
1 
 

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 1 

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. 2 

ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ช้ัน 1  3 

ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 4 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 5 

๑. ภก.เลิศชาย  เลิศวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประธาน 
๒. นายธาราวุฒิ  สืบเช้ือ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  
๓. นางจุฑารัตน์  พัฒนาทร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย  
๔. นายสุทนต์  กล้าการขาย สมาคมส่ือช่อสะอาด  
5. นายประสาท  ล่ิมดุลย์ สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  
6. น.ส.พรรณศิริ  ทรงศรีม่วง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
7. น.ส.สุภาพร  ครุสารพิศิฐ กรมประชาสัมพันธ์  
8. น.ส.งามพิศ  สิตภาหุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9. น.ส.พวงเพ็ชร์  นิธยานนท์ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

10. รศ.ดร.พัชราณี  ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
11. น.ส.วรรณวิมล  เฟื่องฟูสิน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘  
12. ภก.วีระศักดิ์  เจียมอนุกูลกิจ ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย  
13. น.ส.สถาพร  อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  
14. ภญ.สรีรโรจน์  สุกมลสันต์ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
15. ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง สภาเภสัชกรรม  
16. นางเพ็ญศรี  จตุนิรัติศัย   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
17. นางอัญชลี  แพทยานนท์ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย  
18. นางขจรศรี  สีม่วง สมาคมตลาดสดไทย  
19. น.ส.กุลศยา  เม่นแย้ม สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
20. น.ส.วรัตมา  ลู่ทางเจริญ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย  
21. น.ส.มุกดา  โจวตระกูล สมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย  
22. น.ส.วรรษกร  ภิญโญสินวัฒน ์ สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค  
23. ภญ.รศ.เทวี  โพธิผละ สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค  
24. รศ.ดร.ภญ.มยุรี  ต้ังเกียรติก าจาย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  
25. ผศ.ดร.อาณดี  นิติธรรมยง สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 
26. นายทวิช  องคเชษฐ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์                

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
27. นายจิติภัทร์  บุญสม ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
29. ภญ.บุญญวรรณ  เต็งตระกูล ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  
28. นางวิศัลย์สิริ  ตันตระกูล อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
30. นางผุสดี  เวชชพิพัฒน์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
31. น.ส.เสาวณีย์  เกตุบ ารุงพร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
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32. น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
33. น.ส.ธิดารัตน์  อภิญญา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
34. นายธีรุตม์  การะเกตุ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
35. น.ส.สุชาดา  ถนอมชู กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
36. น.ส.นันทิยา  ถวายทรัพย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
37. น.ส.ภควดี  เจริญทิพย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
38. น.ส.ชลิตา  ใจสมัคร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
39. น.ส.กรัตเพชร  วงษ์ชารี กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
40. นายธัญพิสิษฐ์  วัชรเสรี กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

รายชื่อผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 1 

1. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
2. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตท่ี ๔   
3. มูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
4. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี   
5. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน   
6. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย   
7. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์   
8. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน   
9. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ      

10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
11. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 3 

วาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 4 

 เภสัชกรเลิศชาย  เลิศวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประธานการประชุม ติดภารกิจ5 

ด่วนในช่วงแรกของการประชุม เนื่องจากต้องประชุมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นนายธาราวุฒิ  สืบเช้ือ  6 

อดีตประธานคณะท างานภาคประชาชน จากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จึงด าเนินการประชุมแทนใน7 

ช่วงแรก โดยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อท่ีประชุม ดังนี้  8 

การประชุมวันนี้ เกิดจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค                9 

ได้เรียนเชิญหน่วยงานซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของ อย. จ านวน 37 หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นผู้แทน10 

คณะท างานภาคประชาชน  และทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากกลุ่มผู้ประกอบการ องค์กรผู้บริโภค 11 

องค์กรวิชาชีพ ส่ือมวลชน และภาควิชาการ ท่ีตอบรับเข้าร่วมด าเนินงาน  โดยได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน12 

เข้าร่วมด าเนินงานขับเคล่ือนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วมกับ อย. ส าหรับในปีนี้  13 

มีหน่วยงานใหม่ท่ีเข้าร่วมเป็นคณะท างานภาคประชาชน จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิผู้บริโภค ชมรม14 

เภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์15 

มหาวิทยาลัย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และโรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี ดังนั้นเพื่อท าความรู้จักกันจึงให้16 

ผู้แทนแต่ละหน่วยงานแนะน าตัว เพื่อท าความรู้จักกันในเบื้องต้น รวมถึงขอบคุณนายสุทนต์  กล้าการขาย  17 
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นายกสมาคมส่ือช่อสะอาด ท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วงเวลาในการด าเนินงานรายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์1 

