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คํานํา 
 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมความรู ความ
เขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัยและสมประโยชน เพื่อสุขภาพที่ดี และมี
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรูที่ถูกตอง ทันเหตุการณ  
ใหรับทราบและใชเปนขอมูลในการพิจารณาเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางเหมาะสม
และปลอดภัย รวมถึงการประชาสัมพันธการดําเนินงานของสํานักงานฯเพื่อใหประชาชนเกิดความ
เช่ือมั่นในองคกรและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ฯ ตลอดจนการรณรงคให
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง สมประโยชน มีสุขภาพที่ดี โดยไดดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคในหลายโครงการและกิจกรรม ไดแก การเผยแพรความรูและประชาสัมพันธสู
ผูบริโภค การผลิตสื่อใหความรูเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ โครงการ อย.นอย โครงการอาหารปลอดภัย 
โครงการอยาหลงเช่ืองาย สายดวน อย.1556 เว็บไซต oryor.com เปนตน ซึ่งโครงการทั้งหมด
ดังกลาวดําเนินการสอดประสานกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งในป 2553 กองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค ไดดําเนินงานดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ อยางจริงจัง  

รายงานประจําปงบประมาณ 2553 ฉบับน้ี ไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจําป 2553 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ทั้งน้ีหวัง
เปนอยางย่ิงวา รายงานประจําปฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของและ
เปนขอมูลสําคัญ ในการพัฒนาปรับปรุงองคกรและระบบงานของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหมี
ประสิทธิภาพ ตอไป  

 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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สารบัญ 
 
 

    หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

สวนท่ี 1   ขอมูลพ้ืนฐาน 

  - วิสัยทัศน พันธกิจ       1 

  - หนาที่ความรับผิดชอบ       2 

  - ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร      3 

  - โครงสรางการจัดการองคกร      4 

  - อัตรากําลัง        7 

  - งบประมาณการดําเนินการ      10 

สวนท่ี 2    แผนการดําเนินงาน        11 

สวนท่ี 3    ผลการดําเนินงาน          

  - การเผยแพรความรูสูผูบริโภค      14 

  - การสรางความตระหนักและความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 26 

  อยางปลอดภัย 

- โครงการรณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ  36 

  ที่ถูกตอง  

- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุมครองผูบริโภค    44 

- การพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน     45 

- โครงการพัฒนาบุคลากร       54 

- งานครบรอบ 35 ป สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   56 
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สวนท่ี 4    วิเคราะห และขอเสนอแนะ        

  - ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตามแผน     58 

  - ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ     65 

  - แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554    66 

ภาคผนวก 

- แผนปฏิบัติการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจําป 2553  

  กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
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สวนที่ 1 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
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กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
 
 
 

วิสัยทัศน 

 เปนหนวยงานบริโภคศึกษา พัฒนาศักยภาพผูบริโภคอยางเปนระบบและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนมีความเช่ือมั่นตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ภารกิจหลัก 

1. ใหความรูแกประชาชนทางสื่อตาง ๆ 
2. พัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 
3. ประชาสัมพันธ 
4. สรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 
5. วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

เปาประสงค 

1. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางเหมาะสม 
2. ผูบริโภคมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 
3. ผูบริโภครูจักปกปองสิทธิและเรียกรองสิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ี

ปลอดภัย 
4. ประชาชนมีความเขาใจ มีความเช่ือมั่น และรับรูภาพลักษณท่ีดีขององคกร  
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หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. พัฒนาพฤติกรรมผูบริโภคใหสามารถเลือกหาและบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ังมีการสงเสริมศักยภาพผูบริโภคใหรูจักปกปอง
และเรียกรองสิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย 

2. สงเสริม เผยแพรความรูและสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
ผานทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ  

3. พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีความนาสนใจ เขาถึงได
งาย มีขอมูลทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใชบริการ 

4. พัฒนาเครือขายการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ และสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

5. วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริโภค และระบบงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการ กลยุทธ ผลผลิต และกิจกรรมระดับกรม สูระดับกอง 
 ประจําปงบประมาณ 2553 

องคกรท่ีเปนเลิศดานการคุมครอง และสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน มุงสูสังคมสุขภาพดี
1. กํากับ ดูแล สงเสริม ใหมีการนําเสนอผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย ไดมาตรฐาน
2. สงเสริมความรู ความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย และสมประโยชน เพ่ือสุขภาพท่ีดี
3. พัฒนาการบริหารจัดการ วิชาการ และบุคลากร เพ่ือความเปนเลิศดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ

1. การพัฒนาการบริหารจัดการ
สูการเปนองคกรสมรรถนะสูง

4. การควบคุมตัวยาและสารต้ังตน
ท่ีเปนวัตถุเสพติด
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ประเด็นยุทธศาสตร

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงคหลัก

R1  อย.มีศักยภาพในการบริหารงาน
ใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ

M2
ยุทธศาสตร

สามารถ
ขับเคลื่อน
วิสัยทัศน

ใหสําเร็จได

M3
กระบวนการ
เอ้ือตอการ
ดําเนินงาน

ตาม
ยุทธศาสตร

M4
ระบบการ

บริหารจัดการ
ไดรับการ

พัฒนาอยาง
ตอเน่ือง

S1 อย.สามารถปรับเปล่ียนองคกร
ไดทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง

2. การปรับระบบและกลไกการกํากับดูแล
การประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ

3. การเสริมสรางความเขมแข็งแกประชาชน
ในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

S5 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตอง ทันความตองการ

R3  ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง

M9
การแจงเตือน

ของ อย.
รวดเร็ว

ทันเหตุการณ

M10
การเขาถึงขอมูล

ขาวสารของ
ประชาชนมี
ความสะดวก

รวดเร็ว

C3
ระบบ IT

 ที่ทันสมัย เอื้อตอ
การปฏิบัติงาน

C1
บุคลากรมี

สมรรถนะสูง
ในการพัฒนางาน

C4
ระบบฐานขอมูล
ที่ทันสมัยและ

เหมาะสม

1. ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
 ปลอดภัย และสมประโยชน  มุงสูสังคมสุขภาพดี

2. ประชาชนเช่ือม่ัน อย. ในการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ

M11
ทุกภาคสวน
มีสวนรวม

C2
การจัดการความรู

พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม

ท่ีสงเสริม
การพัฒนาองคกร

ความเช่ือมโยงของกอง
พัฒนาศักยภาพผูบริโภค
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โครงสรางการจัดการองคกร 

 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ไดมีการจัดระบบโครงสรางภายใน เพื่อใหการดําเนินงานและ
การบริหารงานของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ซึ่งแบง
ออกเปน 1 ฝาย / 6 กลุม ดังน้ี  

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
2. กลุมบริโภคสัมพันธ 
3. กลุมพัฒนาระบบ 
4. กลุมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 1  
5. กลุมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 2  
6. กลุมประชาสัมพันธ 
7. กลุมเผยแพรความรู 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1.1 งานสารบรรณ 
1.2 งานการเจาหนาที่เบื้องตน 
1.3  งานการเงิน / บัญชี / งบประมาณ เบื้องตน  
1.4 งานพัสดุและยานพาหนะ  
1.5 งานอํานวยการและสนับสนุนกลุมภารกิจอื่น ๆ  
1.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. กลุมบริโภคสัมพันธ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

2.1 สงเสรมิ / สนับสนุน / พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค 
2.2 ภารกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3. กลุมพัฒนาระบบ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

3.1 จัดทําแผนงาน งบประมาณ โครงการ และกํากับติดตามการดําเนินการ ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3.2 วางแผน ดําเนินการศึกษาวิจัย และประสานงานสงเสริมการวิจัย เพื่อนําผลการวิจัยมาเปน
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธ และการ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค 

3.3 พัฒนาบุคลากรของกอง ตลอดจนทําหนาที่ประสานงานเรื่องการอบรมกับหนวยงานผูจัดอบรม 
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ

ศึกษาวิจัยและวางแผนการดําเนินงาน 
3.5 สนับสนุนขอมูลการดําเนินงานศึกษาวิจัยดานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพใหแก

หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจ 
3.6 พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบคอมพิวเตอรของกอง เพื่อเปนแหลงสําหรับผูบริโภคเขามา

สืบคนความรูไดสะดวก รวดเร็ว 
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3.7 ปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสารของราชการของกอง และทําหนาที่เปนศูนยกลางของกองใน
การรวบรวมขอมูลสารนิเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมภารกิจอื่น  ๆ

3.8 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกองใหมีประสิทธิภาพ และจัดระบบการควบคุมภายใน 
3.9 ประสานงาน/จัดรายการศึกษาดูงานของนักศึกษา ขาราชการและผูสนใจดานการพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค 
3.10 ภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

4. กลุมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 1 - 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

4.1 วิเคราะหสภาพปญหาการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อหาแนวทาง และจัดทําแผนการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภค และการเผยแพรความรูสูประชาชน 

4.2 จัดทําและดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ใหถูกตอง 
เหมาะสมและปลอดภัย 

4.3 พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรที่ดําเนินการเพื่อผูบริโภค 
4.4 สนับสนุนองคกรผูบริโภคใหมีการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

เปนรูปธรรม มีความตอเน่ือง และสมประโยชน 
4.5 สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของผูบริโภค เพื่อพัฒนาบทบาทในการคุมครองสิทธิของตนเอง 
4.6 ประเมินผลการดําเนินงาน 
4.7 ภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

5. กลุมประชาสัมพันธ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

5.1 วิเคราะหขาวสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชนทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อนํามาพัฒนางานและ
ประชาสัมพันธ หรือสรางความเขาใจที่ถูกตองทางวิชาการและการดําเนินงานของสํานักงาน 

5.2 จัดทําโครงการประชาสัมพันธในลักษณะเชิงรุก เพื่อสรางความต่ืนตัวแกผูบริโภค ในการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัย และดึงผูบริโภคเปนแนวรวมในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค 

5.3 จัดทําขาวสํานักงาน และจัดแถลงขาว เพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย กจิกรรม ความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งสาระความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนที่สนใจของประชาชน 

5.4 ประสานงานและดําเนินงานสื่อมวลชนสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจที่ดีตอกัน และรวมผลักดัน
งานคุมครองผูบริโภค 

5.5 ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจ และความรวมมือที่ดีของบุคลากรในสํานักงาน โดยอาศัย
ระบบเสียงตามสาย จดหมายขาว และบอรดประชาสัมพันธ 

5.6 ติดตามและตรวจตัดขาวจากหนังสือพิมพ วิเคราะหและนําเสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณา  
ดําเนินการไดทันตอสถานการณ และเหมาะสม 

5.7 จัดทําและดูแลขอมูลในระบบประชาสัมพันธ ทางระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
5.8 จัดทําสื่อสิ่งพิมพ เพื่อเปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานตาง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอก 
5.9 วางแผนในการใช พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ 
5.10 ออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุ 
5.11 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ และงานศิลปกรรม 
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5.12 ออกแบบและตกแตงสถานที่ในกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ เชน นิทรรศการ แถลงขาว เปนตน 
5.13 จัดการและใหบริการโสตทัศนูปกรณ 
5.14 ใหคําปรึกษาแนะนําการใชโสตทัศนูปกรณ 
5.15 ภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

6.  กลุมเผยแพรความรู มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

6.1 เผยแพรความรูทางสื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และทางสื่ออื่น ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อใหผูบริโภคมีศักยภาพในการดูแลตนเอง สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพได
อยางเหมาะสมและปลอดภัย 

6.2 พัฒนาระบบ และดูแลระบบสายดวนผูบริโภค เพื่อเปนแหลงสําหรับผูบรโิภคเขามาสืบคน
ความรูไดสะดวก รวดเร็ว 

6.3 ภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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อัตรากําลังเจาหนาท่ี : ปงบประมาณ 2553 

 

สรุป  ( 44 คน) 

ขาราชการ 26 คน 

หัก ยืมตัว   1 คน 
ลูกจางประจํา    2 คน 
พนักงานราชการ   1 คน 
ลูกจางเหมา 14 คน 

 
อัตรากําลัง 

o เภสัชกร   4   อัตรา 
o นักวิชาการอาหารและยา 4   อัตรา 
o นักวิชาการเผยแพร 11 อัตรา 
o นักจัดการงานทั่วไป 1   อัตรา 
o เจาพนักงานธุรการ 5   อัตรา 
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กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ไดมีการพิจารณาโครงสราง ภารกิจกลุม / ฝาย ตลอดจน
พิจารณาจัดขาราชการเขาสูตําแหนง ใหเกิดความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร ความ
คลองตัวและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยมีการจัดขาราชการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
ดังน้ี 

1. นายนิรัตน เตียสุวรรณ    ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

2. ฝายบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวยเจาหนาที่ 8 คน ลูกจาง 2 คน คือ 

2.1 นางสาววรนุช รื่นหาญ   นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
2.2 นางสาวนราธร เบญจพงศ   เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
2.3 นางสาวดวงใจ สาลีแกว   เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
2.4 นางสาวสุนีย วรอิตตานนท  เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
2.5 นางดวงพร รัตนะ   เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
2.6 นางพจมาน รัตนสุนทร   เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
2.7 นางนวลพรรณ สุขสันตรุงเรือง  คนงาน 
2.8 นางสําเริง ทองทาบรัตน   นักการภารโรง 
2.9 นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี   ลูกจาง 
2.10 นายมารุต สุดสิ้น   ลูกจาง (พนักงานขับรถยนต) 

3. กลุมบริโภคสัมพันธ ประกอบดวยเจาหนาที่ 2 คน คือ 

3.1 นางสาวทิพากร มีใจเย็น   นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการพิเศษ 
3.2 นางสาวพาฝน กิติเงิน   เภสัชกร ปฏิบัติการ 

4. กลุมพัฒนาระบบ ประกอบดวยเจาหนาที่ 3 คน ลูกจาง 1 คน คือ 
4.1 นางศิริกุล อําพนธ   เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ 
4.2 นายวิษณุ โรจนเรืองไร   เภสัชกร ชํานาญการ 
4.3 นางสาวจุฬาลักษณ นิพนธแกว  นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการ 
4.4 นางสาวณัฐรภา ไทยเรือง   ลูกจาง 

5. กลุมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 1 ประกอบดวยเจาหนาที่ 2 คน ลูกจาง 1 คน คือ 

5.1 นายศุภกาญจน โภคัย   เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ 
5.2 นางสาวสุชาดา ถนอมชู   เจาหนาที่ประสานงานโครงการ 
5.3 นางสาววรพันธุ แสนทาว   ลูกจาง 

6. กลุมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 2 ประกอบดวยเจาหนาที่ 2 คน ลูกจาง 1 คน คือ 

6.1 นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ  นักวิชาการเผยแพร ชํานาญการพิเศษ 
6.2 นางสาวเสาวณีย เกตุบํารุงพร  นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการ 
6.3 นางสาวอรวรรณ พวงทอง  ลูกจาง 
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7. กลุมประชาสัมพันธ ประกอบดวยเจาหนาที่ 6 คน ลูกจาง 5 คน คือ 

7.1 นางผุสดี เวชชพิพัฒน   นักวิชาการเผยแพร ชํานาญการพิเศษ 
7.2 นายบุญทิพย คงทอง   นักวิชาการเผยแพร ชํานาญการ 
7.3 นายวัชรินทร เครือเนียม   นักวิชาการเผยแพร ชํานาญการ 
7.4 นางสุวนีย สุขแสนนาน   นักวิชาการเผยแพร ชํานาญการ 
7.5 นางสาวดนิตา เทียบโพธ์ิ   นักวิชาการเผยแพร ชํานาญการ 
7.6 นางสาวพัชราวดี ศรีบุญเรือง  นักวิชาการเผยแพร ชํานาญการ (ลาเรียน) 
7.7 นางสาวนะรารัตน แสนสุข  ลูกจาง 
7.8 นางสาวธีมานันท กุหลาบเพ็ชรทอง ลูกจาง 
7.9 นางสาวปภานิจ ภัทรานนท  ลูกจาง 
7.10 นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน  ลูกจาง 
7.11 นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย  ลูกจาง 
7.12 นายทวชา เพชรบุญยัง   ลูกจาง 

 8. กลุมเผยแพรความรู ประกอบดวยเจาหนาที่ 3 คน ลูกจาง 3 คน คือ  

8.1 นางสาวจิตรา เอื้อจิตรบํารุง  นักวิชาการเผยแพร ชํานาญการ 
8.2 นางรวิวรรณ ทิมวัฒนา   นักวิชาการเผยแพร ชํานาญการ 
8.3 นางสาวสุภมาศ วัยอุดมวุฒ ิ  นักวิชาการเผยแพร ปฏิบัติการ 
8.4 นางสาวปภัสสร ผลโพธ์ิ   ลูกจาง 
8.5 นางสาวขวัญชนก พุมแพร   ลูกจาง 
8.6 นางสาวสุขอนันต เบิกบาน  ลูกจาง 
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ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

งบประมาณการดําเนินงาน 

 งบดําเนินงาน กอง พศ.    66,174,900.00 

   งบกลาง อย.    27,008,135.75 

   งบกองอื่น              310,724.52 

    รวมงบดําเนินงาน  93,493,760.27 

 งบลงทุน          681,241.20 

    รวมงบท่ีใชโดยกอง พศ. 94,175,501.47 

 งบดําเนินงานท่ีโอนให สสจ.    10,646,000.00 

   

รวมงบที่ใชโดย กอง พศ. และงบโอนให สสจ. 104,821,001.47 
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สวนที่ 2 
แผนการดําเนินงาน 
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แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ 2553 

 

หลักการและเหตุผล 

จากสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม  และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหทัศนคติ คานิยมและ
ความเ ช่ือในการบริโภคสินคาของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความรูที่ ไม เทาทัน
ผูประกอบการ และการแขงขันกันทางการคา ที่ผูประกอบการพยายามผลิตและพัฒนาสินคาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและใหมียอดจําหนายมากที่สุด โดยพยายามหาวิธีการตาง ๆ มา
ใชเพื่อใหผูบริโภคหันมาสนใจในผลิตภัณฑของตน เชน โดยการโฆษณาทางสื่อตาง ๆ บางครั้ง
หลอกลวงหรือโออวดเกินจริง  หรือการใหขาวสาร ขอเท็จจริงเพียงดานเดียว ทําใหผูบริโภคสับสน
และเขาใจผิด หรือการใชวัตถุดิบที่ไมมีคุณภาพเพื่อใหราคาสินคาถูก มีของแจก ของแถม  เหลาน้ี 
ลวนมีสวนสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคทั้งสิ้น ซึ่งหากผูบริโภคไมมีความรูเทาทัน ทั้งยังไมทราบสิทธิ
ของตนเองที่พึงจะกระทําไดเมื่อถูกละเมิดสิทธิ ยอมทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม
เหมาะสม โดยเฉพาะผลิตภัณฑสุขภาพ อันไดแก ยา อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุ
อันตรายที่ใชทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติด ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่จําเปนตอการดํารงชีวิต หาก
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสมแลว อาจกอใหเกิดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง เปนตน และอาจทําให
ผูบริโภคตองสูญเสียเงิน เสียเวลาและเสียโอกาสในการรักษา แตหากผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ที่ถูกตองเหมาะสมแลวยอมทําใหมีสุขภาพดี แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดปญหาสุขภาพจากโรค
เรื้อรัง นําไปสูการคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการคุมครองผูบริโภค 
เพื่อใหผูบริโภคไดใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย ซึ่งนอกจากการ
กํากับดูแล และตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อใหผลิตภัณฑสุขภาพที่ออกสูทองตลาดมีคุณภาพ
มาตรฐานแลว การพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มี
ประโยชนและปลอดภัยก็มีสวนสําคัญอยางย่ิง ซึ่งดวยขอจํากัดทางดานบุคลากรและงบประมาณ ทํา
ใหสํานักงานฯไมสามารถดําเนินการกํากับดูแล และตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางทั่วถึงทุกพื้นที่
และไมสามารถระวังภัยใหผูบริโภคไดตลอดเวลา  จึงจําเปนตองติดอาวุธทางปญญาใหแกผูบริโภค 
เพื่อใหผูบริโภคมีความรู สามารถคุมครองตนเองและครอบครัวได และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ
สุขภาพ โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรูที่ถูกตอง ทันเหตุการณ  ใหรับทราบและใชเปน
ขอมูลในการพิจารณาเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของสํานักงานฯเพื่อใหประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในองคกรและ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน ฯ ซึ่งจะกอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน
คุมครองผูบริโภคในการแจงขอมูลหรือเบาะแสเมื่อพบผลิตภัณฑหรือโฆษณาที่นาสงสัย ตลอดจนการ
รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง ตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกซื้อเลือก
บริโภค และต่ืนตัวในการปกปองสิทธิผูบริโภคโดยการรองเรียนเมื่อไมไดรับความเปนธรรม หรือไดรับ
อันตราย หรือเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค จึงไดดําเนินงาน



------------------------------------------------------------------------ 
รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ 2553/ 10   

ดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ อยางจริงจัง  ทั้งดานการเผยแพรความรูดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ การประชาสัมพันธ และการรณรงคเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผูบริโภค 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูบริโภครูสิทธิผูบริโภค 
2. เพื่อใหประชาชนมีความรู  สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย  
3. เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 
4. เพื่อใหประชาชนมีความเช่ือมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรองจาก อย. 

