขอมูลเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ   

ไมถูกตอง 

4. ประชาสัมพันธการดําเนินงานตามสื่อที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และคณะทํางานภาคประชาชนมีอยู 

5. รับเร่ืองที่เครือขายแจงขอมูลเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพไมถูกตอง และ
ดําเนนิการตามกระบวนการที่กําหนดไว 

6. รวบรวม/จัดเกบ็ขอมูลการดําเนนิงานเกี่ยวกับการแจงขอมูลการเฝาระวังโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพ และการประชาสัมพันธใหความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑ

สุขภาพที่ถกูตองจากเครือขายใหคณะทํางานภาคประชาชนทราบ  

7. รายงานผลการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะสาํหรบัการดําเนินการในป

ตอไป 
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♣  ระยะเวลาดําเนินการ  

 

พฤษภาคม  -  สิงหาคม 2551    

 

กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. จัดทาํ ทดสอบ ปรับปรุงแบบฟอรม        

2. จัดทาํคูมือการตรวจสอบเฝาระวงัโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพ  

      

 

3. อบรมเชิงปฏิบตัิการใหกับเครือขาย       

    3.1  เตรียมงาน         

     3.2  จัดอบรม       

4.  การประชาสัมพันธการดําเนนิงาน        

5.  รับเร่ืองที่เครือขายแจงและดําเนนิการ         

6. รวบรวมจัดเก็บขอมูลการดําเนนิงานของเครือขาย        

7. จัดทาํรายงานผลการดําเนินงาน/ปญหา  อุปสรรค       

 

♣  วิธีการวัดผล 
 

พิจารณาจากจํานวนองคกรเครือขายภาคประชาชนที่แจงเบาะแสมายงัสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หรือชวยประชาสัมพันธใหความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ       

ที่ถูกตองตามตัวชี้วัดที่ไดกาํหนดรวมกัน 

 

♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล 
 

จัดเก็บขอมูลการแจงเบาะแสหรือขอมูลการชวยประชาสัมพนัธความรูขององคกรเครือขาย        

ภาคประชาชนในระบบสารสนเทศ ประกอบดวย รายชือ่องคกร  เร่ืองที่แจงเบาะแส หรือชวย

ประชาสัมพันธ   ผลการดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่แจงเบาะแส  เปนตน 
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♣  วิธีการติดตามประเมินผล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการดําเนนิงานใหคณะทํางานภาค

ประชาชนทราบทุกเดือนผานทางอีเมล และ/หรือรายงานอยูในเว็บไซต อย. โดยดูไดที่  URL  

http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml   

 

♣  งบประมาณ  
 

จัดสรรจากงบประมาณกองพัฒนาศกัยภาพผูบรโิภค  สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยเปนคาใชจาย สําหรับ 

1. จัดทําคูมือการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูแกเครือขาย  จาํนวน 1 คร้ัง 

โดยมอบหมายใหกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  สํานกังานคณะกรรมการ

อาหาร-และยาเปนผูบริหารจัดการรายละเอียดของงบประมาณวาจะจัดสรรงบประมาณ

จํานวนเทาไรในการดําเนนิกจิกรรมดังกลาว   

 

♣ ผูรับผิดชอบ  

 
 ผูรับผิดชอบหลัก กองพฒันาศักยภาพผูบริโภค อย. / คณะทํางานภาคประชาชน 

 หนวยงานสนับสนุน กองและกลุมผลิตภัณฑ/กลุมพัฒนาระบบบริหาร/ศนูยเทคโนโลยี

สารสนเทศ / กลุมกฎหมายอาหารและยา  
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บทที่ 3 
      ผลการดําเนินงานโครงการ 

 

ผลการดําเนินงานที่จะกลาวถึงในบทที่ 3 นี้จะนําเสนอผลการดําเนิน

กิจกรรมตามโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม   

(ระยะที ่2)   รวมทัง้ประเมนิผลดําเนนิการ โดยการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด เปาหมาย วธิีการ

วัดผล ระบบการจัดเก็บขอมลู และระบบการติดตามความกาวหนา ซึ่งคณะทํางานภาค

ประชาชน รวมกันกําหนดกบัสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม (ระยะที ่2)  มทีั้งสิน้ 7 กิจกรรม  สามารถดําเนินการกิจกรรม

ไดแลวเสร็จตามทีก่ําหนดไว  โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดงันี ้  

 

1.  การจัดทํา การทดสอบแบบบันทึกการแจงขอมูลการโฆษณา 
     ผลิตภัณฑสุขภาพทางอินเตอรเน็ตและทางจดหมาย และปรับปรุง   
     แบบบันทึกฯ 

 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  

สืบเนื่องจากในปงบประมาณ 2550  คณะทํางานภาคประชาชนไดมี

ขอเสนอแนะใหปรับแบบฟอรมรับแจงขอมูลเพื่อใหงายตอการกรอกขอมูลมากขึน้ ไมวาเครือขาย

จะแจงขอมูลการโฆษณาผลติภัณฑสุขภาพที่คิดวาไมถกูตอง  โดยประสงคขอรับเงนิสินบน  

หรือไมประสงครับเงินสนิบนก็สามารถใชแบบฟอรมเดียวกันได  ตลอดจนเสนอแนะใหพัฒนา

กระบวนการแจงรองเรียนโฆษณาไมถูกตองทางสื่ออินเตอรเน็ต   โดยหาแนวทางในการ

ดําเนนิงานใหเครือขายสามารถแจงขอมูล ตลอดจนนําหลักฐานรองเรยีนสงมอบ แก อย. ผาน

ชองทางดงักลาวไดโดยไมตองเดินทางมาเอง  ซึ่งในการประชุมคณะทาํงานภาคประชาชนครั้งที ่

1/2551 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2551  ไดมีการจัดตั้งทีมเพื่อรวมกนัพัฒนาแบบฟอรมใหสะดวก

มากขึ้น  ประกอบดวย นายอธิวัฒน   สินรัชตานนัท   (ประธานคณะทาํงานภาคประชาชน)           

นายภาดร ผลาพิบูลย  (คณะทํางานภาคประชาชน)  พรอมดวยเจาหนาที่จากสํานกังาน-

คณะกรรมการอาหารและยา   
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 ผลการดําเนินงาน  
 (มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม – มถิุนายน 2551)   
-   วนัที ่ 1 - 27  เมษายน 2551  ผูแทนคณะทํางานภาคประชาชน 

