
การประชุมคณะท างานภาคประชาชน 1 

วันพุธท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 2 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ช้ัน ๑  3 

ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 5 
๑. นายธาราวุฒิ  สืบเช้ือ ผู้แทนจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ท่ีปรึกษา 
๒. นางจุฑารัตน์  พัฒนาทร ผู้แทนจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ประธาน 
๓. นายสุทนต์  กล้าการขาย ผู้แทนจากสมาคมส่ือช่อสะอาด รองประธาน 
๔. นายประสาท  ล่ิมดุลย์ ผู้แทนจากสมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย รองประธาน 
5. น.ส.พรรณศิริ  ทรงศรีม่วง ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
6. น.ส.สุภาพร ครุสารพิศิฐ ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์  
7. ดร.อนันต์ บุญปาน ผู้แทนจากคณะการจัดการธุรกิจอาหาร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
8. รศ.ดร.พัชราณี  ภวัตกุล ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. น.ส.วรรณวิมล  เฟื่องฟูสิน ผู้แทนจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ 

๑๐. ภก.วีระศักดิ์  เจียมอนุกูลกิจ ผู้แทนจากชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย 
๑๑. ภญ.อัจจิมา  เหลืองดิลก ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๑๒. น.ส.สถาพร  อารักษ์วทนะ ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  
๑๓. นายธรรมรัตน์ ขาวมะลิ ผู้แทนจากโรงเรียนสุเหร่าคลองล ารี  
๑๔. ภญ.สรีรโรจน์  สุกมลสันต์ ผู้แทนจากศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)                 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๕. ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง ผู้แทนจากสภาเภสัชกรรม  
๑๖. นางเพ็ญศรี  จตุนิรัติศัย   ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๑๗. นางอัญชลี  แพทยานนท์ ผู้แทนจากสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย 
๑๘. นางขจรศรี  สีม่วง ผู้แทนจากสมาคมตลาดสดไทย  
๑๙. น.ส.เจนกิจ นัดไธสง ผู้แทนจากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
๒๐. น.ส.ปภาดา อมรนุรัตน์กุล ผู้แทนจากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย  
๒๑. น.ส.มุกดา  โจวตระกูล ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย  
๒๒. น.ส.วรรษกร  ภิญโญสินวัฒน ์ ผู้แทนจากสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 
๒๓. น.ส.ชิสา วิบูลย์ชาติ ผู้แทนจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 
๒๔. นายวิชาญ อุ่นอก ผู้แทนจากสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ  
๒๕. นายทวิช  องคเชษฐ ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์                

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๒๖. นายจิติภัทร์  บุญสม ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒๗. นายปริทัศน์  เทียนทอง ผู้แทนจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๒๘. ภญ.ธมลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้แทนจากส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  
๒๙. นางวิศัลย์สิริ  ตันตระกูล ผู้แทนจากอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
๓๐. ภก.เลิศชาย  เลิศวุฒิ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและเลขานุการ 
๓๑. น.ส.เสาวณีย์  เกตุบ ารุงพร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและช่วยเลขานุการ 



๒ 
 

๓๒. น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและช่วยเลขานุการ 
๓๓. น.ส.ธิดารัตน์  อภิญญา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 1 
๑. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๒. ผู้แทนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
๓. ผู้แทนชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตท่ี ๔  
๔. ผู้แทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน  
๕. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  
๖. ผู้แทนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  
๗. ผู้แทนสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
๘. ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 2 
๑. น.ส.วรรณา ส าราญใจ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. น.ส.วรัตมา  ลู่ทางเจริญ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย  
๓. ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อ านวยการ ศรป.  
๔. นางณัฏฐา ณ รังษี กองอาหาร  
๕. น.ส.มธุรส  ยอดพรหม กองยา  
๖. น.ส.จิตรา เอื้อจิตรบ ารุง กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๗. ภก.วิษณุ  โรจน์เรืองไร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๘. นายธีรุตม์  การะเกตุ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๙. น.ส.สุชาดา  ถนอมชู กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

๑๐. น.ส.นันทิยา  ถวายทรัพย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๑๑. น.ส.ภควดี  เจริญทิพย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๑๒. น.ส.ชลิตา  ใจสมัคร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๑๓. น.ส.กรัตเพชร  วงษ์ชารี กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

เร่ิมประชุม  09.30 น   3 

นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ในฐานะประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามวาระ     4 

การประชุม ดังนี้ 5 

วาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 6 
 ๑.๑ ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชน  7 

      นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะท างานภาคประชาชน        8 
ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย ๓๗ หน่วยงาน และมีหน่วยงานใหม่ท่ีเข้ามาเป็นคณะท างานฯ จ านวน ๕ หน่วยงาน 9 
ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค10 
ด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และโรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี 11 

 12 
 13 
 14 



๓ 
 

โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะท างานฯ ตามท่ีระบุค าส่ังฯ คือ  1 
๑. พิ จารณ าประ เด็น ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกับการ คุ้มครองผู้บริ โภคด้านผลิตภัณ ฑ์ สุขภาพ                      2 

เพื่อพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม 3 
๒. จัดท าแผน/โครงการตามประเด็นท่ีเห็นควร โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อย. 4 
๓. ด าเนินงานตามแผนงานท่ีได้จากการด าเนินงานตามข้อ ๒ 5 
๔. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลตามประเด็น/แผนงานโครงการท่ีก าหนดไว้ 6 
๕. ให้ข้อคิดเห็น หรือค าแนะน าเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหาร7 

