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เผยแพร�ความรู สูภัยสขุภาพ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ป�จจุบันป�ญหาโรคไม�ติดต�อเรื้อรังหรือเอ็นซีดี (NCDs) ได$แก� โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 
มะเร็ง เบาหวาน และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง กําลังเพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็วท่ัวโลก เกิดจากวิถีชีวิตในยุค
โลกาภิวัฒน7ท่ีมีเทคโนโลยีต�าง ๆ คอยอํานวยความสะดวก เช�น รีโมท บันไดเลื่อน ลิฟท7 มือถือ มีอาหารท่ีส�งตรง
ถึงบ$าน หรือร$านสะดวกซ้ือใกล$บ$าน รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีตึงเครียด สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา ทําให$มีการเคลื่อนไหว
ร�างกายน$อยลง รับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม เกิดการสะสมจนเกิดภาวะน้ําหนักเกิน อ$วน ตามมาด$วย
ภาวะไขมันผิดปกติ น้ําตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และหากยังมีการดําเนินวิถีชีวิตเช�นเดิม ก็จะเป?น
โรคเบาหวาน หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง ตามมา  

ซ่ึงประเทศไทยก็กําลังเผชิญกับป�ญหาท่ีวิกฤตเช�นกัน จากข$อมูลเชิงประจักษ7พบคนไทยอายุ ๑๕ ปBข้ึนไป 
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ มีความชุกภาวะน้ําหนักเกินและอ$วน (BMI ≥ ๒๕ กก./ตร.ม.) ร$อยละ ๒๔.๗ (๑๗.๖ ล$าน
คน) อ$วนลงพุง (รอบเอว ≥ ๙๐ ซม. ในชาย และ ≥ ๘๐ ซม. ในหญิง) ร$อยละ ๓๒.๑ (๑๖.๒ ล$านคน) ความชุก
ของโรคเบาหวาน ร$อยละ ๖.๙ โรคความดันโลหิตสูง ๒๑.๔ และภาวะไขมันในเลือดสูง ร$อยละ ๑๙.๔ เกิดการ
เจ็บปRวยจากโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูงเข$ารับการรักษาเป?นผู$ปRวยใน ในช�วง 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ เพ่ิมข้ึน ๑.๒ – ๑.๖ เท�า เป?น ๕๐๕, ๖๘๔, ๘๔๕ และ ๑,๑๔๙ ต�อแสนประชากร 
ตามลําดับ (แผนพัฒนาสถิติสาขาสุขภาพ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ : คณะอนุกรรมการสถิติสาขาสุขภาพ 
และคณะทํางานสถิติสาขาสุขภาพ) หากไม�สามารถสกัดกันหรือหยุดยั้งป�ญหาได$จะทําให$เกิดการเจ็บปRวย มี
ภาวะแทรกซ$อน พิการ และเสียชีวิตก�อนวัยอันควร ส�งผลให$ภาระค�าใช$จ�ายทางด$านสุขภาพและการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจตามมาอย�างมหาศาล ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได$มีนโยบายลดการบริโภคน้ําตาล ท่ีพบว�าคน
ไทยบริโภคน้ําตาลสูงข้ึนมาก ทําให$เสี่ยงต�อโรค และป�ญหาสุขภาพ  