สุขภาพ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้กับประชาชน 2 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  3 

   ไม่มี  4 

วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 5 

    ไม่มี  6 

วาระที่  ๔ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 7 

4.1  การแต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชน     8 

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการคัดเลือกประธานและ                  9 

รองประธานคณะท างานภาคประชาชน ซึ่งหลังจากทราบผลการคัดเลือกของท่ีประชุมแล้ว ส านักงาน10 

คณะกรรมการอาหารและยา โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค จะจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชน11 

ชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  โดยกองพัฒนาศักยภาพ12 

ผู้บริโภค  เป็นเลขานุการคณะท างานภาคประชาชน   ส าหรับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะท างานฯ ตามท่ี13 

ระบุใน (ร่าง) ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชนท่ีแสดงต่อท่ีประชุม คือ ร่วมพิจารณาประเด็นท่ีจะ14 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  รวมถึงร่วมจัดท าแผน/โครงการ และด าเนินงานตามประเด็นท่ีก าหนด  15 

โดยการด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชนจะพิจารณาจากแผนงานยุทธศาสตร์ของส านักงาน16 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประเด็นและกิจกรรมท่ีจะคุ้มครอง17 

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และพัฒนากลวิธีการด าเนินงานให้เกิดความร่วมมือโดยใช้ศักยภาพและจุดเด่น18 

ของแต่ละหน่วยงานของคณะท างานภาคประชาชน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ผลลัพธ์สูงสุดต่อประชาชน 19 

มติที่ประชุม : รับทราบ  20 

 4.2 ทิศทาง นโยบาย และแผนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงาน21 

คณะกรรมการอาหารและยา  22 

การด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชน ควรต้องก าหนดทิศทางการขับเคล่ือนให้สอดคล้อง23 

กับนโยบาย เป้าหมาย และโครงการตามนโยบายส าคัญซึ่งเป็นภารกิจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ24 

ยาท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงแผนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. เพื่อให้ทิศทางการขับเคล่ือนมี25 

การบูรณาการสอดคล้องเช่ือมโยงกัน  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงน าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพื่อเป็นกรอบการ26 

ขับเคล่ือนงานของคณะท างานภาคประชาชน ดังนี้   27 

ยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับทิศทางการด าเนินงานของ อย. ตอบสนองยุทธศาสตร์28 

ระดับต่าง ๆ ท้ังระดับประเทศ และระดับกระทรวง ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นหลักคือการพัฒนา29 

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับประเด็นย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คือ30 

การส่งเสริมความรอบรู้และการส่งเสริมการมีสุขภาวะท่ีดี จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวน าไปสู่การปรับ31 

แผนงานรองรับของนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประมาณ 9 แผนงาน โดยแผนงานสุขภาพดี32 

วิถีใหม่ ในส่วนของการสร้างความรอบรู้เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในประเด็นนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการ33 

วิเคราะห์พันธกิจของหน่วยงานคณะท างานภาคประชาชน ซึ่งพบว่าแต่ละหน่วยงานล้วนมีบทบาทในการช่วย34 

ขับเคล่ือนประเด็นนี้ ดังนั้นคณะท างานภาคประชาชนท่ีเข้ามาร่วมมือกันจะเป็นส่วนเสริมส าคัญท่ีจะขับเคล่ือน35 
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การสร้างความรอบรู้ไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งเป็นจุดเน้นส าคัญท่ีจะน ามาท างานร่วมกันในส่วนของนโยบาย1 

กระทรวง 2 

ส าหรับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คือ ผู้บริโภคปลอดภัย 3 

ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการ4 

อาหารและยา (อย.) มี 7 flagship เป็นนโยบายส าคัญของ อย. ซึ่ง flagship ท่ีภาคประชาชนมีบทบาทส าคัญ5 

ในการขับเคล่ือน ได้แก่ flagship ท่ี 5 เรื่องการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่ิงส าคัญท่ีจะขับเคล่ือน6 

ไปในการด าเนินงาน คือ กระบวนการท่ีท าให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจนเกิดการบริโภคด้วย7 

ปัญญา หน่วยงานต่าง ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ8 

รู้เท่าทันส่ือ  รวมถึงการท าให้ผู้บริโภคเกิดความรอบรู้ด้วยปัญญา  โดยฝ่ายเลขานุการได้น า Value chain               9 

ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการขับเคล่ือนแผน10 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่าหากต้องการสร้างความรอบรู้ควรต้องพัฒนาคุณค่าด้านอะไรบ้าง             11 

