
รายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 1 

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ระบบออนไลน์ 2 

ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร ๑ ชั้น ๓  3 

ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 

------------------------------------------------------------- 5 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 6 

๑. นายธาราวุฒิ  สืบเชื้อ ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา 
๒. นางจุฑารัตน ์ พัฒนาทร ผู้แทนสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ประธาน 
๓. นายสุทนต์  กล้าการขาย ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด รองประธาน 
๔. ภก.ประสาท  ลิ่มดุลย์ ผู้แทนสมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย รองประธาน 
๕. น.ส.พรรณศิริ  ทรงศรีม่วง ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๖. น.ส.สภุาพร  ครุสารพิศิฐ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  
๗. นางวชิรา  ไฝเจริญมงคล ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๘. น.ส.พวงเพ็ชร์  นิธยานนท์ ผู้แทนคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
๙. ผศ.เกียรติศักดิ์  วัฒนศักดิ์ ผู้แทนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

๑๐. รศ.ดร.พัชราณี  ภวัตกุล ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๑๑. ภก.วีระศักดิ์  เจยีมอนุกูลกิจ ผู้แทนชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย 
๑๒. ภญ.อัจจิมา  เหลืองดิลก ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๑๓. น.ส.สถาพร  อารักษ์วทนะ ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 
๑๔. น.ส.สรีรโรจน์  สุกมลสันต์ ผู้แทนศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๕. ภก.ภานุโชติ  ทองยัง ผู้แทนสภาเภสัชกรรม 
๑๖. ภญ.เพ็ญศรี  จตุนิรัติศัย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๑๗. น.ส.เบญญาภา  เมธาวราพร ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๘. นางอัญชลี  แพทยานนท์ ผู้แทนสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย 
๑๙. นางขจรศรี  สีม่วง ผู้แทนสมาคมตลาดสดไทย 
๒๐. น.ส.เอ้ืองฟ้า  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. ภญ.ดร.ศิริรัตน์  ตันปิชาต ิ ผู้แทนสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
๒๖. น.ส.ชสิา วิบูลย์ชาติ ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศ

ไทย 
๒๗. นายวิชาญ  อุ่นอก ผู้แทนสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ    
๒๘. ผศ.ดร.รชา  เทพษร ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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๒๙. นายทวิช  องคเชษฐ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

๓๐. นายปริทัศน์  เทียนทอง ผู้แทนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๓๑. ภญ.บุญญวรรณ  เต็งตระกูล ผู้แทนส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
๓๒. นางวิศัลย์สิริ  ตันตระกูล ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
๓๓. น.ส.เสาวณีย์  เกตุบ ารุงพร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๔. น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๕. น.ส.ธิดารัตน์  อภิญญา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 1 

๑. ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๒. ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ 
๓. ผู้แทนชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตที่ ๔ 
๔. ผู้แทนโรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี 
๕. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
๖. ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 

ผู้เข้าร่วมประชุม 2 

๑. น.ส.สชุาดา  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  

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ  3 

 ไม่มี 4 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 5 

    รับรองรายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔                  6 

ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และไม่มีผู้ใดแจ้งขอแก้ไข  7 

มติที่ประชุม   : รับรองรายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 8 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 9 

 ๓.๑  การมอนิเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละรอบเดือนของคณะท างานฯ  10 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานภาคประชาชนครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  11 

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ (ที่ปรึกษา) ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้ให้12 

ข้อเสนอว่า คณะท างานภาคประชาชนทั้งหมด ๓๗ หน่วยงาน อยากให้ทุกหน่วยงานช่วยมอนิเตอร์การโฆษณา13 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละรอบเดือน แล้วแจ้งผลที่พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยรายงานเข้ามาในที่14 

ประชุมให้ทราบในแต่เดือน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมส่งต่อให้ ศรป.เพ่ือด าเนินการต่อไป   15 
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นางอัจจิมา  เหลืองดิลก ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 

กล่าวรายงานการเฝ้าระวังฯ ในสถานการณ์ปัจจุบันสื่อออนไลน์มีการโฆษณาเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์อาหาร2 

เสริมลักษณะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เรื่องล าไยสกัดที่โฆษณาว่าสามารถป้องกันโควิด ป้องได้จริงหรือไม่3 

เพราะในปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยม เนื่องจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไม่เพียงพอกับความต้องการ มีผลิตภัณฑ์ที่4 

ขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาแผนโบราณ และมีการน าไปแจกจ่ายที่โรงพยาบาลสนาม จึงท าให้5 

ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ อย.อนุญาต จะสามารถป้องกันและรักษาอาการที่เกิดจากการติดเชื้อ Covid-19 6 

