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กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพ 
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ี
ถูกต้อง ทันเหตุการณ์  ให้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของส านักงานฯ เพื่อให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานฯ ตลอดจน
การรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง สมประโยชน์ มีสุขภาพท่ีดี โดยได้ด าเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในหลายโครงการและกิจกรรม ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์
สู่ผู้บริโภค การผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ โครงการ อย.น้อย โครงการอาหารปลอดภัย 
โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย เว็บไซต์ oryor.com เป็นต้น ซึ่งโครงการท้ังหมดดังกล่าวด าเนินการสอด
ประสานกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้
ด าเนินงานด้านการพฒันาศักยภาพผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ อย่างจริงจัง   

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับนี้ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2555 กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค ท้ังนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเป็นข้อมูลส าคัญ ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรและระบบงานของกองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุ๎มครอง

ผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ประกอบด๎วย 3 
สํวน คือ สํวนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐาน สํวนที่ 2 แผนการด าเนินงาน สํวนที่ 3 ผลการด าเนินงาน สํวนที่ 4 วิเคราะห๑และ
ข๎อเสนอแนะ  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  

กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ได๎รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงาน ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ 
“ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง ปลอดภัยสมประโยชน๑” ในผลผลิตที่ 2 ผู๎บริโภคได๎รับ
ความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได๎รับจัดสรรจ านวน 56,638,300 บาท มีผล
เบิกจํายงบประมาณจ านวน 141,404,430.94 บาท ในสํวนของงบประมาณที่มีการเบิกจํายเกินได๎รับจัดสรรจาก 
งบกลางจ านวน 84,766,319.10 บาท  

ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงาน 

ส าหรับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ประกอบด๎วย  

- การเผยแพรํองค๑ความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพผํานสื่อตํางๆ 
- การประชาสัมพันธ๑เชิงรุกและทั่วไป เพ่ือสร๎างความตระหนักและความเข๎าใจในการบริโภคอยํางปลอดภัย 

สร๎างความเชื่อมั่นตํอ อย. ในฐานะองค๑กรคุ๎มครองผู๎บริโภค และให๎ความรํวมมือในการด าเนินงาน เชํน การแจ๎ง
เบาะแส การร๎องเรียน เป็นต๎น โดยผํานสื่อตํางๆ ได๎แกํ สื่อโทรทัศน๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ การแถลงขําว เป็นต๎น 

- การจัดท าโครงการรณรงค๑เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 
- สร๎าง สนับสนุน และพัฒนาเครือขํายความรํวมมือในการด าเนินงานคุ๎มครองผู๎บริโภคอยํางเป็นรูปธรรมและ

ยั่งยืน เชํน เครือขําย อย.น๎อย เครือขํายภาคประชาชน เป็นต๎น 
โดยมีตัวชี้วัด แบํงออกเป็น ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ร๎อยละ 91 ของผู๎บริโภคที่มีความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง และร๎อยละ 

83 ของผู๎บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จ านวนเรื่อง/ครั้ง ที่มีการเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑สูํผู๎บริโภค จ านวน 354 เรื่อง/540 

ครั้ง และจ านวนโครงการที่รณรงค๑ให๎ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพที่ถูกต๎อง จ านวน 4 โครงการ 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

 กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ได๎ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยได้รับ
จัดสรรจ านวน 56,638,300 บาท มีผลเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 141,404,430.94 บาท ในส่วนของ
งบประมาณที่มีการเบิกจ่ายเกินได้รับจัดสรรจากงบกลางจ านวน 84,766,319.10 บาท ภาพรวมความส าเร็จของ
การด าเนินงาน พบวํา สามารถด าเนินการได๎ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ โดยปรากฏผลสัมฤทธิ์สรุปได๎ ดังนี้ 
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ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- ร๎อยละ 
90 ของ
ผู๎บริโภคท่ี
มีความรู๎
เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่
ถูกต๎อง  
- 354 
เรื่อง/ 
540 ครั้ง 
ที่มีการ
ถํายทอด
ความรู๎ 

100.00% - ด าเนินงานประเมินผล เพ่ือหา 
ร๎อยละของผู๎บริโภคท่ีมีความรู๎
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง 
ภายใต๎โครงการวิจัย “การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริโภค ปี 2555” พบวําร๎อยละ
92.6 ของผู๎บริโภคท่ีมีความรู๎
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง 
- ด าเนินการถํายทอดความรู๎
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพผํานสื่อ
ตําง ๆ จ านวน 472 เรื่อง/1483 
ครั้ง 

กิจกรรมที่ 2.2 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง 

ร๎อยละ
ของ

ผู๎บริโภคท่ี
มี

พฤติกรรม
การ

บริโภค
ผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่
ถูกต๎อง 
(รอ๎ยละ 

83) 

99.16% ด าเนินการประเมินผล เพ่ือหา 
ร๎อยละของผู๎บริโภคท่ีมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่
ถูกต๎อง ภายใต๎โครงการวิจัย “การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ศักยภาพผู๎บริโภคของกองพัฒนา
ศักยภาพผู๎บริโภค ปี 2555” 
พบวําร๎อยละ 82.3 ผู๎บริโภคท่ีมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่ถูกต๎อง ไมํบรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่วางไว๎ 

- โครงการรณรงค๑ให๎ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมที่
ถูกต๎องด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 

4 
โครงการ 

100.00% ด าเนินโครงการ อย.น๎อย, 
โครงการอาหารปลอดภัย, 
โครงการอยําหลงเชื่องําย และ
โครงการรณรงค๑แก๎ไขปัญหาการใช๎
ยาปฏิชีวนะไมํเหมาะสม บรรลุ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว๎ 
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ส่วนที่ 4 วิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

ส าหรับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 พบปัญหาอุปสรรค ประกอบด๎วย  

1. ข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ : งบประมาณของกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคท่ีได๎รับนั้นไมํเพียงพอตํอการ
เผยแพรํความรู๎และประชาสัมพันธ๑ให๎แกํประชาชนได๎อยํางครอบคลุมทั่วถึง เนื่องจากสื่อบางสื่อท่ีสามารถ
เข๎าถึงประชาชนได๎งํายและท่ัวถึง จะต๎องใช๎งบประมาณสูงมาก เชํน สื่อโทรทัศน๑ เป็นต๎น 

2. ข๎อจ ากัดด๎านบุคลากร : อัตราก าลังของกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคมีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง สํงผล
ให๎ปริมาณงานไมํสมดุลกับอัตราก าลัง  

3. ข๎อจ ากัดของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : เนื่องจากการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให๎
ถูกต๎องเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎เวลา และท าได๎ยาก อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคบางพฤติกรรมสืบทอดกันทาง
ธรรมเนียมปฏิบัติ เชํน การบริโภคขนมกรุบกรอบ เป็นต๎น ประกอบกับการที่ประชาชนต๎องเผชิญกับสิ่งเร๎า
ให๎มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมํถูกต๎อง เชํน สินค๎าใหมํๆ กับการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นต๎น อยูํตลอดเวลา  
ก็เป็นอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให๎ถูกต๎อง 