กลวิธ ี

1. เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพผานสื่อตาง ๆ ไดแก 
1.1 สื่อโทรทัศนในรูปแบบรายการประจํา สารคดี สปอตโทรทัศน 

1.2 สื่อวิทยุ ในรูปแบบรายการสารคดี สปอตวิทยุ 
1.3 สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ โปสเตอร แผนพับ คูมือ ชุดนิทรรศการ จดหมายขาว 

เปนตน 
1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซต สายดวน เปนตน 

2. ประชาสัมพันธเชิงรุกและทั่วไป เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจในการบริโภค
อยางปลอดภัย สรางความเช่ือมั่นตอ อย.ในฐานะองคกรคุมครองผูบริโภค และใหความ
รวมมือในการดําเนินงาน เชน การแจงเบาะแส การรองเรียน เปนตน โดยผานสื่อตาง 
ๆ ไดแก 

2.1 สื่อโทรทัศน ในรูปแบบสารคดีเชิงขาว 
2.2 สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ จุลสาร ขาวแจก เปนตน 

2.3 แถลงขาว 
3. จัดทําโครงการรณรงคเพื่อพัฒนาใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยการ 

3.1 รณรงคผานสื่อตาง ๆ เชน สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ หนังสือการตูน คูมือ เปนตน 

3.2 ปลูกฝงจิตสํานึกในกลุมเยาวชนของชาติโดยการสนับสนุนใหทํากิจกรรมสุขภาพ 
4. สราง สนับสนุนและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค

อยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน เชน เครือขาย อย.นอย เครือขายภาคประชาชน เครือขาย
ศูนยจัดการขอรองเรียนดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เครือขายคุมครองผูบริโภค (NGO) 
เครือขายบริการรับเรื่องรองเรียน เครือขายภาคประชาชน เปนตน 
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ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. รอยละ 84 ของผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 
2. รอยละ 82 ของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จํานวนเรื่องที่มีการเผยแพรและประชาสัมพันธสูผูบริโภค จํานวน 281 เรื่อง / 323 ครั้ง 

2. จํานวนโครงการที่รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ จํานวน 4 โครงการ 

งบประมาณ 

66,174,900 บาท (หกสิบหกลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ประชาชนมีความรู  สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย  
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ถูกตอง 
3. ประชาชนมีความเช่ือมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรองจาก อย. 

กิจกรรม  

(ตามตารางแผนปฏิบัติการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจําป 2553) 
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สวนที่ 3 
ผลการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ 2553 

 

 ในปงบประมาณ 2553 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ไดรับงบประมาณ 66.17 ลานบาท ซึ่ง
ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริโภคในหลายโครงการและกิจกรรม ไดแก การเผยแพร
ความรูและประชาสัมพันธสูผูบริโภค การผลิตสื่อใหความรูเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ โครงการ อย.นอย 
โครงการอาหารปลอดภัย โครงการอยาหลงเช่ืองาย สายดวน อย.1556 เว็บไซต oryor.com เปนตน 
ซึ่งโครงการทั้งหมดดังกลาวดําเนินการสอดประสานกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  

ในป 2553 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ไดดําเนินงานดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใน
รูปแบบตาง ๆ อยางจริงจัง ทั้งดานการเผยแพรความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ การประชาสัมพันธ และ
การรณรงคเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริโภค โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจําป 2553 ดังน้ี  

ผลผลิตที่ 2 ผูบริโภคไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

1) ถายทอดความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยมุงใหความรูแกประชาชนผานสื่อตาง ๆ เชน 
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ  บทความ แผนพับ โปสเตอร คูมือ วีซีดี จดหมายขาว รวมถึงสื่อ
อิเล็กโทร-นิกส เชน ระบบ Audio text และระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลได
อยางสะดวกและรวดเร็วตลอด 24 ช่ัวโมง เปนการติดอาวุธทางปญญาใหกับผูบริโภค สงเสริมให
ประชาชนสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย คุมคา ซึง่จากผลการวิจัย
เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ป 2553 
พบวา รอยละ 99.7 ของผูบริโภครับรูขาวสารการเผยแพรความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังน้ี 

การเผยแพรความรูสูผูบริโภค 

1. เผยแพรความรูผานสื่อมวลชน 

1.1 ผลิตและเผยแพรความรูผานสื่อโทรทัศน 

 รายการ “สินเจริญชวนคิด กับ อย.” ความยาว 1.30 นาที เผยแพรต้ังแตเดือน
มีนาคม – สิงหาคม 2553 ทางรายการหมึกแดงโชว ทางโมเดิรนไนนทีวี  ทุกวัน
อาทิตย เวลา 11.00-11.30 น. และทางรายการขาวภาคคํ่า ทาง NBT ทุกวันพุธ 
เวลา 19.00-19.30 น. จํานวน 21 เรื่อง ออกอากาศ 40 ครั้ง ไดแก 
1. ด่ืมนํ้า...ใหฉํ่าตองมีเครื่องหมาย อย. 
2. สวย..อยางปลอดภัย (เครื่องสําอาง) 
3. อวนจะทําไงดี 
4. อรอยเหาะ หนอไมปบ 
5. อยาใชนํ้ามันทอดซ้ํา 



------------------------------------------------------------------------ 
รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ 2553/ 14   

6. ฉลาด อานฉลากอาหาร 
7. ไอศกรมีแบบไหนอรอยปลอดภัย 
8. อยาเช่ือ...เพราะผีบอก 
9. ทําไมตองอานฉลากโภชนาการ 
10. กินผัก..ไมมีพิษ 
11. สารอันตราย..ในเครื่องสําอาง 
12. ทาแดด ดวยครีมกันแดดอยาเช่ือ..เพราะผีบอก 
13. จําช่ือสามัญของยาไว..มีประโยชน 
14. ระวัง...นมหมดอายุ 
15. อยากขาว...มีตัวชวยจริงเหรอ 
16. อยาใชยา...ปฏิชีวนะพร่ําเพรื่อ 
17. บริษัทกําจัดแมลง ตองเลือกใหดี 
18. ระวังผลิตภัณฑเสริมอาหาร...อวดอางเกินจริง 
19. ใสคอนแทคเลนส...อยางปลอดภัย 
20. เตียงนวดบําบัดโรค ดีจริงหรือถูกหลอก 
21. รูอิโหน อิเหน ตอน ลดอันตราย (อย.animation) 

1.2 ผลิตและเผยแพรความรูผานสื่อวิทย ุ

 สารคดีวิทยุ ชุด “ขาวดวน อย.เพื่อสุขภาพ” ความยาว 1 นาที 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ดังน้ี 
- FM 100.5 MH2 (อสมท.) ทุกวันจันทร-พุธ เวลา 19.40 น. 
- FM 92.5 MH2 (สวท.) ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 11.35 น. 
- FM 99.5 MH2 (รวมดวยชวยกัน) ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 8.30 น. 
จํานวน 10 เรื่อง ไดแก 
1. โรคอาหารเปนพิษปนเปอนในนํ้าด่ืม / นํ้าแข็ง / ไอศกรีม 
2. เครื่องนวดกระตุนดวยไฟฟา...เสียอาจมากกวาได 
3. การเก็บรักษานมพลาสเจอรไรซ 
4. อันตรายจากยาลดความอวน 
5. อันตรายจากสารสเตียรอยดในยาลูกกลอน 
6. อันตรายจากนํ้ามันทอดซ้ํา 
7. ลางผักและผลไมปลอดภัยไรสารพิษ 
8. สุขภาพดีดวยฉลากโภชนาการ 
9. สวยอันตราย 
10. ยาปฏิชีวนะ คุณอนันตโทษมหันต 

 สารคดีวิทยุ ชุด “สุขภาพดี ตองบอกตอกับ อย.” ความยาว 1.30 นาที 
จํานวน 20 เรื่อง ไดแก 
1. เลือกนํ้า นํ้าแข็งกอนด่ืม 
2. ไอศกรีม อรอย ปลอดภัย 
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3. ไมตองพึ่งยาลดความอวน 
4. สเตียรอยด อันตราย 
5. ดูฉลากกอนใชเครื่องสําอาง 
6. ฉลากอาหารบอกอะไร 
7. ประโยชนของฉลากโภชนาการ 
8. ไมใชนํ้ามันทอดซ้ํา 
9. หนอไมตองตมกอน 
10. เลือก และลางผักใหสะอาด ปลอดภัยกับสุขภาพ 
11. จําช่ือสามัญของยาไว...มีประโยชน 
12. สารอันตราย...ในเครื่องสําอาง 
13. ทาแดด ดวยครีมกันแดด 
14. ใสคอนแทคเลนส...อยางปลอดภัย 
15. เตียงนวดบําบัดโรค ดีจริงหรือถูกหลอก 
16. ระวัง ! นมหมดอายุ 
17. บริษัทกําจัดแมลง ตองเลือกใหดี 
18. อยากขาว มีตัวชวยจริงหรือ 
19. ระวังผลิตภัณฑเสริมอาหาร...อวดอางเกินจริง 
20. อยาใชยาปฏิชีวนะพร่ําเพรื่อ 

1.3 ผลิตและเผยแพรความรูผานสื่อหนังสือพิมพ 

 คอลัมน “อย.Academy ตามหาคนสุขภาพดี” เผยแพรทางหนังสอืพิมพ  
มติชน หนาบันเทิง (วันจันทร) และขาวสด หนาบันเทิง (วันอังคาร) ขนาด 
12x5 คอลัมนน้ิวขาวดํา จํานวน 20 เรื่อง เผยแพร 40 ครั้ง ไดแก 

 

1. ภารกิจ รูทันภัยสเตียรอยด 
2. ภารกิจ ฟตหุน ภาค 1 (ยาลดความอวน) 
3. ภารกิจ ฟตหุน ภาค 2 (ยาลดความอวน) 
4. ภารกิจ เลือกอยางฉลาด ตองอานฉลาก 
5. ภารกิจ ฉลากโภชนาการอานใหเปน 
6. ภารกิจ รูทันไอศกรีมตักขาย ไมสะอาด 
7. ภารกิจ นํ้าแข็งกินหามแช ถาแชหามกิน 
8. ภารกิจ ลดกลิ่นอับ 
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9. ภารกิจ เก็บนม (พาสเจอรไรซ) ไมใหบูด 
10. ภารกิจ เลือกคอนแทคเลนส คูแรก 
11. ภารกิจ รูทันอันตรายจากการใชคอนแทคเลนส 
12. ภารกิจ เลือกซื้อหนอไมปบใหอรอย 
13. ภารกิจ บริโภคหนอไมปบอยางปลอดภัย 
14. ภารกิจ การใชบริการกําจัดแมลง 
15. ภารกิจ ซื้อดีมั้ยเตียงนวดไฟฟา 
16. ภารกิจ ครีมหนาขาว ไมชวยใหขาว 
17. ภารกิจ รูทันโฆษณา กลูตาไธโอน 
18. ภารกิจ ยาพารา อยาใชเกินขนาด 
19. ภารกิจ ซื้อใหปลอดภัย ไมชูแค อย. 
20. ภารกิจ เครื่องสําอางไมมี อย. 

2. เผยแพรความรูผานสื่ออ่ืน 

1.1 ผลิตและเผยแพรความรูผานสายดวน อย. 1556 เปนบริการใหความรูผาน
การสื่อสารระบบ Audio text หรือระบบบริการขอมูลอัตโนมัติดวยเสียง
โทรศัพท ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งในปงบประมาณ 2553 ไดดําเนินกิจกรรม ดังน้ี  

1. ดําเนินการจัดจาง / ดูแล / พัฒนาระบบ จํานวน 1 ระบบ 
2. ผลิตและเผยแพรเมนูรอบรูทันเหตุการณ จํานวน 43 เรื่อง ไดแก 

- ทันเหตุการณดานยา 
1. อย.จับมือ DSI ทลายรังไวอากาปลอม ยานบางรัก มูลคากวา 25 ลาน

บาท 
2. ยาแอสไพรินยังมีขายตามรานขายยาทั่วไป อย.ไมไดหามขาย 
3. ขาวดีที่รอคอย วัคซีนไขหวัดใหญ 2009 พรอมฉีด 11 ม.ค.น้ี 
4. ระงับโฆษณาสมุนไพร "จิ่วเจิ้งปูเซินเจียวหนัง" โออวดเกินจริง 
5. ลงดาบเครื่องสําอางโคเซียม อวดอางสรรพคุณทางยา เบิกถอน

ใบรับแจงทันที 
6. เชือดอีกแลว โฆษณาลวงโลก อางรักษาเบาหวาน มะเร็ง หัวใจ 
7. โผลอีกแลว โฆษณายาหลอกลวงผูบริโภค ยาตายสิบป ดีเหมือนเดิม 

พลังชางสาร ขุดรากถอนโคน โออวดรักษาสารพัดโรค 
8. ทลายโรงงานยาแผนปจจุบันรายใหญ ลักลอบผลิตยาปลอม 

- ทันเหตุการณดานอาหาร 
9. กินเมนูไขอยางไรใหปลอดภัย 
10. ระวัง !! อาหารกระปอง บ.ทองกิ่งแกวฟูดส และ หจก.ไทย

เอดีฟูดดเทรดด้ิง หามซื้อมารับประทาน 
11. เช่ือไดหรือ...กาแฟลดความอวน ?? 
12. ระวัง !! ผลิตภัณฑเสริมอาหารปลอมขายเกลื่อน ดูใหดีกอนซื้อ 
13. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 6 รายการ สุดอันตรายลักลอบใสบูทรามีน 
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14. เคล็ดลับสูตรเสนหาปลาราปลอดภัย 
15. ความคืบหนากรณีลูกช้ินปลาเรืองแสง 
16. พิจารณาใหดีกอนซื้อเครื่องด่ืมรังนก ระวังของปลอม 
17. พิสูจนแลว ลูกอมนมโต หลอกลวงผูบริโภค ไมไดชวยใหอึ๋ม 
18. ประกาศผลตรวจพิสูจนผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบไซบูทรามีน 
19. เพิ่มเติมรายช่ือพืชผลิตชาสมุนไพรแบบผงอีก 3 ชนิด 
20. พบอีกโฆษณาลวงโลก "หมอมวลชน" อางรักษาสารพัด 
21. อยาหลงเช่ือคําโฆษณาผลติภัณฑเสริมอาหาร กาแฟข้ีโมโออวดลด

ความอวนสุดอันตรายการพิจารณาฉลากกอนซื้อ 
22. เฉือดผลิตภัณฑเสริมอาหารออริจิน ลักลอบใสยาลดความอวน 
23. อย.รุกหนักเดินหนากําจัดลูกช้ินปลาเรืองแสง พรอมแนะวิธีกินให

ปลอดภัย 
24. อย.เตือน พิจารณาใหดี โฆษณาสารอาหาร ทําใหฉลาด เสี่ยงไดรับ

สารบางอยางเกินขนาด 
25. สั่งระงับแลว โฆษณา คาราบาวแดง ไมขออนุญาต อย.อางมีวิตามิน

บี 12 ชวยบํารุงสมอง 
- ทันเหตุการณดานเครื่องสําอาง 

26. โผลอีกแลว เครื่องสําอางหามใชอีก 18 รายการ ยํ้าอยาซื้อ
มาใชเด็ดขาด 

27. รักษาสิวไมใชเรื่องประต๋ิว ซื้อยามารับประทานเองอันตราย 
28. อย.เผย พบอีก 14 รายการ เครื่องสําอางผสมสารหามใช 

อันตราย! ใชแลวหนาพัง 
29. เปลี่ยนสีผมอยางไร ใหปลอดภัย 
30. จับอีกแลวสถานเสริมความงามหลอกลวงประชาชน 
31. กลูตาไธโอน ทําใหขาวไดหรือยัง 
32. อย.ลุยขอนแกน ทลายโกดังเก็บเครื่องสําอางผิดกฎหมาย

รายใหญ พบ! เครื่องสําอางผสมสารหามใชเพียบ 
33. รวบ 2 แหลงผลิตเครื่องสําอางผิดกฎหมายยานพระราม 3 

และสุขุมวิท ยึดของกลางมูลคากวา 10 ลานบาท 
- ทันเหตุการณดานเครื่องมือแพทย 

34. เหรียญควอนต้ัม 
35. เตียงนวดอินฟาเรดไมใชเตียงเทวดา อยาหลงเช่ือคําโฆษณา

หลอกลวง 
36. เกาอี้ไฟฟาสถิต เตียงนวดไฟฟา อุปกรณไฟฟากระแสตรง

แชเทา ตองพิสูจนความปลอดภัยกอนไดรับอนุญาตจดแจง 
- ทันเหตุการณดานวัตถุอันตราย 

37. กําจัดปลวกอยางปลอดภัยตองมีใบอนุญาต 
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38. บริษัทกําจัดปลวกดวยสมุนไพร ตองมีใบอนุญาตจาก อย.ฝา
ฝนโทษหนักถึงคุก 

39. ฉลากสําคัญ อานใหรอบครอบ กอนเลือกใชผลิตภัณฑวัตถุ
อันตราย 

- ทันเหตุการณดานวัตถุเสพติด 
40. ยาทามาดอล...ใชไมระวังอันตรายถึงตาย 
41. ไมฉลองวันแหงความรักใหปลอดภัยจากการถูกมอมยา 

- ขาว อย. 
42. ทลายแหลงลักลอบผลิตและจัดสงผลิตภัณฑสุขภาพผิด

กฎหมาย พรอมแยกกรณีหญิงสาวซื้ออาหารเสริมทางเน็ต
หวังลดอวน 

43. กวาดลางแหลงกระจายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย
โฆษณาโมเกินจริง ซื้อผาน call center 

3. ผลิตเน้ือหาใหม จํานวน 8 เรื่อง ไดแก 
3.1 อย.จับมือตํารวจบุกโรงงานอาหารเถ่ือน สงทายปลายป 
3.2 อย.บุกตลาดไท ตรวจหาสารฆาแมลงในปลารา 
3.3 ตะลุยตรวจนํ้าหมักชีวภาพ "ปาเช็ง" อวดอางสรรพคุณรักษาโรค
ครอบจักรวาล 
3.4 ปฏิบัติการเขม ตรวจจับผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย 
3.5 อย.เฉียบ ทลายแหลงอาหารเตือนรายใหญ มูลคากวา 9 ลานบาท 
3.6 บุกจับบริษัทนําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหาร "อินทรา" อวดอางรักษาโรค 
3.7 ทลายแหลงลักลอบผลิตและจัดสงผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย พรอม
แยกกรณีหญิงสาวซื้ออาหารเสริมทางเน็ตหวังลดอวน 
3.8 กวาดลางแหลงกระจายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายโฆษณาโมเกินจริง 
ซื้อผาน call center 

