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รายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน คร้ังที่ ๕/๒๕๖๔ 1 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ระบบออนไลน ์2 

ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร ๑ ชั้น ๓  3 

ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 5 

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. น.ส.งามพิศ  สิตภาหุล 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. นายธรรมรัตน์  ขาวมะลิ ผู้แทนโรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี 
๑๕. น.ส.สรีรโรจน์  สุกมลสันต์ ผู้แทนศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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.เอ้ืองฟ้า  เวชวิมล ผู้แทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน 
๒๒. น.ส.เจนกิจ  นัดไธสง ผู้แทนสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒๓. น.ส.ปภาดา  อมรนุรัตน์กุล ผู้แทนสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 
๒๔. น.ส.มุกดา  โจวตระกูล ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย  
๒๕. นางธาริณี  ศรีเรือนทอง ผู้แทนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
๒๖. นางวารุณี  ธนวานิช ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 
๒๗. ภญ.ดร.ศิริรัตน์  ตันปิชาต ิ ผู้แทนสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
๒๘. ผศ.ดร.อาณดี  นิติธรรมยง ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 
๒๙. นายวิชาญ  อุ่นอก ผู้แทนสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ    
๓๐. ผศ.ดร.รชา  เทพษร ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
๓๑. นายทวิช  องคเชษฐ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



๒ 
 

๓๒. นายปริทัศน์  เทียนทอง ผู้แทนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๓๓. ภญ.บุญญวรรณ  เต็งตระกูล ผู้แทนส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
๓๔. นางวิศัลย์สิริ  ตันตระกูล ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
๓๕. ภก.เลิศชาย  เลิศวุฒ ิ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและเลขานุการ 
๓๖. น.ส.เสาวณีย์  เกตุบ ารุงพร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๗. น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๘. น.ส.ธิดารัตน์  อภิญญา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 1 

๑. ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ 
๒. ผู้แทนชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตที่ ๔ 
๓. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 2 

๑. น.ส.วรัตมา ลู่ทางเจริญ  สมาคมผู้ค้าปลีกไทย   
๒. น.ส.สชุาดา  ถนอมชู กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๓. น.ส.นันทิยา  ถวายทรัพย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๔. น.ส.ภควดี  เจริญทิพย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๕. น.ส.ชลิตา  ใจสมัคร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
๖. น.ส.กรัตเพชร  วงษ์ชารี กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 3 

 ไม่มี  4 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 5 

 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ซึ่งฝ่าย6 

เลขานุการได้จัดส่งให้คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่ง น.ส.พรรณศิริ ทรงศรีม่วง แจ้งขอแก้ไขรายงานการ7 

ประชุม หน้า ๑๑ ระหว่างบรรทัดที่ ๑๕ - ๒๒ ดังนี้ น.ส.พรรณศิริ  ทรงศรีม่วง ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ8 

เศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงานว่า หากองค์กร หรือบุคคลใด พบข้อมูลการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องหรือผิด9 

กฎหมาย สามารถท าหนังสือร้องเรียนไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าการตรวจสอบ website 10 

ดังกล่าวได้ หรือติดต่อสายด่วน ๑๒๑๒ โดยปกติการรับเรื่องร้องเรียนต้องท าเป็นหนังสือร้องเรียน ขั้นแรกต้อง11 

มีการแจ้งความ website ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างไร ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ12 

สังคม ด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และภายใต้กฎหมาย ไม่สามารถระงับ website ใด ๆ ได้13 

เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายต้องใช้ค าสั่งศาล ส่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยในการ14 

ด าเนินการระงับเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายต้องมีการส่งหลักฐานความผิดของ website นั้น ๆ ว่าผิดอย่างไร ตาม15 

กฎหมายฉบับไหน มาตราใด ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือน าไปประกอบกับการระงับการ16 

เผยแพร่เว็บไซต์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด 17 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  ตามทีม่ีการแก้ไข   18 
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๓ 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 1 

 ๓.๑   การมอนิเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละรอบเดือนของคณะท างานภาคประชาชน  2 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คุณวิศัลย์ศิริ ตันตระกูล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข3 

กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคยู-วัน ทางเฟซบุ๊กชื่อ หมอเส็ง ศูนย์ออนไลน์ 4 

โดยมีข้อความ ว่า CO-U1 (โค-ยูวัน) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สูตรเฉพาะตราหมอเส็ง มีส่วนผสมของ “กระชาย5 

ขาว” ที่มีผลงานวิจัยว่ามีสาร Pandulatin A และ Pinostrobin สามารถท าหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของ6 

ไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโควิด ๑๙ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับทางศูนย์จัดการ7 

เรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)   ซึ่ง ศรป. แจ้งว่ากรณี8 

ดังกล่าว ศรป. ได้รับแจ้งเช่นกัน  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียน แต่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ9 

เกินจริง ซึ่งเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย จึงได้ด าเนินการตามกฎหมาย รวมถึงทาง ศรป. ได้จัดท าเป็นข่าว10 