ข๎อเสนอแนะ 

 งบประมาณในการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ รวมถึงการรณรงค๑เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ควรพิจารณาโดย
ค านึงถึง ปริมาณ สภาพความรุนแรงและขนาดของปัญหา ผลลัพธ๑หรือกระแสที่ต๎องการให๎เกิดกับประชาชนในวงกว๎าง 
อีกท้ังยังควรต๎องค านึงถึงจ านวนและศักยภาพของผู๎ประกอบการที่หนํวยงานต๎องรับมือในการตํอสู๎ด๎านข๎อมูลขําวสาร
ด๎วย ซึ่งงบประมาณดังกลําวควรจะต๎องเพียงพอส าหรับการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสมและตํอเนื่อง เพ่ือรับมือกับ
ผู๎ประกอบการซึ่งมีจ านวนมากราย มีการแขํงขันสูง มีงบประมาณในการโฆษณาสูงและตํอเนื่องตลอดทั้งปีด๎วย 

แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

1. ปรับรูปแบบการด าเนินงาน โดยมุํงเน๎นในการขยายเครือขํายให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาพฤติกรรม
ผู๎บริโภค 

2. เพ่ิมชํองทาง/สื่อใหมํๆ เชํน Social media, Mobile application เป็นต๎น ให๎ผู๎บริโภคเข๎าถึงข๎อมูลได๎
อยํางรวดเร็วและทันเหตุการณ๑ รวมทั้งความถี่ในการประชาสัมพันธ๑ให๎มากยิ่งข้ึน เพ่ือให๎ข๎อมูลเข๎าถึง
กลุํมเป้าหมายได๎มากท่ีสุด 

3. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ และมีทักษะการในการใช๎ Social Media ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สามารถรับผิดชอบและดูแล Social Media มากขึ้น เพ่ือรองรับกับชํองทางที่จะพัฒนาขึ้น
ใหมํ 
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กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค๑กรท่ีเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพผ๎ูบริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพให๎พึ่งพาตนเองได๎ 

พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคให๎สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยํางเหมาะสม และ
พึ่งตนเองได๎ 

2. พัฒนาเครือขํายการพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพให๎มีความเข๎มแข็ง และ
ยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบงานให๎มีประสิทธิภาพ คลํองตัว ทันสมัย และมีภาพลักษณ๑องค๑กรท่ีดี เป็น 
ท่ียอมรับของสังคม 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยํางรู๎เทําทัน และ
พึ่งตนเองได๎ 

2. เครือขํายการพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพมีความเข๎มแข็ง มีสํวนรํวมในการ
พัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคอยํางยั่งยืน 

3. พัฒนาองค๑กรให๎มีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ มีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ สร๎างขวัญ
ก าลังใจและสร๎างเสริมวัฒนธรรมองค๑กร และภาพลักษณ๑ท่ีดี เป็นท่ีเชื่อมั่นของสังคม 
ทุกภาคสํวน 

กลยุทธ์ 

1.  เสริมสร๎างความรู๎ของประชาชนในการเลือกซื้อบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพ โดยพัฒนา 
องค๑ความรู๎ด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชํองทางการเผยแพรํความรู๎ท่ี
หลากหลายท่ัวถึงทุกกลุํมเป้าหมาย สํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในกระบวนการ
เผยแพรํ โดยจัดท าฐานข๎อมูลและเว็บไซต๑ ท่ีเข๎าถึง และสืบค๎นได๎งําย และสร๎างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ท่ีดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภค 

2.  สร๎างความตระหนัก และกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพอยํางตํอเนื่อง รณรงค๑พัฒนา
พฤติกรรมของประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยํางปลอดภัย มีประโยชน๑ โดย
วิธีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารให๎แกํผู๎บริโภค ผู๎ประกอบการอยํางท่ัวถึง  
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3.  สร๎างและพัฒนาภาคีเครือขํายด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ กระตุ๎นให๎ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู๎ประกอบการ มีสํวนรํวมในการพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค โดยถํายทอดเชื่อมโยงความรู๎ และ
สร๎างแกนน าเครือขํายในทุกกลุํมเป้าหมาย และสร๎างความรํวมมือระหวํางหนํวยงาน (CSR)  

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค๑กรให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ สร๎างแรงจูงใจและพัฒนา
มาตรฐานการการปฏิบัติงานของบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑
สุขภาพ สนับสนุนงานวิจัย จัดท าระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. พัฒนาพฤติกรรมผู๎บริโภคให๎สามารถเลือกหาและบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพได๎อยํางเหมาะสม 
ปลอดภัย และคุ๎มคํา รวมท้ังมีการสํงเสริมศักยภาพผู๎บริโภคให๎รู๎จักปกป้องและเรียกร๎องสิทธิ
ในการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพท่ีปลอดภัย 

2. สํงเสริม เผยแพรํความร๎ูและสร๎างความเข๎าใจแกํประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพผํานทาง
สื่อและรูปแบบกิจกรรมตําง ๆ  

3. พัฒนาระบบการให๎บริการข๎อมูลด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพให๎มีความนําสนใจ เข๎าถึงได๎งําย มี
ข๎อมูลทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใช๎บริการ 

4. พัฒนาเครือขํายการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ และสร๎างการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในงานคุ๎มครองผ๎ูบริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 

5. วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค และระบบงานคุ๎มครองผ๎ูบริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 
6. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือท่ีได๎รับ

มอบหมาย 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต และกิจกรรมระดับกรม สู่ระดับกอง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

วิสัยทัศน์(Vision) “เป็นองค๑กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพให๎พึง่พาตนเองได๎” 
พันธกิจ(Mission) ๑. พัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคให๎สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยํางเหมาะสม และพึ่งตนเองได๎ 

๒. พัฒนาเครือขํายการพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพให๎มีความเขม๎แข็ง และยั่งยืน 
๓. พัฒนาระบบงานให๎มีประสิทธิภาพ คลํองตัว ทันสมัย และมีภาพลักษณ๑องค๑กรทีด่ี เป็นที่ยอมรับของสังคม 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
(Goals) 

๑. ประชาชนมีศักยภาพในการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยาํงพึ่งตนเองได๎ 
๒. เครือขํายด๎านพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคมคีวามเข๎มแข็ง และยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค ์
เป้าประสงค ์
Objective 

๑. ประชาชนมีพฤตกิรรมในการเลือกซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยาํงรู๎เทําทัน และพึ่งตนเองได๎ ๒. เครือขํายการพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑
สุขภาพมีความเข๎มแข็ง มีสวํนรํวมในการพัฒนา
ศักยภาพผู๎บริโภคอยํางยั่งยืน 

๓. พัฒนาองค๑กรให๎มีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
มีระบบงานที่มีประสิทธภิาพ สร๎างขวัญก าลังใจและสร๎าง
เสริมวัฒนธรรมองค๑กร และภาพลักษณ๑ที่ดี เป็นที่เชื่อมั่น
ของสังคมทุกภาคสํวน 

 
กลยุทธ ์
Strategies 

กลยุทธ์ ๑ เสริมสร๎างความรู๎ของประชาชนในการ
เลือกซ้ือบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพ โดยพฒันาองค๑
ความรู๎ด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ สนับสนุนการวิจยัและ
พัฒนาชํองทางการเผยแพรํความรู๎ที่หลากหลายทั่วถึง
ทุกกลุํมเป้าหมาย สํงเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ในกระบวนการเผยแพร ํโดยจัดท า
ฐานข๎อมูลและเว็บไซต๑ที่เข๎าถึง และสบืค๎นได๎งําย และ
สร๎างสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ที่ดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภค 

