
รายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 1 

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  2 

ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑  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.พวงเพ็ชร์  นิธยานนท์ ผู้แทนคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
๘. ผศ.เกียรติศักด์ิ  วัฒนศักดิ์ ผู้แทนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
๙. รศ.ดร.พัชราณี  ภวัตกุล ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

๑๐. น.ส.วรรณวิมล  เฟื่องฟูสิน ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ 
๑๑. ภก.วีระศักด์ิ  เจียมอนุกูลกิจ ผู้แทนชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย 
๑๒. ภญ.อัจจิมา  เหลืองดิลก ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๑๓. น.ส.สถาพร  อารักษ์วทนะ ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
๑๔. นายธรรมรัตน์  ขาวมะลิ ผู้แทนโรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี 
๑๕. ภญ.สรีรโรจน์  สุกมลสันต์ ผู้แทนศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
๑๖. ภก.ภานุโชติ  ทองยัง ผู้แทนสภาเภสัชกรรม 
๑๗. ภญ.เพ็ญศรี  จตุนิรัติศัย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๑๘. นางอัญชลี  แพทยานนท์ ผู้แทนสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย 
๑๙. นางขจรศรี  สีม่วง ผู้แทนสมาคมตลาดสดไทย 
๒๐. น.ส.เอื้องฟ้า  เวชวิมล ผู้แทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน 
๒๑. น.ส.เจนกิจ  นัดไธสง ผู้แทนสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
๒๒. น.ส.ปภาดา  อมรนุรัตน์กุล ผู้แทนสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 
๒๓. น.ส.มุกดา  โจวตระกูล ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย  
๒๔. นางธาริณี  ศรีเรือนทอง ผู้แทนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
๒๕. น.ส.วรรษกร  ภิญโญสินวัฒน ์ ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 
๒๖. ผศ.ดร.อาณดี  นิติธรรมยง ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 
๒๗. นายวิชาญ  อุ่นอก ผู้แทนสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ    
๒๘. ผศ.ดร.รชา  เทพษร ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๙. นายทวิช  องคเชษฐ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๓๐. นายปริทัศน์  เทียนทอง ผู้แทนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๓๑. ภญ.บุญญวรรณ  เต็งตระกูล ผู้แทนส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
๓๒. นางวิศัลย์สิริ  ตันตระกูล ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
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๓๓. ภก.เลิศชาย  เลิศวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๓๔. น.ส.เสาวณีย์  เกตุบ ารุงพร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและช่วยเลขานุการ 
๓๕. น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและช่วยเลขานุการ 
๓๖. น.ส.ธิดารัตน์  อภิญญา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 1 

๑. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๒. ผู้แทนชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตท่ี ๔  
๓. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  
๔. ผู้แทนสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  
๕. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ผู้เข้าร่วมประชุม 2 

๑. น.ส.วรัตมา  ลู่ทางเจริญ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย  
๒. นางผุสดี  เวชชพิพัฒน์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๓. น.ส.จิตรา เอื้อจิตรบ ารุง กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๔. ภก.วิษณุ  โรจน์เรืองไร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๕. น.ส.แก้วตา  แตงอ่อน ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  
๖. นายธีรุตม์  การะเกตุ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๗. น.ส.ภัทรพร  ทองพูล ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) 
๘. น.ส.สุชาดา  ถนอมช ู กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๙. น.ส.นันทิยา  ถวายทรัพย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

๑๐. น.ส.ภควดี  เจริญทิพย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๑๑. น.ส.ชลิตา  ใจสมัคร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๑๒. น.ส.กรัตเพชร  วงษ์ชารี กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๑๓. นายฐิติพันธุ์  มังกรงาม กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๑๔. นายธัญพิสิษฐ์  วัชรเสวี กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

เร่ิมประชุม  ๐๙.๓๐ น 3 

นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ในฐานะประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามวาระ     4 

การประชุม ดังนี้ 5 

วาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 6 

 นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะท างานภาคประชาชนทุกท่าน ท่ีกรอก7 

แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม ของคณะท างานภาคประชาชน  ในปีงบประมาณ  8 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการได้เตรียมข้อมูลการด าเนินงานต่อไป 9 

มติที่ประชุม : รับทราบ 10 

 11 

 12 
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วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 1 

รับรองรายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2 

ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และไม่มีผู้ใดแจ้งขอแก้ไข  3 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔    4 

วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 5 

๓.๑ ความก้าวหน้าของแนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ6 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 7 

น.ส.แก้วตา แตงอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ (IT) กล่าวชี้แจง8 

เกี่ยวกับการเช่ือมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. โดยได้มีโอกาสร่วมพัฒนาระบบกับ สคบ. เมื่อ9 

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการเช่ือมโยงข้อมูลกับทาง สคบ. มีท้ังหมด ๖ ประเภท ได้แก่ 10 

๑. ข้อมูลบุคคล  11 

๒. ข้อมูลนิติบุคคล  12 

๓. ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียน 13 

๔. ข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) ข้อมูลการเตือนภัย/ ข้อมูลข่าวสาร/ องค์ความรู้ 14 

๕. ข้อมูลการด าเนินคดี 15 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ อย. ท่ีมีการแลกเปล่ียนกับ สคบ. มีท้ังหมด ๔ ประเภท ดังนี้ 16 

๑. ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อมูลต้ังต้นจาก สคบ. ท่ีรับเรื่องจากประชาชนท่ีมีปัญหาร้องทุกข์17 

จากนั้นส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง อย.  18 

๒. ข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) คือ ใบอนุญาตต่าง ๆ ท่ี อย.ดูแล ข้อมูลต้ังต้นจาก 19 

อย. จากนั้นส่งข้อมูลท่ีได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว ส่งให้ทาง สคบ.ตรวจสอบ 20 

๓. ข้อมูลการเตือนภัย/ ข้อมูลข่าวสาร/ องค์ความรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองพัฒนาศักยภาพ21 

ผู้บริโภค (กอง พศ.) ซึ่งมีข้อมูลอยู่แล้วใน website : www.fda.moph.go.th , www.oryor.com 22 

๔. ข้อมูลการด าเนินคดี เป็นส่วนเช่ือมต่อท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียน เมื่อ สคบ. ส่ง23 

ข้อมูลให้ อย. ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรทาง ศรป. จะช่วยแจ้งผล24 

การด าเนินการ แล้วทางศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ (IT) มีหน้าท่ีพัฒนาระบบเพื่อเช่ือมต่อกลับไปยัง 25 

สคบ. เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินการท่ีส่งมายัง อย. 26 

ส่วนท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 27 

๑. ข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) มีการเช่ือมโยงในลักษณะ service ให้ข้อมูล28 

ใบอนุญาต อย. ท้ังหมดทุกผลิตภัณฑ์ท่ีมี รวมถึงสถานะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจ าเป็นต่อการ29 

ปฏิบัติงานของ สคบ. ด าเนินการเช่ือมต่อแล้วเสร็จ และมีการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว  30 

๒. ข้อมูลการเตือนภัย/ ข้อมูลข่าวสาร/ องค์ความรู้ ส่วนนี้มีการเช่ือมต่อเรียบร้อยแล้ว เพราะทาง อย.               31 

มีข้อมูลรองรับอยู่แล้ว 32 
  33 

ส่วนท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 34 

๑. ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียน  35 

๒. ข้อมูลการด าเนินคดี  36 

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.oryor.com/
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เนื่องจากระบบของ อย. มีการพัฒนาก่อนท่ีจะมีการหารือกับทาง สคบ. เพราะฉะนั้นเรามแีผนการและ1 

กระบวนการด าเนินงานท่ีวางไว้ก่อนแล้ว ภายหลัง สคบ.เข้ามาปรึกษากับ อย.ด้วยข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่ง                   2 

ซึ่งเข้าใจว่าจะสามารถเช่ือมต่อกันได้ แต่เมื่อด าเนินการพัฒนา ประกอบกับกลุ่มพัฒนาระบบมีการเปล่ียนแปลง              3 