และเจาหนาที ่อย. ประชุมพจิารณาแนวทางการปรับแบบฟอรมแจงขอมูลทางอินเตอรเน็ต

และจดหมาย  และดําเนนิการจัดทําระบบตามขอคิดเหน็ที่ไดรับ/ทดสอบเบื้องตน  

-  วันที่ 28 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2551  นาํเสนอคณะทํางาน

ภาคประชาชนใหขอเสนอแนะ และดาํเนนิการปรับปรุงตามที่ไดรับขอแนะนาํ 

 -  วันที่ 30 พฤษภาคม -  13 มิถุนายน 2551   คณะทํางานภาค

ประชาชนทาํการทดสอบแบบบันทกึการแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทาง

อินเตอรเน็ตและแจงปญหาที่พบมายงัคณะทํางาน อย. ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

-   วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2551  คณะทํางาน อย. แกไข/ปรับปรุงแบบบันทกึฯ  

ตามขอมูลที่ไดรับจากคณะทํางานภาคประชาชน  แลวเสร็จเมื่อวันที่  18  มิถนุายน 2551  

-   วันที่ 23 มถิุนายน 2551  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขายเฝาระวัง

และลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม เพื่อช้ีแจงแนวทางการแจงขอมูล 

และใหเครือขายทดลองแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองทางแบบบันทกึการ

แจงขอมูลฯ ทางอนิเตอรเนต็และจดหมาย  และไดแจงใหเครือขายสงขอมูลการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพไมถูกตองผานแบบบันทึกฯ ทางอนิเตอรเน็ตและจดหมาย มายงั อย               .

เพื่อดําเนินการไดตั้งแตวันที ่1 กรกฎาคม 2551  เปนตนไป  

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
การจัดทาํ การทดสอบแบบบันทกึการแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ

สุขภาพทางอนิเตอรเน็ตและทางจดหมาย และปรับปรุงแบบบันทึกฯ แลวเสร็จเมื่อวนัที ่18 

มิถุนายน 2551   

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
 การพัฒนาระบบหรือวิธกีารแจงรองเรียนผานทางอินเตอรเน็ตและ

จดหมายใหสะดวกและงาย จะชวยสนบัสนุนใหเครือขายแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ

สุขภาพที่ไมถกูตองมากขึ้น 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน    

การดําเนินของ อย. มีขอจํากัดภายใตกฎระเบียบ   ทําใหการปรับปรุง

แบบบันทกึการแจงขอมูลการโฆษณาฯ  ไมสามารถตอบสนองตอขอเสนอแนะของคณะทํางาน 

ไดทุกเรื่อง 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
      ไมม ี 

 

 2. การจัดทําคูมือการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ และซีดี 

 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  

แมในปงบประมาณ 2550  จะมีการจัดทําคูมือการตรวจสอบเฝาระวงั
โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพ เพื่อมอบใหแกเครือขายที่ใชในการอบรม แตผลิตในจํานวนจาํกัด 
ประกอบกับมขีอเสนอแนะควรเพิ่มแบบบันทกึการแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทาง
อินเตอรเน็ต และจดหมาย     ซึง่เปนแบบฟอรมที่คณะทาํงานภาคประชาชนรวมกับ อย. จัดทําขึน้
สําหรับใหเครือขายใชแจงขอมูลเมื่อพบการโฆษณาผลติภัณฑสุขภาพไมถูกตองมายัง อย.  รวมถึง
คูมือแนวทางการกรอกแบบบันทกึดังกลาว   ตลอดจนรายละเอยีดของขอมูลที่ตองแจงและ
หลักฐานที่ควรตองสงมอบเมื่อพบขอมูลการโฆษณาผลติภัณฑสุขภาพไมถูกตองบรรจุอยูในคูมือที่
จะผลิตดวย   ซึ่งหากเครือขายแจงขอมูลไดละเอียดจะเปนประโยชนตอการตรวจสอบของ อย. 
มากขึ้น  พรอมดวยนําขอมลูที่อยูในคูมือฯ บันทึกไวในรูปแบบของซีดี  โดยเพิ่มขอมูล พ.ร.บ.ที่
เกี่ยวของผลิตภัณฑสุขภาพลงไปในซีดีดวย  จงึไดมีการจัดทําคูมือการตรวจสอบเฝาระวังและลด
ปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพฉบับที่มีการปรับปรุงเพิ่มข้ึน ตลอดจนผลิตซีดีแจกเครือขาย
ในปงบประมาณ 2551 ดวย   

 ผลการดําเนินงาน /ระยะเวลาแลวเสร็จ  
 (มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม – มถิุนายน 2551) 
-  พฤษภาคม 2551    รวบรวมและตรวจสอบขอมูลในคูมือ  

 -  วันที่ 20 มถิุนายน 2551  ผลิตคูมือ และซีดี แลวเสร็จ 

-  วนัที่ 23 มิถนุายน 2551    เร่ิมแจกจายคูมือและซีดีใหเครือขาย  

และผูเกี่ยวของ  อาทิ คณะทํางานภาค

ประชาชน 
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หมายเหต ุ ในเดือนกรกฎาคม 2551 นําขอมูลที่อยูในคูมือจัดทําในรูปแบบ PDF และเผยแพรบน

เว็บไซต และแจงใหเครือขายทราบ เพื่อใหผูสนใจดาวนโหลดทางอินเตอรเน็ต และขอความรวมมอื

เครือขายตลอดจนคณะทาํงานภาคประชาชนชวยเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานตนเอง หรือ

เผยแพรขอมูลแกสมาชิกและประชาชนใหทราบดวย 

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดาํเนนิงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดไว   

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การไดรับความรวมมือจากคณะทํางานภาคประชาชน ตลอดจน

กอง/กลุมที่เกีย่วของ จะชวยใหเนื้อหาในคูมือเหมาะสมตอการใหเครือขายนําไปใช

ประโยชนไดมากขึ้น  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน    

งบประมาณในการจัดทําคูมือและซีดีเพื่อแจกจายใหกบัเครือขายมีจาํกัด 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
- ควรอธิบาย/ขยายความเนือ้หาคูมือตรวจสอบเฝาระวงัโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพ ในบทที่ 6 สวนของหลกัฐานที่ตองสงมอบ ซึ่งเปนขอมูลที่ตองใชประกอบการ