กลยุทธ์ ๒ สร๎างความตระหนัก และกระแสการ
บริโภคเพื่อสุขภาพอยํางตํอเนื่อง รณรงค๑พัฒนา
พฤติกรรมของประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ๑
สุขภาพอยํางปลอดภัย มีประโยชน๑ โดยวิธีการ
ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารให๎แกํผู๎บริโภค 
ผู๎ประกอบการอยาํงทั่วถึง 

กลยุทธ์ ๓ สร๎างและพัฒนาภาคีเครือขํายด๎านผลิตภัณฑ๑
สุขภาพ กระตุ๎นใหภ๎าครัฐ ภาคเอกชน ผูป๎ระกอบการ มี
สํวนรํวมในการพัฒนาศักยภาพผู๎บรโิภค โดยถาํยทอด
เช่ือมโยงความรู๎ และสร๎างแกนน าเครือขํายในทุก
กลุํมเป้าหมาย และสร๎างความรํวมมอืระหวํางหนวํยงาน 
(CSR) 

กลยุทธ์ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค๑กรให๎เป็น
องค๑กรแหํงการเรียนรู๎ สร๎างแรงจูงใจและพัฒนา
มาตรฐานการการปฏิบัติงานของบุคลากรในการพัฒนา
ศักยภาพผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ สนับสนุน
งานวิจัย จัดท าระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานอยาํงมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต ความรู๎ที่เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ๑สขุภาพ กิจกรรมที่รณรงค๑กับประชาชน เครือขํายการพัฒนาศักยภาพผูบ๎ริโภคทีใ่ห๎ความรํวมมือ ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 
ตัวชี้วดั (เชิงปริมาณ) 

จ านวนองค๑ความรู๎ที่เผยแพร ํ
(เชิงคุณภาพ) 
ประชาชนมีความรู๎ด๎านบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่
เหมาะสม 

(เชิงปริมาณ) 
จ านวนโครงการที่รณรงค๑ 
(เชิงคุณภาพ) 
ประชาชนมีพฤติกรรมในการบริโภคผลติภัณฑ๑สุขภาพ
ที่เหมาะสม 

(เชิงปริมาณ) 
จ านวนภาคีเครือขําย/จ านวนแกนน า/จ านวนโครงการ 
ที่รํวมมือกับเครือขําย 
(เชิงคุณภาพ) 
เครือขํายที่ด าเนินการได๎ตามแผนงานทีก่ าหนด 

(เชิงปริมาณ) 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
(เชิงคุณภาพ) 
โครงการยุทธศาสตร๑ที่ด าเนินการได๎ตามแผนยุทธศาสตร๑ 

 



 

 
รายงานผลการด าเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 / 7  

โครงสร้างการจัดการองค์กร 

 กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ได๎มีการจัดระบบโครงสร๎างภายใน เพื่อให๎การด าเนินงานและการบริหารงาน
ของกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ซึ่งแบํงออกเป็น ดังนี้  

1. กลุํมประชาสัมพันธ๑ 

2. กลุํมเผยแพรํความรู๎ 

3. กลุํมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค  

4. กลุํมพัฒนาระบบ 

5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

โดยในแตํละหนํวยงานมีหน๎าที่และความรับผิดชอบ ดังตํอไปนี้ 

1. กลุ่มประชาสัมพันธ์ มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 วิเคราะห๑ขําวสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชนทั้งด๎านบวกและด๎านลบ เพ่ือน ามาพัฒนางานและ
ประชาสัมพันธ๑ หรือสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องทางวิชาการและการด าเนินงานของส านักงาน 

2.2 จัดท าโครงการประชาสัมพันธ๑ในลักษณะเชิงรุก เพ่ือสร๎างความตื่นตัวแกํผู๎บริโภค ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยํางปลอดภัย และดึงผู๎บริโภคเป็นแนวรํวมในการด าเนินงานคุ๎มครองผู๎บริโภค 

2.3 จัดท าขําวส านักงาน และจัดแถลงขําว เพ่ือให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับนโยบาย กิจกรรม ความ
เคลื่อนไหวตําง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้ งสาระความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่เป็นที่สนใจของประชาชน 

2.4 ประสานงานและด าเนินงานสื่อมวลชนสัมพันธ๑ เพ่ือสร๎างความเข๎าใจที่ดีตํอกัน และรํวมผลักดันงาน
คุ๎มครองผู๎บริโภค 

2.5 ประชาสัมพันธ๑เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และความรํวมมือที่ดีของบุคลากรในส านักงาน โดยอาศัยระบบ
เสียงตามสาย จดหมายขําว และบอร๑ดประชาสัมพันธ๑ 

2.6 ติดตามและตรวจตัดขําวจากหนังสือพิมพ๑ วิเคราะห๑และน าเสนอผู๎บริหาร เพ่ือพิจารณา  ด าเนินการ
ได๎ทันตํอสถานการณ๑ และเหมาะสม 

2.7 จัดท าและดูแลข๎อมูลในระบบประชาสัมพันธ๑ ทางระบบส านักงานอัตโนมัติ 

2.8 จัดท าสื่อสิ่งพิมพ๑ เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก 

2.9 วางแผนในการใช๎ พัฒนาปรับปรุง บ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ๑อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.10 ออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุ สิ่งพิมพ๑ และงานศิลปกรรม 

2.11 ออกแบบและตกแตํงสถานที่ในกิจกรรมเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ เชํน นิทรรศการ แถลงขําว เป็นต๎น 

2.12 จัดการและให๎บริการโสตทัศนูปกรณ๑ 

http://www.fda.moph.go.th/prac/div/03.shtml
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2.13 ให๎ค าปรึกษาแนะน าการใช๎โสตทัศนูปกรณ๑ 

2.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

2. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 วิเคราะห๑สภาพปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพ เพ่ือหาแนวทาง และจัดท าแผนการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภค  

3.2 จัดท าและด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ให๎ถูกต๎อง เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

3.3 พัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับองค๑กรที่ด าเนินการเพ่ือผู๎บริโภค 

3.4 สนับสนุนองค๑กรผู๎บริโภคให๎มีการด าเนินงานคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยํางเป็นรูปธรรม 
มีความตํอเนื่อง และสมประโยชน๑ 

3.5 สํงเสริมให๎เกิดการรวมกลุํมของผู๎บริโภค เพ่ือพัฒนาบทบาทในการคุ๎มครองสิทธิของตนเอง 

3.6 จัดท าและด าเนินโครงการพัฒนาการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 

3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

3. กลุ่มเผยแพร่ความรู้ มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 วิเคราะห๑สภาพปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพ เพ่ือหาแนวทาง และจัดท าแผนการ เผยแพรํ
ความรู๎สูํผู๎บริโภค 

4.2 เผยแพรํความรู๎ทางสื่อโทรทัศน๑ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ๑ และทางสื่ออ่ืนๆ เพ่ือให๎ผู๎บริโภคมีศักยภาพในการ
ดูแลตนเอง สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย 

4.3 พัฒนาและดูแลระบบสายดํวนผู๎บริโภค เพ่ือเป็นแหลํงส าหรับผู๎บริโภคเข๎ามาสืบค๎นความรู๎ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

4.4 พัฒนาและดูแลเว็บไซต๑ อย.ดอทคอม เพ่ือเป็นแหลํงส าหรับผู๎บริโภคเข๎ามาสืบค๎นความรู๎ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 

4.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

4. กลุ่มพัฒนาระบบ มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 จัดท าแผนงาน งบประมาณ โครงการ และก ากับติดตามการด าเนินการ ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
การสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3.2 วางแผน ด าเนินการศึกษาวิจัย และประสานงานสํงเสริมการวิจัย เพ่ือน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพของหนํวยงานด๎านการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ และการด าเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู๎บริโภค 