ผู้ด าเนินงาน ท าให้ส่งผลกะทบต่อกระบวนการท างานของ อย. แต่อย่างไรก็ตามจะแก้ไขโปรแกรม ระบบ 4 

ภายในระยะเวลา ๑ เดือน ส่วนข้อมูลท่ี สคบ. ส่งมาให้ไม่เพียงพอกับการท างานของเจ้าหน้าท่ี ต้องเพิ่ม5 

กระบวนการท างานของเจ้าหน้าท่ี ศรป. ท่ีจะเข้าไปท าในกระบวนการนี้ให้แล้วเสร็จ จึงจะส่งต่อข้อมูลไปยังกอง 6 

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ จากนั้นจะด าเนินการทดสอบระบบร่วมกับ สคบ. จะพยายามเร่งแล้วน าเสนอความ7 

คืบหน้าอีกครั้งถึงผลการทดสอบร่วมกัน 8 

มติที่ประชุม : รับทราบ 9 

วาระที่  ๔ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 10 

๔.๑ Update สถานการณ์การร้องเรียนปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ   (๒๔ ก.พ. ๖๔ – ๑๖ 11 

มี.ค. ๖๔) และการด าเนินการของ ศรป. 12 

น.ส.ภัทรพร  ทองพูล (ผู้แทน) ผู้อ านวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท า           13 

ผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กล่าวว่า สถานการณ์การร้องเรียนปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง14 

ส่ือออนไลน์ มีหลาย platform ท้ังทาง E-marketplace , Socail Media ต่าง ๆ มีการร้องเรียนจ านวนมาก 15 

ทาง อย. มีการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดกฎหมายจ านวนมาก แต่จ านวนการโฆษณาผิดกฎหมายก็ยังมีอยู่             16 

ส่ิงส าคัญท่ีช่วยให้ทราบถึงโฆษณาผิดกฎหมายคือ การได้รับความร่วมมือท่ีดีจากเครือข่าย ซึ่งประชาชนสามารถ17 

ช่วยหยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายด้วยตนเอง โดยสามารถรายงาน (Report) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ         18 

ท่ีผิดกฎหมายได้ใน ๕ platform ดังนี้ 19 

๑. Facebook โดยทาง Facebook มี ๒ รูปแบบ คือ หน้าเพจร้านขายสินค้า และหน้าโพสต์ส่วนตัว20 

ขายสินค้า 21 

๒. Intragram โดยทาง Intragram มี ๒ รูปแบบ คือ การโฆษณาขายยา วัตถุออกฤทธิ์ฯ ยาเสพติดฯ 22 

และการโฆษณาอาหาร เครื่องส าอางผิดกฎหมาย 23 

๓. Youtube  24 

๔. Shopee 25 

๕. Lazada 26 

ท้ัง ๕ platform มีแถบเครื่องมือส าหรับการแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย โดยplatform Shopee และ 27 

Lazada สามารถระบุเหตุผลการแจ้งรายงานผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายได้ ทาง อย.ได้ MOU ร่วมไว้กับ 28 

platform shopee และ Lazada/platform ถ้ามีการร้องเรียนจะมีการด าเนินคดีต่อไป 29 

น.ส.สถาพร อารักษ์วทนะ  (ผู้แทน) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 30 

มีไลน์กลุ่มเพื่อด าเนินการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากพบการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย จะมีการส่ง31 

ต่อให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบ ท้ังนี้  การรายงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายทาง32 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่าง ๆ ทางมูลนิธิฯ สามารถส่งให้สภาการส่ือมวลชนแห่งชาติ หรือคณะท างานฯ สามารถ33 

รวบรวมแล้วส่งเรื่องให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ เพราะเป็นคณะท างานในสภาการส่ือมวลชนแห่งชาติด้วย 34 

นายธาราวุฒิ สืบเช้ือ (ท่ีปรึกษา) ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อเสนอว่า คณะท างาน35 

ภาคประชาชนท้ังหมด ๓๗ หน่วยงาน อยากให้ทุกหน่วยงานช่วยกันมอนิเตอร์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน36 