ปลอม (Anti - Fake News) และเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าไม่จริงและไม่ควรแชร์ข้อมูลดังกล่าว11 

ต่อด้วย 12 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบให้คณะท างานภาคประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลการพบเห็นการ13 

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพมาที่ฝ่ายเลขานุการฯ โดยตรงได้อีกช่องทางหนึ่ง  โดยไม่จ าเป็นต้องรอการรายงานในที่14 

ประชุม 15 

 ๓.๒   ความคืบหน้าการด าเนินงานเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของคณะท างานภาค16 

ประชาชน  17 

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๑ 18 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการกล่าวถึงปัญหาการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ในลักษณะอวดอ้าง19 

สรรพคุณเกินจริง ส่งผลให้ประชาชนสนใจและหลงเชื่อจ านวนมาก ทั้งนี้ คณะท างานภาคประชาชน20 

มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าข้อเสนอแนะจากคณะท างานภาคประชาชนเพ่ือเสนอส านักงานฯ ทราบ 21 

และพิจารณาด าเนินการต่อไป  ตามประเด็น ดังนี้  22 

๑. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบสเปรย์พ่นคอจากสารสกัดล าไย ที่โฆษณาว่าดักจับไวรัส23 

ทุกชนิด สามารถป้องกันไวรัสเกาะในช่องปาก และโพรงจมูก หรือป้องกันภูมิแพ้ หรือฆ่าเชื้อไวรัส และ24 

แบคทีเรีย  ลดการอักเสบในช่องปาก ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงท าให้ประชาชน25 

เชื่อมั่นระดับหนึ่ง ซึ่งจากลักษณะผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ ไม่ควรอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 26 

ทั้งนีค้ณะท างานภาคประชาชนเสนอให้ อย. เพิกถอนเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในลักษณะดังกล่าว  27 

๒. สมุนไพรฟ้าทะลายโจร  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙  มีผลิตภัณฑ์28 

ที่ขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ควรมีแนวทางการแนะน าป้องกันไม่ให้ประชาชน29 

เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ   30 

๓. ประชาชนเข้าไม่ถึงยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากมีการกว้านซื้อยาจ านวนมาก และใน31 

ท้องตลาดมีการขายเกินราคาที่ก าหนด หน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่ก ากับเรื่อง32 

ราคา เพ่ือท าให้เกิดสมดุลจะสามารถช่วยชีวิตคนได้มากขึ้น 33 
 34 

ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  35 

 ทั้งนี้ ภญ.อัจจิมา  เหลืองดิลก ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์36 

สุขภาพกล่าวในที่ประชุมว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบสเปรย์พ่นคอ โฆษณาว่าดักจับไวรัสทุก37 

ชนิด มีรูปแบบ ลักษณะ บรรจุภัณฑ์ วิธีใช้ ไม่ควรอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  38 



๔ 
 

ภก.ประสาท ลิ่มดุลย์ รองประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า ในประเด็นที่คณะท างานภาคประชาชน1 

เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิกถอนเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์นั้น ได้มีการปรึกษาประธานฯ 2 

เห็นควรด าเนินการภายใต้คณะท างานภาคประชาชนถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยตรง 3 

ไม่ผ่านกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (พศ.) เนื่องจากการด าเนินการผ่านกองฯ ต่าง ๆ เป็นการบริหารจั ดการ4 

ภายในองค์กร ดังนั้นหากคณะท างานภาคประชาชนพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มผิดกฎหมาย หรือไม่ถูกต้อง5 

สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมแจ้งประเด็นนั้น ๆ เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวม  6 

มติที่ประชุม : มอบฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรวบรวมประเด็น ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เครือข่ายคณะท างานภาค7 

ประชาชนมองว่าเป็นปัญหาและแจ้งรายงานมายังฝ่ายเลขานุการฯ และเสนอให้คณะท างานฯ 8 

ทราบ เพ่ือคณะท างานภาคประชาชนด าเนินการจัดท าหนังสือเปิดผนึกจากประธาน9 

คณะท างานฯ เสนอแนะเพ่ือเป็นข้อสังเกต ข้อแนะน า ข้อห่วงใยของคณะท างานภาค10 

ประชาชน  ถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยไม่ผ่านกองพัฒนาศักยภาพ11 

ผู้บริโภค  12 

วาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  13 

 ๔.๑  ความร่วมมือของคณะท างานภาคประชาชนในการร่วมผลิตรายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์14 

สุขภาพ”  15 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวขอบคุณคณะท างานภาคประชาชนในการร่วมผลิตรายการวิทยุ                      16 

“อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งให้การ17 

สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ และร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการ เรื่อง ยาแก้ปวด ลดไข้ใช้อย่างไร ไม่อันตราย 18 

ออกอากาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 19 

การออกอากาศรายการวิทยุที่ผ่านมา ได้มีการส ารวจยอดผู้รับชมรายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์20 

สุขภาพ” เปรียบเทียบกับรายการที่ออกอากาศทางสมาคมสื่อช่อสะอาดพบว่า รายการ “อย.กับผลิตภัณฑ์21 