แจงขอมูลขยายความใหเขาใจชัดเจนมากขึ้น  เชน  เอกสารถอดขอความโฆษณา ควรระบุวา

เฉพาะขอความที่ผิด  หรือส่ือที่ใชบันทึกรายการโฆษณา หรือขอความสนทนา ทางสือ่โทรทัศน 

วิทย ุหรือขายตรง ไมจําเปนตองเปนซีด ี อาจสงมอบในรปูแบบอื่นที่เจาหนาที่สามารถเปดดูหรือ

ฟงผลได  เชน เทปบันทึก, ดีวีดี, ไฟลบันทกึ (กรณีสนทนา)  เปนตน 

 - การสื่อสารใหผูบริโภคทุกระดับรูเทาทันโฆษณา อาจนาํเนื้อหา

ในขอมูลมาจัดทําเปนแผนพับ หรือหาวิธส่ืีอสารอ่ืนใหมากขึ้น 

 - ควรบรรจุตัวอยางของโฆษณาที่ไมถกูตองไวในคูมือการตรวจสอบ     

เฝาระวงัโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ หรือจัดทํา Directory บริษัททีโ่ฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ

ไดรับอนุญาตจาก อย.แลว เพื่อใชประกอบในการเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพ 

 

3. การประชาสัมพันธการดําเนินงาน  

 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
 คณะทํางานภาคประชาชน และ อย. เหน็ควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธการดําเนินงานของคณะทาํงานภาคประชาชน ในกิจกรรมการดําเนนิงาน

ของโครงการฯ ดวย เพื่อใหผูประกอบการตลอดจนผูเกี่ยวของดานการโฆษณาทราบวา อย. 
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มีการรวมมือกบัเครือขายเพือ่เฝาระวงัและดําเนนิการเรื่องนี ้ซึ่งจะชวยปรามไมใหผูจงใจ

กระทําความผดิ ฝาฝนกฎหมาย โดยมอบหมายให อย. ดําเนนิการประชาสัมพันธตามสื่อที ่

อย.มีอยู  ซึง่คณะทํางานภาคประชาชนยนิดีชวยในการประชาสัมพันธดวย   

 ผลการดําเนินงาน  
 (มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551)   
 -  สงภาพและขอความประชาสัมพนัธการประชุมคณะทํางานภาค

ประชาชน คร้ังที ่2/2551 ในจุลสารสัมพนัธของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับเดือน 

พฤษภาคม  2551  ซึ่งจะเผยแพรในเดือนมิถุนายน 2551 

-  จัดทาํขาวประชาสัมพนัธ เร่ือง “คณะทํางานภาคประชาชน ผนกึกําลงั

รวมกับ อย. มุงคุมครองผูบริโภคจากโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพขี้โมทางสื่อตางๆ” เผยแพรใน

จดหมายขาว อย. ฉบับเดือน มถิุนายน 2551  

-  ผลิตขาวเพือ่ส่ือมวลชน ฉบับที่ 72 วันที่ 23 มิถุนายน 2551  เร่ือง  “อย.

เดินหนาจับมอืเครือขายภาคประชาชน ลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ” เผยแพรแก

ส่ือมวลชน คณะทํางานภาคประชาชนและเครือขายเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ

สุขภาพแบบมสีวนรวม   

    -  สง SMS ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 1  เร่ือง  ไดแก อย.จับมอืเครือขาย

ประชาชนจับตาโฆษณาผลติภัณฑสุขภาพลดปญหาการหลอกลวงแกประชาชน รวมทัง้สิน้  30,000  

คน 

-  คณะทาํงานภาคประชาชน 3 หนวยงาน ชวยประชาสัมพันธขาวการ

ดําเนนิงาน ไดแก สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีางอาหารแหงประเทศไทย / คณะนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ และสมาคมอาหารเสริมสุขภาพ  โดยสงขอมูลเผยแพรแกสมาชิก/เครือขายทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดาํเนนิงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดไว 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
 หากการประชาสัมพนัธสามารถเผยแพรในสื่อที่สรางการรับรูไดสูง 

เชน ส่ือโทรทัศน ยอมชวยใหการดําเนินงานโครงการฯ เปนที่รับรูในวงกวางมากขึ้น  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
     ส่ือที่คณะทํางานภาคประชาชนและ อย. สามารถเผยแพรไดนั้นมจีํากัด   

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
 ไมม ี
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4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหเครือขาย  
 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาเครือขายใหมีความรู ความสามารถในการเฝาระวัง

ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพอยางตอเนื่อง  โดยทบทวนความรูดานการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายแกเครือขาย  และชี้แจงแนวทางการแจงขอมูลหรือเบาะแส

ของเครือขายเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่คาดวาจะมีการกระทําผิด รวมทัง้ฝกปฏิบัติ

ในการตรวจสอบวินิจฉัยโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทั้งทีถู่กตองและไมถูกตอง  และฝก

ปฏิบัติการแจงขอมูลเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่คาดวาจะมกีารกระทําผิด  จะชวยให

เครือขายสามารถดําเนินงานเฝาระวังไดอยางมีศักยภาพมากขึ้น    

 ผลการดําเนินงาน  
 (มีกําหนดดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2551)    
-  วนัที่ 23 มิถนุายน 2551  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) และคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดอบรมเชงิปฏิบัติการเครือขายเฝาระวงัและลด

ปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม  ใหแกเครือขาย ณ หองกินรี 1 โรงแรม 

อมารี ดอนเมอืง  แอรพอรต จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

-  ผลการดําเนนิงาน  มีผูเขาอบรมทั้งสิน้ 75 คน ประกอบดวยผูแทน

เครือขายจาํนวน 40 คน จาก 23 เครือขาย  และผูแทนคณะทํางานภาคประชาชนจาํนวน 12 คน

เขารวมติดตามการดําเนินงานของ อย. ใหเปนไปตามเปาหมายที่กาํหนดดวย  ผลการประเมนิ

จากผูตอบแบบสอบถาม  พบวาหลังการอบรม เครือขายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพทีถู่กกฎหมายและแนวทางการแจงขอมูลเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ 