3.3 พัฒนาบุคลากรของกอง ตลอดจนท าหน๎าที่ประสานงานเรื่องการอบรมกับหนํวยงานผู๎จัดอบรม 
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3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค เพ่ือน ามาเป็นข๎อมูลในการศึกษาวิจัยและ
วางแผนการด าเนินงาน 

3.5 สนับสนุนข๎อมูลการด าเนินงานศึกษาวิจัยด๎านคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพให๎แกํหนํวยงาน
ที่เก่ียวข๎อง และผู๎สนใจ 

3.6 พัฒนาระบบฐานข๎อมูล และระบบคอมพิวเตอร๑ของกอง เพ่ือเป็นแหลํงส าหรับผู๎บริโภคเข๎ามาสืบค๎น
ความรู๎ได๎สะดวก รวดเร็ว 

3.7 ปฏิบัติงานด๎านข๎อมูลขําวสารของราชการของกอง และท าหน๎าที่เป็นศูนย๑กลางของกองในการ
รวบรวมข๎อมูลสารนิเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกลุํมภารกิจอ่ืน ๆ 

3.8 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกองให๎มีประสิทธิภาพ และจัดระบบการควบคุมภายใน 

3.9 บริการรับ ประสาน และตอบสนองเรื่องร๎องเรียน 

3.10 เฝ้าระวังการโฆษณา 

3.11 ประมวลผล จัดท าสถิติ และวิเคราะห๑ เพ่ือปรับปรุงระบบการรับและประสานเรื่องร๎องเรียน 

3.12 ตอบปัญหาทางวิชาการแกํประชาชนที่สอบถามมาทางชํองทางตําง ๆ 

3.13 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับและประสานการตอบสนองเรื่องร๎องเรียน 

3.14 จัดท าหลักเกณฑ๑ ขั้นตอน และกรอบการด าเนินงานประสานบริการเรื่องร๎องเรียน 

3.15 ศึกษา วิเคราะห๑ ข๎อมูลการร๎องเรียน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค 

3.16 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 งานสารบรรณ 

5.2 งานการเจ๎าหน๎าที่ 

5.3 งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ   

5.4 งานพัสดุและยานพาหนะ  

5.5 งานอ านวยการและสนับสนุนกลุํมภารกิจอ่ืน ๆ  

5.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

สรุป  ( 52 คน) 
ข้าราชการ 27 คน 
หัก ยืมตัว   1 คน 
ลูกจ้างประจ า    2 คน 
พนักงานราชการ   1 คน 
ลูกจ้างเหมา 21 คน 

 
อัตราก าลัง 

o เภสัชกร   6   อัตรา 
o นักวิชาการอาหารและยา 3   อัตรา 
o นักวิชาการเผยแพรํ  12 อัตรา 
o นักจัดการงานท่ัวไป  1   อัตรา 
o เจ๎าพนักงานธุรการ  4   อัตรา 
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กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ได๎มีการพิจารณาโครงสร๎าง ภารกิจกลุํม/ฝ่าย ตลอดจนพิจารณาจัด
ข๎าราชการเข๎าสูํต าแหนํง ให๎เกิดความสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจขององค๑กร ความคลํองตัวและประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน โดยมีการจัดข๎าราชการกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555) ดังนี้ 

1. นางยุพา เตียงธวัช   ผู๎อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค 

2. นางสาวทิพากร มีใจเย็น  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค 

3. กลุ่มประชาสัมพันธ์ ประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่ 6 คน ลูกจ๎าง 6 คน คือ 
3.1 นางสาวจิตรา เอ้ือจิตรบ ารุง  นักวิชาการเผยแพรํช านาญการพิเศษ 
3.2 นายบุญทิพย๑ คงทอง   นักวิชาการเผยแพรํช านาญการ 
3.3 นายวัชรินทร๑ เครือเนียม   นักวิชาการเผยแพรํช านาญการ 
3.4 นางสุวนีย๑ สุขแสนนาน   นักวิชาการเผยแพรํช านาญการ 
3.5 นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์   นักวิชาการเผยแพรํช านาญการ 
3.6 นางสาวพัชราวดี ศรีบุญเรือง  นักวิชาการเผยแพรํช านาญการ  
3.7 นางสาวนะรารัตน๑ แสนสุข   ลูกจ๎าง 
3.8 นางสาวปภานิจ ภัทรานนท๑  ลูกจ๎าง 
3.9 นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน๑   ลูกจ๎าง 
3.10 นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย๑  ลูกจ๎าง 
3.11 นางสาวกรกมล  พิพัฒน๑ภูมิ  ลูกจ๎าง 
3.12 นายทวชา เพชรบุญยัง   ลูกจ๎าง 

4. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค  ประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่ 7 คน ลูกจ๎าง 2 คน คือ 
4.1 นางศิริกุล อ าพนธ๑   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
4.2 นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ  นักวิชาการเผยแพรํช านาญการพิเศษ 
4.3 นางสาวเสาวณีย๑ เกตุบ ารุงพร  นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ 
4.4 นางสาวจุฬาลักษณ๑ นิพนธ๑แก๎ว  นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ 
4.5 นางสาวพาฝัน กิติเงิน   เภสัชกรปฏิบัติการ 
4.6 นางสาวพัชรวรรณ แก๎วกํา   นักวิชาการเผยแพรํปฏิบัติการ 
4.7 นางสาวสุชาดา ถนอมชู   เจ๎าหน๎าที่ประสานงานโครงการ 
4.8 นางสาวอรวรรณ พวงทอง   ลูกจ๎าง 
4.9 นายวาทิตย๑ คณารักษ๑   ลูกจ๎าง 

5. กลุ่มพัฒนาระบบ ประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่ 4 คน ลูกจ๎าง 8 คน คือ 
5.1 นายศุภกาญจน๑ โภคัย   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
5.2 นางวารีรัตน๑ เลิศนที   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
5.3 นายวิษณุ โรจน๑เรืองไร   เภสัชกรช านาญการ 
5.4 นายภูมิพัฒน๑ อรุณากูร   เภสัชกรปฏิบัติการ 
5.5 นางสาวณัฐรภา ไทยเรือง   ลูกจ๎าง 
5.6 นางสาวกฤษณา แผลงฤทธิ์  ลูกจ๎าง 
5.7 นางสาวกนกวรรณ หนํอนาค  ลูกจ๎าง 
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5.8 นายเอกชัย ลีลาเรืองรอง   ลูกจ๎าง 
5.9 นางสาวภัทรพร ทองพลู   ลูกจ๎าง 
5.10 นางสาวกรกนก แก๎วขาว   ลูกจ๎าง 
5.11 นายภาสวุฒิ กองแมํ   ลูกจ๎าง 
5.12 นางสาวอรพินท๑ บุญเกตุวัฒนากูล  ลูกจ๎าง 

6. กลุ่มเผยแพร่ความรู้ ประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่ 3 คน ลูกจ๎าง 3 คน คือ  

6.1 นางผุสดี เวชชพิพัฒน๑   นักวิชาการเผยแพรํช านาญการ 
6.2 นางสาวกลมวรรณ อินต๏ะพันธุ๑  นักวิชาการเผยแพรํช านาญการ 
6.3 นางสาวสุภมาศ วัยอุดมวุฒิ  นักวิชาการเผยแพรํช านาญการ 
6.4 นางสาวปภัสสร ผลโพธิ์   ลูกจ๎าง 
6.5 นางสาวขวัญชนก พุํมแพร   ลูกจ๎าง 
6.6 นายอโนชา ชุนหสุวรรณ   ลูกจ๎าง 

7. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่ 7 คน ลูกจ๎าง 2 คน คือ 

7.1 นางสาววรนุช รื่นหาญ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
7.2 นางสาวดวงใจ สาลีแก๎ว   เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7.3 นางสาวสุนีย๑ วรอิตตานนท๑  เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7.4 นางดวงพร รัตนะ   เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7.5 นางพจมาน รัตนสุนทร   เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7.6 นางนวลพรรณ สุขสันต๑รุํงเรือง  คนงาน 
7.7 นางส าเริง ทองทาบรัตน๑   นักการภารโรง 
7.8 นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี   ลูกจ๎าง 
7.9 นายมารุต สุดสิ้น    ลูกจ๎าง (พนักงานขับรถยนต๑)  
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ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 

งบประมาณการด าเนินงาน 
 งบกอง พศ. ใช๎ไปสุทธิ     56,638,111.84 (จัดสรร 56,638,300) 

 งบกลาง อย. ใช๎ไปสุทธิ     84,766,319.10 

   รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น        141,404,430.94 

ท้ังนี้ จ าแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้ 

 งบด าเนินงาน             124,850,383.94 

 งบรายจํายอื่น        4,535,600.00 

 งบลงทุน          106,447.00 

 งบโอนใหห๎นํวยงานอื่นเบิกแทน    11,912,000.00 
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แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผลิตภัณฑ๑สุขภาพ อันได๎แกํ อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย๑ วัตถุเสพติดและวัตถุ
อันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน สํวนหนึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ผู๎บริโภคจะต๎องสัมผัสและบริโภคทุกวัน 
ดังนั้น การบริโภคอยํางปลอดภัยและเป็นประโยชน๑ตํอรํางกายจึงเป็นเรื่องส าคัญอยํางยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและการสํงเสริมการค๎าเสรี ผู๎ประกอบธุรกิจมีจ านวนมาก ท าให๎เกิดการแขํงขันท าง
การค๎าสูง ผู๎ประกอบการพยายามผลิตและพัฒนาสินค๎าเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค รวมถึงมีการสร๎าง
แรงจูงใจเพ่ือดึงดูดให๎ผู๎บริโภคหันมาใช๎ผลิตภัณฑ๑ของตน เพ่ือให๎มียอดจ าหนํายมากที่สุด ทั้งนี้  ไมํวําจะโดยการ
โฆษณาทางสื่อตํางๆ ซึ่งบางครั้งก็หลอกลวงหรือโอ๎อวดเกินจริง หรือการให๎ขําวสาร ข๎อเท็จจริงเพียงด๎านเดียว ท า
ให๎ผู๎บริโภคสับสนและเข๎าใจผิด หรือการใช๎วัตถุดิบที่ไมํมีคุณภาพ เพื่อให๎ราคาสินค๎าถูก มีของแจก ของแถม เหลํานี้ 
ล๎วนมีสํวนสํงเสริมให๎เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไมํถูกต๎องทั้งสิ้น ซึ่งหากผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่ไมํเหมาะสมแล๎ว อาจท าให๎ผู๎บริโภคต๎องสูญเสียเงินจ านวนมาก หรือหากเป็นผู๎ป่วย นอกจากท าให๎เสียเงิน 
เสียเวลา เสียโอกาสในการรักษาแล๎ว อาจท าให๎ได๎รับอันตรายจากผลิตภัณฑ๑นั้นๆ อีกด๎วย แตํหากผู๎บริโภคมีความรู๎ 
รู๎เทําทันผู๎ประกอบธุรกิจ รู๎จักเลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย รวมถึง มี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต๎องเหมาะสมแล๎ว ยํอมท าให๎มีสุขภาพดี แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพ
จากโรคเรื้อรัง น าไปสูํการคุณภาพชีวิตที่ดีตํอไป 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการคุ๎มครองผู๎บริโภค เพ่ือให๎ผู๎บริโภค
ได๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย ซึ่งนอกจากการก ากับดูแล และตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ เพ่ือให๎ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ออกสูํท๎องตลาดมีคุณภาพมาตรฐานแล๎ว การพัฒนาผู๎บริโภคให๎มี
ศักยภาพในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่มีประโยชน๑และปลอดภัยก็มีสํวนส าคัญอยํางยิ่ง ซึ่งด๎วย
ข๎อจ ากัดทางด๎านบุคลากรและงบประมาณ ท าให๎ส านักงานฯ ไมํสามารถด าเนินการก ากับดูแล และตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพได๎อยํางทั่วถึงทุกพ้ืนที่และไมํสามารถระวังภัยให๎ผู๎บริโภคได๎ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต๎องติดอาวุธทาง
ปัญญาให๎แกํผู๎บริโภค เพ่ือให๎ผู๎บริโภคมีความรู๎ สามารถคุ๎มครองตนเองและครอบครัวได๎ และมีพฤติกรรมการ
บริโภคเพ่ือสุขภาพ โดยการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารและความรู๎ที่ถูกต๎อง ทันเหตุการณ๑ ให๎รับทราบและใช๎เป็นข๎อมูล
ในการพิจารณาเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยํางเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการประชาสัมพันธ๑การ
ด าเนินงานของส านักงานฯเพ่ือให๎ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในองค๑กรและผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ได๎รับการรับรองจาก
ส านักงานฯ ซึ่งจะกํอให๎เกิดความรํวมมือในการด าเนินงานคุ๎มครองผู๎บริโภคในการแจ๎งข๎อมูลหรือเบาะแสเมื่อพบ
ผลิตภัณฑ๑หรือโฆษณาที่นําสงสัย ตลอดจนการรณรงค๑ให๎ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต๎อง ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเลือกซ้ือเลือกบริโภค และตื่นตัวในการปกป้องสิทธิผู๎บริโภคโดยการร๎องเรียนเมื่อไมํได๎รับความ
เป็นธรรม หรือได๎รับอันตราย หรือเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพ  

 

 



 

 
รายงานผลการด าเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 / 15  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพได๎อยํางปลอดภัย  
2. เพ่ือให๎ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 
3. เพ่ือให๎ประชาชนมีความเชื่อมั่นตํอผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ได๎รับการรับรองจาก อย. 