สุขภาพ” มียอดการรับชม รับฟังรวมแล้วมากกว่ารายการอ่ืน ๆ  มีเพียงบางเดือนที่ยอดการรับชมน้อยกว่า22 

รายการอื่น เนื่องจากเรื่องที่ออกอากาศของรายการอ่ืนอยู่ในกระแสสังคม ทั้งนี้ผลการส ารวจยอดรับชมรวมของ23 

รายการ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๓๒ ตอน มียอด24 

การรับชม รับฟัง ๔๕,๗๖๕ ครั้ง ซึ่งเมื่อเทียบกับ ๒ รายการจะมียอดรับชม รับฟังมากกว่ารายการอ่ืนอย่างมี25 

นัยส าคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 26 

นายสุทนต์  กล้าการขาย รองประธานฯ กล่าวขอบคุณฝ่ายเลขานุการฯ และคณะท างานฯ                27 

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และท าสรุปประเมินการเข้าชมรายการวิทยุในครั้งนี้  ซึ่งรายการวิทยุ “อย.กับ28 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เป็นรายการที่คณะท างานภาคประชาชนสนับสนุนภาครัฐ เพ่ือเผยแพร่ความรู่สู่ประชาชน 29 

เป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ถือเป็นผลงานชิ้นหนึ่งของคณะท างานภาคประชาชนที่ได้ร่วมมือกัน30 

ด าเนินการ  ทั้งนี้ การผลิตรายการต่อเนื่องและออกอากาศทุกสัปดาห์เป็นเรื่องที่ท้าทาย และยากพอสมควร 31 

ในเรื่องการเตรียมเนื้อหา การน าเสนอต่าง ๆ จากที่ได้ออกอากาศจ านวน ๓๒ ตอนที่ผ่านมา ประชาชนรับรู้ถึง32 

ความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่น าเสนอ และควรขับเคลื่อนต่อไป เนื่องจากเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิต33 

ด้านสุขภาพของประชาชน นอกจากได้วัดประเมินผลในเชิงปริมาณแล้ว อยากให้วัดผลในเรื่องของมูลค่าที่เป็น34 

ราคาในการผลิตรายการวิทยุฯ ที่คณะท างานภาคประชาชนสนับสนุนด้วย 35 

มติที่ประชุม :  มอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าสรุปการด าเนินการรายการวิทยุในผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้  36 

รวมถึงมูลค่าราคาที่ส่งผลต่อคุณค่าของรายการวิทยุฯ ที่คณะท างานภาคประชาชนสนับสนุน 37 



๕ 
 

 ๔.๒   สรุปผลการด าเนินงานเด่นคณะท างานภาคประชาชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  1 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวต่อที่ประชุมถึงกรอบการด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชน 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   ซึ่งได้มีการพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการของส านักงาน3 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)    ที่มุ่งในประเด็นที่ส าคัญ ตาม ๗ Flagship Projects  โดยในปีนี้4 

คณะท างานภาคประชาชนมุ่งกรอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องใน Flagship ๔ : จัดการปัญหาโฆษณา และ 5 

Flagship ๕ : สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ  โดยใช้กรอบการสร้างความ6 

รอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ตามกรอบ V Shape ประกอบด้วย ๖ ทักษะ ๑. 7 

เข้าถึง ๒.เข้าใจ ๓.โต้ตอบ ซักถามแลกเปลี่ยน ๔.ตัดสินใจ ๕.เปลี่ยนพฤติกรรม และ ๖.บอกต่อ  8 

จาก Flagship ๔ ,Flagship ๕ และกรอบ V Shape  คณะท างานภาคประชาชน จึงมีแนวคิด9 

ในการด าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ (ปลุก ปลูก ฝัง) ปลุก : กระแส (ผู้บริโภค) สร้างความตระหนักรู ้ปลูก : ค่านิยม 10 

จิตส านึก ผลิตภัณฑ์ที่ดี พลังที่ดี ภาคีความร่วมมือจากภาคเอกชน ฯลฯ ฝัง : สิ่งที่ไม่ดี ท าให้หายไป ซ่ึงใน ๑ ปี11 

ที่ผ่านมาคณะท างานภาคประชาชนสามารถด าเนินการตอบโจทย์ตามกรอบ V Shape ได้ ๓ ทักษะ คือ เข้าถึง 12 

เข้าใจ และบอกต่อ ด้วยการพัฒนาสื่อ และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทักษะที่ ๑ การเข้าถึง  จาก13 

กิจกรรมสื่อวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” การเชื่อมต่อข้อมูลกับ สคบ. ซึ่งจะส่งผลไปยัง ทักษะที่ ๒.การ14 

เข้าใจ : เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้น เมื่อเข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง ท าให้ส่งผลไปยัง ทักษะที่ ๖.การบอกต่อ : สามารถ15 

บอกต่อ เผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องไปยังบุคคลอ่ืน ๆ หรือชุมชนโดยรอบได้   ทั้งนี้แนวคิดในการสร้าง Line OA 16 