เนื่องจากฟ้าทะลายโจรหายากมากขึ้น ควรมีแนวทางการป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ7 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้รักษาอาการ Covid-19 เนื่องจากประชาชนเกิดความกลัว มีความล าบาก และ8 

เดือดร้อนจึงมีความกังวลในเรื่องยาหรือสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาหรือป้องกันโรค 9 

เรื่องสเปรย์พ่นคอจากสารสกัดล าไย ผลิตภัณฑ์ บี ลองแกน ที่โฆษณาว่าดักจับไวรัสทุกชนิด 10 

ประชาชนให้ความสนใจและเชื่อจ านวนมาก เพราะมีการขึ้นทะเบียน อย. มีเลขสารบบ ๑๓ หลัก เป็น11 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงท าให้ประชาชนเชื่อมั่นระดับหนึ่ง ซึ่งทางลักษณะผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 12 

วิธีการใช้ไม่ควรอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน แม้ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบและ13 

ชี้แจงประเด็นดังกล่าว โดยศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์14 

สุขภาพ (ศรป.) แจ้งว่าเป็นข่าวปลอม ผลิตภัณฑ์ บี ลองแกน สเปรย์ ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 15 

ซึ่งปริมาณในส่วนประกอบที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถป้องกันไวรัสเกาะในช่องปาก และโพรงจมูก หรื อป้องกัน16 

ภูมิแพ้ หรือฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย และลดการอักเสบในช่องปากตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด  ในนาม17 

คณะท างานภาคประชาชนเสนอให้ อย. เพิกถอนเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย  18 

น.ส.สรีรโรจน์  สุกมลสันต์   ผู้แทนศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 19 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน เกี่ยวกับสเปรย์พ่นคอจากสารสกัดล าไย มีการขึ้นทะเบียนจาก อย.20 

หรือไม่  หรือเป็นงานวิจัย เนื่องจากมีการน าไปแจกสถานพยาบาลต่าง ๆ บุคคลากรผู้แจกหวังดี อยากให้ทาง 21 

อย.ช่วยตรวจสอบ ด้วย 22 

น.ส.สุภาพร  ครุสารพิศิฐ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันทางกรมฯ ได้เปิดพ้ืนที่23 

ส าหรับการชี้แจงข่าวปลอม (Fake News) ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ Covid-19 จ านวนมาก ซึ่งล่าสุดมีการ24 

ชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องสเปร์ยฉีดป้องกันไวรัส โดยชี้แจงไปตามช่องทางต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้น25 

ยังมีเรื่องการสูดดมไอน้ าสมุนไพร ทางกรมประชาสัมพันธ์  มีเจ้าหน้าที่ดูแล Page ท าหน้าที่จัดการกับข้อมูล26 

ข่าวปลอม โดยแก้ไขให้ถูกต้องและเผยแพร่อย่างรวดเร็ว  27 

ส่วนเรื่องของข่าวที่เป็นกระแสเกี่ยวกับการปลุกเสกฟ้าทะลายโจรแจก ทางไปรษณีย์ และมีการ28 

เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ว่า “หลวงพ่อแดง ได้โขลกใบฟ้าทะลายโจรเป็นปฐมฤกษ์ และศิษยานุศิษย์บรรจุ29 

ผงฟ้าทะลายโจรลงแคปซูล แพ็คใส่ถุงซิปล็อก ถุงละ 50 เม็ด ใส่ในซองพัสดุ” มีข้อเท็จจริงอย่างไร  30 

ภก.ภานุโชติ  ทองยัง  ผู้แทนสภาเภสัชกรรม ได้ให้ข้อมูลการปลุกเสกฟ้าทะลายโจรแจก ของ31 

หลวงพ่อแดงทางไปรษณีย์ เนื่องจากเป็นวัดในเขตจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ มีการ32 

ด าเนินการสอบถามซึ่งทางวัดมีการสนับสนุนเป็นสมุนไพรที่ไม่ใช่แคปซูล ซึ่งการปลุกเสกไม่ได้เจตนาในการ33 

มอมเมา ในสถาการณ์ปัจจุบันประชาชนต้องการขวัญและก าลังใจ หลวงพ่อที่ท าการปลุกเสกเป็นเป็นพระ34 

นักพัฒนาท่านหนึ่ง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวไม่ได้ท าเพ่ือการพาณิชย์ และไม่มีวัตถุประสงค์ในการโฆษณา  35 
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การเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ อาจมีการแต่งเติมข้อความ ขยายความให้ดูน่าสนใจ               1 

สะดุดตา เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยอยากเข้าไปอ่าน อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานใดมีข้อมูลเพ่ิมเติม หรือมี2 

ข้อมลูที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถแจ้งและส่งให้ทางสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพ่ือด าเนินการตรวจสอบให้อีกครั้ง  3 

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้จัดท า googlefrom ไว้ส าหรับให้คณะท างานภาค4 