4. ปรับปรุงเน้ือหาสาระนารูใหม จํานวน 5 เรื่อง 
5. ประชาสัมพันธการใชสายดวน อย. 1556 จํานวน 40 ครั้ง 
6. ยอดผูใชบริการ สายดวน อย.1556 จํานวน 228,035 สาย 
7. แนะนําเน้ือหาเดน ขาวเดน จํานวน 43 เรื่อง ไดแก 

7.1 แนะนําขาว อย.จับมือตํารวจบุกทลายจับเครื่องสําอางและ 
ผลิตภัณฑเสริมอาหารปลอม 

7.2 แนะนํา ระวัง!! อาหารกระปอง บ.ทองกิ่งแกวฟูดส 
7.3 แนะนํา อย.ยํ้าชัดยังไมพบไขปลอมในประเทศพรอมแนะนํา

เลือกซื้อไขไกอยางไรใหไดไขสด 
7.4 เมนูทันเหตุการณดานอาหาร กาแฟลดความอวน 
7.5 ขาว อย.ลูกอมโออวดเพิ่มอึ๋ม 
7.6 ทันเหตุการณดานเครื่องสําอาง..เครื่องสําอางอันตราย 18 รายการ 
7.7 ยาทามาดอล 
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7.8 ผลิตภัณฑเสริมอาหารปลอม 
7.9 ผลิตภัณฑเสริมอาหารใสบูทรามีน 
7.10 ปลารา ปลาดิบ ปลาแหง ปนเปอนสารฆาแมลง 
7.11 แนะนํา เคล็ดลับเปลี่ยนสีผมอยางปลอดภัย 
7.12 แนะนําเครื่องสําอางผสมสารหามใช 14 รายการ 
7.13 นํ้าหมักชีวภาพปาเช็ง 
7.14 วัคซีนไขหวัดใหญ 2009 
7.15 สถานเสริมความงามรอยมาลีปลอดภัย 
7.16 เหรียญควอนต้ัม 
7.17 ลูกช้ินปลาเรืองแสง 
7.18 ยานอนหลับ 
7.19 รังนกปลอม 
7.20 กลูตาไธโอน 
7.21 ผลพิสูจนลูกอมนมโตออกแลว ชวยใหอึ๋มหรือไม 
7.22 อย.เฉียบระงับโฆษณา "จิ่วเจิ้งปูเซินเจียวหนัง" โออวดเกินจริง 
7.23 ทลายแหลงอาหารเถ่ือนรายใหญ ของผิดกฎหมายเพียบ มูลคากวา 

9 ลานบาท 
7.24 ประกาศเพิ่มเติมรายช่ือเครื่องสําอางอันตรายอีก 26 รายการใช

แลวอาจหนาพัง 
7.25 อย.เอาจริงเชือดอีกแลวโฆษณาลวงโลก อางรักษาเบาหวาน มะเร็ง หัวใจ 
7.26 บุกจับบริษัทนําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหาร "อินทรา" อวดอางรักษา

โรครายแรงทางวิทยุชุมชน 
7.27 กวาดลางแหลงกระจายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายโมเกินจริง 

สดสะดวกผาน call center 
7.28 ทลายแหลงลักลอบผลิตและจัดสงผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย พรอม

เผยกรณีหญิงสาวเสียชีวิต หลังซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารทางเน็ต 
7.29 ถาไมอยากเปนเหย่ือกาแฟโออวดลดอวน 
7.30 อย.รับรองจริงหรือ..เตียงนวดอินฟราเรด สรรพคุณเลิศเลอ รักษาโรค 
7.31 เฉือดผลิตภัณฑเสริมอาหารออริจิน ลักลอบใสยาลดอวนไซบูทรามีน

สุดอันตราย 
7.32 แนะนําโฆษณายาหลอกลวงผูบริโภค 
7.33 แนะนําขาวทลายโรงงานยารายใหญ 
7.34 แนะนําขาวทลายโกดังเครื่องสําอางผิดกฎหมายที่ขอนแกน 
7.35 แนะนําขาวโฆษณาโออวดทางเคเบิ้ลทีวี 
7.36 แนะนําขาวนํ้ามังคุดรักษาโรค 
7.37 แนะนําขาวลูกช้ินปลาเรืองแสง 
7.38 แนะนําขาวทลายแหลงเครื่องสําอางยานพระราม 3 และสุขุมวิท 
7.39 แนะนําเมนูทันเหตุการณดานเครื่องมือแพทย 
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7.40 แนะนําเมนูทันเหตุการณดานวัตถุอันตราย 
7.41 อย.เตือน พิจารณาใหดี โฆษณาสารอาหาร ทําใหฉลาด เสี่ยงไดรับ

สารบางอยางเกินขนาด 
7.42 สั่งระงับแลว โฆษณา คาราบาวแดง ไมขออนุญาต อย.อางมีวิตามินบี 

12 ชวยบํารุงสมอง 
7.43 ฉลากสําคัญ อานใหรอบครอบ กอนเลือกใชผลิตภัณฑวัตถุอันตราย 

2.2 ผลิตและเผยแพรความรูผานเว็บไซต www.oryor.com  

 

เปนชองทางที่มีการนําเสนอขอมูล ในรูปแบบการตูนที่ทันสมัย สีสันสดใส และสอดใส
ความสนุกสนาน เพื่อใหเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่เขามาใช
บริการ นอกจากน้ัน www.oryor.com เปนเว็บไซตท่ีเปรียบเสมือนคลังขอมูลขนาด
ใหญ ท่ีเก็บสื่อมีเดียหลากหลายรูปแบบของ อย. ที่ไดเผยแพรผานสื่อมวลชน ทั้งใน
อดีตและปจจุบัน โดยมีการจัดเก็บไวอยางเปนระบบและหมวดหมู งายตอการคนหา 
รวม 12 เมนู เชน อย.แอนิเมช่ัน  อย.เกมโซน อย.เธียเตอร อย.สเตช่ัน อย.การตูน เปน
ตน ซึง่ในปงบประมาณ 2553 ไดมีการผลิตและเผยแพรความรูผานเว็บไซตดังกลาวโดย
การนําความรูผานเมนูตาง ๆ รวม 72 เรื่อง ดังน้ี 

1. เมนู อย. Animation การตูนแอนิเมช่ันสีสันสดใส สนุกสนานจํานวน 1 
เรื่อง ไดแก เรื่อง รูอิโหน อิเหน ตอน ลดอันตราย (ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร) 

2. เมนู อย. GameZone โซนสนุกสนานที่ใหความรูผานเกมใหม ๆ 
จํานวน - เรื่อง  

3. เมนู อย.Theater เปนการนําสปอตโทรทัศน และสารคดีโทรทัศน ที่
ผลิตและเผยแพรความรูผานสถานีโทรทัศนมานําเสนอ จํานวน 13 เรื่อง 
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4. เมนู อย.Station เปนการนําสปอตวิทยุ สารคดีวิทยุ และเพลง อย. ท่ี
ผลิตและเผยแพรความรูผานสถานีวิทยุมานําเสนอ จํานวน 10 เรื่อง 

5. เมนู อย.Print Media เปนการนําเสนอคอลัมนการตูนท่ีผลิตและ
เผยแพรในสื่อหนังสือพิมพ และสื่อสิ่งพิมพอ่ืน ๆ เชน แผนพับ 
โปสเตอร e-book จํานวน 18 เรื่อง 

6. เมนู อย.INFO รวบรวมงานวิชาการ ไดแก บทสารคดีวิทยุ บทสารคดี
โทรทัศน จํานวน 15 เรื่อง 

7. เมนู ORYOR  Report  ไดรวบรวมขาวสารประเด็นรอนที่เปนความรู 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ หรือผลงานตางๆ ของ อย.  โดยผานรูปแบบการ
นําเสนอเปน ภาพยนตร หรือภาพน่ิง และยังสามารถดาวนโหลดขอมูลหรือ
สาระความรูเพิ่มเติมที่เกี่ยวของไปใชไดอีกดวย จํานวน 49 เรื่อง ไดแก 

1. อย.จับมือตําราจทลายรังเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ปลอม 

2. อย.ยํ้ายังไมพบไขไกปลอมในประเทศ พบเพียงไขไกเกา ขอใหผูบริโภค
อยาต่ืนตระหนก พรอมแนะวิธีการเลือกซื้อไขไกสด 

3. อย.รุกเสริมความมั่นใจ เทศกาลกินเจ อาหารปลอดภัย 
4. พาราเซตามอลยาแกปวด อย.เตรียมหาแนวทางใชอยางเหมาะสม 
5. โกหกทั้งเพ กาแฟโฆษณาอวดอางลดความอวนได 
6. พบเพิ่มอีก...เครื่องสําอางอันตราย 18 รายการ ตัวการหนาพัง 
7. ยาทามาดอล มีผลขางเคียงอันตราย ใชเมื่อจําเปน 
8. พบ..ผลิตภัณฑเสริมอาหารปลอม 7 รายการ เสี่ยง! อันตรายอยา

หลงเช่ือ 
9. ยาแอสไพรินหามใชลดไขในเด็ก เสี่ยง อันตรายถึงชีวิต 
10. 4x4x4x4 มาตรการปองกันไขหวัดใหญ 2009 ในหนาวน้ี 
11. อันตราย ! พบ "ไซบูทรามีน" ยาควบคุมพิเศษในผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
12. อย.บุกตลาดไท ตรวจหาสารฆาแมลงในปลารา 
13. ไหมทองคํา..นวัตกรรมใหมสรางความสวยหรือเพิ่มความเสี่ยง 
14. ผลิตภัณฑยอมผม เครื่องสําอางอันตราย...ปองกันหากใชอยางระวัง 
15. อย.เอาจริงทลายแหลงผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารเถ่ือนรายใหญ 
16. พบอีก 14 ตัวการทําลายหนาพัง อันตราย เครื่องสําอางผสมสารหามใช 
17. อันตราย ! นํ้าหมัก "ปาเช็ง" พบเช้ือแบคทีเรีย 
18. อย.เรงกวาดลางเครื่องด่ืมรังนกปลอม 
19. อยาหลงเช่ือ กลูตาไธโอน อางผิวขาวใส อันตรายกวาที่คิด 
20. อย.เฝาระวังจําหนายยาแกไอ หว่ันระบาดใชในทางที่ผิด 
21. ระวัง ! บริษัทกําจัดปลวก เลือกใหดีตองมีใบอนุญาต 
22. คนหาความจริง "ลูกช้ินเรืองแสง" 
23. อย.ระงับโฆษณาสมุนไพร "จิ่วเจิ้งปูเซินเจียวหนัง" 
24. อย.เตือนอยาหลงเช่ือ "อาหารเสริมเพิ่มทรวงอก" 
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25. โผลอีก แหลงผลิตอาหารเถ่ือนทํา อย.ปลอม อีกภัยหน่ึงที่ผูบริโภค
พึงระวัง 

26. อย.ประกาศพบ "ไซยาบูทามีน" ในอาหาร เตือน...อยาซื้อกิน 
27. อย.สงถอนทะเบียนยา "คลอรซ็อกซาโซน" เหตุพบยาไรประสิทธิภาพ 
28. อย.ถอนผลิตภัณฑโคเซียม จดแจงเปนเครื่องสําอางแตโฆษณาอาง

รักษาโรค 
29. พบเพิ่มอีก...เครื่องสําอางอันตราย 26 รายการ ตัวการหนาพัง 
30. จับบริษัทนําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหาร "อินทรา" โฆษณาอวดอาง

รักษาโรครายแรง 
31. พาราเซตามอล..ยาแกปวดอันตรายหากใชไมถูกวิธี 
32. อย.เอาจริงสั่งฟนผลิตภัณฑโฆษณาเกินจริง 
33. อย.จับมือตําราจ รวบแหลงขายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย Call 

Center 1577 
34. โฆษณาผลิตภัณฑอาหารหมอมวลชนเขาขายโฆษณาโออวดเกินจริง 

อย. สั่งระงับแลว 
35. รวบอีกราย...แหลงผลิตและคาสงผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย 

พรอมเผยกรณีหญิงสาวเสียชีวิต หลังกินยาลดความอวน 
36. ระวัง !!! กาแฟ ข้ีโมลดความอวน ลักลอบใสยา สุดอันตราย 
37. 5 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ด้ือแพง ไมหยุดโฆษณาโออวดสรรพคุณ

รักษาโรคผานเคเบิลทีวี เตรียมมาตรการเพิ่มโทษ ปรับซ้ํา หากยังไม
หยุด อาจถึงข้ันเพิกถอนทะเบียน 

38. เครื่องสําอาง ไมตองมีเครื่องหมาย อย. ...ซื้อใหมั่นใจ ดูฉลากภาษาไทย 
39. อยาหลงเช่ือโฆษณาเตียงนวดเทวดา...ตรวจสอบสรรพคุณบนฉลาก

เทาน้ัน 
40. อย.บุกจับ แหลงกระจายยาแผนโบราณ โออวดสรรพคุณเกินจริง 

ยานทาเตียน 
41. พบผลิตภัณฑเสริมอาหารออริจินปนยาลดอวน... อย.บุกจับสั่ง

ดําเนินคดี 
42. พบ!!! มูลนิธิเพื่อคุณธรรม...โฆษณายาเกินจริง 
43. ตัดวงจรมืด ทลายโรงงานผลิตยาปลอม ยานลาดพราว รวบของกลาง 

10 ลานบาท 
44. อย.ทลายโกดังเก็บเครื่องสําอางผิดกฎหมายรายใหญ  พบ

เครื่องสําอางผสมสารหามใชกวา 5 ลานบาท 
45. บริโภคลูกช้ินอยางปลอดภัย ดูฉลากกอนซื้อ ปรุงใหสุกกอนกิน 
46. อย.ทลายแหลงผลิตเครื่องสําอางใสสเต็มเซลล พรอมบุกแหลงผลิต

เครื่องสําอางใสสารอันตราย ขายผานอินเตอรเน็ต 
47. เกาอี้ไฟฟาสถิต เตียงนวดไฟฟา อุปกรณไฟฟากระแสตรงแชเทา 

ตองพิสูจนความปลอดภัยกอนไดรับอนุญาตจดแจง 
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48. บริษัทกําจัดปลวกดวยสมุนไพร ตองมีใบอนุญาตจาก อย. ฝาฝน
โทษหนักถึงคุก 

49. ระงับโฆษณา "คาราบาวแดง" อางสรรพคุณบี 12 บํารุงสมอง 
8. เมนู ORYOR Fact Sheet ขอมูลสุขภาพจาก อย. โดยมีเน้ือหาวิชาการ

ที่อานงาย สีสันสะดุดตา จํานวน 18 เรื่อง  
1. นํ้ามันทอดซ้ํา ภัยที่ปองกันได 
2. เคล็ดไมลับ เลือกไขไกใหไดคุณภาพ 
3. ยาพาราเซตามอลใชถูกวิธีชีวีปลอดภัย 
4. ขอมูลดานวิชาการของกวาวเครือ 
5. กาแฟลดความอวนเช่ือไดจริงหรือ 
6. รอบรูปลอดภัยกับยาปฏิชีวนะ 
7. ชุดช้ันในอวดอางลดความอวนและรักษาโรคได 
8. ไหมทองคํา 
9. ยากินกรดวิตามินเอ รักษาสิวได แตตองระวัง 
10. คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "ไขหวัดใหญสายพันธุ

ใหม (เอช 1 เอ็น 1) 2009 
11. เลือดจระเขชนิดแคปซูลสรรพคุณที่รอการพิสูจน 
12. ผลิตภัณฑยอมผม..เคล็ดลับความสวยที่แฝงอันตราย 
13. อันตรายที่เกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 
14. คิดใหดีกอนใชกลูตาไธโอน 
15. รูทันผลิตภัณฑสุขภาพอางเครื่องหมาย อย.รับรองสรรพคุณโอ

อวดเกินจริง 
16. ฉลาก...ตัวชวยสําคัญ รูทันเครื่องมือแพทยโฆษณาเกินจริง 
17. ฉลากอาหาร บอกอะไรไดมากกวาที่คิด 
18. เลือกเครื่องสําอางอยางไร...ใหปลอดภัยจากสารหามใช 

9. Oryor Smarter Choice (E-Learning) จํานวน 4 เรื่อง 
* เจาชายสตองแมนกับปฏิบัติการลดความอวนอยางปลอดภัย (4 ตอน) 

1. ยักษที่วาอันตราย ยังพาย “โรคอวน” 
2. เจาชายออกกวาดลาง “ผลิตภัณฑอวดอางลดนํ้าหนัก” 
3. ประกาศจากเจาชาย “หามใช ยาลดความอวน” 
4. สาสนจากเจาชาย “วิธีควบคุมนํ้าหนักที่ถูกตอง” 
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2.3 ผลิตและเผยแพรความรูผานจุลสาร จดหมายขาว และคูมือ 

1. ผลิตและเผยแพรจดหมายขาว "อย.Report" เดือนละ 31,250 เลม 
เผยแพรไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โรงเรียน อย.
นอย รานขายยาทั่วประเทศ สํานักอนามัย สํานักงานเขต และผูสนใจ
ทั่วไป 

 

 
 
2. ผลิตและเผยแพรคูมือ เรื่อง “อสม.หวงใย เตือนภัยผูบริโภค” (ภาษายาวี) 

จํานวน 15,000 เลม 
3. ผลิตและเผยแพรคูมือ เรื่อง “เบาหวาน...รูแลวอยาเปน เปนแลวตองรู” 

จํานวน 10,000 เลม 
4. ผลิตและเผยแพรคูมือ เรื่อง “ยา...สารพันคุณคา เมื่อใชถูกตอง” จํานวน 

200,000 เลม 

             

2.4 ผลิตและเผยแพรความรูผานชุดนิทรรศการ 

1. ผลิตนิทรรศการเพื่อแสดง ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และหนวยงานอื่นที่ขอสนับสนุน จํานวน 80 ช้ิน  ติดต้ังและจัดแสดง
นิทรรศการ จํานวน 35 ครั้ง 

2. ผลิตและเผยแพรชุดนิทรรศการ เรื่องนารูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 
จํานวน 2,700 ชุด ๆ ละ 15 แผน จัดสง สสจ.ทั่วประเทศ 
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2.5 ผลิตและเผยแพรความรูผานแผนพับ  จํานวน 3 เรื่อง  

1. เรื่อง จําเปนหรือไมที่ตองใชยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่มีนํ้ามูก ไอ หรือเจ็บคอ 
จํานวน 150,000 แผน จัดสง สสจ.ทั่วประเทศ 

2. เรื่อง ยาแกปวด ยาธรรมดาที่ไมธรรมดา จํานวน 200,000 แผน จัดสง 
สสจ.ทั่วประเทศ 

3. เรื่อง อสม.พลังย่ิงใหญ...คนไทยปลอดภัยบริโภค จํานวน 1,000,000 แผน  

 

 

สรางความตระหนักและความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัย 

1. ประชาสัมพันธขอมูลเรงดวน เพื่อสรางความเขาใจกับประชาชนในประเด็นสําคัญตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงประชาสัมพันธการดําเนินงานของสํานักงานฯ ในการคุมครอง
ผูบริโภคเพื่อใหประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและใหความรวมมือในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคใน
การแจงเบาะแสหรือรองเรียน ซึ่งในปงบประมาณ 2553  ไดดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

1.1 ผลิตและเผยแพรสกูปขาว/ขอมูลเรงดวนทางสื่อโทรทัศน 

 เผยแพรสารคดีโทรทัศน  2 นาที  ในรายการดวยลําแข ง ทาง
สถานีโทรทัศนชอง 7 ชวงขาวภาคคํ่า เวลา 17.00-18.00 น. จํานวน 7 
เรื่อง ไดแก 
1. ยาเทวดา...กินปุบหายปบ..นับเปนยาอันตราย 