ภายใต้ชื่อ FDApeople ซึ่งเป็นการรวมข้อมูลของคณะท างานภาคประชาชนทั้งหมด ๓๗ หน่วยงาน และของ17 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) เข้ามาอยู่ใน Platform เดียวกัน  เป็นการเพ่ิมการเข้าถึง เข้าใจ 18 

ของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ หลังจากนั้นเมื่อใช้บริการ FDApeople สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก 19 

Platform ไปบอกต่อได้อย่างถูกต้อง  20 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะท างานภาคประชาชนมีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์21 

และ Flagship ดังนี้  22 

๑. การสร้างเครื่องมือ Line OA ภายใต้ชื่อ FDAPeople กลยุทธ์ “ปลุก” 23 

  - Flagship  ๔ : จัดการปัญหาโฆษณา  24 

  - Flagship  ๕ : สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 25 

๒. ร่วมผลิตรายการวิทยุ “อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาด กลยุทธ์ “ปลูก” 26 

  - Flagship  ๕ : สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 27 

๓. การบูรณาการความร่วมมือในเรื่ององค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยระหว่าง อย.และ 28 

สคบ. กลยุทธ์ “ปลุก ปลูก” 29 

  - Flagship  ๔ : จัดการปัญหาโฆษณา  30 

  - Flagship  ๕ : สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 31 

๔. การสื่อสารความรู้ด้านอาหารและโภชนาการผ่านทาง QR Code โดยสมาคมค้าปลีก Makro 32 

ร่วมกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล กลยุทธ์ “ปลุก ปลูก” 33 

  - Flagship  ๕ : สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 34 

๕. การให้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายคณะท างานภาคประชาชน กับการด าเนินงานของ อย.                     35 

ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลยุทธ์ “ปลูก” 36 

  - Flagship  ๕ : สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 37 
 38 



๖ 
 

ภญ.เพ็ญศรี  จตุนิรัติศัย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า Line OA ภายใต้ชื่อ 1 

FDAPeople มีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานเป็นกลุ่มใด ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้หรือไม่ เนื่องจากการ2 

ลงทะเบียนมีการยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวค่อนข้างมาก และมีการ Code ต่าง ๆ หากประชาชนเข้ามา3 

ใช้งานแล้วมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวจ านวนมาก อาจเป็นการจ ากัดการใช้งาน ท าให้ประชาชนเข้าถึงยาก และ4 

ไม่อยากเข้าใช้งาน 5 

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวชี้แจงว่า การด าเนินงาน Line OA ภายใต้ชื่อ FDAPeople มีวัตถุประสงค์6 

เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมเครื่องมือที่คณะท างานภาคประชาชนพัฒนาขึ้น มุ่งให้เป็น one platform ส าหรับให้7 

เครือข่ายของคณะท างานภาคประชาชน และประชาชนทั่วไปเข้าใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่าน Line 8 

: FDAPeople ได้ทันที โดยไม่ต้องกดผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานฯ ซึ่งมีบางเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยง9 

ไปยัง Line : FDAThai (การตรวจสอบเลข อย./ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)  และจะมีการประชาสัมพันธ์การ10 

เปิดตัวการใช้งานอย่างเป็นทางการต่อไป    11 

การเข้าใช้งาน Line : FDAPeople มีการยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวค่อนข้างมาก เนื่องจาก12 

ต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมูลความจริง  กลั่นแกล้งผู้อ่ืน  ท าให้ผู้แจ้งรับผิดชอบต่อ13 

ข้อมูล และแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง  รวมถึงต้องการข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์วัดผล  แต่อย่างไร14 

จะปรึกษาทีมผู้ผลิตเพ่ือปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นในเมนูที่ไม่จ าเป็นต้องใช้การยืนยันตัวตนมากนัก  และใน15 

ส่วนของการใส่ Code จะมีการปรับปรุงให้ชุดตัวเลขน้อยลง และมี Code ส าหรับประชาชนทั่วไป เพ่ือให้16 

สามารถใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 17 

นางจุฑารัตน์  พัฒนาทร ประธานฯ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาภาคประชาชนเป็นผู้สนับสนุนการ18 

ด าเนินงานการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทางสมาคมค้าปลีก  โดย 19 

Makro มีการด าเนินการจัดท าสื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ผ่าน QR Code ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์20 

อาหารทุกรายการ เริ่มจากเบเกอรี จากนั้นเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง เพ่ือให้21 

ผู้บริโภคตระหนักและรับรู้ถึงการบริโภคที่ถูกต้อง โดยร่วมกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลในการเก็บ22 

ข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบและเปิดวิดีโอเฉลี่ยปีละกว่า ๙๐,๐๐๐ ครั้ง เฉลี่ยประมาณเดือนละ ๘,๐๐๐ ครั้ง ในปี 23 

๒๕๖๔ มีผู้เข้าใช้ระบบสะสมกว่า ๕๖,๐๐๐ ครั้ง ในปีต่อไปมีการวางแผนเพ่ือขยายการด าเนินงานไปยังสินค้า24 