ประชาชนทุกท่าน รายงานผลการเฝ้าระวังฯ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมข้อมูลและแจ้ง5 

ไปยัง ศรป.  6 

ภก.วีระศักดิ์  เจียมอนุกูลกิจ  ผู้แทนชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 7 

หากเป็นไปได้ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานไปที่ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย  เพ่ือให้ทาง8 

ชมรมฯ ประสานไปยังพื้นท่ีจังหวัดที่รับผิดชอบ เพราะหากเป็นการโฆษณาท่ีสร้างความเสียหาย การด าเนินการ9 

ตามกระบวนการราชการ อาจไม่ทันกับสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงความรวดเร็วในการตรวจสอบ10 

ข้อเท็จจริง หากสามารถลดเวลา และขั้นตอนต่าง ๆ ได้ จะท าให้การด าเนินงนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและ11 

ทันท่วงทีมากข้ึน 12 

ภก.ประสาท  ลิ่มดุลย์ รองประธานฯ กล่าวว่า ทางผู้อ านวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ13 

ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ก าลังด าเนินการเกี่ยวกับข่าวปลอมที่14 

เกิดขึ้น ซึ่งข่าวปลอมที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจ านวนมาก หากผู้แทนคณะท างานภาคประชาชนพบปัญหาข่าวปลอม 15 

หรือการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงสามารถรายงานเข้ามายังฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือท าการรวบรวมข้อมูลและส่ง16 

ต่อไปยัง ศรป. เพื่อด าเนินการต่อไป  17 

การเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของแต่ละหน่วยงานสามารถแจ้งไปที่ ฝ ่าย18 

เลขานุการฯ ได้โดยตรง ทั้งทางไลน์และ google from ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของ19 

ผู้รายงาน ฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานแจ้ง ไปยัง ศรป. เพ่ือด าเนินการต่อไป และจะ20 

น าข้อมูลความคืบหน้ามารายงานในที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง ดังนั้นการเฝ้าระวังฯ ไม่จ าเป็นต้องรอรายงานใน21 

ที่ประชุมเท่านั้น สามารถรายงานได้ทันทีที่พบเห็นผ่านช่องทางไลน์ และ google from 22 

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงาน ภญ.อัจจิมา  เหลืองดิลก             23 

ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม24 

เกี่ยวกับสเปรย์พ่นคอจากสารสกัดล าไย ที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริม และท าบันทึกให้25 

ประธานฯ เสนอถึงเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 26 

 ๓.๒  การติดตามผลการรายงานการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 27 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวรายงานว่า จากการประชุม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 28 

๒๕๖๔ คุณสถาพร อารักษ์วทนะ ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานเรื่องที่มีการ  29 

เฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรรักษาโควิดได้ ซึ่งกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง และได้มีการ30 

รายงานผลการเฝ้าระวังดังกล่าว ไปยังศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ31 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) แต่ยังไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของการรายงานผลได้นั้น  ทั ้งนี ้ฝ ่าย32 

เลขานุการฯ ได้ประสานงานเรื่องดังกล่าวเรียบร้อย ซึ่งทาง ศรป. รายงานว่าได้ด าเนินการแจ้งผลกลับไปยังคุณ33 

สถาพร เรียบร้อยแล้ว 34 

มติที่ประชุม   : ที่ประชุมรับทราบ 35 
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วาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 1 

 ๔.๑  ความร่วมมือของคณะท างานภาคประชาชนในการร่วมผลิตรายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” 2 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ขอบคุณในความร่วมมือของหน่วยงาน3 

คณะท างานภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก4 

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ และผู้ด าเนิน5 

รายการ จ านวน ๒ ตอน ได้แก่ ๑.กินยาให้ถูกวิธี ลดอันตรายสบายกาย สบายใจ ออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๓ 6 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒.กัญชง พืชเศรษฐกิจไทย ออกอากาศเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นอกจากนั้นยังได้รับ7 

ความร่วมมือจากมูลนิธิเพ่ือการสร้างมาตรฐานอาหาร สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ จ านวน ๒ ตอน ได้แก่                  8 

๑.ปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายให้ปลอดภัยในยุคโควิด ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒.การเปลี่ยน9 

สไตล์การกินอาหาร เพ่ือลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ออกอากาศในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หากมี10 

หน่วยงานใดต้องการสนับสนุน เผยแพร่ความรู้สามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการฯ ประสานเรื่องที่จะเผยแพร่               11 

วัน เวลา ได้ที่คุณกมลวรรณ อินต๊ะพันธุ์ 12 

มติที่ประชุม   : ที่ประชุมรับทราบ 13 

 ๔.๒  การประเมินผลรายการวิทยุ “ อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ”   14 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวรายงานผลการออกอากาศรายการวิทยุฯ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม – ๑๔ 15 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๘ ตอน สามารถจ าแนกตามผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้ 16 