กลวิธ ี
1. เผยแพรํองค๑ความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพผํานสื่อตํางๆ ได๎แกํ 

1.1 สื่อโทรทัศน๑ในรูปแบบรายการประจ า สารคดี สปอตโทรทัศน๑ 
1.2 สื่อวิทยุ ในรูปแบบรายการสารคดี สปอตวิทยุ 
1.3 สื่อสิ่งพิมพ๑ เชํน หนังสือพิมพ๑ โปสเตอร๑ แผํนพับ คูํมือ ชุดนิทรรศการ จดหมายขําว เป็นต๎น 
1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ เชํน เว็บไซต๑ สายดํวน เป็นต๎น 

2. ประชาสัมพันธ๑เชิงรุกและทั่วไป เพ่ือสร๎างความตระหนักและความเข๎าใจในการบริโภคอยํางปลอดภัย 
สร๎างความเชื่อม่ันตํอ อย.ในฐานะองค๑กรคุ๎มครองผู๎บริโภค และให๎ความรํวมมือในการด าเนินงาน เชํน 
การแจ๎งเบาะแส การร๎องเรียน เป็นต๎น โดยผํานสื่อตํางๆ ได๎แกํ 
2.1 สื่อโทรทัศน๑ ในรูปแบบสารคดีเชิงขําว 
2.2 สื่อสิ่งพิมพ๑ เชํน หนังสือพิมพ๑ จุลสาร ขําวแจก เป็นต๎น 
2.3 แถลงขําว 

3. จัดท าโครงการรณรงค๑เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ โดยการ 
3.1 รณรงค๑ผํานสื่อตํางๆ เชํน สื่อโทรทัศน๑ วิทยุ หนังสือพิมพ๑ หนังสือการ๑ตูน คูํมือ เป็นต๎น 
3.2 ปลูกฝังจิตส านึกในกลุํมเยาวชนของชาติโดยการสนับสนุนให๎ท ากิจกรรมสุขภาพ 
3.3 จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ เชํน กิจกรรมรณรงค๑ ตรวจเยี่ยม กิจกรรมประกวดเรื่องเลํา เป็นต๎น 

4. สร๎าง สนับสนุนและพัฒนาเครือขํายความรํวมมือในการด าเนินงานคุ๎มครองผู๎บริโภคอยํางเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน เชํน เครือขําย อย.น๎อย เครือขํายภาคประชาชน เป็นต๎น 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ร๎อยละ 91 ของผู๎บริโภคทีม่ีความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง 
2. ร๎อยละ 83 ของผู๎บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. จ านวนเรื่อง/ครั้ง ที่มีการเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑สูํผู๎บริโภค จ านวน 354 เรื่อง/ 540 ครั้ง 
2. จ านวนโครงการที่รณรงค๑ให๎ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพที่ถูกต๎อง                      

จ านวน 4 โครงการ 
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งบประมาณ   56,638,300 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนมีความรู๎ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพได๎อยํางปลอดภัย  
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพที่ถูกต๎อง 
3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นตํอผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ได๎รับการรับรองจาก อย. 

กิจกรรม  
(ตามตารางแผนปฏิบัติการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555) 
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ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ได๎รับงบประมาณ 56.63 ล๎านบาท ซึ่งได๎ด าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคในหลายโครงการและกิจกรรม ได๎แกํ การเผยแพรํความรู๎และประชาสัมพันธ๑ 
สูํผู๎บริโภค การผลิตสื่อให๎ความรู๎เรื่องผลิตภัณฑ๑สุขภาพ โครงการ อย.น๎อย โครงการอาหารปลอดภัย โครงการ  
อยําหลงเชื่องําย สายดํวน อย.1556 เว็บไซต๑ oryor.com เป็นต๎น ซึ่งโครงการทั้งหมดดังกลําวด าเนินการสอด
ประสานกันเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ได๎ด าเนินงานด๎านการพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคใน
รูปแบบตํางๆ อยํางจริงจัง ทั้งด๎านการเผยแพรํความรู๎ด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ การประชาสัมพันธ๑ และการรณรงค๑เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้  

ผลผลิตที่ 2 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 
กิจกรรมที่ 2.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมุํงให๎ความรู๎แกํประชาชนผํานสื่อตํางๆ เชํน 

โทรทัศน๑ วิทยุ หนังสือพิมพ๑ บทความ แผํนพับ โปสเตอร๑ คูํมือ วีซีดี จดหมายขําว รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ เชํน 
ระบบ Audio text และระบบอินเตอร๑เน็ต ซึ่งผู๎บริโภคสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางสะดวกและรวดเร็วตลอด 24 
ชั่วโมง เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให๎กับผู๎บริโภค สํงเสริมให๎ประชาชนสามารถเลือกซื้อ  เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑
สุขภาพได๎อยํางปลอดภัย คุ๎มคํา ซึ่งจากผลการวิจัยเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคของ
กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 พบวํา ร๎อยละ 98.0 ของผู๎บริโภครับรู๎ขําวสารการเผยแพรํ
ความรู๎ด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1.1 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภค 

 2.1.1.1 ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อมวลชน โดย 

2.1.1.1.1  ผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
-   ผลิตสารคดโีทรทัศน๑ 2-3 นาท ีจ านวน 35 เรื่อง 

1.   โครงการผลิตรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติชุด “พลังแหํงแผนดินไทย” 
2.   โอ๎...ไอโอดีนส าคัญนะ 
3.   ของทอด อรํอย ปลอดภัย ไมํใช๎น้ ามันทอดซ้ า 
4.   ฉลาก GDA ตัวชํวยเรื่องสุขภาพ 
5.   บริษัทก าจัดปลวก ต๎องเลือกให๎ดี 
6.   กินยาแก๎ปวด ลดไข๎มากไป ไมํดีนะคะ 
7.   ซื้อยาผํานเนต เสี่ยงทุกเม็ด อาจได๎ยาปลอม 
8.   ยาชุดอันตรายกวําที่คิด 
9. ยาลูกกลอนลักลอบผสมสารสเตียรอยด๑แฝงอันตราย 
10. ยาลดความอ๎วนอันตราย 
11. ใช๎เครื่องส าอางถูกวิธี ดีดีปลอดภัย 
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12. ครีมหน๎าขาว อาจท าสาว ๆ หน๎าพัง 
13. บิ๊กอาย กับลวดดัดฟันแฟชั่น แฝงอันตราย 
14. อยําหลงเชื่อ อุปกรณ๑บ าบัดด๎วยกระแสไฟฟ้าสถิต โฆษณาโอ๎อวด 
15. บ๎านสะอาด ด๎วยผลิตภัณฑ๑ท าความสะอาดแบบฆําเชื้อโรค 
16. รู๎จักกลิ่น...วัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน 
17. จะใช๎ยาปฏิชีวนะ ต๎องเข๎าใจให๎ถูกต๎อง 
18. กลูต๎าไธโอน ขาวไมํจริง 
19. รู๎ทันเหลี่ยม กาแฟอ๎าง ลดความอ๎วน 
20. เครื่องหมาย อย. กับตัวเลข ๑๓ หลัก คืออะไร 
21. ดูดีดี กํอนซื้อเครื่องส าอาง 
22. เปิดตัว Primary GMP 
23. ขนมจีนแสนสุข 
24. ข๎าวตัง 
25. โรตีสายไหม 
26. เฉาก๐วยชากังราว 
27. ขนมหวานพื้นเมือง 
28. กล๎วยตากจิราพร 
29. กะหรี่ปั๊บคุณหริ 
30. ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน 
31. ชวนไขํเค็ม 
32. อาหารทะเลแปรรูป จูพร มหาชัย 
33. ปลาสลิดสามรส 
34. สปาเก็ตตี ้
35. ถั่วตัดตุ๏บตั๊บ 

-    เผยแพรํสารคดีโทรทัศน๑ จ านวน 64 ครั้ง 
1. โครงการผลิตรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติชุด “พลังแหํงแผนดินไทย” 

เผยแพรํโลโก๎ อย.ความยาว 5 วินาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน๑ NBT ชํวง
ขําวภาคค่ า วันที่ 29 ธันวาคม 2554 จ านวน 1 ครั้ง 