ในทุก ๆ ขนาด เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภค 25 

มติที่ประชุม :  มอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการยืนยันตัวใน Line : FDAPeople           26 

ในส่วนของการตรวจสอบเลข อย. คลังความรู้ ผลงานภาคประชาชน และข่าวประชาสัมพันธ์ 27 

ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายขึ้น  ยกเว้นในส่วนแจ้งข้อมูลร้องเรียน อาจให้มีการ28 

กรอกข้อมูลส่วนตัวเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการกลั่นกรองและรับผิดชอบต่อข้อมูลการแจ้ง  29 

๔.๓ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคต่อการด าเนินการ   30 

เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรับ31 

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน รวมถึงอุปสรรคต่อการด าเนินงานของประชาชนในการ32 

ด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป  ซึ่งที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นดังนี้    33 

 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 34 
 35 

น.ส.สรีรโรจน์  สุกมลสันต์  ผู้แทนศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 36 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่โอ้อวดเกิน37 

จริงจ านวนมาก และคาดว่าในอนาคตอาจมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ควรมีระบบที่ช่วยคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง38 



๗ 
 

ต่อการกระท าผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมในสถานการณ์นั้น ๆ โดยอาจไม่ให้ขึ้น1 

ทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง  2 

  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคการด าเนินการของคณะท างานภาค3 

ประชาชน  4 

นายสุทนต์  กล้าการขาย รองประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค5 

วิด ๑๙ การปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถ6 

ด าเนินการต่อยอดในกิจกรรมต่าง การประชุมออนไลน์จึงเป็นทางเลือกอีกทางท่ีท าให้มีการด าเนินการต่อไปได้  7 

 แนวทางการด าเนินงานปีต่อไป 8 

นายสุทนต์  กล้าการขาย รองประธานฯ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า การด าเนินการใน9 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ควรมีการจัดเป็น campaign รณรงค์ ผลิตคลิปวิดีโอสั้น ความยาว ๑๕-๓๐ วินาที 10 

เพ่ือให้คณะท างานภาคประชาชนช่วยกันเผยแพร่ทั้งสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  โดยไม่ใช้11 

งบประมาณของรัฐบาล ให้เป็นกิจกรรมที่ผลิตและเผยแพร่โดยคณะท างานภาคประชาชน  12 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประชุม เพ่ือก าหนด13 

ทิศทางการด าเนินการในปีต่อไป และน าเสนอต่อคณะท างานภาคประชาชน 14 

๔.๔ คลังความรู้ภาคประชาชน เพื่อน าเข้า Application Line  : FdaPeople  15 

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า  Line : FdaPeople  ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง  ๖ เมนู  ส าหรับ16 

ในเมนูที่  ๒ คลังข้อมูลความรู้เครือข่ายภาคประชาชน มีหน่วยงานส่ง Link ข้อมูลความรู้ และไฟล์เอกสารมายัง17 

ฝ่ายเลขานุการ จ านวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่  18 

ล าดับ หน่วยงาน Link คลังความรู้ที่เสนอ  
๑ สมาคมสื่อช่อสะอาด https://www.chorsaard.or.th 

๒ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

https://www.mdes.go.th/service?a=31 

๓ สมาคมตลาดสดไทย ไฟล์เอกสาร 
๔ สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน https://pda.or.th/knowledge/ 

๕ 
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหารแห่งประเทศไทย 

http://www.fostat.org/communication/  

๖ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

https://www.nstda.or.th/home/knowledgebase/ebo
ok/ 

๗ สมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย 
https://thaicosmetic.org/index.php/e-
book/cosmetic-journal  

  
https://thaicosmetic.org/index.php/tcmanews/news
-from-tcma 

  
https://thaicosmetic.org/index.php/tcmanews/news
-from-fda 

  
https://thaicosmetic.org/index.php/tcmanews/news
-from-media 

https://www.chorsaard.or.th/
https://www.mdes.go.th/service?a=31
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http://www.fostat.org/communication/
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https://thaicosmetic.org/index.php/e-book/cosmetic-journal
https://thaicosmetic.org/index.php/e-book/cosmetic-journal
https://thaicosmetic.org/index.php/tcmanews/news-from-tcma
https://thaicosmetic.org/index.php/tcmanews/news-from-tcma
https://thaicosmetic.org/index.php/tcmanews/news-from-fda
https://thaicosmetic.org/index.php/tcmanews/news-from-fda
https://thaicosmetic.org/index.php/tcmanews/news-from-media
https://thaicosmetic.org/index.php/tcmanews/news-from-media


๘ 
 

ล าดับ หน่วยงาน Link คลังความรู้ที่เสนอ  

๘ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

https://www.doae.go.th/km_catergory.php  

http://www.sceb.doae.go.th/smce_service.html 

๙ 
ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
สุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

http://www.thaihealthconsumer.org/book/  

http://www.thaihealthconsumer.org/news_category
/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%
b0%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8
%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/ 

๑๐ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Home/GetOrganiza
tionLinked 

ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นน าเสนอประธานฯ เพ่ือพิจารณาใน1 