๑.  ผลิตภัณฑ์อาหาร  ๗   ตอน 17 

๒. ผลิตภัณฑ์ยา   ๖   ตอน 18 

๓. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  ๕   ตอน 19 

๔. ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย  ๑   ตอน 20 

๕. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ๓   ตอน 21 

๖. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์  ๒   ตอน 22 

๗. กัญชา/กัญชง   ๓   ตอน 23 

๘. การร้องเรียน (ศรป.)  ๑   ตอน 24 

 25 

ซึ่งมีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการฯ ทั้งหมด ๔ ช่องทาง คือ  26 

๑. Facebook : FDAThai  ๑๓   ตอน 27 

๒. YouTube : FDAThai  ๑๓   ตอน 28 

๓. YouTube : Chorsasard  ๒๗   ตอน 29 

๔. Website : Chorsasard  ๒๗   ตอน  30 

 31 

ซึ่งแต่ละช่องทางมีผู้รับชม (View) แตกต่างกัน สามารถเปรียบเทียบการเข้าถึงของประชาชนระหว่าง 32 

YouTube : FDAThai และ YouTube, Website : Chorsasard สรุปผลได้ดังนี้  33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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จากการออกอากาศรายการวิทยุฯ ที่ผ่านมา จ านวน ๒๗ ตอน ไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสนุกท้าย12 

รายการฯ ซึ่งอาจเกิดจากช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับฟังวิทยุ เนื่องจากการ13 

เข้าถึงเพจ Facebook : fdapeople เป็นไปได้ยาก ทางฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ เสนอแนะการปรับเปลี่ยน14 

ช่องทางร่วมสนุกจากช่องทางเพจ Facebook : fdapeople เป็นการร่วมสนุกผ่าน YouTube : FDAThai โดย15 

คัดเลือก Comment ใน YouTube เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย  16 

มติที่ประชุม   :  ที่ประชุมรับทราบ 17 

๔.๓ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี พ.ศ.๒๕๖๔  18 

ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะมีการจัด19 

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปี พ.ศ.๒๔๖๔ (FDA 20 

Health Literacy Conference) ในวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 21 

กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  จะเป็นเวทีงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับภาคประชาชน ๒ ส่วน 22 

ดังนี้  23 

๑. อภิปราย FDA Aliance (แนวทางการบูรณาการงานความร่วมมือ สู่งานตามภารกิจของหน่วยงาน)24 

ซึ่ ง ได้ เชิญ คณะท างานภาคประชาชนเป็นผู้ ร่ วมอภิปราย ได้แก่  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  25 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาองค์กรผู้บริโภค หรือผู้แทน ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประธาน26 

คณะท างานภาคประชาชนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้ บริโภคด้านสุขภาพ 27 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 

๒. อภิปราย รู้เท่าทัน โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้เชิญ คณะท างานภาคประชาชนเป็น              29 

ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจเพ่ือสังคม ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการ30 

กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) หรือผู้แทน ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค หรือผู้แทน 31 

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ โดยมีเภสัชกรธีรชัย  เรืองบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น32 

ผู้ด าเนินรายการ 33 

โดยขอประชาสัมพันธ์ และเชิญคณะท างานภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน34 

เรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปี พ.ศ.๒๔๖๔ ในวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งทาง35 

คณะท างาน ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานตาม Link : https://www.fdahealthliteracyconference2021.com/ 36 

https://www.fdahealthliteracyconference2021.com/
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หรือ QR Code ที่ทางฝ่ายเลขานุการฯ ส่งให้ในกลุ่ม Line ภาคประชาชน การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ 1 

(FDA Health Literacy Conference) มีเป้าหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์2 

สุขภาพ รวมถึงปัญหาด้านการโฆษณา Media Literacy และความร่วมมือของเครือข่าย ซึ่งไม่จ ากัดจ านวน3 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 4 

มติที่ประชุม   :  ที่ประชุมรับทราบ 5 

๔.๔ ชุดค าถามในการตรวจสอบคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพใน Application Line  : FdaPeople   6 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานฯ การสร้างเครื่องมือ Line OA 7 

ภายใต้ชื่อ FdaPeople ซึ่งไลน์เป็นลักษณะกึ่ง AI ไม่ใช่ระบบ AI ทั้งหมด เป็นระบบ Line OA เป็นการ8 

ตอบสนอง รวบรวมและมีการพัฒนาแถบเครื่องมือที่จะน าเข้ามาใช้ ทั้งหมด ๖ เครื่องมือ ซึ่งภายในวันที่ ๓๐ 9 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ จะเปิดให้ใช้บริการทุกคนสามารถ เพ่ิมเพ่ือนและเข้าใช้งานได้ 10 

ค าถามในการตรวจสอบคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน Product Safety Screening เพ่ือเป็น11 

การตรวจสอบความเสี่ยงเบื้องต้น โดยแบ่งความเสี่ยงระดับสีเขียว สีเหลือง และสีแดงความเสี่ยงระดับสูงจะมี12 

ปุ่มส าหรับการกดร้องเรียนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ โดยส่งตรงไปที่อีเมล์ของศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ13 

ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท า14 

ค าถามในการตรวจสอบคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น และส่งไปยังกองผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบ15 

แต่ละค าถามที่จะใช้คัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 16 

๑. กลุ่มอาหาร : ผลิตภัณฑ์อาหาร  17 

๒. กลุ่มอาหาร : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  18 

๓. กลุ่มเครื่องส าอาง : ครีม/เคร่ืองประทินผิว 19 

๔. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 20 

๕. กลุ่มสมุนไพร : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 21 

๖. กลุ่มยา : ผลิตภัณฑ์ยา  22 
 23 

ที่ประชุมให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขว้าง สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 24 

๑. รายละเอียดข้อค าถามค่อนข้างเยอะ ผู้ที่สามารถตอบค าถามได้ต้องมีความรู้ระดับหนึ่ง ควร25 

ปรับค าถามให้กระชับ เข้าใจง่ายมากข้ึน และควรมีการยกตัวอย่างเพ่ือให้ผู้ตอบค าถามเข้าใจ26 

ประเด็นมากขึ้น 27 

๒. การคัดกรองผลิตภัณฑ์เบื้องต้น สามารถใช้ค าจ ากัดความของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ หากมี28 

ความหมายนอกเหนือจากค าจ ากัดความนั้น ๆ ถือเป็นการโฆษณาเกินจริง 29 

๓. ควรเป็นค าถามท่ีสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างง่าย ใช้ภาษาท่ีสั้น ๆ เข้าใจง่าย  30 

๔. ควรเป็นค าถามที่เป็นการตั้งข้อสังเกตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่บิดเบือนภาษาท าให้31 

เข้าใจผิดได ้ 32 

มติที่ประชุม   :  ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ  33 

๑. ปรับรายละเอียดข้อค าถามให้กระชับ เข้าใจง่าย ไม่เน้นทฤษฎีเกินไป 34 

๒. มีการยกตัวอย่างเพ่ือให้ผู้ใช้งานเข้าใจมากข้ึน 35 

 36 

 37 
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วาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    1 

Application Line  : FdaPeople 2 

๕.๑ Rich Menu ใน Application Line  : FdaPeople 3 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เนินการจัดท าแถบเครื่องมือที่จะน าเข้ามาใช้ ทั้งหมด ๖ เมนู ได้แก่                      4 

๑. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (เชื่อมโยงไปถึงข้อค าถามในการตรวจสอบคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ)  ๒. คลังข้อมูล5 

ความรู้เครือข่าย (รวบรวมความรู้ทุกหน่วยงาน ภายใต้คณะท างานภาคประชาชน)  ๓. ผลงานด้านสื่อของภาค6 

ประชาชน เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน และยังมีโรงเรียนลดเค็มที่พัฒนาร่วมกันซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ในปี 7 

พ.ศ.๒๕๖๔ การร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะ Link ไปยัง google from ๔. ร้องเรียน8 

โฆษณา  ทั้งนี้อีก ๒ เมนู ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอในที่ประชุมเป็น ๕. เช็กเลข อย. (สามารถตรวจสอบ9 

เบื้องต้นได้ทันที)  ๖. ข่าวประชาสัมพันธ์ และได้ออกแบบเมนูเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

ซึ่งขอให้ทางคณะท างานภาคประชาชนพิจารณาแถบเมนูและการออกแบบเมนูใดเหมาะสม และ19 

ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุด  20 

ที่ประชุมให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขว้าง สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 21 

๑. ในที่ประชุมให้คะแนนแบบที่ ๑ เนื่องจากแบบการ์ตูนช่วยลดความเครียด มีรูปแบบน่าสนใจ22 

มากขึ้น  23 

๒. ควรปรับรูปแบบให้มีความชัดเจนในแต่ละเมนู เช่น สีพ้ืนหลังและแถบเครื่องมือ ไม่ควรใช้24 

โทนสีเดียวกัน เพราะมีความกลมกลืน ไม่ชัดเจน  25 

๓. ตัวอักษรมีขนาดเล็ก อาจท าให้มองเห็นไม่ชัดเจน ควรปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น 26 

๔. แถบเมนูที่ ๓ ผลงานคณะท างานภาคประชาชน มีขนาดเล็ก ไม่โดดเด่น ควรปรับให้มีขนาด27 