แต่ละรอบเดือน แล้วแจ้งผลท่ีพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยรายงานเข้ามาในท่ีประชุมให้ทราบในแต่37 

เดือน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมส่งต่อให้ ศรป.เพื่อด าเนินการต่อ ไม่ใช้แค่หน่วยงานท่ีเฝ้าระวัง 38 
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แต่กิจกรรมของเราควรเป็นกิจกรรมของคณะท างานฯ ควรต้องต้องรายงานให้เป็นผลงานภาคประชาชนด้วย 1 

ขึ้นอยู่กับท่ีประชุมว่าจะมีแนวทางการเฝ้าระวังโฆษณาทุก platform อย่างไร และควรมีกิจกรรมต้ังโครงการเฝ้า2 

ระวังโฆษณาด้วย ออกแบบอย่างไรให้เครือข่ายสะดวกต่อการรายงาน อาจแบบฟอร์มหรือการแจ้งท่ีพบการ3 

โฆษณา วัน/เวลา   4 

มติที่ประชุม     5 

๑. ให้คณะท างานร่วมกันมอนิเตอร์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละรอบเดือน โดยรายงานเข้า6 

มาให้ท่ีประชุมรับทราบในแต่ละเดือน และฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้รวบรวมส่งต่อ ศรป.  7 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าแบบฟอร์มการรายงานเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบ8 

ของ Google Form ไว้ที่โน้ตกลุ่มไลน์คณะท างานภาคประชาชน   9 

๔.๒ รายการสื่อความรู้อื่น ๆ ของ อย. ที่สามารถสนับสนุนให้ภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่แก่10 

เครือข่าย  11 

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานรายการส่ือความรู้ของ อย. (แผ่นพับ/ คู่มือ/บทวิทยุ/โปสเตอร์ /                     12 

ชุดนิทรรศการ) ท่ีสามารถสนับสนุนคณะท างานภาคประชาชนและเครือข่าย ในการด าเนินกิจกรรมเผยแพร่13 

ความรู้ฯ ผู้แทนแต่ละหน่วยงานสามารถแจ้งจ านวนส่ือความรู้ท่ีต้องการขอรับสนับสนุน พร้อมท าหนังสือมายัง14 

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ เตรียมด าเนินการต่อไป 15 

มติที่ประชุม : รับทราบ    16 

๔.๓ แบบรายงานผลการด าเนินการเผยแพร่สื่อความรู้ของคณะท างานภาคประชาชน                            17 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินการเผยแพร่ส่ือความรู้ของคณะท างานภาค18 

ประชาชน ขอให้คณะท างานฯ ท่ีน าส่ือความรู้ต่าง ๆ ของ อย. ตามรายการในวาระ ๔.๒  ไปใช้ประโยชน์ใน19 

กิจกรรมต่าง ๆ รายงานตามแบบรายงานฯ ด้วย ท้ังนี้ แบบรายงานฯ ได้มีการจัดเก็บในรูปแบบของ Google 20 

Form ไว้ที่โน้ตกลุ่มไลน์คณะท างานภาคประชาชน   21 

มติที่ประชุม : รับทราบ 22 

๔.๔ แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้สื่อ  23 

อย. และคณะท างานได้ผลิตส่ือเพื่อให้ความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ24 

อย่างถูกต้อง และได้มีการน าไปใช้ในกิจกรรมและช่องทางทางต่าง ๆ ของภาคประชาชน จึงควรมีการติดตาม25 

ความพึงพอใจในการน าไปใช้ประโยชน์จากผู้ใช้ 26 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าแบบประเมินดังกล่าวท้ังรูปแบบเอกสาร , Digital file , google from 27 

พร้อมแนบรายช่ือส่ือต่าง ๆ ของภาคประชาชนท่ีได้ผลิตเสร็จแล้ว ไว้ที่ เว็บไซต์ และ facebook : fdapeople  28 

รวมถึงในโน๊ต Line คณะท างานภาคประชาชน  เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานคณะท างานภาคประชาชนน าไปให้29 

กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับส่ือเผยแพร่เป็นผู้ประเมินเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔ 30 