2. กาแฟลดอวน...สวยอันตราย 
3. อยากสวยหนาใส...อันตรายที่ไมคุมคาเสี่ยง 

4. เกาอี้ไฟฟา..โฆษณาเกินจริง 
5. อานฉลากใหเปน...แลวจะเห็นประโยชน 
6. แอฟลาทอกซิน...อันตรายไมรูตัว 

7. ยาปลอม..ยอมแมว 
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 ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศน ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ ทาง
สถานีโทรทัศน ชอง 3 จํานวน 7 เรื่อง ไดแก 
1. สกูปแถลงขาว "จุรินทร สั่ง อย.ลุยรวมกับ บก.ปคบ.ทลายแหลงผลิต

เครื่องสําอางรายใหญมูลคากวา 9 ลานบาท 
2. ย่ืนคําขอจดแจงเครื่องสําอาง 3 พ.ค.53 
3. อยาเช่ือโฆษณาเกินจริงผลิตภัณฑเสริมอาหารอินทรา 
4. วิทยุชุมชนกับการโฆษณาหลอกลวง 
5. ทลายวงจรผลิตนํ้าปลาปลอม ยานสิงหบุรี 
6. อย.ยํ้าหางสรรพสินคาเตือนรานคาในหาง จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพ

ที่ไดมาตรฐาน 
7. ตรวจผลิตภัณฑสุขภาพที่ดานอาหารและยา จังหวัดสระแกว 

 ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศน ในรายการเด็ดดังหลังขาว ทาง
สถานีโทรทัศน NBT จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 
1. ผูบริโภคยุคดิจติอล ใกลเพียงปลายน้ิว 

 ผลิตและเผยแพรสกูปโทรทัศน ในรายการเก็บตก ทางสถานีโทรทัศน 
ชอง 3 จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 
1. เย่ียมชมโรงเรียนชุมชนบานใหมหนองไทร (อย.นอย) 

 ผลิตและเผยแพรรายการสนทนาทางโทรทัศน  ในรายการคุยขาว 10 
โมง ชอง 5 จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 
1. อย.Quality Award 2553 

1.2 ผลิตและเผยแพรบทความเชิงรุกและเรื่องเรงดวนทางหนังสือพิมพ   

 

 เผยแพรบทความเชิงรุกและเรื่องเรงดวนทางหนังสือพิมพมติชน เดลินิวส คมชัด
ลึก ขาวสด สยามรัฐ และโพสตทูเดย  จํานวน 18 เรื่อง รวม 72 ครั้ง ไดแก 
1. รวมกัน...เฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพใหปลอดภัย อย.ใสใจดูแล 
2. สวยอยางธรรมชาติ ไมตกเปนเหย่ือโฆษณาลวงทางอินเทอรเน็ต 
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3. กวา 35 ปที ่อย.อยูเคียงขางคนไทยคุมครองความปลอดภัยจากการใช
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

4. แอสไพริน ยาธรรมดาที่ไมธรรมดา ตองเขาใจกอนบริโภค 
5. ยํ้าชัด ๆ รานขายยาแผนปจจุบันจะซื้อจะขายยาตองมีเภสัชกรอยูประจํา

ตลอดเวลา 
6. ผลิตภัณฑเสริมอาหารอางลดอวนทางลัดอันตรายที่คนอยากผอมตองระวัง 

ขออยาหลงเช่ืองาย 
7. เคล็ดลับ...ที่ไมลับ ของการเลือกซื้ออาหารไหวเจาชวงตรุษจีน 
8. ถึงจะดําก็ดูดีได ไมตองพึ่งตัวชวยขอผิวสวยแบบธรรมชาติ 
9. รู ระวัง ซื้อลูกช้ินปลา ตองมีฉลากกํากับ 
10. คลายรอนอยางปลอดภัย เลือกบริโภคนํ้าด่ืม นํ้าแข็ง และไอศกรีม คุณภาพ 

ผานการขออนุญาต จาก อย. 
11. เปดฉากประกวด อย.Quality Award ประจําป 2553 เพื่อสงเสิรม

จริยธรรมผูประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ 
12. นมโรงเรียนปลอดภัย อย.ใสใจดูแล 
13. บริโภคอยางฉลาด ตองอานฉลาก 
14. อย.นอย...ปฏิบัติการจิ๋ว สรางความปลอดภัยการบริโภค 
15. อยาเช่ือเกาอี้ไฟฟาสถิตข้ีโม อวดอางรักษาโรค 
16. กาแฟลดความอวน? อาหารยอดนิยมที่คนอยากผอมตองระวัง! 
17. อย.ควอลอต้ี อวอรด 
18. ผูบริโภคมั่นใจ อย.ใสใจดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ ยกยองสถานประกอบการที่

ดําเนินการดีมีคุณธรรมดวยรางวัล อย.Quality Award 

2. ประชาสัมพันธท่ัวไป 

2.1 ตรวจและวิเคราะหขาว จํานวน 13,818 เรื่อง 

2.2 แถลงขาว จํานวน 34 เรื่อง ไดแก 
1. อย.รวมกับ บก.ปคบ.ทลายแหลงจําหนายเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารปลอมเปดขายผานเว็บไซต โฆษณาเวอร มูลคากวาครึ่งลาน
บาท 

2. อย.รวมกับ ดีเอสไอ จับผูลักลอบขายยาไวอากราปลอม พรอมยาไมได
มาตรฐานหลายรายการ ยานบางรัก มูลคากวา 25 ลานบาท ยึด
ดําเนินคดีทันที ปองผูบริโภคมิใหไดรับอันตราย 

3. อย.พรอมรถโมบาย ปฏิบัติการตรวจสารปนเปอนในอาหาร ยาน
เยาวราช และสามยาน สรางความมั่นใจผูบริโภคอาหารเจ 

4. อย.รวมกับ บก.ปคบ.บุกจับเอเยนตลักลอบขายยาเสริมสมรรถภาพ
เพศปลอม ยานเยาวราชมูลคากวา 15 ลาน 

5. อย.รวมกับ บก.ปคบ.บุกจับผูลักลอบจําหนายลูกอม โออวดสรรพคุณ
เพิ่มอึ๋ม ยานลาดพราว 
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6. อย.รวมกับ บก.ปคบ.ทลายแหลงขายสงเครื่องสําอางอันตราย มูลคา
กวาหกแสนบาท 

7. อย.เผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับยาสมาธิสั้น 
8. อย.รวมกับ บก.ปคบ.ทลายแหลงผลิต/บรรจุผลิตภัณฑเสริมอาหาร

เถ่ือน รายใหญ มูลคากวา 20 ลานบาท 
9. อย.เผยสูตรเสนหาปลาราปลอดภัย ยํ้าความมั่นใจผูบริโภค 
10. สธ.สกัดอาหารไมปลอดภัย บุกตลาดไท ตรวจหาสารฆาแมลงในปลา

รา 
11. อย.รวมกับ บก.ปคบ. และ สน.บางชัน ตรวจจับผลิตภัณฑสุขภาพผิด

กฎหมาย ยานรามอินทรา มูลคากวา 10 ลานบาท หลังรับเรื่อง
รองเรียน 

12. อย.เดินหนา รวมมือกับตํารวจ บก.ปคบ.พรอมสํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ ลุยตรวจผูกระทําผิดกฎหมาย พบลักลอบ
ฉีดสารกลูตาไธโอนในรถ อางทําหนาขาวเดง อันตราย 

13. อย.ลุยเยาวราชตรวจสอบอาหารปลอดภัยรับตรุษจีน 
14. “จุรินทร” เตือนประชาชนอยาหลงเช่ือโฆษณาเกินจริง และรับตัว

ชายตาบอดหลังใชนําหมักปาเช็ง รักษาฟรี ที่ ร.พ.ราชวิถี 
15. อย.รวมกับ บก.ปคบ. บุกจับสถานเสริมความงามรอยมาลี หลอกลวง

ประชาชน 
16. จุรินทร รวมกัน ตํารวจ ปคบ.บุกจับบริษัทนําเขาเครื่องมือแพทยผิด

กฎหมาย พบของกลางอื้อ มูลคา 15 ลานบาท 
17. จุรินทร ปองผูบริโภค ให อย.รวมมือ บก.ปคบ. จับเครื่องสําอาง

แพลตติน่ัม ผิดกฎหมาย มูลคากวา 10 ลาน 
18. ปฏิบัติการเขม ! จุรินทรคุมครองผูบริโภค ให อย.รวมกับ บก.ปคบ.

ตรวจจับผลิตภัณฑสุขภาพผลิตกฎหมาย ณ หางดังยานศรีนครินทร 
มูลคากวา 10 ลานบาท 

19. จุรินทร สั่ง อย.ลุยรวมกับ บก.ปคบ.ทลายแหลงผลิตผลิตภัณฑอาหาร
เถ่ือนรายใหญ มูลคากวา 9 ลานบาท 

20. จุรินทร สั่งลุยบริษัทนําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหาร “อินทรา” โฆษณา
อวดอางรกัษาโรครายทางวิทยุชุมชน 

21. ทลายแหลงกระจายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย โฆษณาโมเกินจริง
ทางเคเบิลทีวี สั่งซื้อผาน Call Center 1577 

22. จุรินทร สั่ง อย.ลุยรวมกับตํารวจ บก.ปคบ.ทลายวงจรผลิตนํ้าปลา
ปลอม ยานสิงหบุร ี

23. ทลายแหลงลักลอบผลิตและคาสงเครื่องสําอาง ยา อาหาร และ
เครื่องมือแพทยผิดกฎหมาย เผย กรณีหญิงสาวซื้อเสริมอาหารทางเน็ต 
หวังลดอวน เสียชีวิต 
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24. อย.รวมกับ บก.ปคบ. และกองบัญชาการตํารวจนครบาล โดย สน.
พระราชวัง บุกตรวจจับแหลงกระจายขายสงยาแผนโบราณ/แผงลอย 
โฆษณาโออวดเกินจริงอยางโจงครึ่ม ยานทาเตียน 

25. จุรินทร สั่งลุยแหลงขายตรงผลิตภัณฑเสริมอาหารออริจิน หลังรับเรื่อง
รองเรียนและตรวจพบลักลอบใสยาลดความอวน 

26. ทลายโรงงานยาแผนปจจุบันรายใหญ ยานลาดพราว ลักลอบผลิตยา
ปลอม ตัดวงจรมือสงยาขายตามแนวชายแดน ปองผูบริโภคทั้งไทยและ
เทศปลอดภัย 

27. อย.ลุยขอนแกน ทลายโกดังเก็บเครื่องสําอางผิดกฎหมายรายใหญ พบ
เครื่องสําอางผสมสารหามใชเพียบ! มูลคากวา 5 ลานบาท 

28. จุรินทร สั่ง อย.รวมกับ บก.ปคบ.ทลายแหลงผลิตเครื่องสําอางอางใสส
เต็มเซลล ยานพระราม 3 มูลคา 10 ลานบาท และแหลงผลิต จําหนาย
เครื่องสําอางอันตรายทางสื่ออินเตอรเน็ต 

29. เปดตัวโครงการ "สายสืบผกัสด" ย่ิงใหญ ประเดิมครั้งแรกที่ตลาด อตก. 
30. พบอีก โรงงานผลิตนํ้าปลาปลอม ยานสมุทรสงคราม และนครสวรรค 

อย.จับมือ ตํารวจ บก.ปคบ.บุกจับ เพื่อหยุดวงจรธุรกิจนํ้าปลาปลอม 
31. บุกทลายแหลงผลิต/จําหนาย เครื่องสําอางผิดกฎหมายรายใหญ ยาน

วิภาวดี ทําใหผูใชหนาพัง 
32. อยาหลงเช่ือโฆษณา “จิ่วเจิ้งปูเซินเจียวหนัง” โออวดสรรพคุณรักษา

โรคเกินจริง ผิดกฎหมาย อาจอันตรายถึงชีวิต อย.สั่งระงับโฆษณาแลว 
ฝาฝน อาจถูกจําคุก / พักใช / เพิกถอนใบอนุญาต 

33. บุกจับสถานที่ลักลอบผลิตยา เครื่องสําอาง สงสถานเสริมความงาม 
พบของกลางผิดกฎหมาย เพียบ ! มูลคากวา 50 ลานบาท 

34. “จุรินทร” เผยผลงานปราบปรามช้ินโบวแดง สงทายปงบ’ 53 อย.ลุย
รวมตํารวจ บก.ปคบ.จับกุมขบวนการลักลอบคายาเถ่ือนกลางกรุง 
มูลคากวา 100 ลานบาท 

2.3 จัดทําขาวแจก จํานวน 93 เรื่อง ไดแก 

1. อย.รวมลงนามกับบริษัทผูผลิต ปองกัน ยารักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพมิ
ใหรั่วไหล 

2. อย.รวมกับ บก.ปคบ.ทลายแหลงจําหนายเครื่องสําอางอันตราย ยาน
มีนบุรี มูลคากวาครึ่งลานบาท 

3. เตือนผูบริโภค หากพบอาหารกระปองที่ผลิตและจําหนายโดยบริษัท ทอง
กิ่งแกวฟูดส และหจก.ไทย เอ ดี ฟูดสเทรดด้ิง หามซื้อมารับประทาน 

4. อย.เผยแนวทางปฏิบัติการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายแบบใหม แก
ผูประกอบการดานวัตถุอันตราย ใหมีมาตรฐานและเปนไปตามหลักสากล 

5. อย.เผยการขอรับและการออกใบอนุญาต ผลิต/นําเขา/สงออก ยาเสพติด
ใหโทษประเภท 2 ตองปฏิบัติตามกฎ 
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6. อย.เตือนผูประกอบการรีบตอใบอนุญาตยาและวัตถุเสพติด ป 2553 หาก
ละเลยจนหมดอายุ ระวัง! เสียคาปรับรายวัน 

7. อย.เผยติดตามความปลอดภัยจากการใชยามาโดยตลอด เรงทบทวนการ
ใชยาพาราเซตามอลอยางเหมาะสม 

8. อย.เตือนผูบริโภค อยาหลงคารมโฆษณากาแฟลดอวนได...โกหกทั้งเพ 
เสี่ยง! อันตรายตอสุขภาพ 

9. อย.เผยระบบการสั่งซื้อยาใหม เปดกวางเพื่อใหยามีคุณภาพราคาถูกลง 
ยาสมาธิสั้นไมขาดตลาดแนนอน 

10. อย.รุกงานเฝาระวังการโฆษณาและรับรองเรียน หลังต้ังศูนยเฝาระวังและ
รับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ 1 เดือน พบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ
ผิดกฎหมาย โออวดเกินจริงกวา 100 รายการ 

11. สธ.ใหความมั่นใจ ไมตองกลัวยาสมาธิสั้นขาดตลาด จอนําเขาจาก
ตางประเทศสัปดาหหนาเพียงพอกับความตองการ 

12. อย.เผยรายช่ือเครื่องสําอางหามใชเพิ่มอีก 18 รายการ อันตราย! อยาซื้อ
มาใชเด็ดขาด 

13. ช้ีขาว “อย.หามขายยาแอสไพรินในรานขายยา” เปนความเขาใจผิด 
ยืนยัน แอสไพรินยังมีขายตามรานขายยาทั่วไป 

14. อย.เผย ครบกําหนดใหผูผลิตยาแกไขทะเบียนตํารับยาแอสไพรินไมใหใช
สําหรับลดไขในเด็กแลว รายใดไมปฏิบัติตามคําสั่ง จะถูกเพิกถอนทะเบียน
ตํารับยาทันท ี

15. อย.เตือนยาทามาดอล เปนยาอันตราย มีผลขางเคียงสูงถึงตาย หามใช
หากไมจําเปน 

16. อย.เตรียมจัดงานใหญ ครบรอบ 35 ป พรอมเปดศูนยเฝาระวังและรับ
เรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพสงทายป 2552 

17. อย.พบผลิตภัณฑเสริมอาหารปลอมเกลื่อน ขอผูบริโภคอยาหลงเช่ือ เสี่ยง
อันตราย 

18. อย.ยืนยัน ยาแกปวดเพื่อผาตัดมีเต็มคลัง ไมขาดตลาด 
19. อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑเสริมอาหาร 6 รายการ สุดอันตราย ลักลอบใส

ยาควบคุมพิเศษ “ไซบูทรามีน” 
20. อย.พัฒนาหองปฏิบัติการดานอาหารและยา ผานการรับรองมาตรฐาน 

เพิ่มความเช่ือมั่นตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพนําเขา 
21. อย.เตือน อยาซื้อยากลุมกรดวิตามินเอชนิดรับประทาน มารักษาสิวเอง 

อาจไดรับอันตรายโดยเฉพาะหญิงต้ังครรภ 
22. อย.ครบรอบ 35 ป ยกระดับงานคุมครองผูบริโภค เปดศูนยเฝาระวังและ

รับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ พรอมมอบโลผูสนับสนุน 35 องคกร 
23. สธ.มอบโลประกาศเกียรติคุณใหกับโรงงานกวยเต๋ียวและติวเขม

ผูประกอบการทั่วประเทศ เตรียมความพรอมเขาสูมาตรฐาน GMP 
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24. เตือนผูบริโภคอยานําปลาปกเปามารับประทาน อย.ยังคงประกาศหาม 
นําเขา หรือ จําหนาย 

25. อย.เตือนอันตรายจากผลิตภัณฑยอม ตองทดสอบการแพกอนใช 
26. อย.เผยวัคซีนไขหวัดใหญ 2009 พรอมฉีดกลุมเสี่ยง 11 ม.ค.น้ี ผานการ

รับรองจาก อย.แลว 
27. อย.ช้ี หากมีการนําเขาขาว ผูนําเขาตองปฏิบัติตามระเบียบ อย. 
28. อย.เผย พบอีก 14 รายการ เครื่องสําอางผสมสารหามใช อันตราย! ใช

แลวหนาพัง 
29. อย.ปองกันผูบริโภค รวมกับตํารวจ บก.ปคบ.สํานักสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศิลปะ ลุยตรวจแหลงผลิต/จําหนายนํ้าหมักชีวภาพของ 
“ปาเช็ง” อวดอางรักษาสารพัดโรค 

30. อย.แจง ไทยไดรับผลกระทบจากการที่ประเทศเบลเย่ียมออกกฎหมาย 
“หามผลิต จําหนาย นําเขา สงออก ยาลดความอวนที่เปนวัตถุออกฤทธ์ิ” 
ขอใหแพทย ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม สั่งจายยาลดความอวนประเภท
อื่นแทน 

31. อย.ยํ้าเตือนผูประกอบการดานเครื่องสําอางทุกชนิด ใหรีบจดแจง
เครื่องสําอางใหเสร็จภายในสิ้นป หากพนกําหนดจะถูกดําเนินคดีทันท ี

32. อย.เตือน ผูที่คิดราย ใชยานอนหลับกอเหตุ จะไดรับโทษหนัก โดยเฉพาะ
มอมหญิงหรือผูที่ไมบรรลุนิติภาวะ มีหวังติดคุกหัวโต 

33. จุรินทร สั่งจัดการเครื่องด่ืมรังนกปลอม 
34. อย.เรงจัดการลูกช้ินปลาเรืองแสง ตาม “จุรินทร” สั่งการ วอนงดซื้อ-งด

ขาย จนกวาจะรูผลวิเคราะห 
35. “จุรินทร เตือน อยาใชอาหารเสริม 3 รายการอันตราย ลักลอบใสยาลด

ความอวนควบคุมพิเศษ ไซบรูทรามีน ทําใหความดันโลหิตสูงและหัวใจเตน
เร็ว” 

36. จุรินทร แนะจัดชุดสังฆทานถวายพระวันมาฆะ เนนเลือกผลิตภัณฑอาหาร
ที่มีคุณภาพ มีความจําเปนตอการบริโภคของภิกษุสงฆ ระวัง! อาหาร
หมดอายุ ไมควรนําผลิตภัณฑอาหารจัดใสรวมของใช อาจปนเปอนเปน
อันตราย 

37. อย.เพิ่มชองทางชําระคาธรรมเนียมเครื่องสําอางรายป ผานเคานเตอร
ธนาคารฯ พรอมใหบริการ 1 มี.ค.53 น้ี 

38. อย.ตรวจเขมรานยาภาคใต เฝาระวังการจําหนายยานํ้าแกไอ สนอง
นโยบายคุมครองผูบริโภคของ รมว. 