2. เผยแพรํสารคดีโทรทัศน๑ ชุด “ว๎าว !!! อย. รู๎จริงผลิตภัณฑ๑สุขภาพ” ใน 3 ชํวง 
     รายการ ดังนี้ รายการฉันรักเมืองไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน๑ 
     โมเดิร๑นไนน๑ทีวี ทุกวันอาทิตย๑ เวลา 15.15-16.05 น. จ านวน 20 ครั้ง 
3. ในชํวงรายการครอบจักรวาล ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน๑ชํอง 5 ทุกวัน   
     อาทิตย๑ เวลา 08.00-08.30 น. จ านวน 19 ครั้ง 
4. ในชํวงรายการสุดเขต ความยาว 1 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน๑   
     โมเดิร๑นไนน๑ทีวี ทุกวันอาทิตย๑ เวลา 10.00-11.00 น. จ านวน 8 ครั้ง 
5. ในชํวงรายการครัวอินดี้ ปี 5 ความยาว 1 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน๑

ชํอง 5 วันเสาร๑ เวลา 10.00-11.00 น. จ านวน 2 ครั้ง     
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6. สารคดี “อรํอยทั่วไทย ปลอดภัยกับ อย.” ในรายการเมืองไทย 108 ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน๑ชํอง 5 วันพฤหัสบดี-ศุกร๑ เวลา15.55-16.00น.จ านวน 14 ครั้ง 

                

 
 

2.1.1.1.2  ผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อวิทยุ  
-  ผลิตสารคดีวิทยุ 1 นาที จ านวน 10 เรื่อง  

สารคดีวิทยุชุด “อย.เตือนใจ กํอนภัยมา” 
1.  หวาน มัน เค็ม ได๎ประโยชน๑ 
2.  อยําหลงเชื่อกาแฟลดความอ๎วน 
3.  น้ ามันทอดซ้ า แฝงอันตราย 
4.  เกลือไอโอดีน ดีตํอสุขภาพ 
5.  อยําซื้อยา ขายทางเน็ต 
6.  รู๎ทันผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร 
7.  อยําใช๎ครีมทาฝ้า หน๎าขาว โอ๎อวดสรรพคุณ 
8.  ดูฉลากกํอนเลือกซ้ือเครื่องส าอาง 
9.  กลิ่นหอมแฝงอันตราย 
10. บิ๊กอายตามแผงลอยอันตราย 

-  เผยแพรํสารคดีวิทยุ ทางสถานี network และคลื่นเพลง จ านวน 921 ครั้ง 
1. เผยแพรํสารคดีวิทยุ รายการ “บางพลัดซอย 9 เรารักสุขภาพ” ความยาว               
     1 นาท ีออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 94.5 MHz. ทุกวันจันทร๑-วันศุกร๑  
     จ านวน 4 ครั้ง/วัน ตั้งแต ํ15 ม.ค.-31 ส.ค. 2555  
2. เผยแพรํสารคดีวิทยุ ชุด“อย.เตือนใจ กํอนภัยมา” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ  
     FM 100.5 MHz. ทุกวันจันทร๑-วันศุกร๑,FM 88.5 MHz. ทุกวันอังคาร-  
     วันพฤหัสบดี และ FM 92.5 MHz. ทุกวันจันทร๑-วันศุกร๑ ตั้งแต ํ1 เม.ย.- 
     31 ก.ค. 2555  
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2.1.1.1.3  ผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
-  ผลิตและเผยแพรํบทความรู๎ทางหนังสือพิมพ๑ขําวสด ทุกวันพุธ จ านวน 10 เรื่อง             
   10 ครั้ง 

1.  กลิ่นหอมก็อันตราย  
2.  ซื้อยาอยํางเสี่ยง 
3. ทราบแล๎วเปลี่ยน (น้ ามันทอดซ้ า) 
4. สวย...เลือกได๎ 
5. อยําหลงเชื่องําย (ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร) 
6. หวัดกับยาปฏิชีวนะ 
7. โฆษณาเครื่องมือแพทย๑หลองลวง 
8. ยาคุมก าเนิดกับสิว 
9. กาแฟลดความอ๎วน 
10. เครื่องส าอางดูอยํางไร 

-  ผลิตและเผยแพรํบทความรู๎ทางนิตยสารทีวีพลู ทีวีอินไซด๑ จ านวน 10 เรื่อง 20 ครั้ง 
1.  เชื่อได๎หรือไมํ...กับโฆษณาผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารแบบนี้ 
2.  โปรดระวัง!! ไมํอยากหน๎าพังกํอนสวย อยําหลงเชื่อโฆษณา 
3.  โฆษณาแบบไหน ไมํถูกหลอก 
4.  ยาลดความอ๎วน...ท าให๎ผอมถาวรได๎จริงหรือ 
5.  หยุดหลงเชื่อโฆษณา เครื่องมือแพทย๑หลอกลวง 
6.  เคล็ดไมํลับ...เลือกซื้อเครื่องส าอางให๎ปลอดภัย 
7.  กาแฟลดความอ๎วน...เชื่อได๎จริงหรือ?? 
8.  ไมํอยากเสี่ยง ต๎องรู๎จักใช๎ เครื่องส าอาง 
9.  บิ๊กอาย สวยหรือเสี่ยง 
10. ซื้อยาผิดกฎหมาย อันตรายถึงชีวิต 
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2.1.1.2 ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่ออ่ืน 

2.1.1.2.1 ผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านสายด่วน อย. 1556 เป็นบริการให๎ความรู๎ผํานการ
สื่อสารระบบ Audio text หรือระบบบริการข๎อมูลอัตโนมัติด๎วยเสียงโทรศัพท๑ ตลอด 24 
ชั่วโมง ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ได๎ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
1. ด าเนินการจัดจ๎าง/ดูแล/พัฒนาระบบ จ านวน 1 ระบบ 
2. ผลิตและเผยแพรํผลิตสคริปท๑เนื้อหาใหมํ รู๎จักกับ อย./ขําวเดํน/รวมเรื่องเด็ดผลิตภัณฑ๑

สุขภาพ จ านวน 80 เรื่อง ดังนี้ 
 ขําวเดํน จ านวน 50 เรื่อง 

1. เรื่อง อย. วางมาตรการป้องกันไมํให๎ยาขาดตลาด ขอให๎ประชาชนมั่นใจ 
2. อย.ตรวจพบสารไซบูทรามีนในกาแฟส าเร็จรูป Slimming Coffee น าเข๎าจาก

จีน 
3. อย.พบเชื้อ อี.โคไล ในเต๎าฮวยนมสดตรา ศศิพร เข๎าขํายอาหารผิดมาตรฐาน 

เป็นอันตรายตํอผู๎บริโภค 
4. อย.เรํงฟ้ืนฟู ผลิตน้ าดื่ม น้ าแข็ง ภายหลังน้ าลดเพ่ือควบคุมคุณภาพความ

ปลอดภัย 
5. อย.จับเว็บไซต๑ ลักลอบขายยาปลุกเซ็กซ๑ ยานอนหลับ ยาเสียสาว เตือน

ผู๎บริโภคอยําตกเป็นเหยื่อ 
6. อย.ต๎อนรับเทศกาลปีใหมํ คุมเข๎มกระเช๎าผลิตภัณฑ๑อาหารต๎องแสดงฉลาก มีวัน

หมดอายุ 
7. อย.แนะวิธีล๎างบ๎านอยํางปลอดภัย โดยใช๎ผลิตภัณฑ๑วัตถุอันตรายอยําถูกวิธี หลัง

วิกฤตน้ าทํวม 
8. อย.เตือนผู๎บริโภคอยําเข๎าใจผิดผลิตภัณฑ๑ย๎อมผมไมํใชํแชมพูใช๎บํอย...อันตราย 
9. อย.จับหมอเถื่อน ลักลอบฉีดสารคอลลาเจนเสริมความงามผิดกฎหมาย ยําน