และยาประโยชน์ผลลัพธ์สูงสุดต่อประชาชน 8 
ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กล่าวเพิ่มเติมว่า บทบาทหน้าท่ี9 

ของคณะท างานภาคประชาชน มีการปรับในข้อ ๒ คือ ในการจัดท าแผน/โครงการตามประเด็นท่ีเห็นควร                10 
ให้การด าเนินงานของภาคประชาชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อย. ตาม ๗ Flagship และ ๕S เพื่อให้การ11 
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  12 
มติที่ประชุม : รับทราบ 13 

๑.๒ ท าเนียบคณะท างานภาคประชาชน 14 
นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล15 

ของผู้แทนแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดท าเป็นท าเนียบคณะท างานภาคประชาชน และส่งให้คณะท างานภาค16 
ประชาชนพิจารณาผ่านทางกลุ่มโน้ตไลน์ภาคประชาชน ทุกท่านสามารถดูได้ผ่านช่องทางไลน์ เพื่อเป็นการ17 
อ านวยความสะดวกอีกช่องหนึ่งในการติดต่อประสานงานกัน 18 
มติที่ประชุม : รับทราบ 19 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 20 
    ไม่มี  21 

วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 22 
 ๓.๑ แนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สคบ. 23 

น.ส.วรรณา ส าราญใจ ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการ24 
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รายงานต่อท่ีประชุมว่า ทาง สคบ. มีโครงการการเช่ือมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 25 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานท่ีเป็นเป้าหมายในการเช่ือมโยงข้อมูลด้วย ซึ่ง 26 
สคบ. ด าเนินโครงการการเช่ือมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค27 
โดยการเช่ือมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีท่ีมาจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ร่าง) 28 
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่ง (อย.) เป็นหนึ่งในคณะท างานในด้านของยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ 29 
สคบ. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เช่ือมต่อไปยังหน่วยงาน          30 
ผู้ออกใบอนุญาต เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ รวมท้ังให้น าข้อมูล31 
การออกใบอนุญาตมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการคุ้มครองผู้บริโภค ทาง สคบ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ32 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ในการด าเนินโครงการฯ โดยการเช่ือมโยงฐานข้อมูล จ านวน ๒๘ หน่วยงาน กับหน่วยงานท่ี33 
เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถ34 
วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ สคบ. (Big Data) การ35 
เช่ือมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค มีการเช่ือมโยงข้อมูล ๖ ประเภท ได้แก่ 36 



๔ 
 

๑. ข้อมูลบุคคล  1 
๒. ข้อมูลนิติบุคคล  2 
๓. ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียน 3 
๔. ข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต)  4 
๕. ข้อมูลการเตือนภัย/ ข้อมูลข่าวสาร/ องค์ความรู้ 5 
๖. ข้อมูลการด าเนินคดี 6 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีจะได้รับร่วมกัน 7 
๑. เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลการร้องทุกข์ของผู้บริโภค ฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีถูกร้องเรียนฐานข้อมูล8 

ผู้ประกอบการ ท่ีได้รับใบอนุญาต และการบูรณาการข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานท่ี9 
เกี่ยวข้อง 10 

๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีมีการเช่ือมโยงกันตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ใน11 
การให้บริการภาครัฐ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากภาครัฐได้อย่างสะดวก 12 
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 13 

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่าง  ๆ ได้อย่าง14 
ถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว ส าหรับใช้ในการวางแผน ก ากับ ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครอง15 
ผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม 16 

๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบท่ีหลากหลาย 17 

ณ ปัจจุบัน ทาง สคบ. ได้ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จโดยใช้ช่ือว่า “OCPB Connect” เพื่อการ18 
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ หน่วยงานท่ีเช่ือมต่อข้อมูลมีท้ังหมด ๒๘ หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานเช่ือมต่อข้อมูลใน19 
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างตามบทบาท หน้าท่ีของหน่วยงานนั้น ๆ ในส่วนของ อย. จะเช่ือมต่อในด้านของ20 
การร้องทุกข์ การขอใบอนุญาต การเตือนภัยข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งการเช่ือมโยงข้อมูล ๖ ประเภท มีรายละเอียด 21 
ดังนี้ 22 

๑. ข้อมูลบุคคล ๖ รายการ (ใช้ในการค้นหาข้อมูลบุคคล ในการด าเนินการงานและให้บริการ  ต่าง ๆ ของ 23 
สคบ.) 24 

๒. ข้อมูลนิติบุคคล ๓ รายการ (ใช้ในการค้นหาข้อมูลนิติบุคคล ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการใน25 
การใช้บริการของ สคบ. และการร้องทุกข์ผู้บริโภค) 26 

๓. ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียน ๒๙ รายการ (การเช่ือมโยงข้อมูลการด าเนินงานร้องทุกข์ผู้บริโภคแบบรับ 27 
- ส่งข้อมูล ผ่านระบบ และภาพรวมการร้องทุกข์เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 28 

๔. ข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจ (ใบอนุญาต) ๓๘ รายการ (ใช้ในการตรวจสอบใบอนุญาตของ29 
ผู้ประกอบการท้ังในรูปแบบบุคคล และนิติบุตคล เพื่อเพิ่มความสามารถการบริการของ สคบ. และการ30 
ร้องทุกข์ผู้บริโภค) 31 

๕. ข้อมูลการเตือนภัย/ ข้อมูลข่าวสาร/ องค์ความรู้ ๕๓ รายการ (รวบรวมข้อมูลเตือนภัย องค์ความรู้ 32 
ข้อมูลข่าวสาร จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี สามารถเข้าถึงได้อย่าง33 
สะดวกขึ้น) 34 