เบื้องต้น  และเห็นควรเลือก link ที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับข้อมูลความรู้ เอกสารวิชาการ เท่านั้น นอกจากนี้2 

การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบมีข้อจ ากัดว่าต้องเป็น Link ดังนั้นหน่วยงานที่ส่งเป็นไฟล์เอกสารจะไม่สามารถ3 

ด าเนินการเชื่อมโยงได้  4 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรพิจารณาคัดเลือกการเชื่อมโยง link ที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับ5 

ข้อมูลความรู้ เอกสารวิชาการ หากหน่วยงานใดต้องการส่ง Link เพ่ิมเติม สามารถส่งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเลขานุการ6 

ฯ เพื่อน าข้อมูลเชื่อมต่อกับระบบการใช้งานต่อไป 7 

วาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    8 

 ๕.๑ ร่วมเสนอแนวทางการด าเนินงานปีต่อไป ส าหรับกิจกรรมพัฒนาการมีส่วนร่วมของ9 

คณะท างานภาคประชาชนในการด าเนินงานของ อย. 10 

ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอกิจกรรมทีเ่ห็นควรต้องด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  11 

๑. รายการวิทยุ “อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ควรมีการผลิตต่อเนื่อง  เนื่องจากเป็นรายการที่มี12 

ผู้ให้ความสนใจเข้าชมในจ านวนที่มากในระดับหนึ่ง  เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้13 

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง แตใ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ควรมีการติดตามวัดผลเชิงลึกมากขึ้นว่าผู้ฟังรายการมี14 

ความเข้าใจในประเด็นที่น าเสนอ และสามารถน าไปประโยชน์ บอกต่อ ปรับพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 15 

อย่างไร  มีความพึงพอพึงพอใจกับสิ่งที่น าเสนออย่างไร  เพื่อท าการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  16 

๒. Line : FDApeople  เป็น platform ที่ท าให้ผู้ใช้เข้าถึง เข้าใจ และบอกต่อได้  ควรมีการ17 

พัฒนาเพ่ิมเติมตามกรอบ V Shape ให้เกิดกิจกรรมที่ท าให้เกิดทักษะการโต้ตอบ ซักถาม  เช่น AI Chat bot  18 

หรือด าเนินการในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถพัฒนาให้เกิดทักษะดังกล่าวได้  เพ่ือท าหน้าที่ค้นหา ให้ข้อมูลข่าวสาร19 

จากทั้งของเครือข่าย และฐานข้อมูล อย. ที่มีอยู่  สร้างทักษะการโต้ตอบให้ระบบทราบว่าต้องด าเนินการส่วน20 

ใดบ้าง ตอบสนองผู้บริโภคในการตรวจสอบและค้นหาเนื้อหาข้อมูล  รวมถึงควรมีการติดตาม/ประเมินผล โดย21 

อาจด าเนินการในลักษณะ quick survey หรือแบบสอบถามที่ด าเนินการผ่าน Line : FDApeople อาจมีของ22 

รางวัลเป็นการตอบแทน หากตอบค าถามได้ถูกต้อง ตัดสินใจถูกต้อง  23 

ภก.ประสาท ลิ่มดุลย์ รองประธานฯ เสนอแนะดังนี้ 24 

- การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการ25 

ด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  การน าเสนอแผนงานกิจกรรมควรแบ่งเป็น ๒ 26 

ส่วน ได้แก่ ๑. กิจกรรมใหม่ที่จะด าเนินการ ๒.กิจกรรมที่เป็นการต่อยอด (ด าเนินการต่อ)  27 

https://www.doae.go.th/km_catergory.php
http://www.thaihealthconsumer.org/book/
http://www.thaihealthconsumer.org/news_category/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/
http://www.thaihealthconsumer.org/news_category/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/
http://www.thaihealthconsumer.org/news_category/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/
http://www.thaihealthconsumer.org/news_category/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Home/GetOrganizationLinked
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Home/GetOrganizationLinked


๙ 
 

- ควรสร้างความเข้าใจในนิยาม “ปลุก ปลูก ฝัง” ให้ตรงกัน  ซึ่ง ปลุก : กระแส (ผู้บริโภค) สร้าง1 

ความตระหนักรู้ และ ปลูก : ค่านิยม จิตส านึก ผลิตภัณฑ์ที่ดี พลังที่ดี ภาคีความร่วมมือจากภาคเอกชน ฯลฯ 2 

นั้นคณะท างานภาคประชาชนมีความเข้าใจที่ตรงกัน แต่ “ฝัง” ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน ซึ่ง3 

โดยทั่วไปค าพ้องที่ไปด้วยกัน “ปลุก ปลูก ฝัง” ควรเป็นความคิดด้านบวกทั้งหมด ดังนั้น “ฝัง” โดยทั่วไปจะ4 

เป็นวัฒนธรรมการบริโภคท่ีดีและยั่งยืน ไม่ใช่การกลบ “ฝัง” สิ่งที่ไม่ดีให้หายไป 5 

น.ส.พวงเพ็ชร์  นิธยานนท์ ผู้แทนคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์6 

