
 
 

อย. เปดมิติใหม รับ AEC แถลงผลสําเร็จใหความรูแรงงานตางดาว 

เก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ จากกิจกรรม “อะมะฉลาดใช อะโกฉลาดซื้อ” 
 

อย. เผย ผลสําเร็จการจัดกิจกรรม “อะมะฉลาดใช อะโกฉลาดซ้ือ” จากโครงการพัฒนาเครือขาย                        

การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใตแนวคิด “แรงงาน AC (Asean Community)                   

สุขภาพดี บริโภคปลอดภัย” เดินสายลงพื้นท่ีรณรงคใหกับแรงงานตางดาวโดยเฉพาะชาวเมียนมาในสถาน

ประกอบการผลิตอาหาร 4 แหง เมื่อเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ ดวย

รูปแบบใหความรูการเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัย โดยการดูสัญลักษณของฉลาก อาหาร ยา 

เครื่องสําอาง และเครื่องมือแพทย พบแตละสถานท่ีมีชาวเมียนมา เฉล่ีย 300-700 คน ใหความสนใจเขารวมกิจกรรม 

และจากการเลนเกมตอบคําถามหลังมีการรณรงคเสร็จส้ิน สวนใหญมีความเขาใจในการดูสัญลักษณ  ตาง ๆ บน

ฉลากผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางถูกตอง และพรอมจะใหความสําคัญ ในการอานฉลากเพิ่มข้ึน สงผลใหชุมชนแรงงาน

ตางดาว บริโภคปลอดภัย หางไกลโรคราย และไมเปนภาระดานการสาธารณสุขของประเทศ สอดรับกับการเขาสู 

AEC ท่ีทุกประเทศตองรวมมือรวมใจกันจัดการปญหาสังคม ปญหาดานสุขภาพอนามัย ปญหาโรคระบาด ปญหา

โรคติดตอทางเพศสัมพนัธและ การคุมกําเนิด ฯลฯ อยางยั่งยืน  

 
 

วันนี้ (4 มีนาคม 2559) ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร ช้ัน 1 ตึก อย. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา และคณะ แถลงขาวตอส่ือมวลชนวา จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) เล็งเห็นความสําคัญของการยกระดับคุณภาพดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนไมวาจะเปนชาวไทย

หรือชาวตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย ทุกเช้ือชาติตองมีสุขภาพท่ีดี ไมกอใหเกิดปญหาดานสังคมและ

สาธารณสุข โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ท้ังนี้ 

การเริ่มตนใหแรงงานตางดาวหันมาใสใจการเลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพท่ีจําหนายในเมืองไทย จึงเปน 
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ส่ิงจําเปนท่ีตองสงเสริมพัฒนาใหแรงงานตางดาวมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบกับการเขาสู AEC ต้ังแตเดือนมกราคม 

2559   ซึ่งจะมีแรงงานตางดาวทยอยเขามาทํางานในประเทศเปนจํานวนมากข้ึน โดยเฉพาะชาวเมียนมา ภาครัฐจึง

จําเปนตองดูแลคนทุกเช้ือชาติท่ีอยูในประเทศอยางท่ัวถึง จึงทําใหเกิดโครงการพัฒนาเครือขายการพัฒนาศักยภาพ

ผูบริโภค ภายใตแนวคิด “แรงงาน AC (Asean Community) สุขภาพดี บริโภคปลอดภัย” ท่ี อย. ไดจัดข้ึนใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ ดวยการจัดรูปแบบกิจกรรมรณรงค ในพื้นท่ีซึ่งมีแรงงานตางดาว (ชาวเมียนมา) ทํางาน

เปนจํานวนมากในเขตจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ โดยเมื่อวันท่ี  3 กุมภาพันธ 2559 จัดท่ี บริษัท ไทย

รอแยลฟรอเซนฟูด จํากัด , วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 จัดท่ี บริษัท ไทย อกริ ฟูดส จํากัด (มหาชน) , วันท่ี 11 

กุมภาพันธ 2559 จัดท่ี บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 จัดท่ี บริษัท ไทยยูเนี่ยน 

กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งการรณรงคท้ัง 4 ครั้งนี้ ประกอบดวย การอบรมใหความรูแกแรงงานตางดาวเกี่ยวกับการ

เลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตองและเหมาะสม พรอมท้ังใหมีความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องฉลาก

อาหาร ฉลากยา ฉลากเครื่องสําอางและฉลากเครื่องมือแพทย ใหสามารถคัดกรองขอมูลเบ้ืองตนบนฉลากผลิตภัณฑ