39. อย.สงเสริมงานผลิตภัณฑชุมชน ใหผลิตผลิตภัณฑอาหารที่ปลอดภัยได
มาตรฐาน โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว รุดพาสื่อชมการแปรรูปอาหารทะเล
ไรสารปนเปอนบนเกาะกูด พรอมศึกษางานกลุมแมบานรางวัล อย.ควอลิต้ี 
อวอรด 
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40. อย.เผย บริษัทกําจัดปลวกตองมีใบอนุญาต ดูใหดีหลีกหนีบริษัทเถ่ือน พบ
แจงสายดวน อย.1556 

41. ระวัง! โฆษณาขายยาสมุนไพร  "จิ่วเจิ้งปูเซินเจียวหนัง" โมเกินจริง โออวด
รักษาโรคเรื้อรัง อย.สั่งระงับโฆษณาทุกสื่อ เตือนผูบริโภคอยาหลงเช่ือ 

42. อย.เอาจริง เดือนเดียวดําเนินคดี 129 ราย พบอาหารนําเขามีปรอท 
ตะกั่วสูงเกินมาตรฐาน เรงสกัดกั้นกอนถึงมือผูบริโภค 

43. เปดฉากประกวด อย.Quality Award ประจําป 2553 เพื่อสงเสริม
จริยธรรมผูประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ 

44. “จุรินทร” ปรามผูประกอบการ อยาแจงหลักฐานเท็จขอซื้อสูโดอีเฟดรีน 
มีโทษทั้งจําและปรับ พรอมพักใชใบอนุญาตทันที ลาสุดจับผูลักลอบ
สงออกยาแกหวัดผสมสูโดอีเฟดรีนกวา 3 ลานเม็ด ณ ดานแมสาย จังหวัด
เชียงราย ดําเนินคดีเฉียบ ! 

45. อย.เผยผลตรวจวิเคราะห “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน ! ที่พบ
ไดในอาหารทั่วไป 

46. อย.เตรียมจัดงานใหญ มอบรางวัล “อย. Quality Award ประจําป 
2553” เดินหนางานคุมครองความปลอดภัยผูบริโภค 

47. อย.เผยเพิกถอนทะเบียนตํารับยาคลายกลามเน้ือคลอรซ็อกซาโซนแลว
เพราะไมมีผลตอการรักษา 

48. อย.ประกาศเพิ่มรายช่ือพืชผลิตชาสมุนไพร เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สมุนไพรแบบผง 

49. เชือดผลิตภัณฑ Coxium จดแจงเปนเครื่องสําอาง แตอวดอางรักษาขอ
เสื่อม เขาขายหลอกลวงผูบริโภค ผิดกฎหมายชัด ๆ อย.สั่งเพิกถอนใบรับ
แจงทันท ี

50. อย.สงเสริมเด็กไทยยบริโภคอยางเหมาะสม ปองกันภัยโรคอวน สนับสนุน
โครงการ "Thai Pledge" ประเดิม 6 บริษัทดานอาหารและเครื่องด่ืม 
แสดงจุดยืนไมโฆษณาผลิตภัณฑแกเด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 

51. อย.เผย พบอีกแลว เครื่องสําอางอันตราย 26 รายการ อยาใชเด็ดขาด 
52. คุมเขมยากลอมประสาทสําหรับสัตว "อะซิโพรมาซีน" 
53. เปดเวทีใหความรูผูคา แสดงจุดยืนความรับผิดชอบตอผูบริโภค หลัง อย.

ตรวจจับผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายจํานวนมากจําหนายใน
หางสรรพสินคา รวมของกลางมูลคาสูงกวา 30 ลานบาท 

54. อย.เชือดโฆษณาลวงโลก อางรักษาเบาหวาน มะเร็ง หัวใจ ผูบริโภคตอง
พิจารณาใหดี อยาตกเปนเหย่ือ 

55. สุดสะดวก อย.ใหผูประกอบการเครื่องสําอางทุกรายย่ืนคําขอจดแจง
เครื่องสําอางผานเน็ต เรงเครื่องใหแลวเสร็จภายในสิ้นปน้ี 

56. จุรินทร ประกาศ กําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่หามผลิต นําเขา 
หรือขาย 
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57. อย.สั่งฟนโฆษณา "หมอมวลชน" ผิดกฎหมาย แสดงสารพัดขอความ
ของผลิตภัณฑอาหาร อางรักษาสารพัดโรคทางสื่อสิ่งพิมพ อย. ไม
อนุญาตใหโฆษณาและไมไดรับรองประโยชน 

58. "จุรินทร" เอาจริงให อย.และตํารวจ บก.ปคบ. ลุยตรวจเว็บไซตมหาภัย 
ยานหนองแขม พรอมตรวจหางสรรพสินคา ยานบางใหญ พบผลิตภัณฑ
อาหาร เครื่องสําอาง ผิดกฎหมายเพียบ 

59. จุรินทรเตือน อยาหลงเช่ือโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผลิตภัณฑ
กาแฟข้ีโมโออวดลดความอวนแถมเคยตรวจพบลักลอบใสยาลดความ
อวน...สุดอันตราย! 

60. "จุรินทร" สั่งฟน "จิ่วเจิ้งปูเซินเจียวหนัง" "ชาขาว White Nature" "เอ
โดซี"่ "Majic Iris" "ยานํ้าสมุนไพร หลง หลง" ด้ือแพงไมหยุดโฆษณา
อวดอางรักษาโรคทางเคเบิลทีวีหลังถูก อย.สั่งระงับโฆษณาทุกสื่อแลว 
ประกาศลั่นหากผิดซ้ําอีกเตรียมลงดาบเพิกถอนใบอนุญาตผลิตภัณฑ 

61. อย.เปดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะภาคธุรกิจ และจัดสัมมนาภาคประชาชน 
ใหรอบรูผลิตภัณฑเสริมอาหาร จุดมุงหมายเดียวกัน คือ "คุมครองความ
ปลอดภัยผูบริโภค" 

62. อย.แจงขาวดี เรงเคลียรงานขออนุญาตที่คงคางใหแลวเสร็จภายใน 3 
เดือน จางเพิ่มผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

63. เห็นจะ ๆ ชวนพิสูจนยาเสพติดราย กอนเขาเตา 
64. จอเผายาเสพติดครั้งใหญ 25 มิ.ย.น้ี จํานวนรวมกวา 5,691 กิโลกรัม 

มูลคารวมกวา 6 พันลานบาท 
65. อย.จัดประชุมวิชาการใหญประจําป'53 จับมือ 14 องคกร เนน! บริโภค

ปลอดภัยดวยการสื่อสารความเสี่ยง : ต่ืนตัว...แตไมตกใจ 
66. อันตราย! โฆษณา "ยาตายสิบป ดีเหมือนเดิม,พญาดงชาย,พญาดง

หญิง,พลังชางสาร,นํ้ามันไพรทิพย,ขุดรากถอนโคน" ของมูลนิธิเพื่อ
คุณธรรม โออวดรักษาสารพัดโรค ยังไมไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบียน
ตํารับยา 

67. อย.เตือน อยาด่ืมนํ้ามังคุดหวังรักษาโรค โรคอาจทรุด โดยเฉพาะ
ผูปวยที่อยูในระหวางฉายรังสี ผูปวยที่ใชยาตานมะเร็ง ผูปวย
เบาหวาน 

68. อย.เตือนผูประกอบการสงเอกสารใหครบตามกําหนด มิฉะน้ันจะถูกตีกลับ 
69. อย.หวงเด็กไทยฟนตกกระ ออกกฎหมาย ปรับลดปริมาณฟลูออไรดใน 

นํ้าด่ืม จาก 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปน 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร 
70. อย.แนะผูบริโภค ซื้อลูกช้ินที่มีฉลากกํากับ และปรุงใหสุกทุกครั้งกอน

บริโภค เพื่อความปลอดภัย 
71. ทลายแหลงผลิตยาเถ่ือน เครื่องสําอางผิดกฎหมาย รายใหญกลางกรุง 

โฆษณาผานเว็บไซตสงขายทั้งใน-นอกประเทศ ยึดของกลางกวา 200 
ลานบาท 
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72. อย.เตรียมจัดงานใหญ มอบรางวัล “อย. Quality Award 2010 เชิดชู
สถานประกอบการดี จริยธรรมเดน 

73. เผยโฉม สถานประกอบการดีจริยธรรมยอดเย่ียม ควารางวัล           
อย. Quality Award 2010 

74. อย.ปองผูบริโภคมิใหถูกหลอก ประกาศชัด "เกาอี้ไฟฟาสถิต เตียงนวด
ไฟฟา อุปกรณไฟฟากระแสตรงแชเทา" ที่ผลิต นําเขา จําหนายในไทย 
ตองแสดงหลักฐานพิสูจนประสิทธิภาพและความปลอดภัยกอนไดรับ
อนุญาตจดแจง 

75. เตือน !! บริษัทอางกําจัดปลวกดวยสมุนไพร ตองมีใบอนุญาตจาก อย. 
พบฝาฝนมีโทษปรับถึง 2 แสนบาท 

76. อย.ขานรับนโยบายแกปญหาคนไทยขาดสารไอโอดีน เรงเครื่องออก
กฎหมายบังคับใหเกลือผสมไอโอดีนเปนอันดับแรก กอนลุยตอไป
ผลิตภัณฑนํ้าปลา ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว เครื่องปรุงรส อาหารกึ่งสําเร็จรูป 
และขนมกรุบกรอบ 

77. อย.เตือนผูประกอบการ อยาหลงเช่ือผูแอบอางทําหนังสือครบรอบ 36 ป 
78. อย.เตือน ใกลหมดเวลาผอนผันจดแจงเครื่องสําอางแลว หากภายในสิ้น

ปน้ียังไมมาจดแจงใหแลวเสร็จจะมีโทษทั้งจําทั้งปรับ 
79. อย.จับมือ บก.ปคบ.บุกตรวจแหลงผลิตเครื่องสําอาง หลังรับเรื่อง

รองเรียน สงขายใหคลินิกและสงสัยผสมสารหามใช 
80. ตรัง สุดยอด โรงงานกวยเต๋ียวเจริญชัยพัฒนาไดจีเอ็มพีตนแบบแหงแรก

ของภาคใต 
81. อย.ดําเนินคดี “คาราบาวแดง” โฆษณาผิดกฎหมาย อางเครื่องด่ืมมี

วิตามินบี 12 บํารุงสมอง สั่งระงับโฆษณาทกุสื่อแลว 
82. รวมพลังชาวตรังปฏิวัตินํ้ามันทอดซ้ํา ปลุกกระแสรักสุขภาพ 
83. อย.คุมครองผูบริโภค เปดเวทีสรางความเขาใจ เพิ่มประสิทธิภาพกํากับ

ดูแลผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว ลดปญหาลูกช้ินเรืองแสง 
84. การประชุมความรวมมือระหวาง อย. และ บก.ปคบ. พรอมทั้งสรุป

ผลงาน ประจําปงบประมาณ 2553 
85. อย.แจงขาวดี ปรับลดราคายานําสลบที่ใชในการผาตัด ยานอนหลับ ยา

แกปวดมะเร็ง ลดฮวบมากกวาเดิมเกือบ 50% ในเดือนตุลาคม 2553 น้ี
แนนอน 

86. อย.เพิ่มทางสะดวก ย่ืนคําขอหนังสือรับรองการขายเพื่อการสงออกผาน
เน็ต พรอมใหบริการแลว เร็วกวาเดิม 

87. อย.คุมเขมการใชยาสําหรับสัตวตองใชยาที่ข้ึนทะเบียนถูกตอง ลด
ปญหาการตายของสัตว และไมใหสงผลกระทบตอประชาชน รุดติวเขม
ใหความรูผูขายยาสัตว 22 กันยาน้ี ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 
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88. อย.แจง การใหบริการรับจดแจงเครื่องสําอางมีหลายชองทาง โดยย่ืนทาง
อินเตอรเน็ตเปนชองทางหลัก หรือที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุก
จังหวัด เพิ่มความสะดวกผูประกอบการใหจดแจงแลวเสร็จภายในสิ้นป 53 

89. อย.หวงประชาชนเปนเหย่ือลูกเลนโฆษณา ใหขอมูลวิชาการผิด ๆ ทําให
เกิดพฤติกรรมบริโภคที่ไมเหมาะสม อาจใชมาตรการเพิกถอนสูตรตํารับ 

90. อย.เอาจริง เขมตรวจสอบรานยา รานคาทั่วไป หากพบลักลอบจําหนาย
ยาสิวกลุมกรดวิตามินเอ มีโทษทั้งจําทั้งปรับ 

91. บุกตรวจแหลงผลิตและขายยาสําหรับสัตวรายใหญกลางกรุง ยึดยาสัตว
ผิดกฎหมายมูลคากวาลานบาท จับดําเนินคดีทันท ี

92. ระวัง! ยาปลอม “สมุนไพรละลายไขมันสูตร 1, สูตร 2” สวมเลข
ทะเบียนยาอื่น หลอกลวงผูบริโภค อยาซื้อ อยาใช 

93. อย.เตือน! รีบตออายุใบอนุญาตยาและวัตถุเสพติด ป’ 54 

2) รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง รูจักดูแลสุขภาพ
ดวยการพึ่งพาตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง มีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ รวมถึง มี
พฤติกรรมการปกปองสิทธิ โดยการรองเรียน แจงเบาะแส เมื่อพบปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่ง
ในปงบประมาณ 2553 ไดดําเนินงาน ดังน้ี 

โครงการรณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

1. โครงการ อย.นอย ป 2553 

 
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย มีความต่ืนตัวในการแสวงหาขาวสาร รูจักปกปองตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน รวมถึงสามารถนํากิจกรรม อย.นอยไปพัฒนาหรือแกไขปญหาพฤติกรรมสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนได  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินกิจกรรมโครงการ ดังน้ี 

1. จัดทําโครงการ อย.นอย ประจําป 2553 
2. สนับสนุนโรงเรียนที่สังกัด สพฐ.ทําโครงงาน จํานวน 185 เขตพื้นที่การศึกษา เขต

พื้นที่การศึกษาละ 12,000 บาท 
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3. สนับสนุนงบประมาณ สสจ.ในการคัดเลือกโครงงานระดับจังหวัดและใชในการ
ดําเนินกิจกรรม อย.นอย จังหวัดละ 10,000 บาท และ เขตพื้นที่การศึกษาละ 
10,000 บาท 

4. แตงต้ังคณะทํางานดําเนินโครงการ อย.นอย ป 2553 
5. ประชุมคณะทํางานดําเนินโครงการ อย.นอย จํานวน 3 ครั้ง 
6. การพัฒนากิจกรรม อย.นอย ในสถานศึกษา ดังน้ี 

6.1 จัดทําโครงการพัฒนาเกณฑมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานนักเรียน คูมือนักเรียน   
     คูมือการติดตามประเมินผลและหลักสูตร อย.นอย 
6.2 จัดทําใบประกาศนียบัตร อย.นอย 
6.3 จัดทําสื่อ DVD Best  Practice นักเรียน อย.นอย ในสถานศึกษา 

7. จัดจางออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล อย.นอย 
8. จัดซื้อชุดทดสอบโพลารในนํ้ามันทอดซ้ํา 
9. ผลิตและเผยแพร บทวิทยุ อย.นอย  
10. จัดทําสื่อสนับสนุน ไดแก เสื้อยืด อย.นอย, ปากกา, เข็มกลัด อย.นอย 
11. ประชุมระดมสมองยุทธศาสตรดําเนินโครงการ อย.นอย จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 25-26 

มกราคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุร ี
12. ประชุมอบรมคณะกรรมการครูแกนนํา อย.นอย ป 2553 วันที่ 10-11 มีนาคม 

2553 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลส 
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13. ประชุมครูแกนนํา สพฐ./สช./กทม. วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลส 
14. จัดจางมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการวิจัยประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2553 
15. จัดจางสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการเรียนรู 
16. จัดกิจกรรม Day Camp อย.นอย จํานวน 3 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2553 ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล
บานทายชาง จ.พังงา 

- ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมริเวอรแคว วิลเลจ อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

- ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง   
17. จัดอบรมและพัฒนานักเรียนแกนนํา อย.นอย วันที่ 24-26 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรม

เจาพระยาปารค กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑมาตรฐานนักเรียน โรงเรียน คูมือนักเรียน 

สรุปผลการประเมินผลโครงการ อย.นอย ปงบประมาณ 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลโครงการ อย.นอย 2553 ซึ่งขอมูลจากโรงเรียน จํานวน 44 แหง นักเรียน 3,849 คน พบวา   
รอยละ 75.90 ของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

2. โครงการอาหารปลอดภัย 

เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอยางตอเน่ืองในการดําเนินการใหอาหารมีความปลอดภัย
ครบวงจรของหวงโซอาหาร และยกระดับมาตรฐานอาหารใหเทาเทียมมาตรฐานสากล มุงพัฒนาครัว
ไทยไปสูครัวโลก โดยสงเสริมใหประชาชน มีความรูและตระหนักถึงความสําคัญในการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรงและนําไปสูเมืองไทยแข็งแรง ซึ่งในปงบประมาณ 2553 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

1. จัดทําโครงการอาหารปลอดภัย ประจําป 2553 
2. จัดทําคูมือฉลากโภชนาการ จํานวน 220,000 เลม จัดสง สสจ.ทั่วประเทศ 
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3. จัดทําแผนพับ จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 

- บริโภคนํ้าด่ืม นํ้าแข็งและไอศกรีม อยางปลอดภัย จํานวน 426,000 แผน จัดสง สสจ. 
ทั่วประเทศ 
- ลางผัก ผลไม เพื่อลดสารพิษตกคาง จํานวน 426,000 แผน จัดสง สสจ.ทั่วประเทศ 

4. ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศน ในรายการ Happy life กับคุณหรีด ในชวง “หวงใย
สุขภาพ จาก อย.” ทางชอง 3 ทุกวันเสาร เวลา 8.50-9.15 น.  จํานวน 13 ตอน 
เผยแพรต้ังแตเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 

5. ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศน ความยาว 1.30 นาที ชุด “กวนสุขภาพดี กับ 
อย.” ในรายการกระจกหกดาน ทางชอง 7 ทุกวัน
จันทร เวลา 16.10-16.15 น. จํานวน 10 ตอน ไดแก  
- ตอนที่ 1 เลือกซื้ออาหารอยางปลอดภัย 
- ตอนที่ 2 นํ้ามันทอดซ้ํา..อันตรายใกลตัว 
- ตอนที ่3 กวยเต๋ียวปลอดภัย 
- ตอนที ่4 ใชนํ้ามันใหเหมาะกับอาหาร 
- ตอนที ่5 กินอยางไรปลอดภัยจากอาหารเปนพิษ 
- ตอนที่ 6 ไมควรมองขามฉลากโภชนาการ 
- ตอนที่ 7 บอแรกซตัวราย 
- ตอนที่ 8 สวยนากินดวยสีผสมอาหาร 
- ตอนที่ 9 ประกอบอาหารอยางปลอดภัยทําไดงาย ๆ 
- ตอนที ่10 ลางผักผลไมใหดี เด๋ียวมีสารเคมีตกคาง 

 

6. ผลิตและเผยแพรรายการสนทนาทางโทรทัศน จํานวน 6 ครั้ง ดังน้ี 
1. รายการคุยนอกทําเนียบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง NBT วันศุกรที่ 