๖. ข้อมูลการด าเนินคดี ๘ รายการ (รวบรวมเช่ือมโยงช่องทางการด าเนินคดี ส าหรับคดีและสถานะคดี  35 
เพื่อเพิ่มความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี สคบ. ในการด าเนินงาน) 36 



๕ 
 

ส่วนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยู่ในระหว่างการด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูล              1 
ซึ่งได้ด าเนินการติดต่อกับ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์2 
สุขภาพ (ศรป.) และศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ (IT) มีการทดสอบทางเทคนิคแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง3 
ด าเนินการเช่ือมต่อกับระบบจริงจากทาง อย. 4 

การให้บริการข้อมูลส าหรับประชาชน ในส่วนของข้อมูลท่ีสามารถบริการประชาชนได้ แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ 5 
๑. Mobile Application “OCPB CONNECT” 6 
๒. ocpbconnect.ocpb.go.th 7 

โดยท้ัง ๒ ช่องทางให้บริการข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาชน เช่น ข่าวสารเตือนภัย , ข้อมูล         8 
ร้องทุกข์และตรวจสอบสถานะ, สถิติร้องทุกข์, การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ, และถาม – ตอบผ่าน 9 
Chat bot “พี่ปกป้อง OCPB Connect” เป็นต้น พร้อมท้ังเป็นช่องทางเช่ือมโยงไปยังบริการต่าง ๆ ของ 10 
สคบ. และหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือในโครงการ  11 

ปัจจุบันเป็นช่วงเริ่มต้นของ Chat bot บางค าถามท่ีตอบผิดพลาด หรือไม่ทราบค าถาม Chat bot 12 
ก าลังเรียนรู้ข้อค าถามต่าง ๆ  13 

ทาง สคบ. มีแผนท่ีจะพัฒนาระบบให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลในขั้นถัดไปคือ เช่ือมโยงในส่วนของภาค14 
ราชการกับภาคเอกชน และภาคราชการกับภาคประชาชน ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาระบบต่อไปในอนาคต 15 

ข้อคิดเห็น และเสนอแนะจากท่ีประชุม 16 
๑. การประชาสัมพันธ์ Application “OCPB CONNECT” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล17 

ด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์มากขึ้น  18 
๒. ควรมีการ Update ฐานข้อมูลความรู้ต่าง ๆ สม่ าเสมอ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ 19 

ไม่ล้าหลัง 20 
๓. ควรมีการเชิญ สคบ. ให้ความรู้กับคณะท างานฯ อีกครั้ง เกี่ยวกับการใช้ Application “OCPB 21 

CONNECT” ในด้านการใช้งานและการประโยชน์จาก Function ต่าง ๆ ใน Application 22 
๔. ด้านการพัฒนาระบบการโต้ตอบควรเพิ่มระบบการโต้ตอบให้เป็น real time ในเวลาราชการเป็น23 

การโต้ตอบกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ส่วนนอกเวลาราชการให้เป็นการโต้ตอบแบบอัตโนมัติ 24 
๕. การสร้างความเข้าใจ และความเช่ือมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในใช้งานระบบด้าน25 

ข้อมูลส่วนบุคคคล  26 
๖. การเช่ือมโยงข้อมูลเตือนภัยกับหน่วยงานภาคประชาชน และให้หน่วยงานภาคประชาชนเข้ามามี27 

ส่วนร่วมสนับสนุนด้านข้อมูลการเตือนภัย เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค ประชาชนในวงกว้าง  28 
๗. เพิ่มเติม Function ค้นหาหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคใกล้ตัว อาจเป็นการปักหมุดในแผนท่ี            29 

การเข้าถึงของประชาชนอาจเพิ่มมากขึ้น 30 
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการติดตามความคืบหน้าการเช่ือมโยงฐานข้อมูล31 
ระหว่าง สคบ. และ อย. ในระบบการเช่ือมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. 32 

วาระที่  ๔ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 33 
๔.๑ สถานการณ์การร้องเรียนปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแนวทางการแก้ไข 34 

ภญ.อรัญญา  เทพพิทักษ์  ผู้อ านวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิด35 
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า “สถานการณ์การร้องเรียนปัญหาโฆษณา36 



๖ 
 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและแนวทางแก้ไข” โฆษณาทางส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ ๑ ส่วนส่ืออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ 1 
วิทยุ ลดลงตามล าดับ สถิติการร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ือออนไลน์ของ อย. ๕๐% ของเรื่อง2 
ร้องเรียนท้ังหมดเป็นเรื่องโฆษณาส่ือออนไลน์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีการร้องเรียนโฆษณา ๕๗.๔๓% ในปี พ.ศ.3 
๒๕๖๓ มีการด าเนินคดีโฆษณาจ านวน ๑,๓๘๘ รายการ คิดเป็น ๕๔.๔๑% ของคดี อย.ท้ังหมด ผลิตภัณฑ์ท่ี 4 
ถูกร้องเรียนมากท่ีสุดเป็นอาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด ตามล าดับ 5 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  6 
๑. อวดอ้างสรรพคุณลดน้ าหนัก 7 
๒. อวดอ้างบ ารุงสายตา 8 
๓. เสริมสมรรถภาพท่านชาย  9 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 10 
๑. อวดอ้างรักษาสิว ฝ้า หน้าขาว 11 
๒. เพิ่มขนาดทรวงอก 12 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (มีการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น) 13 
๑. อวดอ้างรักษามะเร็ง 14 
๒. อวดอ้างเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 15 

