
รายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 1 

วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ระบบออนไลน์ 2 

ณ ห้องกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร ๕ ช้ัน ๖  3 

ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 5 

๑. นายธาราวุฒิ  สืบเช้ือ ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ท่ีปรึกษา 
๒. นางจุฑารัตน์  พัฒนาทร ผู้แทนสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ประธาน 
๓. นายสุทนต์  กล้าการขาย ผู้แทนสมาคมส่ือช่อสะอาด รองประธาน 
๔. นายประสาท  ล่ิมดุลย์ ผู้แทนสมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย รองประธาน 
๕. น.ส.พรรณศิริ  ทรงศรีม่วง ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๖. น.ส.สุภาพร  ครุสารพิศิฐ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  
๗. น.ส.งามพิศ สิตภาหุล ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๘. น.ส.พวงเพ็ชร์  นิธยานนท์ ผู้แทนคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
๙. ผศ.เกียรติศักด์ิ  วัฒนศักดิ์ ผู้แทนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

๑๐. รศ.ดร.พัชราณี  ภวัตกุล ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๑๑. ภก.วีระศักด์ิ  เจียมอนุกูลกิจ ผู้แทนชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย 
๑๒. นายเจริญชัย  เปรมจันทร์วงษ์ ผู้แทนชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตท่ี ๔ 
๑๓. ภญ.อัจจิมา  เหลืองดิลก ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๑๔. น.ส.สถาพร  อารักษ์วทนะ ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
๑๕. นายธรรมรัตน์  ขาวมะลิ ผู้แทนโรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี 
๑๖. ภก.ภานุโชติ  ทองยัง ผู้แทนสภาเภสัชกรรม 
๑๗. ภญ.เพ็ญศรี  จตุนิรัติศัย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๑๘. น.ส.เบญญาภา  เมธาวราพร ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๙. นางอัญชลี  แพทยานนท์ ผู้แทนสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย 
๒๐. นางขจรศรี  สีม่วง ผู้แทนสมาคมตลาดสดไทย 
๒๑. น.ส.เอื้องฟ้า  เวชวิมล ผู้แทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน 
๒๒. น.ส.เจนกิจ  นัดไธสง ผู้แทนสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
๒๓. น.ส.ปภาดา  อมรนุรัตน์กุล ผู้แทนสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 
๒๔. นายระวี  ตะวันธรงค์ ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
๒๕. น.ส.มุกดา  โจวตระกูล ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย  
๒๖. นางธาริณี  ศรีเรือนทอง ผู้แทนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 



๒๗. ภญ.ดร.ศิริรัตน์  ตันปิชาติ ผู้แทนสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
๒๘. น.ส.ชิสา วิบูลย์ชาติ ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 
๒๙. นายวิชาญ  อุ่นอก ผู้แทนสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ    
๓๐. ผศ.ดร.รชา  เทพษร ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๓๑. นายทวิช  องคเชษฐ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๓๒. นายปริทัศน์  เทียนทอง ผู้แทนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๓๓. ภญ.บุญญวรรณ  เต็งตระกูล ผู้แทนส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
๓๔. นางวิศัลย์สิริ  ตันตระกูล ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
๓๕. ภก.เลิศชาย  เลิศวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๓๖. น.ส.เสาวณีย์  เกตุบ ารุงพร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและช่วยเลขานุการ 
๓๗. น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและช่วยเลขานุการ 
๓๘. น.ส.ธิดารัตน์  อภิญญา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 1 

๑. ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ 
๒. ผู้แทนศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓. ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 

ผู้เข้าร่วมประชุม 2 

๑. น.ส.สุชาดา  ถนอมชู กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๒. น.ส.นันทิยา  ถวายทรัพย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๓. น.ส.ภควดี  เจริญทิพย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๔. น.ส.ชลิตา  ใจสมัคร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๕. น.ส.กรัตเพชร  วงษ์ชารี กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

วาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 

 นายประสาท ล่ิมดุลย์  กล่าวต้อนรับผู้รับเข้าประชุมออนไลน์ทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่4 

ระบาดของโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของคณะท างานภาคประชาชน การประชุมครั้งนี้จึงการประชุมแบบ5 

ออนไลน์ครั้งแรก เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมและมีประสิทธิภาพ จะด าเนินการ6 

ประชุมไปทีละวาระ และร่วมกันสรุปให้มีความเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย 7 



 นายเลิศชาย เลิศวุฒิ  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทุกท่านรายงานตัว พร้อมช่ือหน่วยงาน หาก1 

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อสอบถามสามารถส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าท่ีได้2 

ตลอดเวลา ทาง อย. จะมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้ทุกท่าน 3 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 4 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 5 

    รับรองรายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่าย6 

เลขานุการได้จัดส่งให้คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และไม่มีผู้ใดแจ้งขอแก้ไข  7 

มติที่ประชุม  : รับรองรายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 8 

วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 9 

๓.๑ คณะท างานร่วมกันกันมอนิเตอร์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละรอบเดือน  โดยรายงาน10 

เข้ามาให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละเดือน  11 

ฝ่ายเลขานุการฯ  รายงานต่อท่ีประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานภาคประชาชนครั้งท่ี             12 