ไมถูกตอง รวมถึงมีความเขาใจในการฝกปฏิบัติตรวจสอบวินิจฉัยผลติภัณฑสุขภาพอยูในระดับ

ดี ( คะแนน 4.07 และ 4.11 ตามลําดับ จาก 5 คะแนน )   ซึง่มากกวากอนเขารับการอบรม  
และสามารถนาํการฝกปฏิบตัิตรวจสอบวินิจฉัยผลิตภัณฑสุขภาพไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดี  (4.07 คะแนน) ซึง่การอบรมเชงิปฏิบัติการในครั้งนี้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณในระดบัปานกลาง (3.81 คะแนน)  

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดาํเนนิงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดไว 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับเครือขายอยางตอเนื่อง รวมถึงการจดัประชุม

เพื่อฟนฟูความรูและแลกเปลี่ยนขอมูลปญหาหรืออุปสรรคของการดําเนนิงานจะชวย

ผลักดันใหการดําเนนิงานสาํเร็จมากขึ้น  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน    

ความรูในการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ใหแกเครือขาย

ยังอยูในวงแคบเฉพาะผูที่ไดรับการอบรมเทานั้น ยงัขาดการกระจายความรูไปยงัสมาชิก

เครือขายอยางทัว่ถงึ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
 - ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ/การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบโฆษณาฯใหแกเครือขายและคณะทํางานภาคประชาชน 

 - เมื่อมีการดําเนินงานระยะหนึง่ ควรมีการประเมินผลวาสื่อใดที่

พบปญหาการโฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพ  และอาจจะกาํหนดขอบขายการดําเนินงานป

ตอไปใหจํากัดเฉพาะสื่อทีพ่บปญหา 

 - เอกสารประกอบการบรรยายควรจัดทาํใหอยูในรูปแบบที่อานได

ชัดเจนมากขึ้น ไมควรมีลวดลายมากเกนิไป  

 

5. การรับเรื่องที่เครือขายแจงขอมลูเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ          
   ไมถูกตอง และดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว  

 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
การรับเร่ืองที่เครือขายแจงขอมูลเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพไม

ถูกตองดําเนนิการหลงัจากทีเ่ครือขายไดรับการอบรม และไดรับการชี้แจงแนวทางการแจงขอมูล 

ตลอดจนมีการทดลองแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพไมถูกตองทางแบบบันทกึการแจง

ขอมูลฯ ทางอนิเตอรเน็ตและจดหมาย  ในการอบรมเชงิปฏิบัติการเครือขายเฝาระวงัและลด

ปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม  เมือ่วันที่ 23 มถินุายน 2551  แลว  

 ผลการดําเนินงาน  
 (มีกําหนดดําเนินงานเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  2551) 
  - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดแจงใหเครือขายสงขอมูล

การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพไมถกูตองผานแบบบนัทกึฯ ทางอนิเตอรเน็ต โดยใหแจงผานเว็บไซต  
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www.oryor.com/form  หรือจดหมาย มายัง อย. เพื่อดําเนนิการตรวจสอบไดตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 

2551  โดยไดแจงใหเครือขายที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขายเฝาระวังและลดปญหาการ

โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพแบบมีสวนรวมทราบ  เมื่อวันที่ 23 มถิุนายน 2551  พรอมทั้งแจงให

เครือขายทราบผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสดวย   โดยในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2551  

อย. ไดรับเร่ืองที่เครือขายแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพไมถกูตองจาก 2 เครือขาย  และ

ดําเนนิการสงไปยังกลุม/กองหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแลว   

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
- การดําเนนิการแจงขอมูลโฆษณาผลิตภัณฑสุชภาพ จาํนวน  9  เร่ืองที่

ไดรับจากเครือขาย  อย.  ไดสงไปยังกลุม/กองหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนนิการตอไปแลวเสร็จ

เปนทีเ่รียบรอยแลวเมื่อเดือนสิงหาคม 2551   

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
- การปรับปรุงกฎหมายดานโฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพของ อย.ที่

เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการดําเนินงาน จะชวยใหการเฝาระวงัและลดปญหาการ

โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพดาํเนนิการไดรวดเร็วขึ้น 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน    

- ขอมูลที่เครือขายแจงเบาะแสมายัง อย.นั้น บางครั้งอาจไมเพยีงพอ           

ที่จะดําเนนิการตอผูกระทํา ความผิดได แม อย.จะพยายามสืบคนขอมูลเพิ่มเติมก็ไมเพียงพอ 

จําเปนตองยุตเิร่ือง 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
- ควรเชิญหนวยงานที ่อย.ตองเกี่ยวของในการควบคุมกํากับดูแล

โฆษณา เชน ตํารวจ คณะกรรมการเซ็นเซอรโฆษณา ฯลฯ มาประชุมรวมกนั เพื่อแลกเปลี่ยน

ใหขอมูลการดาํเนนิงานดานกฎหมายที่อยูในการดูแลของแตละฝาย  เพื่อหาทางปองกัน

โฆษณาที่ไมถกูตองตอไป 

 -  ควรตั้งคณะทํางาน 4 ฝาย ไดแก ตํารวจเศรษฐกิจ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานภาคประชาชน และ อย.ในการเฝาระวัง

และจับตามองการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางอนิเตอรเน็ตที่เขาขายตองสงสยั 

http://www.oryor.com/form
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6. การรวบรวมจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานของเครือขาย  

 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย อย. ไดมีการรวบรวม

จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานของเครือขาย เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการดําเนินงานตอไป   

 ผลการดําเนินงาน  
 (มีกําหนดดําเนินงานเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2551)  
 6.1  ขอมลูการเฝาระวังโฆษณา   

  ผลการดําเนินงาน   มี 2 เครือขายแจงการดําเนินงาน  

ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 – 31 สิงหาคม 2551 ไดรับเร่ืองรองเรียน

จากเครือขายทั้งสิน้ 9 เร่ือง  จาก 2 เครือขาย แจงผานแบบบันทกึการแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภณัฑ

สุขภาพทางอนิเตอรเน็ต 8 เร่ือง และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส 1 เร่ือง ประกอบดวย อาหาร 5 เร่ือง ยา 1 

เร่ือง  เครื่องสาํอาง 2  เร่ือง  เครื่องมือแพทย 1 เร่ือง  ขอรับเงินสนิบน 8 เร่ืองจาก 9 เร่ือง ซึง่ไดสงให

กองทีเ่กี่ยวของดําเนินงานเรยีบรอยแลว  และจากการคัดกรองเบื้องตนพบวา ยุติเร่ือง 1 เร่ือง  สงเรื่อง

ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนนิการเนื่องจากผูเขาขายกระทําผดิอยูในเขตภูมิภาค  4 เร่ืองและ

สงใหกองผลิตภัณฑที่เกีย่วของดําเนนิการ 4 เร่ือง   
 6.2  การประชาสมัพันธใหความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสขุภาพ 

           ผลการดําเนินงาน  
อย. ไดรวบรวมขอมูลความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ        

ซึ่งเปนประโยชนตอการเฝาระวังโฆษณา ตลอดจนเครือขายและประชาชนสามารถนาํขอมูล

ความรูมาใชประกอบการพจิารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพที่เหมาะสมคุมคาไดเปนอยางดี   

โดยเผยแพรผาน URL http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcck.shtml พรอมทั้งขอความ

รวมมือเครือขายชวยเผยแพรขอมูลความรูดังกลาวในเวบ็ไซต หรือเผยแพรแกประชาชนและ

สมาชิกเครือขายตามชองทางที่เครือขายสะดวก  ตลอดจนชวยประชาสัมพันธคูมือตรวจสอบ 

เฝาระวงัโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ซึง่มีขอมูลความรูที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑของผูบริโภคดวย  ซึง่มี 20 เครอืขาย ใหความรวมมือในการประชาสัมพนัธใหขอมูล

ความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง  ดังตารางขางทาย  
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ลําดับ ชื่อหนวยงาน / องคกร 
ที่เปนเครือขาย 

การประชาสมัพันธ 
 

1.  สมาคมคุมครองผูบริโภคไทย 
 

-ประชาสัมพนัธขอมูลความรูใหสมาชิกฯทางจดหมาย  

 อิเล็กทรอนิกส 50 ราย 

-อยูระหวางจดัทํา link อย. ในเว็บไซตสมาคมฯ 

2.  สมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย -ประชาสัมพนัธคูมือไปยังสมาชิกเครือขายฯ 

3.  สมาคมพทิักษประโยชนผูบริโภค -.ประชาสัมพนัธความรูแนวทางการตรวจสอบฉลาก

สินคาผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวทิยกุระจายเสียงชมุชน 

พลเมืองนนท  FM 92.75  10.00-13.00 น. วนัเสาร-

อาทิตย เดือน ก.ค. 2551 รวม 3 คร้ัง  

-.ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิกเครือขายฯ 

4.  สมาคมโฆษณาธุรกิจแหง 
ประเทศไทย 

- จัดอบรมใหความรูคณะกรรมการตรวจพิจารณา 

โฆษณาทางโทรทัศน เมื่อ 23 กรกฎาคม 2551  

-นําขอมูลความรูเผยแพรในเว็บไซตสมาคมฯ  

5.  คณะนิเทศศาสตร ม. กรงุเทพ -นํา Link ความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ

ของ อย. ข้ึนเวบ็ไซตมหาวิทยาลัย 

-ประชาสัมพนัธขอมูลความรูใหแกบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส 

-- ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัชมรมสรางสรรคสังคมและ

คุมครองผูบริโภค 

6.  สมาคมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางอาหารแหง
ประเทศไทย 

- นํา Link ความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ

ของ อย. ข้ึนเวบ็ไซตสมาคม 

 - ประชาสัมพนัธขอมูลความรูใหแกสมาชิกเครือขาย

ทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส 

- ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

7.  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทยไทย 

- ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

8.  สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ - ประชาสัมพนัธขอมูลความรูใหแกสมาชิกเครือขาย

ทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส 

-  ประชาสัมพนัธขอมูลใหกบัชมรมเภสัชกรดาน
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ลําดับ ชื่อหนวยงาน / องคกร 
ที่เปนเครือขาย 

การประชาสมัพันธ 
 

ทะเบียนผลิตภัณฑ (Raps)  ซึง่เปนหนึ่งในเครือขาย

ของสมาคมอาหารเสริมสุขภาพ  

- ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

9.  กลุมอุตสาหกรรมอาหาร  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย 

- ประชาสัมพนัธขอมูลความรูใหแกเครือขายกลุม

อุตสาหกรรมอาหารทาง   จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

- ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก 

10.  กองงาน กกช. กรม
ประชาสัมพนัธ 
สํานกันายกรฐัมนตร ี

- ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัเครือขายฯ 

11.  กรมวทิยาศาสตรการแพทย - ประชาสัมพนัธขอมูลความรูใหแกบุคลากรใน

กรมวิทยาศาสตรการแพทย  ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนกิส   

12.  สมาคมการขายตรงไทย - ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

13.  เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ 8 - ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

14.  ภาคีเครือขายเสริมสราง
จิตสํานกึฯ 

- ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

15.  สภาสตรีแหงชาติ - ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

16.  คณะเภสชัศาสตร ม.มหดิล - ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

17.  คณะนิเทศศาสตร  
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

- ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

18.  คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย 

- ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

19.  คณะนิเทศศาสตร ม.ศรีปทุม - ประชาสัมพนัธคูมือไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

20.  คณะกรรมการตรวจพิจารณา
โฆษณาทางสถานีโทรทศัน 

- ประชาสัมพนัธคูมือ ไปยงัสมาชิก/เครือขายฯ 

 (อยูระหวางขอความรวมมอืเผยแพรสปอตโฆษณา

ทางทวีี) 
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 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดาํเนนิงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดไว 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
 - การไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกีย่วของกับการ

ดําเนนิการเรื่องรองเรียน เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบ

พระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จะชวยใหการดําเนนิการ

กับส่ือโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางอนิเตอรเน็ตที่ผิดกฎหมายมีศักยภาพมากขึ้น เปนตน 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน  