การจัดการโฆษณาทางส่ือออนไลน์ ปี ๒๕๖๓ 16 

กรณีที่ ๑ กรณีที่ ๒ กรณีที่ ๓ 
เครือข่ายตรวจพบการโฆษณา ระบบตรวจจับโฆษณา intensivewatch  อย. ได้รับเป็นเร่ืองร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางร้องเรียน 
fast track  ๑. Youtube 

๒. Facebook 
๓. Instagram 
๔. Lazada 
๕. Shopee 

*โฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
 

ด าเนินการตามกฎหมาย 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ระงับการโฆษณา/ด าเนินคดี 
ระงับการโฆษณา Blacklist ผู้ขาย 
Blacklist ผู้ขาย  
ร่วมมือกับเครือข่าย e - marketplace 

ในการระงับโฆษณา ๒๕๒,๗๐๘ 
รายการ 

(ข้อมูลสะสมต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ ) 

 

ปัญหาของโฆษณาออนไลน์ในปัจจุบัน 17 
๑. ผู้ประกอบการใช้ Data-Driven Business โดยใช้ AI ยิงตรงกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ผู้บริโภคเห็นโฆษณา18 

ท่ีแตกต่างกันตามความสนใจของแต่ละคน” 19 
๒. ภาคราชการการบังคับใช้กฎหมายมีระยะเวลานาน การส่ังปิด ด าเนินคดี มีกระบวนการด าเนินการ20 

นานกว่าภาคธุรกิจ 21 
๓. ข่าวลวงท่ีมาคู่กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เบ้ืองต้นได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงดิจิทัล22 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดท าข่าว FAKE NEWS 23 
แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการร่วมก าหนดยุทธวิธีในการจัดการ ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการระดม24 

ความคิดในการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Ideation) ซึ่งกรอบแนวคิดการจัดการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์25 
สุขภาพ ๒๕๖๔ : ประชาชนปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา 26 



๗ 
 

การบูรณาการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ืออินเทอร์เน็ต 1 

เฝ้าระวัง - ใช้ระบบสารสนเทศ (Intensivewatch) เฝ้าระวังเชิงรุก  
- พัฒนาระบบร่วมกับ ETDA จัดการโฆษณา FB 
- เครือข่าย สสจ. /มพบ. เฝ้าระวังโฆษณา 
- สถาบันการศึกษา และเครือข่าย ช่วยเฝ้าระวัง E- marketplace และแจ้งให้ระงับโฆษณาท่ีผิด

กฎหมายก่อนกระจายในวงกว้าง 
ตรวจสอบ อย. วินิจฉัยความผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นเท็จ และส่งต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม วินิจฉัยความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปิด 
website และจัดท าข่าว FAKE NEWS 

ด าเนินคดี - อย.ด าเนินคดีกับผู้กระท าการโฆษณา เจ้าของส่ือ เจ้าของผลิตภัณฑ์  พรีเซ็นเตอร์ท่ีกระท าการ
โฆษณาฝ่าฝืน 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการระงับการเผยแพร่ website ผ่านค าส่ังศาล 
- กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลจับกุม

ผู้ผลิต ขายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย 
- ต ารวจ cyber ขยายผลสืบสวนเครือข่ายท่ีโฆษณาหลอกลวง 

เตือนภัย ใน Flagship ๔ : จัดการปัญหาโฆษณา มีการวางแผนการด าเนินการแจ้งเตือนภัยผ่าน FDAThai 
Chat bot แ ละ ยิ ง  Add เตื อ น ภั ย ให้ ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ท่ี ค้ น ห าผ ลิตภั ณ ฑ์ ลดน้ าห นั ก               
เสริมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ เมื่อเจอค าเตือนอาจจะหยุดคิด และหยุดซื้อ (ทดลองประมาณ ๔ 
เดือน) เพิ่มช่องทางเข้าถึงส่ือท่ีง่ายต่อการเข้าถึงของผู้บริโภค ถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรง  

 2 
มีการผลักดัน Lazada , Shopee ให้ข้ึน Platfrom ส าหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์ในระบบ โดยสินค้าท่ี3 

น ามาขายในระบบต้องเป็นสินค้าท่ีถูกกฎหมาย มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. ในขั้นตอนต่อไปทาง อย. จะส่ง4 
ผลิตภัณฑ์ท่ีห้ามขายเด็ดขาดให้ Lazada , Shopee (ยา วัตถุออกฤทธิ์ วัตถุเสพติด) ส่งเป็นชุดข้อมูลเพื่อให้5 
จ ากัดค าประเภทนี้ ไม่ให้ปรากฏท้ังภาษาไทยและอังกฤษหรือเลขทะเบียน ส่วนอาหารและเครื่องส าอาง6 
สามารถขายออนไลน์ได้ 7 

ข้อคิดเห็น และเสนอแนะจากท่ีประชุม 8 
๑. ให้ความรู้ประชาชน/ผู้บริโภค ให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ใช่ยา ไม่สามารถรักษาโรคได้  9 
๒. ควรมีการ Update ข้อมูลจากศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย10 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าทุกเดือน 11 
๓. ให้ความรู้ผู้ประกอบการ และผู้จัดท าโฆษณา โดยให้ผู้ท่ีเคยถูกด าเนินคดีโฆษณาเกินจริงมาเป็น 12 

influencer เล่าประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการฟังเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริง   13 
มติที่ประชุม : รับทราบ  14 

๔.๒ แนวทางการก ากับดูแลตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณายา 15 
ภญ.มธุรส  ยอดพรหม  เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานโฆษณายา กองยา น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า          16 