19 กุมภาพันธ 2553 เวลา 20.30-21.00 น. ประเด็น "สาธารณสุขยุคใหม
เดินหนาคุมครองผูบริโภค" 

2. รายการสโมสรสุขภาพ ออกอากาศทางโมเดิรนไนนทีวี วันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 
เวลา 8.00-8.45 น. ประเด็น "อาหารปลอดภัย เตือนภัยหนารอน" 

3. รายการคุยขาว 10 โมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 วันที่ 
28 เมษายน 2553 เวลา 10.00-10.10 น. ประเด็น “ปลอดภัย ไกลโรค ดวย
อาหารดี มีประโยชน” 
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4. รายการคัดขาวเดน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง NBT วันที่ 26 
พฤษภาคม 2553 เวลา 22.30-22.50 น. ประเด็น “รูเทาทันผลิตภัณฑเสริม
อาหาร” 

5. รายการประเด็นดังหลังขาว ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง NBT วันเสาร
ที่ 12 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-13.25 น. ประเด็น “ยาอาหารเครื่องสําอาง
ปจจัยสี.่..ปจจัยเสี่ยง” 

6. รายการคัดขาวเดน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง NBT วันที่ 13 
สิงหาคม 2553 เวลา 22.30-22.50 น. ประเด็น “สาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทย
มีสุขภาพดี มีรอยย้ิม” 

7. จัดทําโครงการวิจัย ประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัย ป 2553 

สรุปผลการประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัยของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ป 2553 โดย
ทําการศึกษากับประชาชนที่มีอายุ 15-60 ป ทั่วประเทศ จํานวน 1,620 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ
หลายข้ันตอน (Multistage Sampling) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการอาหารปลอดภัย ป 
2553 ดังน้ี 

- เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมี
คุณภาพของประชาชน พบวาประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 86.3 

- เพื่อศึกษาระดับความตระหนักในการเลือกซือ้และบริโภคอาหารที่ปลอดภัย มี
คุณภาพของประชาชน พบวาประชาชนมีความตระหนักในการเลือกซื้อ และ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 97.6 

- เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของประชาชน พบวา
ประชาชนมีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ
ถูกตอง คิดเปนรอยละ 74.8 

3. โครงการอยาหลงเชื่องาย 

เพื่อเปนการดึงใหผูบริโภคหันกลับมาสูการดูแลสุขภาพดวยการพึ่งพาตนเอง และสรางองค
ความรูเพื่อเปนภูมิคุมกันในการบริโภคอยางเหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา จําเปนที่ทุกฝายจะตอง
รวมมือกันทั้งการปราบปราม การสรางกระแสกดดัน ใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน การ
เผยแพรประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมใหผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ สามารถวินิจฉัยไดวาขอมูล
ใดเปนขอมูลที่ไมนาเช่ือถือ รวมทั้งสามารถแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่โออวดเกิน
จริงหรือโฆษณาที่หลอกลวงได  และมีการปรับพฤติกรรมการบริโภค ใหหันมาพึ่งพาตนเองดวยการดูแล
เรื่องการบริโภคอยางถูกตอง เหมาะสม มีการออกกําลังอยางถูกวิธี และสม่ําเสมอ ซึ่งในปงบประมาณ 
2553 ไดดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

1. จัดทําโครงการอยาหลงเช่ืองาย ประจําป 2553 
2. ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศน ชุด “รูทันโฆษณากับ อย.” ความยาว 90 วินาที ใน

รายการ “กระจางศาสตร” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 7 ทุกวันอาทิตย เวลา 17.00-17.30 
น. จํานวน 12 ตอน (ตอนที่ 1-12) และสถานีวิทยุโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ระหวางรายการ
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มหัศจรรยสัตวโลก และรายการละครรักลน ๆ ทุกวันศุกร ระหวางเวลา 17.55-18.00 น. 
จํานวน 8 ตอน (ตอนที่ 13-20) (ออกอากาศต้ังแตเดือนมีนาคม-ตุลาคม 2553)  

- ตอนที่ 1 กลูตาไทโอน ขาวใส หรืออันตรายแฝง 
- ตอนที่ 2 จัดฟนแฟช่ัน ความเกที่อันตราย 
- ตอนที่ 3 เข็มชัดกระชับสัดสวน ลดหุนทุนแรง หรือแฝงอันตราย 
- ตอนที่ 4 อยาหลงเช่ือ คอลลาเจน เพียงเพราะแคอยากสวย 
- ตอนที่ 5 คลอโรฟลลด่ืมแทนนํ้า โทษกล้ํากรายไมรูตัว 
- ตอนที่ 6 บิ๊กอาย บิ๊กบวม 
- ตอนที่ 7 ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร รักษาโรคไมได 
- ตอนที่ 8 ยาลด ลดอวน ภัยที่ควรระวัง 
- ตอนที่ 9 หนาสวยดวยยาคุม ผลเกินคุม หรือกลุมใจ 
- ตอนที่ 10 กาแฟปงปง หรือโทษมหันตเกือบตาย 
- ตอนที่ 11 อานฉลากถวนถ่ี ชีวีปลอดภัย 
- ตอนที่ 12 เกาอี้นวด เตียงนวดไฟฟา จริงหรือที่วา...รักษาสารพัดโรค? 
- ตอนที่ 13 โฆษณาแบบไหนที่ อย.ไมอนุญาต 
- ตอนที่ 14 ชะลอความแก ดวยสเต็มเซลล...ไดจริงหรือ 
- ตอนที่ 15 ดู ฟง เคเบิลทีวี และวิทยุ ควรฟงหู ไวห ู
- ตอนที่ 16 รักษาโรคดวยเครื่องด่ืมสมุนไพร อยาเช่ือ 
- ตอนที่ 17 สารสกัดจากถ่ัวขาว ลดอวนได ชัวร หรือมั่วน่ิม 
- ตอนที่ 18 ระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพขายผานทางเว็บไซต อันตราย 
- ตอนที่ 19 คุกกี้ + ลูกอม เสริมอึ๋ม 
- ตอนที่ 20 ตรวจสอบโฆษณา...ดวยเลขอนุญาตโฆษณา 

3. ผลิตและเผยแพรสปอตโทรทัศน ชุด “เช่ือไหม” ความยาว 30 วินาที เผยแพรทางสถานี
วิทยุโทรทัศน 3 / 5 / 7 และ โมเดิรนไนนทีวี จํานวน 99 ครั้ง 

4. ผลิตมิวสิควิดีโอ ชุด “เช่ือไหม” ความยาว 3 นาที จัดสง สสจ.ทั่วประเทศ และ
โรงพยาบาล เพื่อเผยแพร จํานวน 163 แหง 

5. ผลิตและเผยแพรสกูปหนังสือพิมพ จํานวน 3 ฉบับ ไดแก เดลินิวส มติชน ขาวสด  
จํานวน 6 เรื่อง ดังน้ี 

1. อย.แนะหญิงไทย...ระวังภัยเงียบที่มาพรอมกับความสวย (มติชน) 
2. ใชเครื่องสําอาง ผิดกฎหมาย เสียเงิน เสียโฉม อย.เรงออกกฎหมายหนามยอก

หนามบง (เดลินิวส) 
3. จริงหรือมั่ว ชัวรหรือไม? อย.มีคําตอบ “กาแฟลดหุน” เขาขายหลอกลวง (ขาวสด) 
4. อย.หวง คนไทยตกเปนเหย่ือผลิตภัณฑอาหารเถ่ือนโฆษณาโออวด หลอกลวง ดวย 

เลข อย. ปลอม (มติชน) 
5. “อานฉลาก” อยาคิดวาไมสําคัญ ไมไดเห็น ไมครบถวน อยาหลงเช่ือ (ขาวสด) 
6. เทศกาลบอลโลก นอนดึก ต่ืนเชา สารพัดผลิตภัณฑเสริมอาหาร ชวยลดริ้วรอย 

สมองปลอดโปรง กระปรี้กระเปรา จริงหรือ (เดลินิวส) 
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6. จัดสงสปอตโทรทัศน และมิวสิควิดีโอ ชุด เช่ือไหม ใหกับเคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ และขอ
ความรวมมือเผยแพร จํานวน 275 แหง 

 
 
 
 
 
 

 
7. จัดพิมพการตูน “ครอบครัวอลวนคนอลเวง” ใหความรู เรื่อง กาแฟ, ผลิตภัณฑเสริม

อาหาร และเครื่องสําอางหนาขาว จํานวน 47,000 เลม 
8. ผลิตและพิมพคูมือ “เคล็ด(ไม)ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพอยางรูทันโฆษณา” 

(ฉบับปรับปรุง) 40 หนา จํานวน 38,450 เลม 
9. จัดทําโครงการวิจัย ประเมินผลโครงการอยาหลงเช่ืองาย ป 2553 

สรุปผลการประเมินผลโครงการอยาหลงเช่ืองาย ป 2553 โดยทําการศึกษากับประชาชนทั่วไปที่มี
อายุ 15-60 ป ทั่วประเทศ จํานวน 1,620 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage 
Sampling) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการอยาหลงเช่ืองาย ป 2553 ดังน้ี 

- ประชาชนรับรูสื่อที่เผยแพรตามโครงการรณรงคอยาหลงเช่ืองาย ป 2553 คิดเปน
รอยละ 86.0 

- ประชาชนสามารถแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่โออวดเกินจริง
ไดอยางถูกตอง คิดเปนรอยละ 84.6 

4. โครงการรณรงคแกไขปญหาการใชยาปฏิชีวนะไมเหมาะสม 

เพื่อใหประชาชนและบุคลากรทางการแพทยมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และมีพฤติกรรมที่
ถูกตองเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะ ซึ่งในปงบประมาณ 2553 ไดดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

1. จัดทําโครงการรณรงคแกไขปญหาการใชยาปฏิชีวนะไมเหมาะสม ประจําป 2553 
2. ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศน  ชุด “Healthy Family : สุขภาพดียกบาน” 

ความยาว 90 วินาที จํานวน 10 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 5 ทุกวันเสาร-
อาทิตย เวลา 6.30-7.00 น. ในรายการ ปล.รักเมืองไทย และ รายการสํารวจธรรมชาติ  

- ตอนที่ 1 ยาลดความอวน อันตรายถึงชีวิต 
- ตอนที่ 2 กาแฟข้ีโม โออวดลดความอวน 
- ตอนที่ 3 เครื่องสําอางหนาดาง 
- ตอนที่ 4 ยาครอบจักรวาลไมมีอยูจริง 
- ตอนที่ 5 เลหเหลี่ยม พอคาโออวดสรรพคุณเกินจริง 
- ตอนที่ 6 ยาปฏิชีวนะกับยาแกอักเสบ 
- ตอนที่ 7 เปนหวัด เจ็บคอ ไมตองใชยาก็หาย 
- ตอนที่ 8 เช้ือด้ือยา มหันตภัยเงียบ 
- ตอนที่ 9 ระวัง ! ซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง อันตรายถึงชีวิต 



------------------------------------------------------------------------ 
รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ 2553/ 42   

- ตอนที่ 10 จําเปนตองใชยาปฏิชีวนะเมื่อใด 
3. ผลิตและเผยแพรสกูปโทรทัศน ความยาวไมนอยกวา 1 นาที ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน ชอง 3 ในรายการ เรื่องเดนเย็นน้ี เวลา 16.30-18.00 น. และ ชอง 7 ใน
รายการขาวภาคคํ่า เวลา 17.00-20.00 น. จํานวน 10 ครั้ง ดังน้ี 

1. อย.เผายาเสพติด ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (ขาวภาคคํ่า ชอง 7) 
2. อย.ต้ังศูนยปราบปรามผูกระทําผิดผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ขาวภาคคํ่า ชอง 7) 
3. อย.บุกทลายโกดังเก็บผลิตภัณฑเสริมอาหารผิดกฎหมาย (เรื่องเดนเย็นน้ี ชอง 3) 
4. อย.บุกทลายโรงงานผลิตยาผิดกฎหมาย (เรื่องเดนเย็นน้ี ชอง 3) 
5. อย.บุกทลายคลังยาปลุกเซ็กซ มูลคากวา 100 ลานบาท (เรื่องเดนเย็นน้ี ชอง 3) 
6. อย.เตือนใชยาปฏิชีวนะไมถูกตองเสี่ยงตอเช้ือด้ือยา (เรื่องเดนเย็นน้ี ชอง 3) 
7. อย.บุกจับเครื่องสําอาง แอบอางใชสารสเต็มเซลล (ขาวภาคคํ่า ชอง 7) 
8. อย.บุกจับโรงงานผลิตนํ้าปลา-นํ้าสมสายชูปลอม (ขาวภาคคํ่า ชอง 7) 
9. อย.เตือนใชยาปฏิชีวนะไมถูกตองฯ (ขาวสามมิติ ชอง 3) – เพิ่มเติม ความยาว 0.17 นาที 
10. อย.ทลายแหลงผลิตเครื่องสําอางปลอม (เรื่องเดนเย็นน้ี ชอง 3) – เพิ่มเติม ความยาว 

0.44 นาที 
4. จัดทําแผนพลิกใหความรูการใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสม 24 หนา จํานวน 20,880 ชุด 

สงใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ 

สรุปผลการโครงการรณรงคแกไขปญหาการใชยาปฏิชีวนะไมเหมาะสม ป 2553 จากการ
ดําเนินงานโครงการรณรงคแกไขปญหาการใชยาปฏิชีวนะไมเหมาะสม ป 2553 พบวาประชาชนมี
แนวโนมใหความเช่ือมั่นตอขอมูลที่เผยแพรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งมี
เครือขายจากภาครัฐและเอกชน เชน เครือขาย Antibiotics Smart Use ASU ซึ่งมีหลายหนวยงาน
รวมรณรงค อาทิ สสส. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหเขาถึงทั้งกลุมประชาชนและ
บุคลากรทางสาธารณสุข อยางไรก็ตามการดําเนินงานไดมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งพิจารณาจากสถานการณปจจุบัน และเห็นควรมุงเนนการรณรงคใหความรูแกประชาชน
ในการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัย เชน การอานฉลากเพื่อสุขภาพ โดยมุงใน
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ประชาชนพบปญหาการถูกหลอกลวงจากโฆษณาที่เกินจริงมากกวา สําหรับเรื่องยา
ปฏิชีวนะน้ันมีหนวยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุขรณรงคอยูแลว จึงทําใหตองมีการปรับเปลี่ยน
โครงการเปน โครงการคนไทย ซื้อ บริโภค ปลอดภัย แทน 

5. โครงการคนไทย ซื้อ บริโภค ปลอดภัย 

เพื่อใหประชาชนมีความรูในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัยผาน
สื่อมวลชน จะชวยใหผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพ และนํามาพัฒนาพฤติกรรมเลือกซื้อและเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสม ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2553 ไดดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

1.  จัดทําโครงการคนไทย ซื้อ บริโภค ปลอดภัย ประจําป 2553 
          2.   ผลิตและเผยแพรสปอตโทรทัศน ชุด “อยาเช่ือเขาวา” ความยาว 15 วินาที จํานวน 109 
ครั้ง และ 30 วินาท ีจํานวน 56 ครั้ง ทางสถานีโทรทัศน 3 / 7 / โมเดิรนไนนทีวี 
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3.  ผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ ชุด “อยาเช่ือเขาวา” ความยาว 30 วินาที เผยแพร จํานวน 169 ครั้ง 

สรุปผลโครงการคนไทย ซื้อ บริโภค ปลอดภัย จากการดําเนินงานโครงการคนไทย ซื้อ บริโภค 
ปลอดภัย พบวาโครงการน้ีมุงเนนสงเสริมใหมีการซื้อ บริโภค ผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหา ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีการรณรงคในกิจกรรมอื่น ๆ การสรางความรูใหประชาชนปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสม ถูกตอง จึงดําเนินการสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกิจกรรมในโครงการน้ีใชสื่อ
ที่จัดจางในโครงการรณรงคแกไขปญหาการใชยาปฏิชีวนะไมเหมาะสม ป 2553 ซึ่งมุงเนนรณรงคเพียง
ประเด็น “โรคหวัดหายไดโดยไมตองใชยาปฏิชีวนะ” ซึ่ง สปอตทีวี และสปอตวิทยุ เปนสื่อที่เหมาะสม แต
เมื่อเปลี่ยนแนวทางการรณรงคมุงผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหา ซึ่งมีหลากหลาย การเผยแพรในลักษณะ 
สปอตทีวี และสปอตวิทยุ จึงมีขอจํากัดในการรณรงคใหความรู 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุมครองผูบริโภค 

 การประเมินผลสมัฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค เพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภคในภาพรวม จึงไดดําเนินการวิจัย เรื่อง การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําป 2553 
ดําเนินการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยพลศึกษา กรุงเทพฯ กลุมเปาหมายคือประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิง 
อายุ 12-60 ป จํานวน 3,000 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) 
เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามการประเมินผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคของกองพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภค ป 2553 โดยมีผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. รอยละ 99.7 ของผูบริโภครับรูขาวสารการเผยแพรความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยรับรูขาวสารการเผยแพรความรูดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากสื่อโทรทัศนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 98.3 

2. รอยละ 84.1 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในภาพรวม โดยแบงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ออกเปน 2 ดาน คือ 

o มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธรณรงคให
ความรู ความตระหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ประชาชนรอยละ 91.9  

o มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ประชาชนรอยละ 76.9      
3. รอยละ 93.6 ของผูบริโภคมีความเช่ือมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย 
o รอยละ 97.1 ของผูบริโภคมีความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑยา ที่ อย.ใหการรับรอง 
o รอยละ 98.1 ของผูบริโภคมีความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑอาหาร ที่ อย.ใหการ

รับรอง 
o รอยละ 86.8 ของผูบริโภคมีความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ที่ อย.ให

การรับรอง 
o รอยละ 94.9 ของผูบริโภคมีความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย ที่ อย.