มติที่ประชุม   มอบฝ่ายเลขานุการฯ  31 

๑. ปรับแก้แบบประเมินผลการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจส่ือเผยแพร่ของ อย. ประจ าปี พ.ศ.32 

๒๕๖๔ ให้เป็นฉบับปัจจุบัน 33 

๒. จัดท า QR Code ส าหรับแบบประเมินผลการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจส่ือเผยแพร่ของ อย. 34 

เพื่อความสะดวกในการประเมินแบบออนไลน์ 35 
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๓. น า Link แบบประเมินผลการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจส่ือเผยแพร่ของ อย. จัดส่งในกลุ่ม1 

ไลน์ภาคประชาชน (Link อยู่ในรูปแบบ Google Form) 2 

วาระที่  ๕ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    3 

๕.๑ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม ของคณะท างานภาคประชาชน  ในปีงบประมาณ  พศ. ๒๕๖๔             4 

นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ประธานฯ ให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงาน/แผนการ5 

ด าเนินกิจกรรมท่ีจะด าเนินงานร่วมกนักับ อย. ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 6 

ล าดับ หน่วยงาน กิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกัน 
๑. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  - ผลิตส่ือโฆษณา ร่วมกับกองทุนส่ือปลอดภัย และส่ือสร้างสรรค์ เน้น

จริยธรรม จรรยาบรรณ ขยายผลการน าไปใช้สอนนักศึกษานิเทศ
ศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ๑๑ แห่ง ส่วนภูมิภาคร่วมกัน อย่างน้อยภาค
ละ ๔ สถาบัน 

๒. 
 
 
 
 
 
 

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย  - น าเครื่องมือใส่ใน thaiMooC 
- ประชาสัมพันธ์ส่ือท่ีได้รับจากทางจาก อย. ผ่านห้างสรรพสินค้า T0P 

Supermarket     
- ประชาสัมพันธ์ ส่ือออนไลน์และวิทยุ ท่ี เปิดในห้าง สรรพสินค้า             

แม็คโคร 
- ติดส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ด และเปิดผ่านทางจอ LCD ด้านหน้า

และด้านในแต่ละสาขา 
- เชิญวิทยากรจากภายนอกและพนักงานแม็คโครท่ีมีความเช่ียวชาญ

ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้พนักงานและคู่ค้า 
- ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภคผ่าน App. Makro I-trace เป็น QR 

Code อยู่บนฉลากสินค้าของผู้ประกอบการมากกว่า ๓ ล้านราย 
ครอบคลุมสินค้ามากกว่า ๓,๐๐๐ รายการ โดยมีการพัฒนาร่วมกับ
ทาง ม.มหิดล ท้ังด้าน Health /Safety/ Environment 

๓. สมาคมส่ือช่อสะอาด  - ผลิตเผยแพร่รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ร่วมกับ อย.
จ านวน ๔๒ ตอน  

๔. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  น าส่ือไปเผยแพร่เครือข่าย 
๕. กรมประชาสัมพันธ์  - เผยแพร่ข้อมูล อย. ในช่องทางต่าง ๆ ท่ีกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่ 

- จัดให้มเีวทีช้ีแจ้งข้อมูลเท็จจริงต่าง ๆ ทาง ทีวี วิทยุ ออนไลน์  
- จัดเสวนาปลดล็อคกัญชา (เชิญเลขา อย. มาร่วมเสวนา) และ          

ขอความอนุเคราะห์ส่ือสนับสนุน นิทรรศการในงาน 
๖. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล  - จัดวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหาร , ยา ในรายการวิทยุ               

“อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” จ านวนอย่างน้อย ๓ ตอน 
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ล าดับ หน่วยงาน กิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกัน 
๗. สมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย  ขอกลับไปหารือทางสมาคมฯ และขอส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ทีหลังท่ีมี

ประชุมของสมาคมฯ  
๘. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ - เผยแพร่ความรู้และข้อมูลการบริโภค ลดหวานมัน เค็ม และคุณภาพ