๒/๒๕๖๔  นายธาราวุฒิ สืบเช้ือ (ท่ีปรึกษา) ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อเสนอว่า อยากให้13 

คณะท างานภาคประชาชน (๓๗ หน่วยงาน) ช่วยเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละรอบเดือน             14 

แล้วแจ้งผลท่ีพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ โดยรายงานเข้ามาในท่ีประชุมให้ทราบในแต่เดือน                          15 

และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมส่งต่อให้ ศรป.เพื่อด าเนินการต่อไป 16 

 นายทวิช  องคเชษฐ  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ17 

โทรคมนาคมแห่งชาติ  (ส านักงาน กสทช.) ในส่วนของการเฝ้าระวังทางส านักงาน กสทช. ได้มีส านักงานเขตฯ 18 

ด าเนินการเฝ้าระวังฯ ท้ังประเทศและมีการรายงานผลการเฝ้าระวังฯ ไปยังส่วนส านักงาน กสทช. ภาคท้ัง                 19 

๔ ภาค และรวมสถิติและเรื่องการโฆษณาผิดกฎหมายส่งให้ สสจ. แต่ละจังหวัดด าเนินการวิเคราะห์เบื้องต้น 20 

แล้วทางเขตจะรวบรวมผลส่งให้ส่วนกลางตามกฎหมายของส านักงาน กสทช.   ซึ่งกระบวนการในส่วนของ21 

ต่างจังหวัดเป็นเรื่องวิทยุชุมชนส่วนมาก ส านักงาน กสทช. มีการด าเนินการจ านวน ๓๐๐ – ๕๐๐ เรื่อง ส่วน22 

โทรทัศน์ด าเนินการต่อเนื่อง ท้ังระบบดิจิทัลและระบบดาวเทียม  23 

 ขอความร่วมมือจากคณะท างานภาคประชาชนช่วยเฝ้าระวังฯ ทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เนื่องจาก 24 

ส านักงาน กสทช. ไม่มีอ านาจในส่วนของช่องทางออนไลน์ หากพบปัญหาทางช่องทางส่ือโทรทัศน์และวิทยุ ท้ัง25 

ระบบดิจิทัลและระบบดาวเทียม ก็สามารถส่งมาได้ การเฝ้าระวังฯ ควรมีการบันทึกเวลา หรือบันทึกเสียง/26 

วิดีโอ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ส่งให้ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ27 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) วิเคราะห์ข้อมูลนั้น ๆ 28 

 น.ส.สถาพร อารักษ์วทนะ ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานเรื่องท่ีมีการ          29 

เฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิดได้ ซึ่งกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง และได้มี30 

การรายงานผลการเฝ้าระวังดังกล่าว ไปยังศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย31 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) แต่ยังไม่สามาถติดตามความก้าวหน้าของการรายงานผลได้  32 



 นายสุทนต์ กล้าการขาย ผู้แทนสมาคมส่ือช่อสะอาด การเฝ้าระวังโฆษณาทางโทรทัศน์และ1 

วิทยุกระจายเสียง อยู่ภายใต้การก ากับของ กสทช. ส่วนทางออนไลน์ต่าง ๆ อยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวง2 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรมีแบบฟอร์มการบันทึกการเฝ้าระวังโฆษณา เพื่อมีช่องทางการรายงานให้ 3 

อย. ทราบ 4 

มติที่ประชุม    5 

๑. ขอความร่วมมือคณะท างานภาคประชาชนเฝ้าระวังฯ การโฆษณาจากช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 6 

และบันทึกบันทึกเวลา หรือบันทึกเสียง/วิดีโอ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ส่งให้ ศรป. วิเคราะห์ข้อมูล 7 

และสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ 8 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานติดตามผล การรายงานการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร :9 

ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิดได้ และรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป 10 

๓.๒ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม ของคณะท างานภาคประชาชน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 11 

๒๕๖๔  ของ ๓ หน่วยงาน  (กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , สมาคมผู้ผลิตข่าว12 

ออนไลน์ และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเขตที่ ๔)       13 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ผู้แทนจากหน่วยงาน (กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 14 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเขตท่ี ๔) รายงานแนวทางการด าเนินงาน/15 

กิจกรรม  ร่วมกับ อย. ดังนี้  16 

 น.ส.งามพิศ  สิตภาหุล  ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานต่อท่ี17 

ประชุม ดังนี้ ทางกรมฯ ได้มีการส่งเสริมด้านชุมชน ในการเผยแพร่ข่าวสารของ อย.ให้แก่วิสาหกิจชุมชนทราบ18 

โดยผ่านช่องทาง Facebook/Group Line ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนท่ัวประเทศ จ านวน 19 

๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และมีแผนด าเนินการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อย.              20 

ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง “วิทยุเกษตรคล่ืน AM1386 และทางเว็บไซต์ของวิสาหกิจชุมชน” 21 

นอกจากนี้ยังช่วยเผยแพร่และก ากับดูแลเฝ้าระวังฯ ส่วนของวิสาหกิจชุมชนท่ีแปรรูปผลผลิตทางเกษตร               22 

ท้ังอาหาร เครื่องด่ืม สมุนไพรให้มีความปลอดภัย ไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง พร้อมให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ23 