ใหการรับรอง 
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o รอยละ 91.5 ของผูบริโภคมีความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชใน
บานเรือน ที่ อย.ใหการรับรอง 

4. รอยละ 92.5 ของประชาชนมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง 
5. รอยละ 81.8 ของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง  

การพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

1. โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเสริมการบริโภคท่ีเหมาะสม 

การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจรวมแสดง
ทัศนะ รวมเสนอปญหา หรือรวมคิดหาแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เป
นโยบายรัฐบาลที่มุงบริหารราชการแผนดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance ) และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหสวนราชการมีการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเริ่มดําเนินโครงการมีสวนรวมของประชาชน 
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตมีการแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาการ
มีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ทําหนาที่วิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่ 
สําคัญของ อย. ที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และพิจารณากําหนดกลุม
ผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนตัวแทนประชาชน และใหแตละกลุมเสนอผูแทนเพื่อแตงต้ัง   
เปนคณะทํางานภาคประชาชน ทําหนาที่ในการใหขอคิดเห็นที่ใชประโยชนในการดําเนินงาน เพื่อ
ผลักดันให อย. มีการพัฒนาระบบราชการ หรือพัฒนาบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ในป งบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะทํางานภาคประชาชนไดเห็นชอบจัดทําโครงการเฝาระวัง
และลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวมข้ึน  

และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะทํางานภาคประชาชนไดดําเนินโครงการตอเน่ือง โดยให
เครือขายมีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทําผิดเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ และ/หรือ
ประชาสัมพันธใหความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง ในการดําเนินงานคณะทํางาน
ภาคประชาชนไดจัดทํา ทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทึกการแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ
ทางอินเตอรเน็ต และทางจดหมาย จัดทําคูมือการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ และ
ซีดี รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย 
และช้ีแจงแนวทางการแจงขอมูลหรือเบาะแสใหแกเครือขาย รวมทั้งไดดําเนินการกับเรื่องรองเรียนที่
ไดรับแจงจากเครือขายเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองตามกระบวนการที่กําหนดไว 

 สวนปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน เห็นชอบ
ใหกําหนดประเด็นที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และรวม
ติดตามผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  คือ “การพัฒนาผูบริโภคใหมีความรู และมี
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ” โดยมีประเด็นเดนในการรณรงคเผยแพรรวมกัน คือ การใหความรู
เรื่อง “อันตรายจากนํ้ามันทอดซ้ํา” 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดมีการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียรวม
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ทั้งสิ้น 21 คน ดังน้ี กลุมผูประกอบการจาก 4 องคกร รวม 4 คน, องคกรภาคประชาชนจาก 4 องค
กร รวม 4 คน, องคกรวิชาชีพจาก 5 องคกร รวม 5 คน, สื่อมวลชนจาก 2 องคกร รวม 2 คน, ภาค
วิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา 2 แหง รวม 2 คน, หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจาก 4 หนวยงาน รวม 
4 คน โดยมีทีมเลขานุการคณะทํางานเปนบุคคลากรของ อย. 4 คน ในการน้ีคณะทํางานพัฒนาการ
มีส วนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
คณะทํางานภาคประชาชน เห็นชอบใหกําหนดประเด็น “การพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมี
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ภายใตโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชน
มีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย” โดยมีประเด็นเดนในการรณ
รงคเผยแพรรวมกัน คือ การใหความรูเรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

โครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชน มีความรูที่ถูกตองเลือกซื้อ 
เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย มีการดําเนินกิจกรรมระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 
2553 โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมไดครบถวนแลว เสร็จตาม
แผนปฏิบัติการที่กําหนดไวในโครงการฯ นอกจากน้ีไดจัดประชุมสัมมนาเรื่อง รอบรูผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ตลอดจนคณะทํางานภาคประชาชนไดดําเนินการเผยแพรสื่อผานทางเครือขาย ทั้งวิทยุชุมชน 
เคเบิลทีวี อินเทอรเน็ต และการประชุมสัมมนา และกิจกรรมในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานโครงการฯ ผานสื่อที่ อย. และคณะทํางานภาคประชาชนมีอยู และดําเนินงานรวบรวม
จัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป 2553 
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เมื่อนําผลการดําเนินการโครงการฯ มาประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค  
เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระบบหรือวิธีการ
จัดเก็บขอมูล และวิธี การติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่คณะทํางานภาคประชาชน รวมกัน
กําหนดกับ อย. พบวาผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด และวิธีการวัดผล 
ที่ต้ังไว โดยมีจํานวนคณะทํางานภาคประชาชนที่เขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 และองคกร
เครือขายของคณะทํางานภาคประชาชนรวมดําเนินกิจกรรมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุข
ภาพใหแกประชาชนทั่วไปสําหรับผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว ในโครงการฯ ไดเผยแพรให
คณะทํางานภาคประชาชนรับทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซต อย. URL : 
http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml ซึ่งเว็บไซตดังกลาวจะมีขอมูลความรู  
เกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารรวบรวมไว เพื่อเครือขายสามารถใชประโยชนในการประชาสัมพันธ
ขอมูลดวย 

 
 
คณะทํางานพัฒนาการมีส วนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนไดรวมกันพิจารณาถึงปจจัยสนับสนุน 
อุปสรรคตอการดําเนินการ ตลอดจนขอเสนอแนะการดําเนินโครงการ เพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาการดําเนินงานพบวาคณะทํางานภาคประชาชนได แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางสําหรับ
การดําเนินการในปตอไป สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. เห็นควรจัดทําโครงการมอบรางวัลแกสื่อมวลชนที่สนับสนุนขอมูลการเผยแพรความรูดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยดําเนินโครงการภายใตการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชน และใหมี
การกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูรับรางวัลที่ชัดเจน 

2. ควรจัดประกวดกจิกรรมเกี่ยวกับการเฝาระวังฯ สําหรับงานโครงการ อย.นอย 
3. เห็นควรนําภาพน่ิง หรือวีดีโอ การดําเนินงานของ อย. นอย ไปเผยแพรในรายการประจํา

ทางเคเบิลทีวี หรือโทรทัศนดาวเทียม ที่ทางคณะทํางานภาคประชาชนเห็นชอบใหดําเนินโครงการ 
รวมทั้งการขอความรวมมือสถานีเคเบิลทองถ่ินประชาสัมพันธภาพน่ิงพรอมขาวของ อย. นอย  
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4. ไดเสนอใหคณะทํางานภาคประชาชนควรมีผูแทนจากภาคการศึกษาระดับโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

สําหรับปจจัยสนับสนุนการดําเนินการ คือ 

1. องคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนมีความหลากหลาย รวมทั้งสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางเสรี ทําใหมีการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่กวางขวาง หลายมุมมอง ทั้งน้ี
การสรางเครือขายสนับสนุนจากทุกภาคสวนมีความจําเปน เพราะทุกคนตองบริโภค 

2. การดําเนินการ ควรใชเชิงรุก โดย สื่อทุกรูปแบบ และ บุคคลทุกกลุม 
3. เกิดพันธมิตรของ อย. เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากมีบุคคลภายนอกมารวมรับรูข้ันตอนการ

ทํางาน ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของ อย. 
4. การไดรับสนับสนุน ขอมูลประกอบในการพิจารณาของคณะทํางานภาคประชาชน รวมถึง

การสงรายงานการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสะดวกตอการดําเนินการและการเผยแพร 
5. เอกสารเผยแพรมีความหลากหลาย ชวยใหคณะทํางานภาคประชาชนสามารถนําไปประ

ยุกตใชในการเผยแพรไดดี และ อย. มีงบประมาณในการผลิตสื่อเพียงพอ สําหรับสนับสนุนให
คณะทํางานนําไปดําเนินการตอ 

6. คณะทํางานภาคประชาชนสวนใหญมีความพรอมและชองทางในการนําขาวสารขอมูลจาก 
อย. ไปเผยแพร 

ในสวนของอุปสรรคตอการดําเนินการ คือ 

1. คณะทํางานภาคประชาชนขาดความตอเน่ืองในการดําเนินการดานการเผยแพรความรู
ในชวงรอยตอของปงบประมาณ 

2. ระยะเวลาการดําเนินการสั้นเกินไป ควรปรับโดยการวางแผนขยายเวลาการทํางานเปน 2 
ปงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเน่ือง และควรพิจารณาใหขอมูลและรายละเอียดแก
ผูบริโภคมากกวาน้ี 

3. คณะทํางานภาคประชาชน สวนใหญอยูสวนกลาง ทําใหมุมมองสวนภูมิภาคแคบเกินไป 
4. ความหลากหลายของคณะทํางานภาคประชาชนสงผลตอการสื่อความหมายในบางครั้ง 
5. กรอบการทํางานของคณะทํางานภาคประชาชนขาดความชัดเจน สงผลใหมีขอมูลที่ใชใน

การกําหนดประเด็นสําหรับการดําเนินการมีนอย รวมทั้งขาดเปาหมายและการวางแผนการทํางานเชิง
รุกที่ชัดเจน 
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6. คณะทํางานภาคประชาชนมีภารกิจประจํา สงผลใหไมสามารถเขารวมประชุมไดทุกครั้ง 
7. ประชาชนทั่วไปไมไดนําทฤษฎีไปปฏิบัติจริง เพราะยังคงจับจายใชสอยโดยไมคํานึงผลเสีย

ดานสุขภาพ จึงเปนชองทางสรางรายไดของผู ฉกฉวยโอกาส รวมทั้งยังขาดจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบตนเองและสังคม 

8. การดําเนินการใหความรูเนนการเผยแพรสื่อมากกวาการฝกอบรม 
9. สื่อที่ใชในการเผยแพรไมนาสนใจ และไมสงผลตอการเฝาระวังพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือไม

สามารถชวยใหประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัวในเรื่องการเลือกซื้อ การบริโภค 
การเก็บรักษา และการเตรียมอาหารอยางถูกตอง 

10. การดําเนินการใชกรอบเวลาและงบประมาณเปนตัวกําหนดกิจกรรม มากกวามุงสู
ความสําเร็จในการยกระดับมาตรฐานผูบริโภค หรือผูผลิตใหมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึง
ประสงค  

2. โครงการพัฒนาพฤติกรรมผูบริโภคในพ้ืนท่ีโดยรวมมือกับเครือขาย 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายคุมครองผูบริโภค 
พัฒนารูปแบบการทํางานและการประสานงานระหวางเครือขายผูบริโภค เพื่อใหเกิดการเช่ือมโยง และ
ชวยใหเกิดความรวมมือกันในการผลักดัน ใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพใหดีและครอบคลุมย่ิงข้ึน เพื่อคุมครองประชาชนในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมในปงบประมาณ 2553 ดังน้ี 

1. จัดทําโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่โดยความรวมมือกับเครือขาย ประจําป
งบประมาณ 2553 

2. ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและประสานการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน ประกอบดวย ผูแทนประเทศ ผ ูแทนภาค และผูแทน
เขตตรวจราชการ 18 เขต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี 

 

3. สนับสนุนงบประมาณและการทํากิจกรรมผานเครือขายสาธารณสุขจังหวัด ( 4 ภาค) 
จํานวน 4 โครงการ  

4. ติดตามผลการดําเนินงานของ สสจ.ทั่วประเทศ 
5. จัดจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
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สรุปผลการประเมิน 

 การติดตามผลการทํากิจกรรมเครือขายคุมครองผูบริโภคผานเครือขายสาธารณสุข
จังหวัด (จากการสงแบบสอบถาม และการลงพื้นที่เก็บขอมูลเพิ่มเติม จากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่ใหขอมูลทั้งหมด 58 จังหวัด) พบวามีการดําเนินกิจกรรมคุมครอง
ผูบริโภคผานเครือขายสาธารณสุขจังหวัด จํานวนทั้งหมด 50 จังหวัด การดําเนิน
กิจกรรมคุมครองผูบริโภคผานเครือขายสาธารณสุขจังหวัดน้ันสวนมากมีระยะเวลาใน
การดําเนินการมาแลวทั้งหมด 4-6 ป จํานวน 14 จังหวัด รูปแบบของการดําเนิน
กิจกรรมสวนมากจัดในรูปของการจัดเปนชมรม สมาคม คณะกรรมการ หรือกลุม
บุคคล จํานวน 42 จังหวัด วัตถุประสงคของการจัดต้ังเครือขายคุมครองผูบริโภคน้ัน
มุงเนนการดูแลผลิตภัณฑสุขภาพมากที่สุด และการดูแลดานการบริโภค หรือความ
ปลอดภัยดานอาหาร ดานกิจกรรมเนนการใหความรูแกกลุมเปาหมายมากที่สุด และ
การตรวจสอบ ติดตาม โดยกลุมเปาหมายหลักเปนกลุมนักเรียน/วัยรุน และองคกร 
หนวยงานที่เขารวมเปนภาคีเครือขายมากที่สุดคือหนวยงานของรัฐ เชน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา รองลงมาเปนหนวยงานภาคเอกชน เชน โรงงานอุตสาหกรรม สวน
คณะบุคคล หรือบุคคลที่เขามาเปนภาคีเครือขายมากที่สุดคือนักเรียนในโครงการ อย.
นอย ครูอาจารย และผูบริหารโรงเรียน ซึ่งทุกจังหวัดไดงบประมาณมาจากหนวยงาน
ตนสังกัด 

 การจัดทําระบบฐานขอมูลเครือขายการทํากิจกรรมคุมครองผูบริโภคผานเครือขาย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พบวาฐานขอมูลดังกลาวมีความสอดคลองกับความ
ตองการใชงาน สามารถใชไดสะดวก รวดเร็ว คนหาขอมูลตามที่ตองการไดงาย และ
สามารถปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา 

 การถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบการทํากิจกรรมเครือขายคุมครองผูบริโภคผาน
เครือขายสาธารณสุขจังหวัด การสังเคราะหรูปแบบการคุมครองผูบริโภคผาน
เครือขาย มีลักษณะกระบวนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งรูปแบบมีโครงสราง 
และกลไก ตามรูปแบบการคุมครองผูบริโภคผานเครือขายดวยกระบวนการปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ที่เปนการบูรณาการงานคุมครองผูบริโภคโดยสอดแทรกในงานดาน
สุขภาพของประชาชนอยางเปนองครวม และยึดหลักสิทธิผูบริโภค 5 ดานเปนสําคัญ 
โดยมีจุดมุงหมายของการสรางเครือขาย คือ สรางจิตสํานึกประชาสังคม โครงสราง
เครือขายคุมครองผูบริโภคหลักที่สําคัญ 3 ระ ดับ คือ หนวยงานระดับจังหวัด 
หนวยงานระดับทองถ่ิน และภาคประชาชน โครงสรางกลุมเครือขายหรือกลุมประชา
สังคมคุมครองผูบริโภค หมายถึง โครงสรางของการรวมตัวกันอาจเปนการรวมตัวที่
เปนทางการหรือไมเปนทางการ ซึ่งแตละระดับมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน  
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3. โครงการสงเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ (อย.Quality Award) 

เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใชมาตรการ
ตาง ๆ รวมกัน ซึ่งหน่ึงในมาตรการน้ัน คือ การสงเสริมผูประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ ที่จะ
พัฒนาปรับปรุงสถานที่ผลิตใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยผลิตภัณฑที่ผลิตมี
คุณภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ปราศจากสารปนเปอน มีขอความในฉลากครบถวน มีการ
โฆษณาที่ถูกตองใหขอมูลครบถวนตามความเปนจริง รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคมและมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการประกอบกิจการ โดยการพัฒนาสถานที่ผลิตใหทันสมัยไดมาตรฐานอยูเสมอ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนหลัก หากสถานประกอบการมีจิตสํานึกถึงความรับผิดชอบตอ
ชีวิตและความปลอดภัยของผูบริโภค มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพที่ได
มาตรฐานและปลอดภัยสูประชาชน ก็จะชวยลดปญหาอันตรายจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ 
และสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภค การสงเสริมจริยธรรมสถานประกอบการดวยการมอบรางวัล อย.
Quality Award เพื่อกระตุนจิตสํานึก เปนกําลังใจกับสถานประกอบการที่ทําดี และเปนแบบอยาง
ใหกับสถานประกอบการอื่น ๆ ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมในปงบประมาณ 2553 ดังน้ี 
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1. แตงต้ังคณะทํางานเพื่อกําหนดคุณสมบัติ เกณฑการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน 
และการมอบรางวัลสถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพดีเดน 

2. จัดต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐาน 
มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

3. จัดจางเอกชนที่ชํานาญการเพื่อจัดงานมอบรางวัล อย.Quality Award 2553 
และประชาสัมพันธการมอบรางวัลดังกลาว เพื่อใหผูบริโภคทราบถึงการสงเสริม
จริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ 

4. จัดทําหนังสือเชิญชวนการรับสมัครเขารวมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อย.Quality 
Award ป 2553 

5. ประชาสัมพันธเชิญชวนการรับสมัครเขารวมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อย.Quality 
Award ป 2553 

6. ผลิตช้ินงานประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพ เรื่อง “เปดฉากประกวด Quality 
Award ประจําป 2553 สงเสริมจริยธรรมผูประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ” 
ทางหนังสือพิมพ รวม 5 ฉบับ/5 ครั้ง 

7. สกูปขาว รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ ชอง 3 / 1 ครั้ง 
8. ขาวประชาสัมพันธ จํานวน 2 ขาว 
9. รายการสนทนาทางสถานีโทรทัศน ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ ชอง 3 

และ รายการจัดประเด็นขาวรอน ชอง 5 
10. มอบรางวัล อย.Quality Award  2010 ใหแกสถานประกอบการดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ ที่โดดเดนดานจริยธรรมและมีการประกอบการที่ดีจากทั่วประเทศ รวม 
22 รางวัล ทั้งอาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายที่ใน
บานเรือน และผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ดังนี 

 สถานประกอบการดานอาหาร จํานวน 5 ราย 
1. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด กรุงเทพฯ 
2. บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล จํากัด (มหาชน) จ.ตรัง 
3. บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 
4. บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด จ.ราชบุร ี
5. บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด จ.

พระนครศรีอยุธยา 

 สถานประกอบการดานยา จํานวน 5 ราย 
1. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จํากัด จ.ราชบุร ี
2. บริษัท ยูเมดา จํากัด กรุงเทพฯ 
3. บริษัท หาตะขาบ (ซิมเทียนฮอ) จํากัด กรุงเทพฯ 
4. บริษัท อารเอ็กซ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จ.นครปฐม 
5. บริษัท เอ็ม แอนด เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จ.สมุทรปราการ 
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 สถานประกอบการดานเครื่องสําอาง จํานวน 4 ราย 
1. บริษัท ไบเออรสดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด จ.สมุทรปราการ 
2. บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด   
   จ.ฉะเชิงเทรา 
3. บริษัท แพน ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ 
4. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลด้ิงส จํากัด กรุงเทพฯ 

 สถานประกอบการดานเครื่องมือแพทย จํานวน 3 ราย 
1. บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักศ จํากัด จ.นนทบุร ี
2. บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา 
3. บริษัท สยามเซมเพอรเมด จํากัด จ.สงขลา 

 สถานประกอบการดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน จํานวน 2 ราย 
1. บริษัท ไบรด บิวต้ี แคร คอสเมติก จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา 
2. บริษัท ไบเออรไทย จํากัด จ.สมุทรปราการ 

 สถานประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน จํานวน 3 ราย 
1. กลุมแมบานทาทราย จ.ชัยนาท 
2. กลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบานทุง จ.กระบี ่
3. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานแคว จ.เชียงใหม 
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โครงการพัฒนาบุคลากร 

 1. โครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยง” 

ดวยแผนแมบทพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเปนแผน
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีทักษะในการทํางานที่เหมาะสม ซึ่งการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
เปนหน่ึงในสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีความสําคัญตอหนวยงาน ที่ทําให
สามารถกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนและลดผลกระทบตอผลสําเร็จของงาน  

ทั้ ง น้ีไดจัดอบรม ณ กองพัฒนาศักยภาพผูบริ โภค อาคาร 5 ช้ัน 6 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ผูเขารวมอบรมทั้งหมดจํานวน 14 คน 
จากกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
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2. การพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานพัฒนาศักยภาพผูบริโภค (ไปอบรมกับหนวยงานอ่ืน) 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค มีแนวทางในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดยสง
เจาหนาที่ไปอบรมในหัวขอตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติและเรื่องที่สนใจ ในปงบประมาณ 
2553 บุคลากรกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค จํานวน 17 ราย เขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ 
จํานวน 12 หลักสูตร ต้ังแตเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2553 ดังน้ี 

1. เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการอยางมืออาชีพ สถาบันเพิม่
ผลผลิตแหงชาติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 จํานวน 2 ราย 

2. การติดตามประเมินผลโครงการ : โครงการปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 16-19 มีนาคม 2553 จํานวน 2 ราย 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมือ่วันที่ 22-24 มีนาคม 2553 จํานวน 1 ราย 

4. การวิจัยและงานพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 7-9 
เมษายน 2553 จํานวน 2 ราย 

5. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม ศูนยพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2553 จํานวน 2 ราย 

6. เพิ่มศักยภาพการทํางานดวยความคิดเชิงบวก สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ เมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 จํานวน 2 ราย 

7. การเจรจาตอรองในศตวรรธที่ 21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันที่ 
1-4 มิถุนายน 2553 จํานวน 1 ราย 

8. การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที ่4 มิถุนายน 
2553 จํานวน 1 ราย 

9. เทคนิคการเขียนเพื่อนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2553 จํานวน 1 ราย 

10. การจัดความรูในองคกรสมัยใหม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553 จํานวน 1 ราย 

11. ธรรมาธิบาลของผูบริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกลา วันที่ 15 กรกฎาคม 
– 30 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 1 ราย 

12. การพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 30-31 
สิงหาคม 2553 จํานวน 1 ราย 
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กิจกรรมในการดําเนินงานครบรอบ 35 ป สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการ
ดําเนินงานคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพ โดย
ดําเนินมาตรการทุกวิถีทางทั้งดานกํากับ ดูแล ตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพใหไดมาตรฐาน และ
ปลอดภัย มุงสรางเครือขายการทํางานแบบมีสวนรวม รวมทั้งมุงยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ 
การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ใหไดรับความรูและมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง รูเทาทันโฆษณา 
และมีสวนรวมในการตรวจสอบ โดยการรองเรียนแจงเบาะแสผูกระทําผิดกฎหมายหรือพบเห็น
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยแกหนวยงานราชการ ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตองาน
คุมครองผูบริโภค และเศรษฐกิจของประเทศ ในวาระโอกาสที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาปนาครบรอบ 35 ป ในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ของการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ดังน้ัน การจัด
ใหมีกิจกรรมงานครบรอบ 35 ป อย.ข้ึน เพื่อสะทอนใหเห็นแนวทางการทํางานของ อย. ที่ดําเนินการ
เพื่อคนไทยตลอดระยะเวลา 35 ป ที่ไดปกปองคุมครองประชาชนใหไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับ อย.ไดจัดต้ังศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑ
สุขภาพข้ึนเปนหนวยงานใหม โดยปฏิบัติหนาที่เฝาระวังการโฆษณาทางสื่อตาง ๆ อีกทั้ง รวบรวมและ
ประมวลขอรองเรียนตาง ๆ จากประชาชนผูบริโภค เพื่อดําเนินการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคที่ไดรับ
ผลกระทบใหเสร็จทันทวงที 

 

 

 ทั้งน้ี ในงานครบรอบ 35 ป อย.ไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยจัดใหมีกิจกรรม ดังน้ี 

- เปดศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ 
- การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน 35 ป อย. และความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

- การบริการตรวจสอบสารปนเปอน โดยรถตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile unit) 
- การมอบโล ประกาศเกียรติคุณแกเครือขายที่ใหการสนับสนุนงานคุมครองผูบริโภค 
- การจัดประกวดรองเพลงและเตนประกอบเพลง “จะดําใหดู (ดี)” 
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สวนที่ 4 
วิเคราะห และขอเสนอแนะ 
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วิเคราะห และขอเสนอแนะ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผน 

 1. งบประมาณ  

 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตรคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพ ภายใตกลยุทธ “สรางกระแสสังคม พัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคใหสามารถคุมครองตนเองได” ในผลผลิตที่ 2 ผูบริโภคไดรับความรู เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง ซึ่งในปงบประมาณ 2553 ไดรับจัดสรรจํานวน 66,174,900 บาท มีผล
เบิกจายงบประมาณจํานวน 104,821,001.47 บาท ในสวนของงบประมาณที่มีการเบิกจายเกินไดรับ
จัดสรรจากงบกลางจํานวน 27,008,135.75 บาท งบจากกองอื่น ๆ จํานวน 310,724.52 บาท และ
งบโอนให สสจ. จํานวน 10,646,00 บาท 

2. ผลสัมฤทธิ ์

 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ไดปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ดวยวงเงินงบดําเนินงานทั้งสิ้น 93,493,760.27 บาท ภาพรวมความสําเร็จของการดําเนินงาน 
พบวา สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยปรากฏผลสัมฤทธ์ิในแตละดานสรุป
ได ดังน้ี 

 

ผลผลิต / กิจกรรม เปาหมาย รอยละ
ความสําเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์

ถายทอดองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ - รอยละ 
90 ของ
ผูบริโภคที่
มีความรู
เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพที่
ถูกตอง  

 
- 281 
เรื่อง / 
323 ครั้ง 
ที่มีการ
ถายทอด
ความรู 

100% - ดําเนินงานประเมินผล เพื่อหา 
รอยละของผูบริโภคที่มีความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 
ภายใตโครงการวิจัย “การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภคของกองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค ป 2553” พบวารอยละ
92.5 ของผูบริโภคที่มีความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

- ดําเนินการถายทอดความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพผานสื่อ
ตาง ๆ จํานวน 457 เรื่อง/550ครั้ง 
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ผลผลิต / กิจกรรม เปาหมาย รอยละ
ความสําเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์

- การเผยแพรความรูสูผูบริโภค 

1. ถายทอดความรูผานสื่อมวลชน  100% ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เปาหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว 

1.1 ผลิตและเผยแพรความรูผานสื่อ
โทรทัศน 

20 เรื่อง/
40 ครั้ง 

105% มีการผลิตและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพผานสื่อ
โทรทัศน ดังน้ี 

- รายการสารคดี เผยแพรทางชอง 
โมเดิรนไนนทีวี และ NBT จํานวน 
21 เรื่อง รวม 40 ครั้ง 

1.2 ผลิตและเผยแพรความรูผานสื่อวิทยุ 10 เรื่อง / 
20 ครั้ง 

300% มีการผลิตและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพผานสื่อ
วิทยุ ดังน้ี 

- รายการสารคดี เผยแพรทาง
สถานีวิทยุ จํานวน 30 เรื่อง รวม 
90 ครั้ง 

1.3 ผลิตและเผยแพรความรูผานคอลัมน
หนังสือพิมพ 

20 เรื่อง / 
40 ครั้ง 

100% มีการผลิตและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพผานทาง
คอลัมนการตูนทางหนังสือพิมพ
คมชัดลึก ขาวสด และมติชน 
จํานวน 20 เรื่อง รวม 60 ครั้ง 

2. เผยแพรความรูผานสื่ออื่น  100% ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เปาหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว 

2.1 ผลิตและเผยแพรความรูผานสายดวน 
อย.1556 

20 เรื่อง / 
20 ครั้ง 

280% มีการดําเนินการพัฒนาระบบ และ
ปรับปรุงดูแลระบบสายดวน อย.
1556 รวมทั้งผลิตและเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
ผานสายดวน อย.1556      
จํานวน 56 เรื่อง 

2.2 ผลิตและเผยแพรความรูพรอมพัฒนา
เว็บไซต 

36 เรื่อง / 
36 ครั้ง 

200% มีการดําเนินการพัฒนา ดูแล 
เว็บไซต oryor.com และเปน
คลังขอมูลขนาดใหญ ที่เก็บสื่อ
มีเดียหลากหลายรูปแบบของ อย. 
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ผลผลิต / กิจกรรม เปาหมาย รอยละ
ความสําเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์

โดยมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ 
งายตอการคนหา และสามารถดาว
โหลดเพื่อนําไปใชประโยชนได  
รวมทั้งไดมีการผลิตและเผยแพร
ความรูผานเว็บไซตดังกลาว 
จํานวน 72 เรื่อง 

2.3 ผลิตและเผยแพรผานจุลสาร จดหมาย
ขาว 

12 เลม 100 % มีการดําเนินการผลิตและเผยแพร 
ดังน้ี 
- จดหมายขาว “อย.Report” เปน
ประจําทุกเดือน และเผยแพรไปยัง
ทั่วประเทศ 

2.4 ผลิตและเผยแพรผานชุดนิทรรศการ 60 เรื่อง / 
10 ครั้ง 

158.33% มีการผลิตและเผยแพรชุด
นิทรรศการ ชุด "เรื่องนารูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ" จํานวน 2,700 
ชุด ๆ ละ 15 แผน และผลิต
นิทรรศการเพื่อจัดแสดง ณ อย. 
และหนวยงานอื่น ๆ ที่ขอ
สนับสนุน จํานวน 80 เรื่อง รวม 
35 ครั้ง 

2.5 ผลิตและเผยแพรความรูผานแผนพับ  1 เรื่อง /  

1 ครั้ง 

100% มีแผนพับ จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งได
ดําเนินการเผยแพรไปยังทั่ว
ประเทศ โดยผานสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  

สรางความตระหนักและความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัย 

1. ประชาสัมพันธขอมูลเรงดวน   ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เปาหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว 

1.1 ผลิตและเผยแพรสกูปขาว/ขอมูล
เรงดวนทางสื่อโทรทัศน 

7 เรื่อง/ 
14 ครั้ง 

242.86% มีการดําเนินการผลิตและ
เผยแพรสกูปขาว/ขอมูลเรงดวน
ทางสื่อโทรทัศน จํานวน 17 เรื่อง 
รวม 17 ครั้ง 

1.2 ผลิตและเผยแพรบทความเชิงรุกและ
เรื่องเรงดวนทางหนังสือพิมพ 

7 เรื่อง / 
42 ครั้ง 

257.14% มีการดําเนินการผลิตและเผยแพร
บทความเชิงรุกและเรื่องเรงดวน
ทางหนังสือพิมพ ไดแก มติชน 
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ผลผลิต / กิจกรรม เปาหมาย รอยละ
ความสําเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์

เดลินิวส คมชัดลึก ขาวสด 
สยามรัฐ และโพสตทูเดย จํานวน 
18 เรื่อง รวม 72 ครั้ง 

2. ประชาสัมพันธทั่วไป  100 % ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และตัวช้ีวัดที่วางไว 

2.1 ตรวจวิเคราะหขาว   ดําเนินการตรวจวิเคราะหขาวทุก
วัน รวม 13,818 เรื่อง 

2.2 แถลงขาว / ผลิตขาวแจก 100 เรื่อง 
/ 100 
ครั้ง 

127% ดําเนินการแถลงขาว 34 เรื่อง / 
ผลิตขาวแจก 93 เรื่อง รวม 127 
เรื่อง 

รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

รอยละ
ของ

ผูบริโภคที่
มี

พฤติกรรม
การ

บริโภค
ผลิตภัณฑ
สุขภาพที่
ถูกตอง 
(รอยละ 

82) 

99.76% ดําเนินการประเมินผล เพื่อหา 
รอยละของผูบริโภคที่มีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
ถูกตอง ภายใตโครงการวิจัย “การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคของกองพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภค ป 2552” 
พบวารอยละ 81.8 ผูบริโภคที่มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตอง ไมบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดที่วางไว 

1. โครงการรณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรม
ที่ถูกตองดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

4 
โครงการ 

125 %  

1.1 โครงการ อย.นอย 1 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เปาหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว 

(รอยละ 70 ของนักเรียนมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตอง) พบวา รอยละ 
75.90 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
ถูกตอง 
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ผลผลิต / กิจกรรม เปาหมาย รอยละ
ความสําเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์

1.2 โครงการอาหารปลอดภัย 1 
โครงการ 

 การดําเนินงานสําเร็จตามแผนและ
สามารถบรรลุตามตัวช้ีวัดที่วางไว 
(รอยละ 70 ของประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
ถูกตอง เหมาะสม) พบวา รอยละ 
74.8 ของประชาชนมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ถูกตอง 
เหมาะสม 

1.3 โครงการอยาหลงเช่ืองาย 1 
โครงการ 

100 % - การดําเนินงานสําเร็จตามแผนแต
ไมสามารถบรรลุตามตัวช้ีวัดที่วาง
ไว (รอยละ 85 ประชาชนสามารถ
แยกแยะลักษณะของโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพที่โออวดเกินจริง
ไดอยางถูกตอง) พบวา รอยละ 
84.6 ของประชาชนสามารถ
แยกแยะลักษณะของโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพที่โออวดเกินจริง
ไดอยางถูกตอง 

1.4 โครงการรณรงคแกไขปญหาการใชยา
ปฏิชีวนะไมเหมาะสม (โครงการคนไทย 
ซื้อ บริโภค ปลอดภัย) 

1 
โครงการ 

100% ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
แผนที่ต้ังไว 

1.5 โครงการคนไทย ซื้อ บริโภค ปลอดภัย  100% ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
แผนที่ต้ังไว 

2. โครงการวิจัยเพื่องานพัฒนางาน
คุมครองผูบริโภค 

1 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เปาหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิการพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคของกองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค 

1 เรื่อง 100 % ดําเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคในภาพรวม โดย
มีผลการศึกษา ดังน้ี 

- รอยละ 99.7 ของผูบริโภครับรู
ขาวสารการเผยแพรความรูดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพของ อย. 

- รอยละ 84.1 ของประชาชนมี
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ผลผลิต / กิจกรรม เปาหมาย รอยละ
ความสําเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์

ความพึงพอใจกับการดําเนินงาน
ของ อย.ในภาพรวม 

- รอยละ 93.6 ของผูบริโภคมี
ความเช่ือมั่นตอผลติภัณฑสุขภาพ
ที่ไดรับการรับรองจาก อย. 

- รอยละ 92.5 ของประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
อยางถูกตอง 

- รอยละ 81.8 ของประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพอยางถูกตอง 

3. โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

2 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เปาหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว 

 

3.1 โครงการพัฒนาเครือขายคุมครอง
ผูบริโภคในพื้นที่โดยรวมมือกับเครือขาย 

1 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เปาหมายตัวช้ีวัดที่วางไว   

 

3.2 โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

1 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เปาหมายตัวช้ีวัดที่วางไว โดย 
คณะทํางานโครงการพัฒนาการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
รวมกับคณะทํางานภาคประชาชน 
ดําเนินโครงการการมีสวนรวม
พัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมี
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 
ประจําป 2553  

4. โครงการพัฒนาเพื่องานคุมครอง
ผูบริโภค 

2 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เปาหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว 

4.1 โครงการพัฒนาบุคลากร  100 %  

- โครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยง”  100 % ดําเนินงานโครงการจัดอบรม
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ผลผลิต / กิจกรรม เปาหมาย รอยละ
ความสําเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์

เจาหนาที่กองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค เรื่อง การบริหารความ
เสี่ยง” จํานวน 14 คน  

- การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางดาน
พัฒนาศักยภาพผูบริโภค (ไปอบรมกับ
หนวยงานอื่น) 

 

 100 % เจาหนาที่กองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค เขารับการอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก 
จํานวน 12 หลักสูตร รวม 17 ราย 
ซึ่งทําใหเจาหนาที่ทีไ่ดรับการ
อบรมไดรับความรู สามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานดาน
พัฒนาศักยภาพผูบริโภคได 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1. ขอจํากัดดาน งบประมาณ แมวาจะไดรับงบประมาณคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยงานอื่น ๆ ในกระทรวงสาธารณสุขก็ตาม แตเมื่อคํานึงถึงภาระหนาที่ที่ตองคุมครอง
ผูบริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และการตอสู
ดานขอมูลขาวสารกับผูประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพที่มีเม็ดเงินในการโฆษณาสูงสุด
แลว จะพบวา งบประมาณของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ที่ไดรับน้ันไมเพียงพอตอการ
เผยแพรความรูและประชาสัมพันธใหแกประชาชนไดอยางครอบคลุมทั่วถึง เน่ืองจากสื่อบาง
สื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนไดงายและทั่วถึง จะตองใชงบประมาณสูงมาก เชน สื่อโทรทัศน 
เปนตน 

2. ดานความตอเน่ืองของโครงการตางๆ ผูประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพ ไดมีการพัฒนา
สินคาและรูปแบบของผลิตภัณฑออกมาตอเน่ืองกันตลอดเวลา ในขณะที่ กองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค ไมสามารถเผยแพรความรูและประชาสัมพันธใหแกประชาชนไดอยางตอเน่ือง จาก
ขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณและกฎระเบียบในการใชจายงบประมาณ 

3. ดานบุคลากร เน่ืองจากปริมาณงาน ซึ่งจะเพิ่มข้ึนตามจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน ความ
หลากหลายและจํานวนผลิตภัณฑใหม ๆ ที่เกิดข้ึนในทองตลาด  จํานวนโรครายที่ตองให
ความรูและทําความเขาใจกับผูบริโภค ความกาวหนาหรือนวัตกรรมทางการแพทยที่มี
ผลกระทบตอผูบริโภค แตอัตรากําลังของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค กลับมีแนวโนมลดลง
อยางตอเน่ือง สงผลใหปริมาณงานไมสมดุลกับอัตรากําลัง ทําใหกองไมสามารถเผยแพร
ความรูและประชาสัมพันธใหแกประชาชนไดตามที่ควรจะเปน 

4. การเขาถึงขอมูลของกลุมเปาหมายอาจจํากัดวงแคบกวาที่ควรจะเปน เน่ืองจากตองจัดสรรสื่อ
ใหเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับ 
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5. การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคใหมีการปฏิบัติที่ถูกตองเปนเรื่องที่ตองใชเวลา และทําไดยาก 
เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคบางพฤติกรรมสืบทอดกันทางธรรมเนียมปฏิบัติ เชน การ
บริโภคอาหารสุกสุกดิบดิบ เปนตน อีกทั้งการมีสิ่งเราใจใหมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง
อยูตลอดเวลา เชน สินคาใหม ๆ กับการโฆษณาชวนเช่ือ เปนตน 

6. พฤติกรรมการบริโภคของแตละกลุมอายุ กลุมความรู กลุมฐานะ มีความแตกตางกัน ดังน้ัน 
การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของแตละกลุม อายุ เพศ ตองมีกลวิธีที่แตกตางและ
หลากหลาย ซึ่งควรใชบุคลากรมืออาชีพและงบประมาณที่สูง จึงจะสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ 

7. การดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงการฯ และแนวทางการรณรงค ในระหวางปงบประมาณ ทําใหมีขอจํากัดใน
การรณรงคในการใหความรู  รวมถึงเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาวได
ดําเนินการไปแลวกอนการปรับเปลี่ยน ทําใหเครื่องมือกับการดําเนินงานไมไดไปในแนวทาง
เดียวกัน 

8. ขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคเพื่อใหมีความรู และมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตองนับเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางย่ิง เน่ืองจากเปนการติดอาวุธทาง
ปญญาใหแกผูบริโภค ทําใหผูบริโภคทราบขอมูลหลายดาน ทั้งดานบวกและดานลบของผลิตภัณฑ ทํา
ใหสามารถตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินคาไดอยางคุมคา สมประโยชน แมรัฐบาลจะตองลงทุนใน
เรื่องของการเผยแพรประชาสัมพันธรวมถึงการรณรงค ซึ่งใชงบประมาณคอนขางสูง เน่ืองจากตนทุน
คาใชจายในการดําเนินการแพง แตก็นับไดวาคุมคา เมื่อเทียบกับการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน
จากการไมรูเทาทันการโฆษณา การสูญเสียชีวิต เวลาและโอกาสในการรักษาโรคที่เกิดจากการ
หลงเช่ือหรือรับทราบขอมูลจากผูประกอบการเพียงดานเดียว นอกจากน้ี การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
อยางมีประสิทธิภาพโดยทําใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองจะสงผลใหประชาชนมี
สุขภาพดี แข็งแรง สมบูรณ ลดภาระของรัฐบาลในการรักษาโรคเรื้อรังได 

 ดังน้ัน งบประมาณในการเผยแพรประชาสัมพันธ รวมถึงการรณรงคเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค จึงควรพิจารณาโดยคํานึงถึง ปริมาณ สภาพความรุนแรงและขนาดของปญหา ผลลัพธหรือ
กระแสที่ตองการใหเกิดกับประชาชนในวงกวาง อีกทั้งยังควรตองคํานึงถึงจํานวนและศักยภาพของ
ผูประกอบการที่หนวยงานตองรับมือในการตอสูดานขอมูลขาวสารดวย ซึ่งงบประมาณดังกลาวควร
จะตองเพียงพอสําหรับการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและตอเน่ือง เพื่อรับมือกับผูประกอบการซึ่งมี
จํานวนมากราย มีการแขงขันสูง มีงบประมาณในการโฆษณาสูงและตอเน่ืองตลอดทั้งปดวย 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554 

1. ปรับรูปแบบการดําเนินงาน โดย มุงเนนในการขยายเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาพฤติกรรมผูบริโภค 

2. เพิ่มชองทาง / สื่อใหม ๆ เชน Social media ใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและทัน
เหตุการณ 
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ภาคผนวก 
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