จากการบริโภคอาหารเป็นส าคัญ 
- น าส่ือ อย.ไปใช้ขยายผลไปยังเครือข่าย 

๙. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา
แผนปัจจุบัน 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จาก อย.ผ่านไลน์ของเครือข่ายสมาคม                 
(๖๘ หน่วยงาน) 

๑๐. สมาคมตลาดสดไทย - เผยแพร่ส่ือจาก อย. ให้กับสมาชิก รวมถึงเวทีประชุมของสมาคม
ด้วยมีการน าส่ือไปให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ) แบบ 
hand to hand เป้าหมาย ๑๓ ชุมชน /ตลาด ๔๓ แห่ง 

- เป้าหมายขยายกลุ่มเป้าหมายและชุมชนเพิ่มขึ้น 
๑๑. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย - น าส่ือของ อย. และผลผลิตของ อย.เผยแพร่ในส านักงานศาล                

ใน ฐานะผู้ไกล่เกล่ีย 
- เผยแพร่ทางไลน์ FB ช่องทางออนไลน์ ส่วนตัว 

๑๒. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - เผยแพร่กิจกรรมและส่ือของอยผ่านเวทีการประชุมผู้บริหารซึ่งปกติ
จะมีประชุมทุกวันจันทร์ 
- สมาคมมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีด าเนินการทุกปีโดยได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
- ในปี ๒๕๖๔ มีโครงการท่ีจะด าเนินการ ๖-๗ โครงการ ดังนั้นจะ

เผยแพร่กิจกรรมและส่ือรวมท้ังโครงการของคณะท างานภาค
ประชาชนผ่านโครงการเหล่านี้ ซึ่งจะด าเนินการในพื้นท่ีของศูนย์  
๑๔ ศูนย์ ๙ จังหวัด 
- นอกจากเครือข่ายข้างต้นใน กทม. สมาคมมีหน่วยงานคลินิกชุมชน

ให้บริการเรื่องสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยและโครงการเสริม
ทักษะชีวิตนักเรียนและผู้สูงอายุสามารถเผยแพร่ความรู้และส่ือ             
ต่าง ๆ ของอย.ได้ 

๑๓. สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค - เป้าหมายการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าในระบบ
ออนไลน์ 
- เผยแพร่ส่ือสนับสนุนของ อย. ในกิจกรรมของสมาคมฯ 

๑๔. อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

- น าข้อมูลส่ือ อย. เผยแพร่ผ่านช่องทางไลน์สู่ อสส. กทม. เพื่อเรียนรู้
สนับสนุนกิจกรรมน าร่องของ อย. (โรงเรียนลดเค็ม) 



~ ๘ ~ 
 

ล าดับ หน่วยงาน กิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกัน 
๑๕. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหารแห่งประเทศไทย 
- สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้การกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

ถูกต้อง  
๑๖. สภาเภสัชกรรม - เภสัชกรมีภารกิจส าคัญในการส่ือสารเตือนภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สู่ประชาชนเป็นส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตาม FS แบบองค์รวม 
- จัดกิจกรรมส่ือสารเตือนภัยในสัปดาห์เภสัชกรรม (ก าหนดจัดงาน

เดือน มิ.ย.) ท่ัวประเทศ 
๑๗. สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่ง

ประเทศไทย 
- ด าเนินงานและจัดกิจกรรมร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ 

เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๑๘. มูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐาน

อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
- สนับสนุนด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านโภชนาการ โดยน าส่ือและ

องค์ความรู้ไปใช้ 
- สนับสนุนการด าเนินงานกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ เพื่อให้

เกิดกลไกการด าเนินงานแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการจัดการปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นท่ี (Area base)  

๑๙ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศ
ไทย) 

จัดวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่ องยา ในรายการวิทยุ  “อย.                       
กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” จ านวนอย่างน้อย ๓ ตอน  ได้แก่  

- - ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไร ไม่ให้ไตเส่ือม                 
- - ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้อง ส่งผลร้ายกว่าท่ีคิด 

- ผู้สูงวัย..กับการใช้ยา          
๒๐. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ    กลุ่มเป้าหมายคือ วิทยุชุมชนท่ีไม่มีโฆษณา 