ซึ่งมีท้ังหมด 5 Value chain ดังนี้ 12 

ห่วงโซ่คุณค่า ความหมาย 
V1 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างความรอบรู้ได้ ต้องพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง อาจไม่ใช้

บุคลากรทางสาธารณสุขอย่างเดียว เป็นบุคคลกรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน 

V2 เครือข่ายและภาคีการพัฒนา การพัฒนาภาคีเครือข่าย  ผลักดันให้ท้ังองค์กรของเราและ
องค์กรเครือข่ายไปเป็นองค์กรรอบรู้ หรือมีนโยบายข้อตกลง/
ยุทธศาสตร์ร่วมกันขับเคล่ือน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เป็นประเด็นส าคัญท่ีทางส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ก าหนดว่าถ้าจะสร้างได้ต้องเป็นไปตาม Value 
chain   

V3 เครื่องมือและกลไกการท างาน เครื่องมือ กลไก ระบบเทคโนโลยีการส่ือสาร เครื่องมือท่ีจะ
น ามาใช้ 

V4 ประชาชน เข้ามาร่วมขับเคล่ือนและมุ่งผลประโยชน์ไปกับประชาชน 
V5 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ การสร้างองค์กรรอบรู้ได้ นอกจากคน เครื่องมือ ช่องทาง ควร

ต้องปรับปรุงแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน 

จากห่วงโซ่คุณค่า 5 Value น าเข้าสู่ Model ท่ีใช้พัฒนาการสร้างความรอบรู้  (V shape 13 

Model) ประชาชนต้องมี 6 ทักษะ คือ  1.เข้าถึงข้อมูล 2.มีความเข้าใจ 3.สามารถซักถามได้ จนน าไปสู่ข้อ 14 

4.การตัดสินใจ (เป็นส่วนของตัวบุคคล) หลังจากนั้นจะน าไปสู่ข้อท่ี 5. การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และข้อ 6.15 

สามารถน าไปบอกต่อได้  ซึ่งกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคมี 2 ส่วนท่ีมุ่งเน้น คือ 1.มุ่งเน้นสร้าง digital 16 

Health Literary เสริมสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนผ่านระบบออนไลน์   2.การขับเคล่ือนโดยเน้น17 

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะตาม setting (ชุมชน องค์กร โรงเรียน) ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายส าคัญ  18 

มติที่ประชุม : รับทราบ 19 
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4.3  แนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการสร้างความรอบรู้1 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   2 

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 มีการประชุมหารือทิศทาง3 

และวางแผนการด าเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีส่วนร่วม โดยการน า Value chain มาก าหนดกรอบ4 

การด าเนินงาน  ซึ่งท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะท้ังในส่วนท่ีให้ อย.เป็นผู้ด าเนินงาน  และส่วนท่ีควรสร้างความ5 

ร่วมมือกับภาคประชาชนในการขับเคล่ือน  และฝ่ายเลขานุการฯ ได้คัดเลือกและน าเฉพาะในประเด็นต่าง ๆ             6 

ท่ีเกี่ยวข้องมาน าเสนอต่อท่ีประชุม ดังนี้ 7 

ห่วงโซ่คุณค่า รายละเอียดแผนและกิจกรรม 
V1 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง - แนวปฏิบัติเพื่อการรวบรวมและส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และข้อมูลเตือนภัย 
V2 เครือข่ายและภาคีเครือข่าย - ข้อตกลงและกลไกการส่งต่อข้อมูลท่ีได้จากการเฝ้าระวังเพื่อ

การตอบโต้รวมถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุขภาพและข้อมูลเตือนภัย 

- ขับเคล่ือนในการเป็นองค์กรต้นแบบและองค์กรรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

V3 เครื่องมือและกลไกการท างาน - พัฒนา/ต่อยอดเครื่องมือในรูปแบบ Application ท่ีรวดเร็ว 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนให้มีฐานข้อมูล (Data bank) กลางท้ังในแง่
ผลิตภัณฑ์และข้อมูลส่ือ Media จากการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย 

V4 ประชาชน - ส่ือสารเตือนภัยเพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- ส่งเสริมการแจ้งข้อมูล แจ้งเบาะแส และการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- ช่องทางการส่ือสารข้อมูลสู่ประชาชน แบบ Interactive 
V5 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ - ปัญหาเรื่องการร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับการด าเนินงาน เพื่อการ
พัฒนาต่อเนื่อง (อาจเป็นกลไกคณะกรรมการเฉพาะกิจ และ/
หรือท่ีมีอยู่) 

ท้ังนี้แต่ละหน่วยงานมีกิจกรรมการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์8 