ขออนุญาตจาก อย. 24 

 นายเจริญชัย เปรมจันทร์วงศ์ ผู้แทนชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต ๔ กล่าวว่า เนื่องจาก25 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้ภารกิจหลักของหน่วยงานเน้นการปฏิบัติงานด้านการควบคุม26 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และการป้องกัน จึงท าให้ทางหน่วยงานไม่มีการประชุม แต่มีแผนการ27 

ท่ีจะด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้มีการด าเนินการมาโดยตลอด  28 

 นายระวี ตะตันธวงค์  ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า ทางสมาคมฯ มีการด าเนินการผลิต29 

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และให้ความส าคัญกับ Fake News ซึ่งมีการด าเนินการในส่วนนี้อยู่หลายช่องทาง 30 

ส่ือให้ความส าคัญกับ Fake News จ านวนมาก และยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการส่ือสารให้ประชาชน31 

รับทราบข่าวสารท่ีถูกต้อง 32 



มติที่ประชุม : ท่ีประชุมและรับ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานนัดนายระวี ตะตันธวงค์  ผู้แทนสมาคม1 

ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานร่วมกับ อย. ต่อไป 2 

วาระที่  ๔ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 3 

๔.๑ รองเลขาธิการฯคนใหม่ 4 

เนื่องจาก นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ไปรับต าแหน่ง5 

ใหม่เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๔ ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ซึ่งอยู่ในภาคกลาง6 

ตอนบน  ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สิงห์บุรี และอ่างทอง    7 

ท้ังนี้ ท่านรองเลขาธิการฯ คนใหม่ คือ นพ. วิทิต  สฤษฎีชัยกุล ซึ่งเป็นรองเลขาธิการฯ  ท่ีดูแลกอง8 

พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ขอแนะน าประวัติท่านรองฯ พอสังเขป ดังนี้ ค่ะ  9 

นพ. วิทิต  สฤษฎีชัยกุล เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น เกิดท่ีอ าเภอบ้านไผ่ เข้าศึกษาท่ีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา10 

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต้ังแต่ ม.๑ - ม.๖ รุ่น ๑๐๖  หลังจากนั้น11 

ศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษาแพทย์แล้วได้ไปท างานท่ี12 

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นแพทย์ประจ า โดยเส้นทางชีวิตการบริหารงาน 13 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  14 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู  15 

- รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดขอนแก่น  16 

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู และย้ายไปจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นเป็นนายแพทย์17 

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ๔ ปีครึ่ง 18 

- รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รับต าแหน่งอย่างเป็นการ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน 19 

๒๕๖๔ 20 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 21 

๔.๒ แบบรายงานการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  22 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวรายงาน การจัดท าแบบบันทึกการเฝ้าระวังและจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์23 

สุขภาพท่ีผิดกฎหมายทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คณะท างานภาคประชาชนช่วย24 

พิจารณาแบบบันทึกฯ ดังกล่าวในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแบบฟอร์ม ข้อ ๑ -๙ เป็นการ25 

รายงานรายละเอียดการเฝ้าระวังการโฆษณา ส่วนข้อ ๑๐ เป็นการรายงานผลการแชร์ข้อมูลการเตือนภัย 26 

น.ส.มุกดา  โจวตระกูล ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย ให้ความเห็นว่า ในส่วนการรายงานผล27 

การแชร์ข้อมูลการเตือนภัย ควรเติมค าว่า “อย.” เป็น ผลการแชร์ข้อมูลแจ้งเตือนภัยของ อย. เนื่องจากเป็น28 

การแชร์เรื่องท่ีผ่านการตรวจสอบจาก อย. แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของผู้รายงานฯ 29 

รศ.ดร.พัชราณี  ภวัตกุล ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล  ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ30 

การแนบหลักฐาน ควรเพิ่มเติมการแนบภาพถ่าย/ วิดีโอหรือ Link เพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้น สามารถสืบ31 

แหล่งท่ีมาได้ และใช้เป็นหลักฐาน  32 



นายประสาท ล่ิมดุลย์  กล่าวว่า แบบบันทึกการเฝ้าระวังและจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิด1 

กฎหมายฯ ต้องการให้คณะท างานภาคประชาชนรายงานผลการด าเนินงาน ๒ ประเด็น ดังนี้  2 

๑. การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย ในข้อ ๑-๙  3 

๒. รายงานผลการแชร์ข้อมูลเตือนภัยของ อย.  4 

ซึ่งเป็นข้อมูลของ อย. ท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก อย. เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ            5 

ส่งให้คณะท างานฯ จากนั้น คณะท างานฯ ได้มีการแชร์ข้อมูลเหล่านั้นไปยังเครือข่ายของตนเอง ซึ่งต้องการให้6 

คณะท างานภาคประชาชนรายงานว่าได้มีการด าเนินการแชร์เรื่อง/ผลิตภัณฑ์ใดบ้าง จ านวนเท่าไร เพื่อรายงาน7 

เป็นผลงานการด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชน ในปีงบประมณ พ.ศ.๒๕๖๔ 8 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมเห็นด้วยกับแบบบันทึกการเฝ้าระวังและจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายฯ 9 

และมอบฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขแบบฟอร์มตามคณะท างานภาคประชาชนแนะน า และจัดท าให้10 