ยาเป็นวัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของ17 



๘ 
 

มนุษย์หรือสัตว์ ขอบเขตการโฆษณาขายยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อห้าม1 
มาตรา ๘๘,๘๙,๙๐ ข้อบังคับ ๘๘ ทวิ,๙๐ ทวิ, บทก าหนดมาตรฐาน มาตรฐาน ๑๒๔, ๑๒๔ ทวิ การโฆษณา2 
ขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร์ หรือทางส่ิงพิมพ์ 3 
จะต้อง 4 

๑. ได้รับอนุมัติข้อความ เสียงหรือภาพท่ีใช้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาต 5 
๒. ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีผู้อนุญาตก าหนด 6 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีอ านาจส่ังเป็นหนังสือให้ระงับการโฆษณาขายยา ท่ีเห็นว่าเป็น7 

การโฆษณา โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  8 
ใบอนุญาตโฆษณายา มี ๒ แบบ 9 
๑. โฆษณายาทางส่ือท่ัวไป เป็นโฆษณาต่อประชาชนท่ัวไป ในส่ือส่ิงพิมพ์/โทรทัศน์ โดยจะต้องแสดง10 

ข้อความว่า “ใบอนุญาตโฆษณา เลขท่ี ฆท xxxx/๒๕๖x” 11 
๒. โฆษณายาท่ีกระท าโดยตรงต่อผู้ประโรคศิลปะ (เป็นโฆษณาต่อบุคคลากรทางแพทย์, เภสัชกรฯ) ในส่ือ12 

ส่ิงพิมพ์ จะต้องแสดงข้อความว่า “ใบอนุญาตโฆษณา เลขท่ี ฆศ xxxx/๒๕๖x” 13 
 14 
ลักษณะการโฆษณายาที่ต้องเฝ้าระวัง 15 

๑. การโฆษณาสรรพคุณยาว่าสามารถรักษา หรือป้องกันโรคได้หายขาด 16 
๒. การโฆษณาโดยมีการรับรอง ยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น 17 
๓. การโฆษณาขายยาท่ีมีการแถมหรือออกสลากรางวัล 18 
๔. การโฆษณายาหรือท าให้เข้าใจว่าเป็น ยาบ ารุงกาม เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 19 
๕. การโฆษณาสรรพคุณยาว่าสามารถรักษาโรคร้ายแรง ได้แก่ เบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค                20 

โรคเรื้อน รวมถึงโรคหัวใจ หรืออาการของโรคเกี่ยวกับสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม และไต 21 
๖. การโฆษณาสรรพคุณยาเกินความจริง 22 
๗. การโฆษณาท าให้เข้าใจผิดว่ามีตัวยาเป็นส่วนประกอบ หรือมีแต่ปริมาณน้อยกว่าท่ีโฆษณา 23 
๘. การโฆษณาสรรพคุณยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ต่อประชาชนท่ัวไป 24 
๙. การโฆษณายาหรือท าให้เข้าใจว่า 25 

- เป็นยาท าให้แท้งลูก หรือขับระดูอย่างแรง 26 
- เป็นยาคุมก าเนิด 27 

มติที่ประชุม : รับทราบ ได้ข้อสรุปจากท่ีประชุมดังนี ้28 
๑. การขายยาออนไลน์ อนุญาตให้ขายยาสามัญประจ าบ้านเท่านั้น และการโฆษณายาต้อง29 

ได้รับอนุญาตจาก อย. 30 
๒. การซื้อ – ขายยา (เก่าท่ีหมดอายุ/ไม่หมดอายุ) ทางออนไลน์มีความผิดทางกฎหมาย และ31 

ควรค านึงถึงคุณภาพของยาเป็นส าคัญ 32 

๔.๓ แนวทางการก ากับดูแลตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาอาหาร 33 
คุณณัฏฐา  ณ รังษี   นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานโฆษณาอาหาร            34 

กองอาหาร น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า อาหาร คือ วัตถุทุกชนิดท่ีคน กิน อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ35 

หรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ยา คือ วัตถุท่ีมุ่ง36 

หมายส าหรับการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยข ส่วนผลิตภัณฑ์เสริม37 



๙ 
 

อาหาร คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีรับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารปกติ ซึ่งมีสารอาหาร หรือสารอื่นเป็น1 

องค์ประกอบ อยู่ในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่นซึ่งมิใช่รูปแบบอาหารปกติ 2 

ส าหรับผู้บริโภคท่ีคาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เกี่ยวกับ3 

การโฆษณาอาหารมาตรา ๔๐ , ๔๑ การโฆษณาอาหาร หมายถึง กระท าการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนเห็น4 

หรือทราบข้อความเกี่ยวกับอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามประกาศ5 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑  6 

การโฆษณา เป็นการใช้ด้านศาสตร์และศิลป์ คือการใช้ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร) 7 
ต้องมีคุณภาพ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การใช้ส่วนประกอบอาหารต้องถูกต้องตาม8 
กฎหมาย ส่วนศิลป์คือผู้ด าเนินการโฆษณา ท าส่ือ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้การท าให้เกิดช้ินงาน ดึงดูด9 
ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  10 

ลักษณะโฆษณาต้องห้าม  11 
๑. ข้อความในลักษณะท่ีไม่เป็นธรรม/ข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนร่วม 12 

- ส่วนประกอบของอาหาร/ ลักษณะหรือวิธีการบริโภค 13 
- ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม/ เส่ือมเสียในประเพณีและวัฒนธรรมอันดี 14 
- ห้ามน าบุคคลทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือท าให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลดังกล่าว              15 

