
 

 

 
 

ประกาศแลว!! สุดยอดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560  

  อย. เผยโฉมจิตอาสาชุมชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560 จากท่ัวประเทศ ท่ีมีใจอาสา รวมตัวกันเปนทีม 

และดําเนินกิจกรรมรณรงคในหัวขอท่ีเก่ียวกับปญหาในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของชุมชนตนเอง เพ่ือให

คนในชุมชนมีสุขภาพดี ไมหลงกลโฆษณาลวง โดยคัดเลือกจาก 18 ทีมท่ัวประเทศท่ีสงโครงการเขาประกวด  

ใหเหลือรอบสุดทาย 6 ทีม 6 จังหวัด เพ่ือดําเนินการจริงในชุมชนจากนั้นนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา  

ผลการประกวด ปรากฏวา ทีมหนองอีบุตรอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ ไดรับคัดเลือกเปนโครงการ     

จิตอาสาดีเดน ประจําป 2560 โดยไดรับเงินรางวัลถึง 50,000 บาท พรอมโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 

 

 
 

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2560) ณ หองประชุม ช้ัน 6 อาคาร 4 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงขาวตอส่ือมวลชนวา อย. มีภารกิจ 

ท่ีสําคัญคือการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนผูบริโภคมีสุขภาพด ี

มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอง  ไมหลงกลการโฆษณา  ซ่ึงในปจจุบัน ยังคงพบวามีการลักลอบโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพในลักษณะโออวดสรรพคุณเกินจริงอยูจํานวนมาก สงผลใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิด 

หลงเชื่อ และซ้ือผลิตภัณฑนั้น ๆ มาใช  โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากผลิตภัณฑนั้น ๆ เปนผลิตภัณฑท่ีผิดกฎหมาย

ลักลอบใสสารอันตราย ผลท่ีตามมาคือ เม่ือผูบริโภคใชผลิตภัณฑดังกลาว ก็จะไดรับอันตรายและเกิดผลขางเคียง  

จนสงผลกระทบตอสุขภาพ รวมท้ังเกิดโรคตาง ๆ ตามมาในท่ีสุด 
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ดังนั้น อย.จึงคิดหากลวิธีตาง ๆ ในการแกปญหาตรงนี้ใหเขาถึงชุมชนและตัวบุคคล โดยเล็งเห็นวา 

ขณะนี้มีกลุมจิตอาสาท่ีทํางานเพ่ือประโยชนของสังคมเปนจํานวนมาก ซ่ึงกลุมจิตอาสาถือเปนสื่อบุคคลท่ีเขาถึง

ผูบริโภครวมถึงชุมชนไดเปนอยางดี และสามารถโนมนาวชักจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

ท่ีถูกตองไดอยางมีประสิทธิภาพ อย. จึงไดจัดใหมีโครงการอยาหลงเชื่องาย ในหัวขอ จิตอาสาชุมชน ไมหลงกล

โฆษณา ข้ึน เพ่ือใหจิตอาสาในชุมชนชวยรณรงคเผยแพรความรูใหแกคนรอบขางและคนในชุมชนในโจทยท่ี

ยังคงพบปญหา และเปนนโยบายในการรณรงคของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 4 หัวขอ ไดแก 1. การบริโภคอาหาร 

ท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (โรคNCDS) 2.การไมใชยาท่ีมีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด ยาชุด 

หรือยาท่ีไมได ข้ึนทะเบียนตํารับยา 3.  การไมใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมีสวนผสมของสารหามใช  

และ 4.การใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางสมเหตุสมผลท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ   

 เลขาธิการฯ กลาวตอไปวา หลังจากเปดรับสมัครเหลาจิตอาสาจากท่ัวประเทศตั้งแตตนเดือน

กุมภาพันธ จนถึงวันท่ี 20 มีนาคม 2560 มีทีมจิตอาสาสงโครงการเขาประกวดท้ังสิ้น  18 ทีม 18 จังหวัด   

จากท่ัวประเทศ โดยคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีมีคุณคา มีความนาสนใจ มีประโยชนตอชุมชน 

และสังคม ใหเขารอบ 6 ทีมสุดทาย โดยท้ัง 6 ทีมจะไดรับเงิน 80,000 บาท เปนคาใชจายในการลงพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงานจริง และนําผลงานพรอมท้ังการดําเนินงานท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริงมาสรุปผลตอ

คณะกรรมการ คุณวุฒิ จ าก  อย .  และกรรมการ ท่ี เป นสื่ อมวลชนจากภายนอก  โดยผู ชนะ เลิ ศ  

จะไดรับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 จะไดรับเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 

จะไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชยจํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พรอมโลและ       

ใบประกาศเกียรติคุณมอบใหจิตอาสาทุกทานท่ีผานการคัดเลือก และมอบโลเกียรติคุณใหแกสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดท่ีใหการสนับสนุนทีมจิตอาสาท่ีผานการคัดเลือก ท้ังนี้ จิตอาสาท้ัง 6 ทีมท่ีผานเขารอบ

สุดทาย มีผลงานท่ีไดดําเนินงานมากมาย ไดแก  

- ทีมกุดขอนแกนอาสาพัฒนาชุมชน ไมหลงกลโฆษณา จังหวัดขอนแกน เนนการเขาถึงทุกพ้ืนท่ี 

ในชุมชน ดวยนวัตกรรม “รถซาเลงนักวิทย” และศูนยแจงเตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ 

- ทีม อส.คบ.ชอนสมบูรณ (อาสาสมัครคุมครองผูบริโภคชอนสมบูรณ) จังหวัดลพบุรี นําแนวคิด บาน 

วัด โรงเรียน ประสานพลังชุมชนกับรานชํา เพ่ือใหไดรานชําคุณภาพ ปลอดภัย สรางสุขภาพท่ีดีใหกับ

ชุมชน 

- ทีมจิตอาสาโมคลาน สรางสุขดวยงาน คบส. จังหวัดนครศรีธรรมราช กับแนวคิดรณรงคไมใชยาท่ี

ลักลอบผสมสารสเตียรอยด เนนทําขอมูลเจาะลึก ตรวจเยี่ยมตามบาน เพ่ือนํามาแกปญหา 

- ทีมหนองอีบุตรอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ กับแนวคิด จิตอาสาสรางจิตอาสา ขยายเครือขาย 

คนอาสารุนใหม สงตอความรูการใชยาท่ีถูกตองใหแกชาวบาน และ อสม. รุนตอรุน 
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- ทีมโรงพยาบาลสรางสรรค อย. สรางเสริม จังหวัดเพชรบูรณ มาในแนวคิด หยุดปญหา สรางภูมิคุมกัน 

แบงปนสุขภาพท่ีดีอยางยั่งยืน นําโดยโรงพยาบาล รวมกับ อสม. และหนวยงานทองถ่ิน สรางชุมชน

สุขภาพดีผานฐานกิจกรรมท่ีใหท้ังความรูและความสนุกสนาน 

- ทีมกุดชุมพัฒนา จิตอาสาชุมชนไมหลงกลโฆษณา จังหวัดยโสธร มีกิจกรรมมอบความรูเก่ียวกับการ

บริโภคท่ีถูกตองในชุมชน และมีดีเจอาสา คอยกระจายความรูเรื่องอาหารและยาปลอดภัยผานทางวิทยุ

ชุมชน 
 

ซ่ึงท้ัง 6 ทีม ไดนําเสนอผลงานและการดําเนินงานเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมีผลการรับรางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีมหนองอีบุตรอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ไดแก ทีมกุดขอนแกนอาสาพัฒนาชุมชน ไมหลงกลโฆษณา จังหวัดขอนแกน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ไดแก ทีมโรงพยาบาลสรางสรรค อย. สรางเสริม จังหวัดเพชรบูรณ 

รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ไดแก 1. ทีม อส.คบ. ชอนสมบูรณ จังหวัดลพบุรี 2. ทีมกุดชุมพัฒนา จิตอาสา

ชุมชน ไมหลงกลโฆษณา จังหวัดยโสธร และ 3. ทีมจิตอาสาโมคลาน สรางสุขดวยงาน คบส. จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 เลขาธิการ ฯ อย. กลาวในตอนทายวา ขอแสดงความยินดีกับทีมท่ีดําเนินโครงการจิตอาสาชุมชน    

ท่ีไดรับรางวัลในครั้งนี้  ทุกทานถือเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การบริโภค โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีเสริมสรางพลังจิตอาสาท่ีมีความสนใจในการทํางานเพ่ือสังคม  

มีความเสียสละท้ังแรงกาย แรงใจ อันจะทําใหสังคมหรือชุมชนท่ีตนอาศัยอยูมีสุขภาพดี ไมหลงเชื่อสื่อโฆษณาท่ี

หลอกลวง และท่ีสําคัญ จิตอาสาทุกคนถือเปนผูหนึ่งท่ีชวยเหลือและสนับสนุนงานคุมครองความปลอดภัย

ของผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพไดอีกทางหนึ่งดวย   

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบรโิภค   30 พฤษภาคม 2560  แถลงขาว 13 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 