อยู่ในรูปแบบของ google from 11 

๔.๓ ความร่วมมือของคณะท างานภาคประชาชนในการร่วมผลิตรายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์12 

สุขภาพ”  13 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวขอขอบคุณและรายงานการผลิตรายงานวิทยุ “อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ”             14 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่ือช่อสะอาดให้การให้เวลาในการออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. 15 

และยังได้รับความร่วมมือในการบันทึกเทปจากคณะท างานภาคประชาชน ดังนี้ 16 

๑. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมสนับสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ จ านวน ๓ ตอน 17 

ดังนี้  18 

- การใช้ยาและสมุนไพรอย่างไร...ไม่ให้ไตเส่ือม ออกอาการวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยากร : 19 

รศ.ดร.ภญ.มยุรี ต้ังเกียรติก าจาย  20 

- ผู้สูงวัยกับการใช้ยา ออกอาการวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ วิทยากร : ดร.ภญ.วิไลลักษณ์              21 

ตันตะโยธิน 22 

- ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ถูกต้องส่งผลร้ายกว่าท่ีคิด ออกอาการวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ วิทยากร : 23 

ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ  24 

๒. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสนับสนับสนุนวิทยากร25 

ให้ความรู้และร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ จ านวน ๓ ตอน ดังนี้ 26 

- เรื่องเล่ากัญชา ยาวิเศษ จริงหรือ? ออกอาการวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยากร :                     27 

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ และผู้ด าเนินรายการ : น.ส.เจนกิจ นัดไธสง 28 

ส าหรับหน่วยงานท่ีมีการประสานงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการบันทึกเทปแล้ว ได้แก่  สวทช , ม.มหิดล 29 

ฯลฯ หรือหน่วยงานใดอยากส่ือสารกับประชาชน สามารถประสานงานกับฝ่ายเลขาฯ เพื่อจัดสรรเวลา และ30 

เนื้อหาในการบันทึกเทป 31 



นายเลิศชาย เลิศวุฒิ  กล่าวในท่ีประชุมว่า ตามท่ีแจ้งคณะท างานภาคประชาชนว่า นอกจากความ1 

ร่วมมือจากสมาคมส่ือช่อสะอาด ทางกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (กอง พศ.) มีการผลิต Podcast ตาม2 

แผนการด าเนินงานท่ีวางไว้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕๐ ตอน หากคณะท างานภาคประชาชนท่านมีความ3 

สนใจสามารถติดต่อประสานงานได้ทางฝ่ายเลขานุการฯ เนื่องจากลักษณะการส่ือสารเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ ซึ่งมี4 

วัตถุประสงค์ท่ีสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน  5 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ        6 

๔.๔ ผลการติดตามการพูดคุยของประชาชนบนสื่อสั งคมออนไลน์ ( Social Listening)               7 

ที่เก่ียวข้องกับบทบาทของ อย. และผลิตภัณฑ์ในก ากับในปัจจุบัน  8 

ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า การด าเนินการก าหนดทิศทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน9 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ อย. โดยมีการก าหนดกรอบแนวคิด D2RIVE มีส่วนของข้อมูล (Data Driven 10 

& Analytic) เป็นส่วนท่ีอยากน าเข้ามา เพื่อเข้าสู่วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นส่ิงท่ีจะด าเนินการต่าง ๆ ได้มีการ11 

ก าหนดกิจกรรม หรือผลผลิตต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นตามแนวคิด D2RIVE ในส่วนของการร่วมมือกับเครือข่าย12 

คณะท างานภาคประชาชนเป็นส่ิงท่ีทางกองฯ ให้ความส าคัญ 13 

การติดตามการสนทนาของสาธารณะในส่ือสังคมออนไลน์ อยากทราบเกี่ยวกับหัวข้อการสนทนาใน 14 

ใน platform : Facebook, Twitter, Instagram, Pantip, YouTube, webboard, blog โดยการเก็บข้อมูล15 

ท้ังหมดเข้าสู่ระบบ Big Data ท่ีอยู่ในรูปแบบ Cloud Service และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ท่ีเรียกว่า 16 

Social Listening Technology และเก็บอยู่ในแบบฟอร์มท่ีเรียกว่า FDA Social Monitor ซึ่งในปัจจุบัน17 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นท่ีสนใจของคนในสังคม จึงมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว 18 

เป็นส าคัญในระยะเวลาประมาณ ๑ เดือนท่ีเริ่มมีการระบาดคลัสเตอร์ทองหล่อ มีการติดตามประเด็นท่ีมีการ19 

สนทนาในส่ือสังคมออนไลน์ Platform ท่ีค่อนข้างมีศักยภาพท่ีดีในการส่ือสารหรือรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ของ 20 

ประชาชนอยู่ใน platform : Facebook และ Twitter ในปัจจุบันอัตรา Twitter เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมาก 21 

เพราะมีความรวดเร็วกว่า  22 

นอกจากนั้นยังมีการติดตามในส่วนส่วนของช่วงวันและเวลา ท่ีบุคคลส่วนใหญ่มีส่วนร่วม ซึ่งวันไม่มี23 

นัยส าคัญ ส่วนช่วงเวลาจะมีอัตราสูงอยู่ในช่วงท่ีมีการแถลงการณ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ จากข้อมูล24 