- ให้ความรู้ผู้จัดรายการ/ใช้ส่ือ อย.เพื่อสนับสนุนจัดรายการ 
- เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนส่งไปยัง 
  หน่วยงานตรวจสอบ (๘ จว.) 
- ส่งข้อมูลส่ือ ความรู้ต่าง ๆ ให้เครือข่ายสหพันธ์สมาชิกผ่านทางไลน์  

๒๑. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- เผยแพร่บทความ ส่ือต่าง ๆ ของ อย.ทาง Facebook  ทีวีออนไลน์ 
และกลุ่มไลน์  

๒๒. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย - สนับสนุนการท าการตลาดออนไลน์ผ่านทาง Youtube, google 
อาจขอสนับสนุนงบฯในการด าเนินงาน (ขอกลับไปข้อมูลเพิ่มเติม) 

๒๓. คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ  - เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของ อย. ผ่าน intramail (แต่ไม่สามารถ
ติดตามการอ่านของผู้รับได้) 

๒๔. คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน ์

- สอนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร โดยน าความรู้ ของ อย.
สอดแทรกในการเรียนการสอน 



~ ๙ ~ 
 

ล าดับ หน่วยงาน กิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกัน 

- น าแบบประเมินการใช้ส่ือไปใช้กับนักศึกษา 
- ใส่ส่ือ อย.เพิ่ม เข้าไปใน FB Food at all พร้อมการประเมินส่ือ  
- จัดเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ส าหรับ ทุกเพศวัย ขอความร่วมมือ อย.เข้าร่วมในเวทีดังกล่าว 
๒๕. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี - จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่ากิจกรรม 

อย.น้อย ท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน สสจ. เพื่อการส่ือสาร                
เตือนภัยใน ชุมขนด้วยส่ือ อย. 
- เผยแพร่ส่ือผ่าน FB ท่ีมีผู้ติดตาม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

๒๖. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- เช่ือมโยงข้อมูลความรู้ ข่าวสารร่วมกับ สคบ. (chatbot พี่ปกป้อง) 

๒๗. ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น และการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยตนเอง  

๒. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประชาชน โดยประสานงานผ่านทาง    
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ท้ัง               
๖๙ แห่ ง  และประสาน ส่ง ต่อข้อร้ อ ง เรี ยน ให้ ส านั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

๓. ด าเนินกิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และเผยแพร่ ส่ือต่าง ๆ ของ
คณะท างานภาคประชาชน ให้แก่ประชาชน และภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพของส านักอนามัย เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านัก
อนามัย กรุง เทพมหานคร ท้ัง ๖๙ แห่ง ร้านยาเครือข่ายฯ 
อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นต้น 

๔. เพื่อให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย ส านัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร มีบริการรับตรวจสอบสารปลอมปนใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ สเตียรอยด์ ปรอท ไฮโดรควิโนน และ                
ไซบูทรามีน/และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข 
ท้ัง  ๖๙ แห่ง 

๒๘. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ 
(กสทช.) 

- นโยบายส าคัญของหน่วยงานในการจัดการปัญหาโฆษณาเกินจริง 
โดยบูรณางานร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/การบังคับใช้
กฎหมายมีการด าเนินงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพโดย กสทช. เขตพื้นท่ี 



~ ๑๐ ~ 
 

ล าดับ หน่วยงาน กิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกัน 

- มีการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ี โดยการด าเนินงาน
ท้ังหมดดังกล่าวเริ่ม ๒๕๖๑ ได้รับความร่วมมือและประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี 
- ให้สถานีวิทยุ ชุมชน ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. 

ออกอากาศรายการวิทยุ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในทุกวันพุธ       
ในเวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. 