สุขภาพ (Health literacy) อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีกระบวนการส่งต่อข้อมูล ไม่มีศูนย์กลางท่ีรวบรวมข้อมูล ไม่มีการ9 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายน าไปใช้วางแผนต่อได้ ขาดเรื่องของการส่งเสริมเครื่องมือต่าง ๆ                   10 

ท่ีมีอยู่แล้วให้น ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น หากมีช่องทางท่ีสามารถด าเนินงานร่วมกันได้ หรือพัฒนาร่วมกันอาจ 11 

ท าใหม้ีการด าเนินการพัฒนาต่อไปได้  12 
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เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประธานฯ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า  1 

การด าเนินงานภาคประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเป็นการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งแต่ละหน่วยงาน2 

ต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สนับสนุนด้านใดสามารถแจ้งความประสงค์ได้                 3 

เพื่อช่วยกับขับเคล่ือนการด าเนินงาน ช่วยเสริมสร้างพัฒนาผลงาน องค์ความรู้ต่าง ๆ โดยแต่ละหน่วยงาน4 

สามารถด าเนินงานในมิติของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีการรายงานความก้าวหน้าของ5 

การด าเนินงาน เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนแล้วน าไปพัฒนาต่อไป  6 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้นได้มีการด าเนินงานร่วมกับสมาคมส่ือช่อสะอาดเกี่ยวกับ7 

รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” จ านวน 52 ตอน ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยสร้างความตระหนักรู้              8 

ความเข้าใจให้กับประชาชน รวมถึงกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคได้มีการวางแผนผลิต podcast จ านวน 150 9 

ตอน/ปี  หากหน่วยงานในคณะท างานภาคประชาชนประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้กับประชาชน สามารถ10 

ประสานฝ่ายเลขานุการ มาบันทึกเทปเพื่อออกรายการได้  เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างกันได้ นอกจากนี้11 

สามารถร่วมมือกันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลมี 3 ระดับ คือ 1.First Party Data             12 

2.Second Party Data  3.Third Party Data โดย First party data ท่ีแต่ละหน่วยงานด าเนินการเป็นข้อมูล13 

ท่ีมีประโยชน์มาก แต่จ ากัดอยู่เพียงภายในหน่วยงาน ซึ่งหากพัฒนาให้ First Party Data เป็น Second Party 14 

Data คือ มีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน จะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงของประชาชน ไม่ได้จ ากัดเพียงภายใน15 

แต่ละหน่วยงาน ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท้ัง 37 หน่วยงาน 16 

นอกจากนี้แล้วที่ประชุมได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ของการด าเนินงาน ตลอดจนมีข้อคิดเห็นและ17 

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางความร่วมมือการด าเนินงานท่ีหลากหลายมุมมองน าเสนอต่อท่ีประชุม  18 

มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางความร่วมมือท่ีได้รับจากท่ีประชุม  เพื่อน ามาเป็นแนวทาง19 

ประกอบการด าเนินงาน  โดยข้อเสนอแนะของท่ีประชุมมีดังนี้  20 

1. เพิ่มน้ าหนักในการขับเคล่ือนงานด้านการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 21 

2. การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health literacy) : เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ22 

ประชาชนท่ีมีความยั่งยืน  เป็นเรื่องส าคัญท่ีควรด าเนินงาน  ควรร่วมมือกันเพิ่มการเข้าถึงของ23 

ประชาชน เช่น มีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบของ Second 24 

Party Data  เป็นต้น  25 

3. ควรพัฒนาบุคลากร และคณะท างานภาคประชาชนให้เป็น “บุคคลรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์26 

สุขภาพ” ควบคู่ไปด้วย 27 

4. ควรมีการด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก (Proactive)  28 

5. ควรมีการสร้างความเข้าใจในประเด็นสมุนไพร – กัญชง/กัญชา ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ 29 

6. ควรจัดท าข้อเสนอของคณะท างานภาคประชาชนในมิติมุมมองด้านต่าง ๆ  จะช่วยเพิ่มน้ าหนัก30 

ท่ีน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนงาน  โดยอาจต้ังคณะท างานย่อยเพื่อวิเคราะห์ใน31 

แต่ละมิติ 32 

7. การจัดการปัญหาโฆษณา : ปัญหาการโฆษณาออนไลน์หลังการวินิจฉัยของส านักงาน33 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังขาดกลไกการส่ือสารเตือนภัยไปยังประชาชน ควรผลิต34 

ส่ือหรือประกาศเตือนภัยท่ีเข้าใจง่ายส าหรับประชาชน และท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง35 
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ข้อมูลได้ ซึ่งการจัดการปัญหาโฆษณา ควรวางแผนและจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงาน1 