ดังกล่าวน าไปวิเคราะห์ เพื่อเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการส่ือสารให้ประชาชนรับทราบข่าวสารท่ีถูกต้อง 25 

และท่ัวถึง  26 

ประเด็นการส่ือสารเตือนภัย สู่สาธารณะของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)                27 

ในสถานการณ์โควิด 19 ทาง กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้ให้ความส าคัญในการช้ีแจงประชาชนให้เกิดความ28 

เข้าใจตรงกัน ในช่วงวันท่ีมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวสถานการณ์โควิด 19 มีความสอดคล้องกับช่วงวันท่ี29 

ประชาชนให้ความสนใจในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโควิด การตอบโต้ได้ตรงประเด็นตามท่ีประชาชนสนใจ เป็น30 

เหตุผลหนึ่งท่ีท าให้ประชาชยนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นขึ้น การกระจายข่าวก็จะมากขึ้น ข่าวท่ีถูกต้องก็จะ31 



เพิ่มขึ้น ทุกครั้งท่ีมีการส่ือสารออกไป ต้องให้อยู่ในความสนใจของประชาชน เห็นได้จากการเข้ามามีส่วนร่วม 1 

โดยการไลค์ และกดแชร์จะสูงมาก 2 

ประเด็นการส่ือสารเตือนภัยสู่สาธารณะของ อย. ในสถานการณ์โควิด 19 สามารถสรุปสาระส าคัญ3 

ประเด็นการส่ือเตือนภัยได้ ดังนี้ 4 

๑. ช้ีแจงความก้าวหน้าและกระบวนการท างานของ อย. ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับวัคซีน 5 

๒. ตอบโต้ประเด็นการน าเข้าวัคซีนของ Pfizer 6 

๓. ตอบโต้ประเด็นความล่าช้าการอนุญาต Spuknik V 7 

๔. ท าความเข้าใจและสร้างความเช่ือมั่น 8 

การวิเคราะห์การสื่อสาร (Communication Analytic) 9 

๑. การช้ีแจงในประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสาธารณะ เพื่อการเข้าถึงได้ ๑๑.๘๙% ใน ๑ ช่ัวโมง 10 

๒. การสร้างกระแสผ่านช่องทาง Twitter เพิ่มความสนใจและความต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ11 

เพิ่ม Potential ให้ Platform อื่นได้ 12 

๓. ความต่อเนื่องของประเด็นในการส่ือสารและให้ข้อมูล เช่น การช้ีแจงความก้าวหน้า การตอบโต้13 

ข้อมูล และให้ข้อมูลเพิ่มเติม อย่างทันถ่วงที ท าให้ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในกระแส และเกิดการ14 

ส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต หรือ Electronic Word-of-Mouth (eWOM)  15 

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analytic)  16 

๑. ประชาชน รวมท้ังส่ือ/นักข่าว ยังไม่เข้าใจ กระบวนการ “การขออนุญาต” ของ อย. ส่วนใหญ่17 

เข้าใจว่าหมายถึงการพิสูจน์คุณภาพวัคซีน 18 

๒. ความล่าช้าของการอนุญาตเกิดขึ้นเพราะ อย. และระบบราชการ ไม่สนใจประเด็นท่ีช้ีแจงว่ามีการ19 

ยื่นเอกสารล่าช้า/ไม่ครบ 20 

๓. การขอเอกสาร ควรด าเนินการอยู่ไหมในโลก ๔.๐ 21 

๔. อย. ด าเนินการตามค าส่ังท้ังในแง่การเมืองและได้รับประโยชน์จากผู้ประกอบการ/นายทุน 22 

สิ่งที่ด าเนินการต่อไป 23 

๑. วิเคราะห์ประเด็นในกระแสความต้องการของประชาชน 24 

๒. ติดตามการเปล่ียนแปลงของประชาชน 25 

๓. ใช้ประโยชน์ความโดดเด่นของแต่ละ Platform เพื่อการส่ือสารเตือนภัย และสร้างความเช่ือมั่น26 

ต่อการท างานของ อย. 27 

๔. สร้างความร่วมมือกับเพจสาธารณะท้ังบุคคลและส านักข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและ28 

การเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง 29 

ประเด็นความสนใจอื่นต่อผลิตภัณฑ์ในก ากับและบทบาทของ อย.  30 

ควานสนใจในประเด็นของกัญชา เป็นประเด็นรองจากวัคซีน ซึ่งมีคนเข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างสูงใน 31 

Platform : Facebook เป็นหลัก ซึ่งติดตามประเด็นต่าง ๆ ในคอมเม้นท์ ไม่มีปรากฏในโพส โพสเป็นค าโปรย 32 

การพูดคุยหลัก ๆ อยู่ในคอมเม้นท์ ๗๐%  33 



ประเด็นเชิงบวก ท่ีเป็นนอกจากการรักษาโรคแล้ว ยังมีการพูดถึง 1 

๑. การใช้ประโยชน์ในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 2 

๒. การขออนุญาตและน ามาใช้ประโยชน์ 3 

๓. การลงทุนในภาคธุรกิจใหญ่ 4 

๔. ความสนใจของนักลงทุนต่อธุรกิจท่ีมีการปรับตัวและน ากัญชามาเป็นตัวชูโรง 5 

ประเด็นเชิงลบ ท่ีเป็นนอกจากเสพติด ยังมีการพูดถึง 6 

๑. การควบคุมการผลิต ราคาสูง แต่เป็นการแต่งกล่ิน ไม่มีหน่วยงานตรวจสอบ 7 

๒. ข้อร้องเรียนให้หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคควบคุม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีห้ามจ าหน่าย จ านวนการ8 