ใหญ่ขึ้น โดยในเมนูนี้จะ 28 

๕. การเรียงล าดับความส าคัญในแต่ละเมนู อาจปรับแถบเครื่องมือที่ส าคัญให้มีขนาดใหญ่กว่า29 

เมนูอ่ืน 30 

มติที่ประชุม   :  ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ  31 

๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับแถบเครื่องมือทั้ง ๖ ดังนี้  32 

- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์  33 

- คลังข้อมูลความรู้เครือข่าย                34 

- ผลงานด้านสื่อของภาคประชาชน  35 

- ร้องเรียนโฆษณา   36 

- เช็กเลข อย.  37 

- ข่าวประชาสัมพันธ์ 38 

แบบที่ ๑ แบบที่ ๒ 



9 
 

๒. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรูปแบบเมนู แบบที่ ๑ ลายการ์ตูน เพ่ือดึงดูดความสนใจ น่าใช้งาน 1 

และลดความเครียดของผู้ใช้งาน 2 

๓. ปรับรูปแบบให้มีความชัดเจน ทั้งด้านของตัวอักษร ปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และแถบ3 

เครื่องมือ โทนสีที่ใช้ให้มีการแบ่งเขตเขตแต่ละเมนูให้ชัดเจน 4 

๔. แถบเมนูที่ ๓ ผลงานคณะท างานภาคประชาชน สามารถเชื่อมโยงไปได้๒ ช่องทาง คือ 5 

website คณะท างานภาคประชาชน และโรงเรียนลดเค็ม 6 

 ๕.๒ ชุดค าถามในการตรวจสอบคัดกรองข่าวปลอมผลิตภัณฑ์สุขภาพ  7 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอในที่ประชุมว่า นอกจากจะมีชุดค าถามในการตรวจสอบคัดกรอง8 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน Application Line : FdaPeople แล้ว  เสนอให้มีชุดค าถามในการตรวจสอบคัดกรอง9 

ข่าวปลอมผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ิมเติมอีก 10 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมเห็นชอบ 11 

        ๕.๓  คลังความรู้ภาคประชาชน 12 

  ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอแถบเครื่องมือที่ ๒ คลังข้อมูลความรู้เครือข่าย จะเป็นการน าเสนอคลัง13 

ความรู้ของเครือข่ายคณะท างานภาคประชาชน ทั้งหมด ๓๗ หน่วยงาน ขอความร่วมมือหน่วยงานคณะท างาน14 

ภาคประชาชน ที่สามารถส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถส่งแหล่งข้อมูล 15 

(source) หรือ Link ให้ไดภ้ายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 16 

นางจุฑารัตน์  พัฒนาทร ประธานฯ ให้ความคิดเห็นว่า การน าความรู้ไปเผยแพร่ ควรมีการคัดกรอง17 

ข้อมูลความรู้จากคณะกรรมการก่อนน าไปเผยแพร่ในระบบ เนื่องจากข้อมูลความรู้ต้องมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง18 

เป็นประเด็นข่าวสาร ความรู้ที่น่าสนใจ  19 

น.ส.พวงเพ็ชร์  นิธยานนท์ ผู้แทนคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  20 

ให้ความคิดเห็นว่า เป็นความคิดที่ดี ซึ่งเป็นการแบ่งปันความรู้ออนไลน์ knowledge sharing ออกออกไปใน21 

นามของคณะท างานภาคประชาชน ช่วงแรกต้องให้ผู้ใช้งานที่เข้ามาดูแล้วตระหนักถึงความรู้ที่มีประโยชน์  ซึ่ง22 

แต่ละหน่วยงานก่อนส่งข้อมูลต้องมีการตรวจสอบระดับนึง โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งข้อมูลไปยังฝ่ายเลขานุการ23 

ฯ รวบรวมเพ่ือน าเสนอประธานฯ คัดเลือกข้อมูลที่น่าสนนใจ หลังจากนั้น อาจมีการคัดกรองน้อยลง ควรเสนอ 24 

ภายใน ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  25 

รศ.ดร.พัชราณี  ภวัตกุล  ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การให้ความรู้มี26 

หลายรูปแบบทั้งในรูปแบบงานวิจัย บทความ INFOGRAFIC ทางหน่วยงานมีผลงานของนักศึกษา ซึ่งอยู่ใน27 

รูปแบบของ INFOGRAFIC เป็นการให้ความรู้อย่างง่าย เข้าใจง่าย จะสามารถเผยแพร่หรือเชื่อมต่อกับคลัง28 

ความรู้ได้อย่างไร 29 

น.ส.ชิสา วิบูลย์ชาติ  ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย การ30 

คลิก Link โดยปกติของระบบจากหน้าหลักไปสู่หน้า Browser ที่ได้ท าการเชื่อมไว้ จะไม่มีปุ่มให้กดย้อนกลับ31 