มาแนะน า รับรอง หรือเป็นผู้แสดงแบบ 16 
- ไม่เสนอภาพท่ีก่อให้เกิดความรุนแรง หรือสร้างความแตกแยก หรือภาพท่ีอาจก่อให้เกิด17 

อันตราย 18 
- ห้ามใช้ข้อความท่ีเป็นการเปรียบเทียบ หรือทับถมผลิตภัณฑ์ผู้อื่น 19 

๒. เป็นเท็จหรือหลอกลวง  20 
- เป็นเท็จหรือเกินความจริง 21 
- โฆษณาเป็นยา บ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค ความเจ็บป่วย หรืออาการของโรค 22 
- สมรรถภาพทางเพศ 23 
- เป็นเครื่องส าอาง บ ารุงผิวพรรณหรือเพื่อความสวยงาม 24 
- ลดความอ้วน/ รูปร่าง /สัดส่วน 25 
- ใช้ข้อมูลอ้างอิงท่ีไม่ผ่านการประเมิน 26 
- สรรพคุณ คุณประโยชน์ของอาหาร ท่ีเห็นแล้วเช่ือได้ว่าเป็นโฆษณาท่ีเป็นเท็จ/ไม่ได้รับ27 

อนุญาต 28 
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ บัญชีหมายเลข ๑ 29 

การโฆษณาที่ไม่ต้องขออนุญาต  30 
๑. การให้ข้อมูลทางวิชาการท่ีไม่มีความเช่ือมโยงท าให้เข้าใจว่าเป็นการโฆษณาสรรพคุณของ31 

อาหารใดเป็นการเฉพาะ และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า  32 
๒. การโฆษณา เฉพาะท่ีเป็นลักษณะการโฆษณาท่ีเป็นการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร  33 

ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ บัญชีหมายเลข ๒ 34 
การโฆษณาที่ต้องขออนุญาต  35 

๑. การโฆษณาสรรพคุณตามฉลากท่ีได้รับอนุญาต 36 
๒. การโฆษณากล่าวอ้างทางโภชนาการ 37 



๑๐ 
 

๓. การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)  1 
ต้องมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รับรองการกล่าวอ้างนั้น มีการประเมินทางสุขภาพ 2 

ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีผลต่อร่างกาย สุขภาพจริงเท็จอย่างไร โดยมีการทดสอบในมนุษย์ เป็นไป3 
ตามหลักเกณฑ์การกล่าวอ้างทางสุขภาพ ซึ่งมีกระบวนการ ข้ันตอนตามล าดับ 4 

๔. การกล่าวอ้างอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากค าท่ีไม่ต้องขออนุญาต (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 5 
บัญชีหมายเลข ๓) 6 

ไม่อนุญาตให้แสดงสรรพคุณ คุณประโยชน์ของแต่ละส่วนประกอบ 7 
การเฝ้าระวังโฆษณาอาหารเกินจริง : สังเกตเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาอาหาร “ฆอ. ......./ปี พ.ศ.ท่ีอนุญาต”  8 

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานโฆษณาอาหาร 9 
๑. เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๕๖            10 
๒. อีเมล : pre.advertfood@gmail.com   11 
๓. Line Group โฆษณาอาหาร FDA-Q&A E-sub : ศึกษาข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์การขออนุญาตโฆษณา12 

อาหารผ่านระบบ e-Submission 13 
http://www.fda.moph.go.th/sites/food/pre/SitePages/E-ADS_Home.aspx 14 
 15 

 16 

ข้อคิดเห็น และเสนอแนะจากท่ีประชุม 17 
๑. การยื่นขอการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการ18 

สามารถปรึกษากลุ่มก าหนดมาตรฐาน อย.ได้ 19 
๒. หลักสูตรเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร (Health 20 

Claim) หากคณะท างานฯสนใจสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ โดยจะส่ง Link ในกลุ่มไลน์ภาค21 
ประชาชน 22 

๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนมากขึ้น 23 
เพื่อสร้างเกราะป้องกัน รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีกล้าวอ้างเกินจริงต่าง ๆ  24 

มติที่ประชุม :  25 
๑. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ส่งไฟล์วิดีโอ (เกี่ยวกับการรายงานโฆษณาผิดกฎหมายออนไลน์ ๗ ขั้นตอน) เข้า26 

ไลน์กลุ่มภาคประชาชน เพื่อให้ภาคประชาชนพิจารณา 27 
๒. ขอความร่วมมือภาคประชาชนในการตอบแบบ google form : แจ้งข้อความโฆษณาอาหารเกินจริง           28 

(ท่ีพบนอกเหนือจากค าห้ามใช้ท่ีระบุในหลักเกณฑ์โฆษณาอาหาร ปี ๒๕๖๑) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ                29 
ได้สร้างโน๊ตในกลุ่มไลน์ภาคประชาชนเรียบร้อยแล้ว 30 

๔.๔ ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( DATA SET) 31 
ฝ่ายเลขานุการ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่าการก าหนดทิศทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานให้32 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ อย. เพื่อให้ทิศทางการขับเคล่ือนงานคุ้มครองผู้บริโภคมีการบูรณาการสอดคล้อง33 
เช่ือมโยงกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในระบบออนไลน์ สถานการณ์34 
ปัญหาผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๒๒.๓๕% (อ้างอิงจากมูลนิธิเพื่อ35 
ผู้บริโภค) ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาท่ีโอ้อวดเกินจริง ส่ิงเจือปนท่ีเป็นอันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพ 36 