บริโภคต่อวัน 9 

๓. ประโยชน์ท่ีแท้จริงของการน ากัญชามาใช้ตรงอยู่กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่เกิดประโยชน์ต่อ10 

ประชาชนหรือผู้ผลิตรายเล็ก 11 

๔. การปลูกกัญชา ๖ ต้น ไม่เป็นรูปธรรม 12 

ประเด็นท่ีต้องขอความร่วมมือ 13 

๑. ตรวจสอบการน าไปใช้ โดยเฉพาะในธุรกิจอาหาร 14 

๒. ส่ือสารควบคู่ท้ังประโยชน์และโทษ 15 

ควานสนใจในประเด็นสมุนไพร (อ้างอิงกับโควิด 19) มากขึ้น ท้ังนี้ ค่อนข้างมากในหนึ่งเดือนท่ีผ่าน16 

มาใน Platform : Facebook เป็นหลัก ในคอมเม้นท์แลกเปล่ียนความคิดเห็น ๕๐% และการแชร์ (การขาย17 

สินค้า) สมุนไพรฟ้าทะลายโจรผูกกับค าว่าโควิด 19  18 

ประเด็นท่ีต้องขอความร่วมมือ 19 

๑. ตรวจสอบการอ้างอิงเกินความจริง อ้างรักษาโควิด 19  20 

๒. ตรวจสอบและเตือนภัยข่าวปลอมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 21 

๓. ส่ือสารควบคู่ท้ังประโยชน์และโทษ 22 

นายเลิศชาย เลิศวุฒิ  กล่าวอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการติดตามการพูดคุยของประชาชนบนส่ือสังคม23 

ออนไลน์ (Social Listening) ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของ อย. และผลิตภัณฑ์ในก ากับในปัจจุบัน เนื่องจาก 24 

Social Listening เป็นเครื่องมือแบบใหม่ ท่ีทางกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคออกแบบเพื่อช่วยงานให้เป็น25 

ลักษณะเชิงรุก (proactive) มากขึ้น ในปัจจุบันการด าเนินงานในลักษณะเชิงรุกอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์          26 

ต่าง ๆ  เครื่องมือดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยในการติดตามผลการพูดคุยของประชาชนบนส่ือออนไลน์ ท าให้ทราบ27 

ถึงประเด็นท่ีมีการส่ือสาร ณ ขณะนั้น เพื่อสามารถตอบโต้ ช้ีแจงได้ตรงประเด็นท่ีก าลังเป็นกระแส ณ ขณะนั้น 28 

การด าเนินงานของ อย. เมื่อติดตามแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทใด มีแนวโน้มจะเป็นปัญหา จะมีการ29 

ประสานงานไปยังกองผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานต่อเลขาธิการฯ  และมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 30 

ข่าวสารท่ีถูกต้องไปยังประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นข้อมูล ท าให้ประชาชนเกิด ความรอบรู้ด้าน31 

สุขภาพ (Health Literacy) สามารถเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เครื่องมือ Social Listening เป็น32 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_thTH953TH953&sxsrf=ALeKk02AthOVvmr4GSmQhUkdGKVLcyG6Uw:1623382361803&q=Healiteracy&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjK14nI0o7xAhUm5nMBHUVRBZIQkeECKAB6BAgBEDU


โครงการน าร่อง (Pilot Project)  มีการวางแผนใช้เครื่องมือดังกล่าวแบบปัจจุบัน (Up-to-date) มีการอัพเดท1 

ข้อมูลทุกวัน เมื่อพัฒนาได้ระดับหนึ่ง จะมีการแชร์ให้คณะท างานภาคประชาชน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 2 

จะเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น  3 

สถานการณ์วัคซีนโควิด-19 ในปัจุบัน อย. ขึ้นทะเบียนและอนุมัติให้มี ๔ ตัว ดังนี้ ๑.AstraZeneca 4 

(น าเข้า/ผลิต)  ๒.Sinovac  ๓.Johnson & Johnson  ๔.Moderna และอยู่ในระหว่างกระบวนการด าเนินการ 5 

คือ ๑. Sinopharm  ๒.Bharat Biotech  ๓.Spuknik V ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้การควบคุม6 

ของกรมควบคุมโรค  7 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 8 

๑. คณะท างานภาคประชาชนสามารถช่วยส่งต่อข้อมูลจาก อย. ท่ีเป็นการตอบโต้ ช้ีแจงประเด็นท่ีเป็น9 

กระแสในส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับประชาชนได้ทันท่วงที  10 

๒. เพื่อส่ือสารข่าวที่ถูกต้องไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ทันเวลา ไม่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจผิด 11 

๓. สถานการณ์เกี่ยวกับวัคซีนในปัจจุบันผ่านการขึ้นทะเบียนและอนุมัติในปัจจุบัน 12 

วาระที่  ๕ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    13 

๕.๑ แผนงานการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่คณะท างานภาคประชาชนเป็น14 