นอกจากนี้ การใช$สเตียรอยด7อย�างไม�ถูกต$องนั้นเป?นป�ญหาของประเทศไทยมาอย�างยาวนาน และมี
แนวโน$มรุนแรงมากข้ึน รวมท้ังผู$บริโภคไม�มีโอกาสรู$เท�าทันว�ามีการลักลอบใส�สเตียรอยด7 รู$ก็เพียงแต�ใช$แล$วอาการดี
ข้ึนเป?นอัศจรรย7 และไม�ทราบถึงอันตรายท่ีเกิดจากการใช$สเตียรอยด7เป?นเวลานาน จึงมักมีผู$ลักลอบนําสเตียรอยด7ไป
จัดเป?นยาชุด หรือนําไปผสมในยาลูกกลอน ยาสมุนไพร แล$วโฆษณาชวนเชื่ออวดอ$างสรรพคุณว�าสามารถรักษาโรค
ได$สารพัดโดยเฉพาะโรคร$ายแรงต�าง ๆ ซ่ึงแหล�งการโฆษณาชวนเชื่อและกระจายสเตียรอยด7จะพบมากจากแผงลอย รถเร� 
วิทยุชุมชน และทางโทรทัศน7เคเบิลทีวี ซ่ึงเป?นจุดท่ีเข$าถึงผู$บริโภคอย�างง�ายดาย ซ่ึงป�ญหาการใช$สเตียรอยด7อย�าง
ไม�เหมาะสมนี้ส�งผลโดยตรงต�อสุขภาพของผู$ท่ีใช$ติดต�อกันเป?นระยะเวลานาน รวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ7
สุขภาพท่ีกล�าวอ$างเกินจริง จนทําให$เกิดการหลงเชื่อโดยไม�สมควร นับว�าเป?นป�ญหาท่ีส�งผลกระทบต�อผู$บริโภค 
ต้ังแต�ได$รับผลิตภัณฑ7ท่ีไม�คุ$มค�าจนกระท่ังได$รับอันตรายจากผลิตภัณฑ7 หรือสูญเสียโอกาสในการได$รับการรักษาท่ี
ถูกต$อง ทําให$โรคท่ีเป?นอยู�มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงป�จจุบันแนวโน$มการพบป�ญหาดังกล�าวเกิดข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง 
 คณะทํางานภาคประชาชนจึงเห็นสมควรดําเนินกิจกรรม “เผยแพร�ความรู$ สู$ภัยสุขภาพ” โดยเป?นการ
ดําเนินการร�วมกันระหว�างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทํางานภาคประชาชนและเครือข�าย
คณะทํางานฯ เพ่ือร�วมรณรงค7เผยแพร�ความรู$ให$ผู$บริโภคมีความรู$ ความเข$าใจ รู$จักเลือกบริโภคอย�างเหมาะสม 
ลดการกินอาหารหวาน เพ่ือลดป�ญหาภาวะอ$วน โรคภัยต�าง ๆ  รวมถึงการรู$เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ี
กล�าวอ$างเกินจริง และตระหนักถึงอันตรายของสเตียรอยด7ท่ีมีการนํามาใช$อย�างไม�ถูกต$อง หรือท่ีปลอมปนมาใน
ผลิตภัณฑ7สุขภาพต�าง ๆ เพ่ือประโยชน7ในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ีปลอดภัย และสมประโยชน7 
นําไปสู�การมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
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๒. วัตถุประสงค' 
 ๑. เพ่ือให$คณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานฯ มีความรู$ และมีส�วนร�วมในการ
เผยแพร�ความรู$เก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ7อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน7 (ลดหวาน ลดโรค) 
 ๒. เพ่ือให$คณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานฯ มีความรู$ และมีส�วนร�วมในการ
เผยแพร�ความรู$เก่ียวกับลักษณะของการโฆษณาผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ีกล�าวอ$างเกินจริง และการโฆษณาท่ีไม�
ถูกต$อง 
 ๓. เพ่ือให$คณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานฯ มีความรู$ และมีส�วนร�วมในการ
เผยแพร�ความรู$เก่ียวกับการใช$สเตียรอยด7ได$อย�างถูกต$อง และอันตรายจากการใช$สเตียรอยด7อย�างไม�ถูกต$อง 

๓. เป)าหมาย 
 คณะทํางานภาคประชาชนร�วมดําเนินกิจกรรมเผยแพร�ความรู$เก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ7อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน7 (ลดหวาน ลดโรค) การโฆษณาผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ีไม�ถูกต$อง และสเตียรอยด7  