 - การดําเนนิการกับส่ือโฆษณาทางอนิเตอรเน็ตยากแกการ

ดําเนนิการ โดยเฉพาะเว็บบอรด/เว็บไซตทีม่ีการลงทะเบยีนในตางประเทศ 

  -  ในกรณีการดําเนนิการทางเว็บไซตที่ฝาฝนกฎหมาย ในการ

ดําเนนิการปดเว็บไซตตองใชคําสั่งศาลตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกีย่วกับ

คอมพิวเตอร ซึ่งจะตองประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน

ผูดําเนนิการ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
- การสงขอมูลใหกับเครือขายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อ

เผยแพรขอมูลความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง หาก อย.สงขอมูลที่

สามารถเผยแพรตอไดทันทโีดยไมตองใหเครือขายตองมาเรียบเรียงใหม จะชวยใหเผยแพร

ขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- การสื่อสารใหผูบริโภคทุกระดับรูเทาทันโฆษณา อาจนาํเนื้อหาใน

ขอมูลมาจัดทาํเปนแผนพับ หรือหาวิธีส่ือสารอื่นใหมากขึน้ 

 

7. การรายงานผลการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ  

 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรวบรวมผลการติดตาม

ความกาวหนาในการดําเนนิงานตามโครงการเฝาระวงัและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ

แบบมีสวนรวม (ระยะที่ 2)  นําเสนอคณะทํางานภาคประชาชน  ผานทางอีเมลของคณะทํางาน

ภาคประชาชน และเว็บไซต อย. ที ่URL http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml        

ทุกเดือน  และนําเสนอผูบริหาร อย. อยางสม่ําเสมอ  สําหรับปญหา/อุปสรรค  ตลอดจน

http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml
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ขอเสนอแนะการดําเนนิการโครงการฯ นัน้ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อ

พิจารณาใหขอคิดเห็นในการดําเนินงาน  ตลอดจนเสนอแนะการดําเนินงานรวมกนั   

 ผลการดําเนินงาน  
 (มีกําหนดดําเนินงานเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  2551) 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   ไดรายงานผลการ

ดําเนนิงานโครงการฯ  ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการดําเนนิงานที่ อย. พบ ใหคณะทํางาน

ภาคประชาชนรับทราบผานการประชมุคณะทํางานภาคประชาชนครัง้ที ่3/2551 เมื่อวันที่ 8 

สิงหาคม 2551   และ คณะทํางานภาคประชาชนไดพิจารณาใหขอคิดเห็นถึง ปญหา อุปสรรค  

ในมุมมองของคณะทํางานภาคประชาชน    ตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนนิงานโครงการ

เฝาระวงั และลดปญหาการโฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพแบบมีสวนรวม  เพื่อเปนขอมลู

ประกอบการดาํเนนิงานในวนัดังกลาวเรียบรอยแลว  รวมทั้งไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการ

ประชุมคณะทาํงานภาคประชาชนครั้งที ่4/2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 อีกดวย    

(รายละเอียดบทที ่4)   

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
     สามารถดําเนนิงานไดแลวเสร็จตามแผน โดยมกีารรายงานผลการ

ดําเนนิงาน /ปญหา /อุปสรรค และขอเสนอแนะตอคณะทํางานภาคประชาชนแลวเสร็จเมื่อวันที่        

8  สิงหาคม 2551    

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
 ไมมี  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

 ไมมี 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
   ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานของเครือขายในเรื่องของการเฝาระวัง
โฆษณาและประชาสัมพนัธใหความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถงึการดําเนนิการของ 
อย. ที่เกีย่วของในเรื่องดงักลาวตอคณะทาํงานภาคประชาชนอยางตอเนื่อง  

 
การประเมินผลดําเนินงาน 
   

เมื่อนําผลการดําเนนิการโครงการเฝาระวงัและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพแบบมสีวนรวม (ระยะที่2)  มาประเมินผลโดยเปรยีบเทียบกับวตัถุประสงค เปาหมาย/
ผลสําเร็จ ตัวชีว้ัด  วิธีการวัดผล   วิธกีารดาํเนนิงาน  ระยะเวลาดําเนนิการ  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บ
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ขอมูล  และวธิกีารติดตามประเมินผลการดาํเนนิงานที่คณะทํางานภาคประชาชน รวมกนักาํหนดกับ 
อย.  ผลการประเมินสรุปไดดังนี้   
 

♣  การบรรลุวัตถุประสงค 
 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคทีต่ั้งไว โดยเครอืขายเฝาระวังและลด

ปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพฯ ไดเขามามีสวนรวมในการใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพ ตลอดจนไดรวมเฝาระวงัตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตอง
และสงขอมูลมายงัสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อดําเนนิการตามกระบวนการตอไป   

 

♣  การบรรลุเปาหมาย/ผลสําเร็จ และตัวช้ีวัด  
 

จากการพิจารณาเปาหมาย/ผลสําเร็จ  และ ตัวชีว้ัด  ซึ่งกําหนดจากจาํนวน

องคกรเครือขายภาคประชาชนมีสวนรวมในการประชาสมัพันธใหความรูดานการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพ ที่ถูกตองแกสมาชิกในองคกรและประชาชนทัว่ไป และมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ โดยแจงเบาะแสการกระทาํที่คาดวาจะมีความผิดมาที่

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นัน้พบวาสามารถบรรลุเปาหมาย/ผลสําเร็จ ตามตัวชีว้ัด

โครงการ ฯ ทีก่ําหนดไววา “จํานวนองคกรเครือขายภาคประชาชนที่แจงเบาะแสการทําผิด

เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพมาที ่อย. หรือชวยประชาสัมพันธใหความรูดานการ

โฆษณาผลิตภณัฑสุขภาพทีถู่กตอง ไมนอยกวารอยละ 50 ขององคกรที่เขารวมโครงการ” นั่นคือ 

มีองคเครือขายภาคประชาชนที่แจงเบาะแสการทาํผิดเกีย่วกับโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ และ/

หรือประชาสัมพันธใหความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ถกูตอง รวมทัง้สิ้น 20 

เครือขาย จากสมาชิกทั้งหมด 30 เครือขายคิดเปนรอยละ 66 ของจํานวนเครือขายทีเ่ขารวม

โครงการ โดยแบงเปน  

- เครือขายที่แจงเบาะแสของโฆษณาทีเ่ขาขายกระทําผิด จํานวน 2 

เครือขาย 

- เครือขายที่ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับโฆษณาฯ จํานวน 20 