ผู้ด าเนินการภายใต้แนวคิดของคณะท างาน ภาคประชาชน (Application Line : FdaPeople)        15 

ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า  สืบเนื่องจากคณะท างานภาคประชาชนมีงบประมาณในการ16 

ด าเนินการ ซึ่งมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิสูงสุด จึงมี17 

มติด าเนินการในส่วน Application Line ซึ่ง อย.มีการด าเนินการในส่วนนี้อยู่แล้ว ส่วนงบประมาณของ18 

คณะท างานภาคประชาชน เป็นการพัฒนาส่วนต่อขยาย ให้ผนวกกับส่วนของ อย. ท่ีมีการพัฒนาอยู่แล้ว เป็น 19 

Application Line : FdaPeople โดยพยายามออกแบบให้เป็นเครื่องมือส าหรับคณะท างานภาคประชาชนท่ี20 

จะน าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก Platform : Social Media เป็น Platform หลักในการเข้าถึงประชาชน 21 

ผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต้องใช้เครื่องมือทาง Social Media เป็นส าคัญ ซึ่ง Application Line เป็น22 

การส่งแบบ one to one เป็นข้อความท่ีส่งหาโดยตรงไม่เหมือน Platform ประเภทอื่น ซึ่งเป็นช่องทางท่ีเรา23 

ต้องพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด และในปัจจุบันมีจ านวนประชากรไทยท่ีใช้งาน Line มากถึง ๔๕ ล้าน24 

คน และผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยกับ Platform 25 

ส่วนท่ีมีการพัฒนาขึ้นมาคือ  26 

๑. Product Safety Screening เป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ27 

เบื้องต้นด้วยตัวผู้บริโภคเอง ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ Line friend ของเรา ซึ่งเป็นตัวท่ีกองพัฒนา28 

ศักยภาพผู้บริโภค ได้ด าเนินการพัฒนาอยู่แล้ว จึงจะน าไปใช้ต่อยอดในส่วนของ Line FdaPeople 29 

ด้วย ซึ่งจะท าขึ้นมาเพื่อคณะท างานภาคประชาชนได้น าไปใช้  30 

๒. Safety Alert หลังจากท่ีมีการรับข้อมูลท่ีเป็นเป็น Screening มีการให้ประชาชนตรวจสอบโดย31 

การใช้เครื่องมือนี้ เราเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ แล้วส่งกลับเป็นการ Alert  32 



ให้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (Screening ผลิตภัณฑ์ประเภทใด แจ้งเรื่องอะไร สนใจเรื่องไหน ใน1 

ข้อค าถามใด) ระบบจะเก็บประมวลผล และท าเป็นการ Alert แจ้งเตือนภัยกลับไป เพื่อน าไป2 

พัฒนาเป็นส่ือ info หรือลิงค์ข้อมูลส่งกลับไปให้ประชาชน เป็นการเพิ่มการเข้าถึง ส่งเสริมการมี3 

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม ปลอดภัยมากขึ้น 4 

ส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 5 

๑. น านวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้6 

ประชาชน 7 

๒. กล่ันกรองข้อมูล รู้เท่าทันสถานการณ์ เพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องและมีประโยชน์ 8 

๓. สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 9 

ขัน้ตอนการใช้งาน Line : FDAPeople 10 

๑. หน้าแรกปรากฏ ๒ Function คือ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และคลังข้อมูล (ข้อมูลจากคณะท างาน11 

ภาคประชาชนทุกหน่วยงาน สามารถน ามารวมตรงนี้ได้) นอกจากนั้นยังจะมีการพัฒนาให้มีบริการ12 

อื่น ๆ เพิ่มเติม 13 

๒. ลงทะเบียน (สมัครเป็นสมาชิกเพียงครั้งเดียว) กรอกข้อมูลต่าง ๆ โดยแต่ละหน่วยงานจะได้รับ 14 

“รหัสประจ าหน่วยงาน” ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสดังกล่าว เพื่อระบุให้ทราบว่ามาจากหน่วยงาน15 

ใด และน าไปใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหน จากนั้นเลือกประเด็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องและสนใจเพื่อเก็บ16 

ไว้เป็นฐานข้อมูล 17 

๓. ใช้งาน Function ได้ตามปกติ 18 

- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ใช้ในรูปแบบเดียวกับกับ FdaPeople การเลือกหมวดหมู่19 

ของผลิตภัณฑ์ หากส่วนของ Line : FdaPeople มีประเด็นท่ีอยากใช้ในการตรวจสอบ เช่น 20 

การควบคุมการโฆษณา ค าถามคัดกรองท่ีช่วยให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบด้วย21 

ตนเองอย่างง่ายได้ สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบ ด้านผลิตภัณฑ์ให้22 

กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมแนบรูปผลิตภัณฑ์ กระบวนการตรวจสอบเน้น23 