ไปสู่หน้าหลักได้ ควรพัฒนาระบบให้มีปุ่มส าหรับการคลิกย้อนกลับไปสู่หน้าหลักได้ เพ่ือความสะดวกในการใช้32 

งาน 33 

ฝ่ายเลขานุการฯ เบื้องต้นได้ออกแบบระบบให้เป็นการกด Link out ออกไปยังหน่วยงานนั้น ๆ 34 

ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีข่าวสาร งานวิจัย ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบทความ INFOGRAFIC หรือ   35 

อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่มีอยู่แล้วตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน แต่อยู่ภายใต้บริบทของหน่วยงานนั้น ๆ โดย36 

ทางฝ่ายเลขานุการฯ ต้องการเชื่อมต่อ Link ในรูปแบบของ Link out เพ่ือเชื่อมต่อไปยัง website หน่วยงาน37 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_thTH953TH953&sxsrf=ALeKk00Oydx8HmWl6U0r1X_vrZ5-ogwzug:1627376570036&q=source&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiEmf2S8oLyAhXC6XMBHbG6DjgQkeECKAB6BAgBEDU
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ที่ได้ท าการส่งข้อมูลเป็นคลังความรู้ของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งการให้กด Link out เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล และ1 

เป็นการติดตามพฤติกรรมการผู้ใช้งานทั้งด้านความสนใจในเนื้อหาข้อมูล การดาวน์โหลดผลงานต่าง ๆ 2 

สามารถน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล เพ่ือท าการพัฒนาต่อยอดได้ 3 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แต่ละหน่วยงานที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลในคลังความรู้ 4 

ควรมีกรองข้อมูล ความรู้ ให้มีความถูกต้องก่อนน าไปเผนแพร่ เพ่ือให้ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะมีความ5 

น่าเชื่อถือ พร้อมส่งข้อมูลไปยังฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวม6 

น าเสนอประธานฯ คัดเลือกข้อมูลที่น่าสนใจ  7 
 8 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  9 

 ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะท างานภาคประชาชน   10 

ฝ่ายเลขานุการฯ ก าหนดการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ 11 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting   12 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 13 

๖.๒ สมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปัจจุบัน 14 

น.ส.สถาพร  อารักษ์วทนะ  ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กล่าวเกี่ยวกับสถนการณ์ Covid-19 ใน15 

ปัจจุบัน ทาง อย.ยังไม่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยยับยั้งเชื้อ                     16 

Covid-19 และมีผลการรักษาเท่ากับยาฟาวิพิราเวียร์ ในปัจจุบันประชาชนเข้าไม่ถึงยา เนื่องจากมีการกว้านซื้อ17 

ยาจ านวนมาก ทั้งที่มีประกาศจากคณะกรรมการพัฒนายาแห่งชาติ ก าหนดราคากลางยา ประจ าปี ๒๕๕๘ 18 

เป็นราคาควบคุม ตามท้องตลาดขายเกินราคาที่ก าหนด ท าให้ประชาชนเข้าไม่ถึง หน่วยงานภาครัฐควร                      19 

มีมาตราการเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานที่ก ากับเรื่องราคา เพ่ือท าให้เกิดสมดุลแล้วจะสามารถช่วยชีวิตคนได้เยอะ 20 

นายสุทนต์  กล้าการขาย รองประธานฯ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร                     21 

ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ทางภาครัฐมีมาตรการให้คนงดเดินทางให้มากที่สุด เพ่ือ22 

เป็นการหยุดการแพร่เชื้อ ในระยะเวลา ๑๔ วัน หากไม่มีอาการ หรือไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใด ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้23 

ยาหรือสมุนไพรใดๆ ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดี หากมีอาการหรือตรวจพบเชื้อควรหาหมอ ไม่ควรคิดเอาเอง 24 

หรือหายาหรือสมุนไพรชนิดต่าง ๆ รักษาได้ ไม่อยากให้ตระหนกมากเกินไป 25 

นางธาริณี  ศรีเรือนทอง ผู้แทนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในปัจจุบันสมุนไรฟ้าทะลาย26 

โจรขาดตลาด ไม่มีจ าหน่าย แต่ผู้ขายแนะน าให้ซื้อกระชายขาวแทน ซึ่งบอกสรรพคุณว่าสามารถป้องกัน 27 

Covid-19 ได้ และขายในราคาที่สูง อยากให้ อย.ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสรรพคุณต่าง ๆ ของสมุนไพร                28 

ให้ประชาชนทราบถึงสรรพคุณของสมุนไพรนั้น ๆ 29 

นายวิชาญ  อุ่นอก  ผู้แทนสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ  เสนอให้คณะท างานภาคประชาชนท า30 