น าเสนอที่ประชุมว่ากลยุทธ์ “ปลุก ปลูก ฝัง” ค าว่าฝัง ความหมายจะซ้ าซ้อนกับปลูกฝัง ดังนั้น ควรปรับเป็น           7 

กลยุทธ์ “ปลุก ปลูก ปั้น” โดยปั้นสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ถูกต้อง สร้างต้นแบบที่ดี เพ่ือน าไปสู่การมีพฤติกรรมการ8 

บริโภคท่ีดีต่อไป  9 

นายสุทนต์  กล้าการขาย รองประธานฯ กล่าวว่า การด าเนินงานรายการวิทยุ  ควรมีการ10 

ปรับเปลี่ยนการบันทึกเสียง/จัดรายการผ่านระบบ ZOOM  ปรับรูปแบบการน าเสนอเป็นคลิปวิดีโอ ความยาว 11 

๑-๕ นาที เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media ได้ง่ายขึ้น หรือจัดท าเป็น Infographic พร้อมข้อความที่12 

น่าสนใจ เพ่ือประชาสัมพันธ์  การวัดผล/ประเมินผล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป (ชาวบ้าน) การประเมิน13 

การรับฟัง การประเมินผ่านระบบ google form กลุ่มเป้าหมายการฟังและประเมินจะเป็นคนละกลุ่ม ดังนั้น14 

การประเมินการเขา้ถึงจึงด าเนินการได้ค่อนข้างยาก  15 

น.ส.สรีรโรจน์  สุกมลสันต์ ผู้แทนศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์16 

มหาวิทยาลัย กล่าวว่า อย.ควรมีระบบ/แบบทดสอบ/การชิงรางวัล หรือระบบการสอนออนไลน์ให้ประชาชน17 

ทั่วไป เข้าไปศึกษาหาความรู้/อบรมจนจบหลักสูตร ท าแบบทดสอบหลังเข้าอบรม แล้วให้ใบประกาศ 18 

(certificate) กรณีที่ผ่านการทดสอบ ส่วนประเด็นที่น าเสนอหรือเผยแพร่ไม่ทัน อาจสื่อสารผ่านช่องทาง19 

ออนไลน์ที่ อย.ด าเนินการอยู่ 20 

น.ส.ปภาดา  อมรนุรัตน์กุล ผู้แทนสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวว่าการด าเนินการเชิงรุกใน21 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องการท าเนื้อหาในปัจจุบันแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ Evergreen Content และ 22 

Real Content เพ่ือให้การน าเสนอทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น การสื่อสารควรใช้ Blogger/Influencer 23 

ที่มีผู้ติดตามจ านวนมาก เพ่ือเป็นการสื่อสารในวงกว้างมากขึ้น ส่วนรายการวิทยุควรท าเป็น Infographic สรุป24 

สั้น ๆ อ่านแล้วสะดุดตา น าไปเผยแพร่ต่อ อยากกลับไปฟังออนไลน์อีกครั้ง  25 

น.ส.สถาพร  อารักษ์วทนะ ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กล่าวว่าการด าเนินการในปีงบประมาณ 26 

พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง certificate อยากให้มีการเรียนการสอน หรือว่าเป็นหลักสูตรเล็ก ๆ เรียนสนุก ๆ ประชาชน27 

เข้าถึงง่าย มีหลักสูตรเพ่ือผู้บริโภค รูปแบบเป็น E-leaning หรืออาจเป็นกิจกรรมเล่นเป็นด่าน ๆ ง่าย ๆ หาก 28 

อย.ด าเนินการได้ และมีภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงจะท าให้น่าสนใจมากขึ้น  เมื่อจบหลักสูตรให้เป็นใบประกาศ 29 

(certificate)  30 

น.ส.พวงเพ็ชร์  นิธยานนท์ ผู้แทนคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 31 

กล่าวว่าทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้จัดท าหลักสูตร e- leaning มีหลักสูตรเป็น                     32 

Short course  ต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้ามารับความรู้ สอนผ่านระบบ e-leaning ในเรื่องต่าง ๆ ทางคณะ         33 

ท างานภาคประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ไม่ต้องใช้งบประมาณ ทดลองด าเนินการร่วมกัน เมื่อจบหลักสูตรก็จะ34 

ไดร้ับ certificate จากคณะท างานภาคประชาชน  35 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า อย. มีระบบการอบรม/สอนออนไลน์ให้ประชาชน 36 

พร้อมมอบใบประกาศ (certificate)  โดยทางส านักงานฯ  มีการด าเนินการผ่าน oryor  E-school ซึ่งเป็น 37 

platform การเรียนรู้รูปแบบโรงเรียนส าหรับประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่งเวลาเข้าเรียน สามารถ38 



๑๐ 
 

เลือกเข้าเรียนตามเรื่องที่สนใจได้ หากเรียนจบจะได้รับใบประกาศ (certificate) โดยเลขาธิการคณะกรรมการ1 

อาหารและยา เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการผ่านการเรียน oryor E-school มีการรับรองและ ติดตามผล ซึ่ง2 