ให้ประชาชนตรวจสอบด้วยตนเอง ค าถามคัดกรองต้องชัดเจนและง่าย ไม่เป็นค าถามในเชิง24 

ความรู้สึก ตอบค าถามจนครบ ระบบจะประมวลผลความเส่ียงของผลิตภัณฑ์ท่ีตรวจสอบว่ามี25 

ความเส่ียงอยู่ในระดับใด มีการขออนุญาตเข้าถึงเพื่อระบบหลังบ้านมีการวิเคราะห์เชิงระบาด26 

ด้วย การขอดู Location เพื่อทราบถึงสถานท่ีของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การแสดงผลลัพธ์การคัด27 

กรองผลิตภัณฑ์จาก ๑๐ ข้อค าถาม แสดงในลักษณะของคะแนน Graphic design และมีแผน28 

จะด าเนินการให้แสดงรูปแบบ Emoticon ด้วย แล้วมีการสรุปว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเส่ียง29 

ต่ า-สูง มีค าแนะน าอย่างง่ายว่าต้องหลีกเล่ียงอย่างไร มีช่องทางการติดต่อหน่วยงานท่ี30 

ด าเนินการตรวจสอบ ไม่ได้เป็นการส่งข้อมูลให้หน่วยงานนั้น ๆ 31 
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๔. การเข้าดูประวัติ 1 

- ประวัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2 

- แก้ไขข้อมูล 3 

๕. คลังข้อมูล (คณะท างานภาคประชาชน) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง 4 

น่าเช่ือถือ โดยเมื่อกดเข้าไปจะมีให้เลือกหน่วยงานท่ีสนใจ 5 

ระบบจัดเก็บและส่งออกข้อมูล 6 

- ข้อมูลการแจ้งตรวจสอบจะถูกจัดเก็บ และแสดงผลในรูปแบบกระดานแสดงผลงาน 7 

(Dashboard) 8 

- วิเคราะห์และแสดงผลเป็นสถิติเบ้ืองต้น 9 

- สามารรถส่งออกข้อมูลเป็น .csv ได้ 10 

Safety Alert  11 

- ระบบรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ียืนยันแล้วว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพจากแหล่งข้อมูล12 

ต่าง ๆ 13 

- ระบบแจ้งเตือนข้อมูลผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค โดยแยกกลุ่มตามประเภทความสนใจ (Update 14 

ทุก ๓ เดือน) 15 

- จัดเก็บพฤติกรรมการคลิกของผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการส่ือสาร   16 

- จัดท าระบบแบบสอบถาม เพื่อส ารวจประเด็นปัญหาท่ีผู้ใช้งานสนใจ อย่างน้อย ๔ ครั้ง 17 

ในการด าเนินการ Application Line : FdaPeople ทางกองพัฒนาศักยภาพผู้มีการสนับสนุน18 

งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  19 

น.ส.สถาพร อารักษ์วทนะ ผู้แทนมูลนิธิ เพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า Product Safety Screening มี20 

วัตถุประสงค์ด้านใด และประเด็นเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเรื่องเพศ วัน/เดือน/ปีเกิด ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ต้อง21 

สามารถตอบค าถามผู้ใช้งานได้เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคล และระบบการ Screening ช่วยในด้านใดบ้าง 22 

สามารถเช่ือมต่อไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้หรือไม่  23 

น.ส.ธิดารัตน์  อภิญญา ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวว่า Product Safety Screening เป็นเครื่องมือการคัด24 

กรองเพื่อให้ผู้บริโภคเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยขแงผลิตภัณฑ์อย่างง่าย ด้วยตนเอง/โดยภาคประชาชน25 

น าไปขยายต่อ ซึ่งเป็นประชาชนท่ีอยู่ภายใต้เครือข่ายของคณะท างานภาคประชาชนเป็นหลัก 26 

มติที่ประชุม :  27 

๑. เห็นชอบ อนุมัติด าเนินโครงการให้พัฒนา Application Line : FdaPeople ในการเรียนรู้ โต้ตอบ28 

และเป็นคลังข้อมูลของภาคประชาชน และเช่ือมโยงกับส่วนของ อย. ซึ่งผ่านการพิจารณาไปแล้ว 29 

๑ ครั้ง  30 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ส่งขั้นตอนการใช้งาน Application Line : FdaPeople ให้คณะท างานภาค31 

ประชาชนศึกษา เรียนรู้ในกลุ่มไลน์ภาคประชาชน พร้อมตารางงบประมาณการด าเนินงาน 32 



วาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ  1 

๖.๑ การนัดหมายประชุมคณะท างานภาคประชาชน   2 

ฝ่ายเลขานุการฯ จะประสานงานคณะท างานภาคประชาชน เกี่ยวกับก าหนดการประชุมคณะท างาน3 

ภาคประชาชน ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ อีกครั้ง  4 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 5 

๖.๒ การประชุมคณะท างานภาคประชาชนนอกสถานที่และศึกษาดูงาน 6 

ฝ่ายเลขานุการฯ มีการวางแผนการประชุมคณะท างานภาคประชาชนนอกสถานท่ีและศึกษาดูงาน                7 

ณ ศูนย์เฝ้าระวังการโฆษณาทางส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และโทรทัศน์ดาวเทียม ส านักงานคณะกรรมการกิจการ8 

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.)  ก าหนดไว้ประมาณเดือน9 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์) โดยใช้งบประมาณการประชุมในโครงการของภาค10 

ประชาชน 11 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 12 
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น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ ์
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