เครือขาย  
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♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  
 

สามารถดาํเนนิงานตามวธิีการดําเนนิงานในโครงการไดแลวเสร็จ 100 % ตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด 

 

♣  การวัดผลการดําเนินงาน 
 

สามารถวัดผลการดําเนินงานไดตรงตามตวัชี้วัดที่กําหนดไว  เนื่องจากมีองคกร

เครือขายภาคประชาชนที่แจงเบาะแสมายงัสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือชวย

ประชาสัมพันธใหความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทีถู่กตองตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว   

 

♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีการจัดเก็บขอมูลการแจงเบาะแสหรือ

ขอมูลการชวยประชาสัมพันธความรูขององคกรเครือขายภาคประชาชน  โดยรวบรวมรายชื่อองคกรที่

เขารวมเปนเครือขาย  เร่ืองทีแ่จงเบาะแสหรือชวยประชาสัมพันธ  ผลการดําเนนิการ และเนื้อหาคูมอื/

แนวทางในการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ  ภาพถายการประชุม   สรุปรายงานการ

ประชุม ฯลฯ   เก็บไวในระบบสารสนเทศของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค หลากหลายรูปแบบ  อาท ิ

เก็บในฐานขอมูลคอมพิวเตอร รวมทัง้จัดเขาแฟมเอกสารอยางเปนระบบ  นอกจากนี้ยังเผยแพรขอมูล

การดําเนินงานผาน URL  http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml  ดวย  

 

♣  การติดตามประเมินผล  
 

คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)                 

ไดรวมกันติดตามตรวจสอบผลการดําเนนิการใหเปนไปตามระบบทีก่ําหนดไว   โดย อย. ไดรวบรวมและ

รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กาํหนดไวในโครงการฯ  ซึง่ดาํเนนิการตั้งแตเดือน พฤษภาคม – 

สิงหาคม 2551  ใหคณะทํางานภาคประชาชนติดตามรบัทราบรวมกนัผานทางอีเมลของคณะทํางาน

ภาคประชาชน และเว็บไซต อย. ที ่URL http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml    

ทุกเดือน 
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   บทที่ 4 
ปจจัยสนับสนุน /อุปสรรคการดําเนินงาน 
 และขอเสนอแนะการดําเนินงานปตอไป 

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  และคณะทํางานภาค

ประชาชน     ไดมีการรวบรวมปจจัยสนับสนุน อุปสรรคตอการดําเนินงานโครงการเฝาระวัง

และลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม (ระยะที ่2)  ตลอดจน

ขอเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการโครงการในปตอไป    เพื่อใหผูที่เกีย่วของนําไปใช

ประโยชนสําหรับพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานโครงการ   มีดังนี้  

 

♣  ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  

 

1. การไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกีย่วของกับการดําเนนิการ
เร่ืองรองเรียน เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบ

พระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จะชวยใหการดําเนนิการ

กับส่ือโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางอนิเตอรเน็ตที่ผิดกฎหมายมีศักยภาพมากขึ้น เปนตน 

2. การพัฒนาระบบหรือวิธกีารแจงรองเรียนใหสะดวกและงาย จะชวย

สนับสนนุใหเครือขายแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถกูตองมากขึ้น 

3. การปรับปรุงกฎหมายดานโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพของ อย.ที่เปน

ขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการดําเนนิงาน จะชวยใหการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพดําเนินการไดรวดเร็วขึ้น 

4. การไดรับความรวมมือจากเว็บไซตที่เปนทีน่ิยมในการ Link ขอมูล

ความรูดานโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพของ อย. เพื่อเผยแพรในเว็บไซตดังกลาวจะชวยให

การเผยแพรขอมูลความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเกิดประสิทธิผลมากขึน้ 

5. การประสานงานกับเครือขายอยางตอเนื่อง รวมถึงการจดัประชุมเพื่อ
ฟนฟูความรูและแลกเปลี่ยนขอมูลปญหาหรืออุปสรรคของการดําเนนิงานจะชวยผลกัดันให

การดําเนินงานสําเร็จมากขึน้ 
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♣  อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
 

1. ขอมูลที่เครือขายแจงเบาะแสมายงั อย.นั้น บางครั้งอาจไมเพียงพอทีจ่ะ

ดําเนนิการตอผูกระทํา ความผิดได แม อย.จะพยายามสืบคนขอมูลเพิ่มเติมก็ไมเพยีงพอ 

จําเปนตองยุตเิร่ือง 

2. การดําเนินของ อย.มีขอจํากดัภายใตกฎระเบียบ ทําใหไมสามารถ

ตอบสนองตอขอเสนอแนะของคณะทาํงานไดทุกเรื่อง 

3. การดําเนินการกับส่ือโฆษณาทางอนิเตอรเน็ตยากแกการดําเนนิการ 
โดยเฉพาะเว็บบอรด/เว็บไซตที่มีการลงทะเบียนในตางประเทศ 

4. ในกรณีการดําเนินการทางเวบ็ไซตที่ฝาฝนกฎหมาย ในการดําเนนิการ

ปดเว็บไซตตองใชคําสั่งศาลตามพระราชบญัญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ซึ่งจะตองประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูดําเนนิการ 

5. ความรูในการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ใหแกเครือขายยงัอยูใน
วงแคบเฉพาะผูที่ไดรับการอบรมเทานัน้ ยงัขาดการกระจายความรูไปยังสมาชิกเครอืขายอยาง

ทั่วถงึ 

6. การเฝาระวังสือ่เคเบิ้ลทีว ีวทิยุชุมชน อินเตอรเน็ตใหทัว่ถงึดําเนินงานได

ลําบาก 

7. การติดตอประสานงานกับบางเครือขายพบปญหา เชน มีการเปลี่ยนที่

อยู/หมายเลขโทรศัพท/อีเมล/ผูประสานงาน และผูทีท่ํางานอยูปจจุบนัไมทราบเรื่อง 

8. ปญหาที่พบในกรณีที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเรื่องการโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพทางอนิเตอรเน็ต โดยสวนใหญผูกระทาํความผิดซึ่งมีภูมิลําเนาอยูใน