พยายามด าเนินการให้ครบทุกด้าน 3 

 4 

มติที่ประชุม :  เห็นควรด าเนินการดังนี้   5 

๑. การวางแผนปี ๒๕๖๕  ควรก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของคณะท างานภาค6 

ประชาชนให้ชัดเจน ว่าตอบเป้าหมาย Flagship ใด ของ อย. รวมถึงวางแผนกิจกรรมให้7 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๓ ป.  คือ ปลุก ปลูก ปั้น  โดยเปลี่ยนจาก ฝัง เป็น ปั้น แทน เพ่ือ8 

สร้างบุคคลตัวอย่างให้เป็นกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย และอาจมี9 

การมอบ certificate ให้   10 

๒. รวบรวมประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ และด าเนินการให้เกิดความชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์11 

ใดมีความเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาในช่วงนั้น ๆ  12 

๓. การด าเนินการ Line : FDAPeople  ต่อเนื่องและท าให้ Active เพราะเป็นเครื่องมือที่ท า13 

ให้เกิดการสื่อสารสู่ประชาชนมากขึ้น และสามารถเก็บประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการใช้งาน14 

มาวิเคราะห์ เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้  15 

๔. ส่ง Link : podcast รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ให้คณะท างานภาคประชาชน16 

ในไลน์ภาคประชาชน 17 

๕. ประสานงาน น.ส.พวงเพ็ชร์  นิธยานนท์ ผู้แทนคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการ18 

จัดการปัญญาภิวัฒน์ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดอบรม เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณะภาค19 

ประชาชนทราบ เผื่อหน่วยงานใดสนใจอบรม/เรียนออนไลน์ 20 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  21 

๖.๑   มาตรฐานการพิจารณาอนุญาตชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 22 

ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กล่าวในที่ประชุมว่า การอนุญาต23 

ชุดตรวจ ATK มิติการอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด าเนินการในรูปแบบการพิจารณาใน24 

ส่วนข้อก าหนด หรือข้อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยต้องผ่านคณะกรรมการตามพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง กรณีชุดตรวจ 25 

ATK จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ การพิจารณารูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ จะพิจารณาใน26 

รูปแบบของคณะกรรมการฯ  ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการ27 

ตรวจสอบก าหนดคุณภาพมาตรฐาน 28 

ชุดตรวจ ATK : Antigen Test Kit เป็นชุดที่ประชาชนสามารถใช้ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ซึ่ง29 

ขณะนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการพิจารณาอนุญาตชุดตรวจโควิด ๑๙ รวมทั้งสิ้น ๙๑ 30 

รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)  โดยเป็นชุดตรวจ ATK : Antigen Test Kit ที่ใช้โดยประชาชน31 

ทั่วไป (Home use) ๓๕ รายการ และส าหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional use)  ๕๖ 32 

รายการ  ทั้งนี้ ชุดตรวจ ATK ส าหรับประชาชนทั่วไป มีช่องทางในการจัดหน่ายในโรงพยาบาล ร้านขายยาที่มี33 

เภสัชกร ห้ามขายผ่านช่องทางออนไลน์  ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดท า QR Code ให้34 

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลชุดตรวจโควิด ๑๙ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.  เป็นการเพ่ิมช่อง35 

ทางการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโควิด ๑๙ ด้วยตนเอง  36 



๑๑ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ และขอความร่วมมือให้คณะท างานภาคประชาชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการ1 

พิจารณาอนุญาตชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไปยังภาคีเครือข่าย 2 

๖.๒ ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 3 

ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กล่าวว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฟ้า4 

ทะลายโจร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนให้ความสนใจจ านวนมาก ทางกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงได้จัดท าเอกสาร5 

เกี่ยวกับค าแนะน าการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ซึ่งคณะท างานภาคประชาชนสามารถน าไปเผยแพร่ 6 

ประชาสัมพันธ์ต่อได้ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชน 7 

มติที่ประชุม : รับทราบ ขอความร่วมมือให้คณะท างานภาคประชาชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค าแนะน า 8 

                 การใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 9 

๖.๓  ส่ือประชาสัมพันธ์ 10 

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคได้ผลิตสื่อสนับสนุน ได้แก่ 11 

๑. สื่อแผ่นพับ “บริโภคด้วยปัญญา ไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม (Fake News)” ๒.สื่อโปสเตอร์ “ช่วยกันหยุดข่าว12 

ปลอมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และวิธีการแจ้งรีพอร์ตข่าวปลอมทางช่องทาง Facebook, Instagram, 13 

Youtube  Shopee  และ Lazada หากคณะท างานภาคประชาชนต้องการสื่อสนับสนุนใด จ านวนเท่าไร 14 

สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจัดเตรียมสื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนน าไปเผยแพร่ต่อไป 15 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 16 
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น.ส.ชลิตา  ใจสมัคร น.ส.เสาวณีย์  เกตุบ ารุงพร 
น.ส.กมลวรรณ  อินต๊ะพันธุ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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