๔.ตัวช้ีวัด 
 คณะทํางานภาคประชาชนท่ีเข$าร�วมโครงการไม�น$อยกว�าร$อยละ ๘๐ มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมเผยแพร� 
ความรู$เก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ7อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน7 (ลดหวาน ลดโรค) การ
โฆษณาผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ีไม�ถูกต$อง และสเตียรอยด7 

๕. วิธีการวัดผล 
 จํานวนคณะทํางานภาคประชาชน ท่ีจัดส�งรายงานผลการเผยแพร�ความรู$เก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ7อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน7 (ลดหวาน ลดโรค) การโฆษณาผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ีไม�ถูกต$อง และ 
สเตียรอยด7 

๖. วิธีการดําเนินงาน 
๑. ประชุมชี้แจงแผนงาน 
๒. เตรียมการจัดหาสื่อความรู$สนับสนุนคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�าย 
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให$ความรู$แก�คณะทํางานภาคประชาชนและเครือข�าย เก่ียวกับการเลือกซ้ือ

เลือกบริโภคผลติภัณฑ7อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน7 (ลดหวาน ลดโรค) การรู$เท�าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ีไม�ถูกต$อง และสเตียรอยด7 

๔. คณะทํางานภาคประชาชนดําเนินการประชาสัมพันธ7โครงการฯ แก�สมาชิกเครือข�าย เพ่ือร�วม
เผยแพร�ความรู$เก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ7อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน7 (ลด
หวาน ลดโรค) การรู$เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ีไม�ถูกต$อง และสเตียรอยด7 

๕. ศึกษาดูงาน เพ่ือสร $างความรู$ความเข$าใจ และให$ข$อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเครือข�าย
ท่ีดําเนินงาน 

๖. รวบรวมจัดเก็บข$อมูลผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชน  
๗. รายงานผลการดําเนินการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

กุมภาพันธ7 – สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

๑. ประชุมชี้แจงแผนงาน                 

๒. จัดหาสื่อความรู$สนับสนุนคณะทํางานฯ        

๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให$ความรู$แก�คณะทํางานภาค
ประชาชน และเครือข�าย เก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ7อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน7 (ลดหวาน ลดโรค) 
การรู$เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ีไม�ถูกต$อง      
และสเตียรอยด7 

       

๔. คณะทํางานภาคประชาชนดําเนินการประชาสัมพันธ7
โครงการฯ แก�สมาชิกเครือข�าย เพ่ือร�วมเผยแพร�ความรู$
เก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ7อาหารท่ีปลอดภัย 
สมประโยชน7 การโฆษณาผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ีไม�ถูกต$อง และ 
สเตียรอยด7 

       

๕. ศึกษาดูงาน เพ่ือสร$างความรู$ความเข$าใจ และให$ข$อคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเครือข�ายท่ีดําเนินงาน 

       

๖. รวบรวมจัดเก็บข$อมูลผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาค
ประชาชน  

       

๗. รายงานผลการดําเนินการ        

๘. วิธีการติดตามผลการดําเนินงาน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการดําเนินงานให$เครือข�ายภาคประชาชนทราบผ�านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส7 และ/หรือ รายงานอยู�ในเว็บไซต7 อย. โดยดูได$ท่ี URL : http://www.fdapeople.com 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 - คณะทํางานภาคประชาชน  
 - กองพัฒนาศักยภาพผู$บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ๑๐. ประโยชน'ท่ีคาดว�าจะไดรับ 
 คณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�าย มีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู$เก่ียวกับ การ
เลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ7อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน7 (ลดหวาน ลดโรค) การรู$เท�านทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ7
สุขภาพท่ีไม�ถูกต$อง และสเตียรอยด7 เป?นการสนับสนุนพันธกิจด$านส�งเสริมให$ผู$บริโภคมีความรู$ ความเข$าใจ และมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ7สุขภาพท่ีถูกต$อง ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 