ดวยตนเองได รวมถึงยังสอนวิธีการใชยาเม็ดคุมกําเนิดและถุงยางอนามัยอยางปลอดภัย เพื่อปองกันการต้ังครรภโดย

ไมต้ังใจและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ นับเปนการติดอาวุธทางปญญาอีกดานหนึ่งใหแกแรงงานตางดาว พรอมกันนี้ 

ยังมีซุมเลนเกมตอบคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีใชในชีวิตประจําวัน โดยกิจกรรมครั้งนี้ไดมีการจัดทําเอกสาร

แผนพับ คูมือความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหแกแรงงานตางดาวดวยภาษาเมียนมา และยังจัดลาม ชาวเมียนมา 

เพื่อใหกลุมแรงงานชาวเมียนมาไดรับขอมูลท่ีเขาใจงายในภาษาของตนเอง ซึ่งผลการจัดงาน แตละแหงจะมีชาวเมียน

มาใหความสนใจเขารวมเฉล่ีย  300 – 700 คน ท้ังนี้ จากการประเมินสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

สัญลักษณบนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพมากข้ึนเกือบ 90% และเกือบ 90% เชนกัน ใหการตอบรับวาจะสังเกตขอความ

บนฉลากกอนซื้อผลิตภัณฑทุกครั้ง โดยเฉพาะจะดูวันหมดอายุบนฉลากผลิตภัณฑกอน สวนการใหความรูเรื่องการใช

ถุงยางอนามัยและการใชยาคุมกําเนิด ไดรับการตอบรับจากท้ังแรงงานชายและหญิงเชนกันในการปฏิบัติใหถูกตอง

ตอไป นับไดวาการจัดท้ัง  4 ครั้งประสบความสําเร็จอยางสูงท่ีทําใหแรงงานชาวเมียนมา รูจักการเลือกบริโภคอาหาร

ท่ีปลอดภัย ลดความเส่ียงในการบริโภคอาหารปนเปอน ลดปริมาณการบริโภคผงชูรส ลดความเส่ียงในการบริโภคยา

ท่ีเส่ือมคุณภาพ ลดความเส่ียงในการใชเครื่องสําอางท่ีมีสารหามใช สามารถเลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพท่ีได

คุณภาพมาตรฐาน ท่ีสําคัญพรอมใจกันอานฉลากกอนซื้อ นอกจากการจัดรณรงคในโรงงานแลว อย. ไดจับมือกับ

เครือขายลงไปใหความรูและนําชุดทดสอบจากรถโมบายไปตรวจสอบตัวอยางอาหารในตลาดสดและแหลงชุมชนใน

พื้นท่ีใกลเคียงโรงงานอีกดวย โดยเนนย้ําวา เม่ือคนในโรงงานบริโภคปลอดภัย นอกโรงงานท่ีเปนชุมชนก็ตองบริโภค

ปลอดภัยดวย ทุกคนถือเปนพี่นองท่ีอยูรวมสังคมในประเทศเดียวกัน       

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข กลาวตอไปวา การจัดกิจกรรมดังกลาวไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหลายฝาย

ท่ีเปนเครือขายในพื้นท่ี ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคกรภาคประชาสังคม อาสาสมัครสาธารณสุข นอกจากนี้ 

การดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จไมได ถาโรงงานท่ีเปนสถานประกอบการท้ัง 4 แหงไมใหความสําคัญ ดังนั้น อย. 

จึงมีการมอบโลเพื่อเปนการขอบคุณใหแกสถานประกอบการอาหารท้ัง 4 แหงขางตน รวมท้ังสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ ท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหการจัดกิจกรรมสามารถเขาถึงแรงงาน ตางดาวและ

ชุมชนรอบ ๆ จนเสร็จส้ินโครงการและประสบความสําเร็จ ท่ีสําคัญทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 2 แหงเห็น 
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ประโยชนของการจัดกิจกรรมใหแรงงานตางดาวและจะเดินหนาตอในการรณรงคเพื่อใหครอบคลุมโรงงานทุกแหงท่ีมี

แรงงานตางดาวไมเฉพาะชาวเมียนมาเทานั้น อยางไรก็ตาม อย. จะมีแผนการจัดกิจกรรมดี ๆ รูปแบบนี้อยางตอเนื่อง 

เพื่อใหครอบคลุมแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานหรือมาอาศัยในประเทศไทย เพราะเล็งเห็นความสําคัญท่ีประเทศ

ไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน อันท่ีจะมีสวนในการเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองผูบริโภคและพัฒนา

คุณภาพชีวิตแกแรงงานตางดาวอยางยั่งยืนตอไป หากผูบริโภคมีขอแนะนําหรือติชมการดําเนินงานของ อย. สามารถ

แจงไดท่ี สายดวน อย. 1556  
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