ตางจงัหวัด เปนหนาที่โดยตรงของสํานักงานสาธารณสขุจังหวัด ซึ่ง อย. ไมมีอํานาจ        

กาวกาย และดุลยพินิจสวนใหญของผูรับผิดชอบมักใชวิธีตักเตือน  
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♣  ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป  
 

 1. การโฆษณาทางเคเบิ้ลทวีีทองถิน่และวทิยุชุมชน ยังพบปญหา

มาก หากเชิญสมาคมเคเบิ้ลทีวีแหงประเทศไทย เขารวมเปนเครือขายใหความรูแกสมาชิก

จะชวยลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพไดในระดับหนึง่ 

 2. การสงขอมลูใหกับเครือขายทางจดหมายอิเล็กทรอนกิสเพื่อ

เผยแพรขอมูลความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง หาก อย.สงขอมูลที่

สามารถเผยแพรตอไดทันทโีดยไมตองใหเครือขายตองมาเรียบเรียงใหม จะชวยใหเผยแพร

ขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 3. การสื่อสารใหผูบริโภคทุกระดับรูเทาทนัโฆษณา อาจนําเนื้อหา

ในขอมูลมาจัดทําเปนแผนพับ หรือหาวิธส่ืีอสารอ่ืนใหมากขึ้น 

 4. ควรเชิญหนวยงานที ่อย.ตองเกีย่วของในการควบคุมกํากับดูแล

โฆษณา เชน ตํารวจ คณะกรรมการเซ็นเซอรโฆษณา ฯลฯ มาประชุมรวมกนั เพื่อ

แลกเปลี่ยนใหขอมูลการดําเนินงานดานกฎหมายที่อยูในการดูแลของแตละฝาย    เพื่อ

หาทางปองกนัโฆษณาที่ไมถูกตองตอไป 

 5. ควรตั้งคณะทํางาน 4 ฝาย ไดแก ตํารวจเศรษฐกิจ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางานภาคประชาชน    และ อย.ในการเฝาระวัง

และจับตามองการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางอนิเตอรเน็ตที่เขาขายตองสงสยั 

 6. ควรมีการติดตอส่ือสารอยางตอเนื่องระหวาง อย.และเครือขาย

เฝาระวงัฯ เพือ่กระตุนใหเกดิความรวมมอืระหวางกนัมากขึ้น 

 7. ควรบรรจุตัวอยางของโฆษณาที่ไมถูกตองไวในคูมือการตรวจสอบ

เฝาระวงัโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ หรือจัดทํา Directory บริษัททีโ่ฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ

ไดรับอนุญาตจาก อย.แลว เพื่อใชประกอบในการเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพ 

 8. ควรมีการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ/การศึกษาดงูานเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบโฆษณาฯใหแกเครือขายและคณะทํางานภาคประชาชน 

 

 

******************************************* 

 

 
 







 รายชื่อองคกรที่เขารวม 
 เปนเครือขายเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมสีวนรวม 

 

ลําดับ องคกรที่เปนตวัแทนผูบริโภค  

1.  สภาสตรีแหงชาติ 

2.  สมาคมคุมครองผูบริโภคไทย 

3.  สมาคมพทิักษประโยชนผูบริโภค 

4.  สมาคมพฒันาผูบริโภคไทย 

5.  ภาคีเครือขายเสริมสรางจิตสํานึกที่ถกูตอง ฯ (สจส.) 

6.  สมาคมพลงัผูบริโภคแหงประเทศไทย ** 

  องคกรที่เปนตัวแทนผูประกอบการ  

7.  SME Trade Promotion Co.,LTD  (สังกัดสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 

8.  สมาคมผูประกอบการพาณชิยอิเล็กทรอนกิสไทย 

9.  สมาคมการขายตรงไทย 

10.  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย 

11.  สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ 

12.  กลุมอุตสาหกรรมอาหาร  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

13.  เครือขายวิสาหกิจชุมชนที ่8 

14.  สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีางอาหารแหงประเทศไทย**   

15.  สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย** 

 ส่ือมวลชน  

16.  เคเบิล Hit TV   (บ. ไฮเทค เคเฮล เทเลวิชัน่ จาํกัด) 

17.  คณะกรรมการตรวจพิจารณาโฆษณาทางสถานโีทรทศัน** 
 ภาควิชาการ  

18.  คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

19.  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

20.  คณะนิเทศศาสตร ม.หวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 

21.  คณะนิเทศศาสตร ม.ศรีปทมุ 

22.  คณะบริหารธรุกิจ ม.เทคโนโลยีมหานคร 

23.  คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล 

24.  คณะนิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ ** 
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 รายชื่อองคกรที่เขารวม 
 เปนเครือขายเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมสีวนรวม 

 หนวยงานราชการ  

25.  กองเภสัชกรรม สํานักอนามยั กรุงเทพมหานคร 

26.  สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามยั 

27.  สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพนัธ กรมควบคุมโรค 

28.  กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

29.  กองงาน กกช. กรมประชาสมัพันธ 

30.  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  
 
 
**  เปนเครือขายทีเ่ขารวมดาํเนนิงานในปงบประมาณ 2551  

 

หมายเหต ุ  องคกรที่เขารวมโครงการฯ  เดิมในป 2550 มีเครือขาย 25 องคกร แตทีป่ระชุม

คณะทํางานภาคประชาชนเห็นควรใหเชิญ สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีางอาหารแหง

ประเทศไทย  สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย  คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

สมาคมพลงัผูบริโภคแหงประเทศไทย ซึง่เปนหนวยงานที่อยูในคณะทาํงานภาคประชาชน  ตลอดจน

เชิญคณะกรรมการตรวจพิจารณาโฆษณาทางสถานีโทรทัศน เขารวมโครงการฯ ดวย   ทําใหจาํนวน

องคกรเครือขายทีเ่ขารวมโครงการฯ เพิ่มเปน 30 องคกร   ซึง่ตอบรับยินดีเขารวมโครงการ  
 

 32


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับสมบูรณ์).pdf
	People_1.jpg
	People_2.jpg
	รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมเครือข่าย 30 องค์กร.pdf