๒๙. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยกองป้องกันและ 
ปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)             
ได้ด าเนินงานภายใต้การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ           
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ในกรณีประเด็นการระงับ
การแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย
และมการกล่าวอ้างเกินจริงของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิด
กฎหมายนั้น  กระทรวงฯ ไ ด้ด า เนินการร่วมกับส านั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีการ บูรณาการการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของยา
และอาหารร่วมกัน เพื่อระงับการแพร่หลายซึ่งเว็บไซต์ท่ีเข้าข่ายการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (อย.ต้องระบุ สาเหตุและข้อความท่ีผิด เพื่อประกอบ
วินิจฉัย) ส าหรับประเทศไทยเท่านั้น 
- ร่วมมือกับ อย. ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวปลอมเกี่ยวกับการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ผ่านศูนย์ต่อต้านข่าว
ปลอมของกระทรวง DE 

๓๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

- จัดวิทยากรให้ความรู้ในรายการวิทยุของ อย. “อย.กับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ” จ านวน ๑ ตอน  ได้แก่  
: แล็ปศูนย์วิ เคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง โดย

ศูนย์บริการวิเคราะห์  ทดสอบ สวทช.  
- เผยแพร่ส่ือความรู้ Infographic ของ อย. ลงในนิตยสารสาระวิทย์ 

ของ สวทช. จ านวน ๑๒ ครั้ง (๑๒ เดือน) 
- เผยแพร่บทความ คลิปวิดีโอ และส่ือความรู้อื่น ๆ ของ อย. ลงใน  
  Facebook page นิตยสารสาระวิทย์ ของ สวทช. อย่างต่อเนื่อง 
  (https://www.facebook.com/sarawitnstda) 



~ ๑๑ ~ 
 

ล าดับ หน่วยงาน กิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกัน 
๓๑. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 

๓๒. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค - มี FS ของมูลนิธิโดยมีเป้าหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิ และพิ ทักษ์
สิทธิผู้บริโภคให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย 
- ช่องทางการเผยแพร่ส่ือเตือนภัยในทุก platform  
- ร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมวิชาชีพ ประชาสังคม

ในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยผู้บริโภค ท้ังในระบบ
ออฟไลน์ และออนไลน์ท่ีผ่านมาให้ความส าคัญกับการขัดการปัญหา
ใน E-market place  
- ผลิตส่ือเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย 
- Onestop ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ผ่าน “ซอกแซกส่ือ” ในหน้า 

website และส่งต่อข้อมูลเพื่อจัดท า data base  
๓๓. ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- น าส่ือ อย. ไปใช้ ส่งต่อให้ภาคีเครือข่ายของศูนย์ (ภก./พชอ.) และ
เผยแพร่ผ่านทาง website คคส. 
- ท าส่ือเพื่อสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย 
๓๔. ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่ง

ประเทศไทย 
- ร่วมด าเนินงานเพื่อการจัดการกับปัญหาการใช้ยา และผลิตภัณฑ์

สุขภาพร่วมกับชมรม/สมาคม/มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมในเดือน มิ.ย. 

๓๕. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
๓๖. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

เขตท่ี ๔ 
ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 

๓๗. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  
ม.ธรรมศาสตร์ 

- ให้บริการวิชาการกับผู้ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ 
ขออนุญาตกับ อย.  
- สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัยและไม่มีการกล่าว

อ้างเกินจริง 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ       1 

วาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ  2 

 ๖.๑ นัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดท าแผนงานการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะท างานภาค3 

ประชาชน 4 

การจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะท างานภาคประชาชน อย. มีงบประมาณ5 

สนับสนุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีภาคประชาชนเป็นผู้ด าเนินงานภายใต้แนวคิดของภาค6 

ประชาชน 7 



~ ๑๒ ~ 
 

มติที่ประชุม  :  เห็นควรให้นัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาแผนและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการภายใต้1 

งบประมาณดังกล่าว โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานนัดวัน เวลา ในการประชุม 2 

๖.๒ การนัดหมายประชุมคณะท างานภาคประชาชน   3 

แจ้งนัดการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔   4 

มติที่ประชุม  :  นัดหมายประชุมครั้งต่อไปในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 5 

 6 

น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ ์
น.ส.เสาวณีย์  เกตุบ ารุงพร 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

น.ส.ชลิตา  ใจสมัคร 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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