๑๑ 
 

และความไม่คุ้มค่า/เกินราคา การรับข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง Social media Network โดยการติดตาม1 
ผู้บริ โภคใน Social media จาก ๔ platform ท่ีมีการส่งต่อข้อมูล คือ Facebook Instagram Twitter 2 
Pantip ส่วน Line , Messenger ไม่สามารถติดตามได้ 3 

มีการวิเคราะห์โดยใช้การติดตามแบบการค้นหาค า #ยาชุด #ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก #สมุนไพร            4 
#กระท่อม กัญชง กัญชา #ครีมหน้าขาว #อาหารเสริมทางเพศ #ถั่งเช่า ภายในระยะเวลา ตุลาคม – ธันวาคม 5 
๒๕๖๓ (ไตรมาสท่ี ๑)  6 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร,กัญชา/กัญชง/กระท่อม,ถ่ังเช่า พบการ Post ๕๙,๐๐๓ ครั้ง ในช่วงเดือน7 
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ เฉล่ีย ๖๕๖ ครั้ง/วัน 8 

- Facebook : เป็นช่องทางหลักท่ีมีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วม ในการหาข้อมูล ขายของ แสดงข้อมูล9 
บิดเบือน ติดตามการท างานภาครัฐ การส่งต่อข้อมูลพบได้ทุกรูปแบบ ตามความสนใจ (อัตราการ10 
แชร์ ๑๘:๑) 11 

- Twitter : จ านวน Post น้อยกว่าช่องทางอื่น การเข้าถึงสูง จากการมีเนื้อหากระชับ ตรงใจ แสดง12 
วัตถุประวัตถุประสงค์ชัดเจน (จ ากัด ๑๔๐ ค า/โพสต์) เกิดกระแสได้ดี และโอกาสในการแชร์13 
มากกว่า (อัตราการแชร์ ๗:๑) 14 

- Instagram : ส่วนใหญ่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าส าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นช่องทางใน15 
การปรึกษา โดยเฉพาะสมุนไพรเพื่อความสวยงาม ผม เพศ ร้านค้าออนไลน์ มีภาพประกอบ 16 
(อัตราการแชร์ ๕๕:๑) 17 

- Pantip : แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการใช้ ประโยชน์รวมถึงโทษด้วย ข้อมูลและการพูดคุย 18 
ค่อนข้างกว้างขวาง มักใช้ค าว่า “พันธ์ทิพ รีวิว” (มีการเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง ๔๗๕ เรื่อง) 19 

- YouTube : น าเสนอข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลเท็จจริง และความคิดเห็นส่วนบุคคล วิดีโอในลักษณะ20 
สาธิตการใช้ (๓,๐๖๔ วิดีโอ) 21 

ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพร 22 
การ Post และการมีส่วนร่วมกับ Post ท่ี Facebook ค่อนข้างมีจ านวนมาก ช่วงเดือนพฤศจิกายน 23 

๒๕๖๓ Instagram มากกว่า Facebook เนื่องจากมีการเปิดร้านค้าใน Instagram มากขึ้น จากการมีการแพร่24 
ระบาดของเช้ือไวรัส Covid- ๑๙ ระลอก ๒ กลุ่มของค าท่ีใช้ค้นหาใน Google ท่ีน าไปสู่การค้นหาต่าง ๆ       25 
ยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กระชาย บอระเพ็ด (มากท่ีสุด) เป็นข้อจ ากัดของเครื่องมือ ดึงข้อมูลท่ี เกี่ยวข้อง26 
ท้ังหมด 27 

ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกัญชา กัญชง กระท่อม 28 
การ Post และการมีส่วนร่วมกับ Post ท่ี Facebook ค่อนข้างมีจ านวนมาก กลุ่มของค าท่ีใช้ค้นหาใน 29 

Google ท่ีน าไปสู่การค้นหาต่าง ๆ กระท่อม รองมาเป็นกัญชา กัญชง การค้นหาหากเป็นกัญชา กัญชงมีการ30 
ค้นหาท่ีค่อนข้างสูงกว่าค าท่ีถูกต้อง ซึ่งน าไปสู่ส่ิงท่ีค้นหาท่ีถูกต้อง 31 

ผลิตภัณฑ์ถังเช่า 32 
การ Post มากท่ีสุดทาง Facebook การมีส่วนร่วมกับ Post มากท่ีสุดทาง Twitter กลุ่มของค าท่ีใช้33 

ค้นหาใน Google ท่ีน าไปสู่การค้นหาต่าง ๆ ถ่ังเช่า ยิ่งยง/ถังเช่าสรรพคุณ/ถังเช่าคือ/ถังเช่าอาจารย์วิโรจน์/       34 
ถังเช่าสีทอง ท้ังนี้ พรีเซนเตอร์ มีส่วนในการขาย และ Pantip มีการพูดคุยแชร์ประสบการณ์จ านวนมาก 35 

 36 



๑๒ 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 1 
การ Post และการมีส่วนร่วมกับ Post ท่ี Facebook , Instagram เป็นหลัก กลุ่มของค าท่ีใช้ค้นหาใน 2 

Google ท่ีน าไปสู่การค้นหาต่าง ๆ ครีมหน้าขาว ครีมซอง ๗ – ๑๑ ใน Pantip มีการพูดคุยแชร์ประสบการณ์ 3 
เป็นการมี sponsor review สินค้า 4 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเพศ 5 
กลุ่มของค าท่ีใช้ค้นหาใน Google ท่ีน าไปสู่การค้นหาต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเพศ ยาปลุก6 