เพื่อมุ่งผลลัพธ์ ดังนี้ 2 

- การจัดการปัญหาโฆษณา อาจต้องใช้ Outsider agent / Social sanction เข้ามา3 

กดดัน ปลุกกระแส 4 

- ต้องจัดการผู้ประกอบการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นปัญหา และส่งเสริมผู้ประกอบการหรือ5 

ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 6 

- ด้านกลไกความร่วมมือในการจัดการปัญหา ตามอ านาจและภารกิจของหน่วยงาน 7 

วาระที่  5 เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    8 

การคัดเลือกประธานและรองประธานคณะท างานภาคประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  9 

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประธานการประชุม  น าเข้าสู่10 

กระบวนการคัดเลือกประธานและรองประธานคณะท างานภาคประชาชน จากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีตอบ11 

รับเข้าร่วมเป็นคณะท างานภาคประชาชน โดยคัดเลือกประธานคณะท างานภาคประชาชน 1 ท่าน และรอง12 

ประธานคณะท างานภาคประชาชน 2 ท่าน โดยให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือ และร่วมกันโหวตตามรายช่ือท่ีเสนอ 13 

ซึ่งผลการคัดเลือก สามารถสรุปได้ดังนี้ 14 

1. นายธาราวุฒิ  สืบเช้ือ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  ท่ีปรึกษา 15 

2. นางจุฑารัตน์  พัฒนาทร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย   ประธาน 16 

3. นายสุทนต์  กล้าการขาย สมาคมส่ือช่อสะอาด   รองประธาน  17 

4. นายประสาท  ล่ิมดุลย ์ สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย รองประธาน 18 

นางจุฑารัตน์  พัฒนาทร  สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะท างานภาค19 

ประชาชน ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า การเข้ามาเป็นคณะท างานภาคประชาชนเป็นการมาเข้าร่วมด้วยใจ และ20 

มุ่งมั่นต้ังใจช่วยพัฒนาเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค การเสริมสร้างความรอบรู้ จะพยายามด าเนินงานให้ดีท่ีสุด  21 

ส่ิงส าคัญคือทุกหน่วยงานในคณะท างานภาคประชาชนถือเป็นครอบครัวเดียวกัน  สามารถให้ค าแนะน า 22 

เสนอแนะ นวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ ๆ ผลงานต่าง ๆ ได้ เพื่อท าใหเ้กิดการพัฒนา มุมมองต่าง ๆ เพื่อให้23 

ส่ิงท่ีมีอยู่พัฒนาให้ดีขึ้น  24 

มติที่ประชุม :  รับรองผลการคัดเลือกท่ีปรึกษา ประธาน และรองประธานคณะท างานภาคประชาชน 25 

และมอบกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (กอง พศ.) ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชน26 

ต่อไป 27 

วาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ  28 

การนัดหมายประชุมคณะท างานภาคประชาชน  29 

ฝ่ายเลขานุการ กล่าวว่า การประชุมคณะท างานภาคประชาชน หากมีการประชุมเกิดขึ้นจะนัดหมาย30 

ทุกวันพุธสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน  ซึ่งการประชุมคณะท างานภาคประชาชนครั้งต่อไป นัดหมายในวันพุธท่ี                  31 

17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  หากมีการเปล่ียนแปลงวันและเวลา ทางฝ่ายเลขานุการ จะแจ้งให้คณะท างาน              32 

ภาคประชาชนทราบอีกครั้ง 33 

ท้ังนี้ประธานคณะท างานภาคประชาชนเห็นควรให้มีการประชุมย่อยก่อน  ในวันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ์ 34 

๒๕๖๔  เวลา 09.00 - 13.00 น.  ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยประเด็นการประชุมกลุ่ม35 
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ย่อยเบ้ืองต้น เพื่อวิเคราะห์ประเด็น 7 flagship ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ท่ีเกี่ยวข้องกับ1 

การด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชน  การด าเนินงานเชิงรุก (Proactive) ในการสร้างความรอบรู้ด้าน2 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health literacy) ของคณะท างานภาคประชาชน การศึกษาดูงานของคณะท างานภาค3 

ประชาชน ฯลฯ    4 

มติที่ประชุม  : รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานนัดหมายการประชุมกลุ่มย่อยใน5 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา 09.00 - 13.00 น.  และการประชุมคณะท างานภาคประชาชนครั้งต่อไป6 

ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   7 

 8 

 9 

 10 

 11 
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น.ส.ชลิตา  ใจสมัคร น.ส.เสาวณีย์  เกตุบ ารุงพร 
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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