สื่อสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น Presentation , Animation หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ประชาชนเข้าถึงง่าย ท าเกี่ยวกับเรื่อง31 

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร เช่น สรรพคุณ ข้อควรระวัง การบริโภคที่ถูกต้อง ผลิตเป็นผลงานในนามคณะท างาน32 

ภาคประชาชน เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบข้อมูลที่ถูกต้อง  33 

ภก.ประสาท  ลิ่มดุลย์ รองประธานฯ สมุนไพรฟ้าทะลายโจรสามารถสรุปได้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 34 

๑. เรื่องการก าหนดราคา ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเชิญผู้อ านวยการกองสมุนไพร (อย.) ประชุมปรึกษา35 

เรื่องการควบคุมราคา 36 
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๒. ความต้องการสมุนไพรฟ้าทะลายโจรของประชาชน ในสถานการณ์ปัจจุบันสมุนไพรฟ้าทะลายโจร                     1 

มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เนื่องจากความตระหนกของประชาชน ท าให้เกิด2 

ช่องว่างในการขึ้นราคา ซี่งเป็นกลไกการตลาด 3 

๓. สมุนไพรฟ้าทะลายโจรแต่ละยี่ห้อ มีสารส าคัญที่ชื่อว่า Andrographolide ในปริมาณที่แตกต่างกัน                     4 

ซึ่งไม่ได้ระบุในฉลาก และค่อนข้างมีปัญหาในการบริโภค เพราะหากจะใช้ฟ้าทะลายโจรให้ได้ผลต้องมี5 

สารส าคัญดังกล่าวในปริมาณที่ก าหนด (สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก นพ.สันต์  ใจยอดศิลป์                 6 

ซึ่งเขียนไว้น่าสนใจ อ่านง่ายอย่างเป็นเรื่องราว) ระดับความเจ็บป่วยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการรักษา ผู้ป่วย7 

กลุ่มสีเขียวกินแล้วหาย น าไปบอกต่อ ๆ กัน ท าให้เกิดความต้องการมากขึ้น 8 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๓ การแจ้งรายงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 10 

นางวิศัลย์สิริ  ตันตระกูล ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า เนื่องจากใน11 

ปัจจุบันมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงแอบแฝงตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งเป็น12 

ปัญหาและไม่สามารถจัดการปัญหาได้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพ่ือไม่ท าให้13 

ประชาชนเกดิความเข้าใจผิด และหลงเชื่อโฆษณา ท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย 14 

น.ส.พรรณศิริ  ทรงศรีม่วง  ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงานว่า 15 

หากองค์กร หรือบุคคลใด พบข้อมูลการโฆษณาที่ ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย สามารถท าหนังร้องเรียนไปยัง16 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือท าการตรวจสอบ website ดังกล่าวได้ หรือติดต่อสายด่วน ๑๒๑๒ 17 

ซึ่งโดยปกติการรับเรื่องร้องเรียนต้องท าเป็นหนังสือร้องเรียน ขั้นแรกต้องมีการแจ้งความ website ที่สร้างความ18 

เดือดร้อนให้ประชาชนอย่างไร ซ่ึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการภายใต้ พรบ.คอมพิวเตอร์ 19 

และภายใต้กฎหมาย ไม่สามารถระงับ website ใด ๆ ได้เนื่องจากการระงับต้องใช้ค าสั่งศาล ส่งไปยัง             20 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการด าเนินการระงับ website และต้องมีการส่งหลักฐานความผิดของ website                    21 

นั้น ๆ ว่าผิดอย่างไร ตามกฎหมายฉบับไหน มาตราใดเพ่ือน าไปประกอบการระงับ website 22 

นายทวิช  องคเชษฐ  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ23 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ทางหน่วยงานมีเครื่องมือที่ใช้ดักฟังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย24 

ผิดกฎหมาย ซึ่งเครื่องนี้ช่วยลดจ านวนบุคคลากรที่ต้องปฏิบัติงานและมีการบันทึกข้อความไว้ หากมีความผิด25 

จริงสามารถน าไปด าเนินคดีได้ 26 

ภก.ประสาท  ลิ่มดุลย์ รองประธานฯ มอบฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูลให้คุณสุทนต์                27 

กล้าการขาย  ช่วยน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อช่อสะอาด เป็นการส่งเสียงซ้ าๆ เสียงเหล่านี้ เป็นเสียงที่28 

หลายส่วนพยายามท า ต้องช่วยกัน  29 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคุณสุทนต์  กล้าการขาย เพ่ือรวบรวมน า30 

ข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 31 

 32 

 33 

 34 

น.ส.ชลิตา ใจสมัคร 
ผู้จดรายงานการประชุม 

น.ส.กมลวรรณ อินต๊ะพันธุ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 35 