เซ็กส์ ยาเสียสาว เสริมอาหารท่านชาย มีการ Post ท่ี Twitter เป็นหลัก เพราะติดตามค่อนข้างยาก ส่วนการมี7 
ส่วนร่วมกับ Post ส่วนมากอยู่ท่ี Facebook (การขาย แนะน าการใช้) ๕๖% เป็นการเข้าถึงของกรุงเทพฯ และ8 
ขอนแก่น 9 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา 10 
กลุ่มของค าท่ีใช้ค้นหาใน Google ท่ีน าไปสู่การค้นหาต่าง ๆ ยาชุด ทรามาดอล ยาล้างไต ยาลูกกลอน11 

มีการ Post ท่ี Facebook , Twitter 12 

ข้อคิดเห็น และเสนอแนะจากท่ีประชุม 13 
๑. Social media แต่ละช่องทางมีกลุ่มเป้าหมาย และการใช้งานท่ีแตกต่างกัน การจัดท าข้อมูล                  14 

เนื้อหา( Content ) ต่าง ๆ ต้องอยู่ในรูปแบบท่ีต่างกัน เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างถูกต้อง 15 
๒. การพัฒนาส่ือความรู้ให้เข้าถึงผู้บริโภคจากเดิมด าเนินงานเพียงผลิตส่ือ จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์16 

บางอย่างอาจต้องด าเนินการ BUMPER ADS ใน Facebook เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น 17 
๓. อาจมีการพัฒนาเป็นการเล่าประสบการณ์ในช่องทางท่ีเป็นกระแส ณ ปัจจุบัน (CLUBHOUSE) 18 

มติที่ประชุม : รับทราบ 19 

วาระที่  ๕ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    20 
              ๕.๑ กรอบการด าเนินงาน/กิจกรรม ของคณะท างานภาคประชาชน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  21 

นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ประธานฯ ขอบคุณตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะท างานฯ                   22 
ท่ีเสียสละเวลามาประชุมเมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  เพื่อหา23 
แนวทางการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อย. หารือกรอบการด าเนินงาน/กิจกรรม ของ24 
คณะท างานภาคประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  25 

จากยุทธศาสตร์การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)                         26 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีแนวนโยบายในการด าเนินงานในประเด็นท่ีส าคัญ ๗ เรื่อง (๗ Flagship 27 
Projects)  ท้ังนี้ พันธกิจของคณะท างานภาคประชาชนสามารถสนับสนุน และมุ่งสู่ความส าเร็จของ Flagship 28 
เป็นส าคัญ ภาคประชาชนมีกรอบการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องใน Flagship ๔ : จัดการปัญหาโฆษณา และ 29 
Flagship ๕ : สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ โดยกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ30 
ใน Flagship ๔ คือ การพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบเฝ้าระวัง โดยการเช่ือมโยงข้อมูลการโฆษณา31 
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสร้างคลังค าศัพท์ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเป็นปัญหา เพื่อร่วมกันตรวจสอบและให้32 
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ผู้ด าเนินการโฆษณา ทราบ/ตรวจสอบ ได้ด้วยตนเอง ส่วน Flagship ๕ กิจกรรมท่ีจะ33 
ด าเนินการ คือ safety screening การคัดกรองผลิตภัณฑ์ เบื้องต้นด้วยตัวเอง , รายการวิทยุ “อย.กับ34 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” , การเช่ือมโยงข้อมูลความรู้ ข่าวสารร่วมกับ สคบ. (chatbot พี่ปกป้อง) และ Podcast ใน35 

https://www.facebook.com/Sponsorthailand/
https://www.facebook.com/Sponsorthailand/


๑๓ 
 

ส่วนของการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย โดยจะมีการเช่ือมโยงความร่วมมือไปสู่ direct partner ท้ัง ๓๗ 1 
หน่วยงาน และท าให้เกิด Letter of Agreement (LOA) ในการเป็นภาคีเครือข่าย ปลูกมิตรภาพในกลุ่มผ่าน2 
การศึกษาดูงานโดยการศึกษากัญชา/กัญชง โดยกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีการตั้งเป้าผลลัพธ์ท่ี3 
คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้ 4 

๑. ผู้บริโภคมีความรอบรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากระดับพื้นฐาน 5 
(baseline ปี ๒๕๖๓) และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องเหมาะสม  6 

๒. ผู้บริโภคมีความสามารถในการรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง  7 
๓. ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ลดลงร้อยละ ๓๐ จากที่ อย. ตรวจพบ 8 
๔. เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่ม9 

คณะท างานภาคประชาชน โดยเกิด (LOA) อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน มีเครือข่าย10 
สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ ให้รายการวิทยุ อย่างน้อย ๓ หน่วยงาน จ านวน ๕ ตอน 11 

๕. การร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยงาน 12 
มติที่ประชุม :  13 

๑. รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” หากหน่วยงานใดต้องการส่ือสารกับประชาชน สามารถ14 
ประสานกับฝ่ายเลขานุการเกี่ยวกับหัวข้อ/ประเด็น และนัดช่วงวัน เวลาเพื่อบันทึกบันทึกเทป15 
รายการ 16 

๒. ขอความอนุเคราะห์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ17 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สถานีวิทยุชุมชนท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. ท้ังหมด 18 
ถ่ายทอดรายการวิทยุ “อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ทุกวันพุธ ในเวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น.  19 

๓. เห็นชอบการด าเนินในกรอบการด าเนินงาน/กิจกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๗๔            20 

วาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ  21 
 การนัดหมายประชุมคณะท างานภาคประชาชน  ครั้งต่อไป วันพุธท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  22 

มติที่ประชุม  : รับทราบ 23 
 24 
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 26 
 27 
 28 
 29 
 30 

น.ส.ชลิตา  ใจสมัคร น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้จดรายงานการประชุม 
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