จตุจักร 
10. อย.เตือนผู๎บริโภคควรทดสอบการแพ๎ กํอนใช๎เครื่องส าอาง 
11. อย.จับใหญํสํ งท๎ายปี  คลินิกใหญํ  ฉีดยาผิดกฎหมาย ทั้ ง  กลูตาไธโอน            

โบท็อกซ๑ ฟิลเลอร๑จ านวนมาก มูลคํากวํา 10 ล๎านบาท 
12. อย.บุกจับแหลํงผลิตยาที่ไมํได๎รับอนุญาต ผลิตและขายยาไมํได๎ขึ้นทะเบียน  

สํงขายคลินิกผิวหนังทั่วประเทศ 
13. อย.บุกบึงกุํมจับบริษัทลักลอบผลิตและจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ท าความสะอาด  

ที่ไมํได๎รับอนุญาตผลิตและไมํได๎ขออนุญาต ขึ้นทะเบียน 
14. อย.จับมือต ารวจ ทลายโรงงานผลิตเครื่องส าอางและยาอันตรายไมํได๎รับ

อนุญาตผิดกฎหมายยํานบางขุนเทียน มูลคํามากกวํา 10 ล๎านบาท 
15. อย.ตรวจพบสารกันเสียในลูกชิ้น สั่งงดผลิตและเก็บคืนจากท๎องตลาดทันทีเตือน

ผู๎บริโภคหลีกเลี่ยงรับประทาน 
16. อย.แนะวิธีเลือกซื้ออาหารปลอดภัยชํวง เทศกาลตรุษจีน 
17. อย.เตือนอยําหลงเชื่อเอนไซม๑และน้ าเห็ดสกัดอ๎างรักษาสารพัดโรค 
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18. อย.ลุยตรวจร๎านยา คุมเข๎มการจ าหนํายยาแก๎หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน  
สารตั้งต๎นผลิตยาเสพติด 

19. อย.บุกจับคลินิกลักลอบท าแท๎งใช๎ยาผิดกฎหมายยํานเทพารักษ๑ 
20. อย.ย้ าฉลากจีดีเอ เป็นประโยชน๑ตํอผู๎บริโภคเตรียมจับมือห๎างดังเดินสายวิธีอําน

ฉลาก เปิดตัว 9 ก.พ.นี้ 
21. อย.เผยข๎อเท็จจริงพร๎อมขยายผลกรณีซิลิโคน PIP 
22. อย.รํวมกับ เทสโก๎ โลตัส เปิดตัวโครงการกินฉลาด ต๎องอํานฉลาก หวาน มัน 

เค็ม เข๎มวิธีอํานฉลากให๎ผู๎บริโภค 
23. อย.บุกทลายแหลํงจ าหนํายและเก็บเครื่องส าอางผสมสารห๎ามใช๎รายใหญํยําน

มีนบุรี มูลคําของกลางกวํา 5 ล๎านบาท 
24. อย.แนะผู๎บริโภค ซื้อยาใช๎เอง อํานเอกสารก ากับยาให๎ถ๎วนถี่ เพ่ือความปลอดภัย

ในการใช๎ยา 
25. อย.มอบคาถา 3 ข๎อ ใช๎คอนแทคเลนส๑ อยํางปลอดภัย 
26. อย.คุมเข๎มผลิตภัณฑ๑สุขภาพตามแนวชายแดน พบผิดกฎหมาย เตือนผู๎บริโภค

ใช๎อยํางระวัง 
27. อย.เตือนผู๎บริโภคอยําน าปลาปักเป้ามารับประทาน เป็นอันตรายถึงชีวิต 
28. อย.รํวมกับ บก.ปคบ. ลุยตรวจร๎านขายยา จ.ราชบุรี 
29. อย.ทลายคลินิกเสริมความงามเถื่อนลักลอบฉีดกลูตาไธโอน 
30. อย.จับใหญํแหลํงจ าหนํายกาแฟเถื่อน และผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร 
31. อย.แจงมีมาตรการคุ๎มครองผู๎บริโภคชัดเจนเครื่องส าอางปนเปื้อนโลหะหนัก 
32. อย.บุกจับ “เอ็ม.ดี.คลิกนิก” ลักลอบฉีดยาลดความอ๎วน 
33. อย. เผยพบยาแผนโบราณปนเปื้อนสเตียรอยด๑ 
34. อย.แจงไม๎ต๎องกังวลเรื่องของการไมํมียาแก๎หวัดใช๎ 
35. อย,ทลายแหลํงลักลอบจ าหนํายผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร และยา ผิดกฎหมายราย

ใหญํ SKINWHITE SHOP ยํางบางพลี รวมมูลคํากวํา 15 ล๎านบาท 
36. อย,ทลายแหลํงลักลอบจ าหนํายผลิตยาเถื่อนรายใหญํ ยํานมีนบุรี รวมมูลคํากวํา 

5 ล๎านบาท 
37. อย.ย้ ามีมาตรการคุ๎มเข๎ม กรณีพบเชื้อวัวบ๎าในสหรัฐขอประชาชนอยําหวั่นวิตก 
38. อย.ท าลายผลิตภัณฑ๑สุขภาพผิดกฎหมาย พร๎อมยาซูโดรอีเฟดรีน 30,000 

กิโลกรัม รวมมูลคํากวํา 221 ล๎านบาท 4 พ.ค. นี้ 
39. อย.เตือนอันตราย กรณีนักเรียนฉีดกรดอะมิโนกระตุ๎นชํวงสอบและกรณีฉีด

น้ ามันมะกอกเพ่ิมขนาดอวัยวะเพศ 
40. อย.บุกจับผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารเถื่อน อ๎างลดน้ าหนัก และเสริมสมรรถภาพทาง

เพศ ยํานมีนบุรี มูลคํากวํา 200 ล๎านบาท 
41. อย.ยืนยัน ไมํมีการน าเข๎าบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปผสมเนื้อสุนัขขอให๎ผู๎บริโภค อยํา

วิตกกังวล 
42. อย.บุกทลายแหลํงผลิตยาหยอดตา ยาหอม และยาแผนโบราณเถื่อนรายใหญํ 

ยํานทําเตียน เตือนผู๎บริโภคระวังอันตราย 
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43. พลังแผํนดิน เอาชนะยาเสพติด อย.เผายาเสพติดครั้งใหญํปริมาณเกือบ 3 ล๎าน
ตัน มูลคํารวมกวํา 6,978 ล๎านบาท 

44. อย.เริ่มใช๎แบบแจ๎งรายละเอียดการผลิตและน าเข๎าเครื่องส าอางแบบใหมํแล๎ว 
45. อย.บุกจับแหลํงลักลอบน าเข๎าเครื่องมือแพทย๑และเครื่องส าอางผิดกฎหมาย 
46. อย.เข๎มเดินหน๎าตรวจร๎านขายยาภาคใต๎ 
47. อย.ลงโทษสถานหนัก โรงแลํเจ๏ดา ลักลอบผลิตและขายปลาปักเป้า 
48. อย.เผยผลตรวจจับกาแฟเถื่อน ฉลากเป็นภาษาตํางประเทศอ๎างลดน้ าหนัก

เตือนผู๎บริโภคอยําหลงเชื่อ 
49. อย.เผยไทยยังคุมเข๎มห๎ามใช๎สารเรํงเนื้อแดงในเนื้อหมูลุยตรวจสอบตํอเนื่อง 
50. อย.รํวม บก.ปคบ.บุกทลายบริษัทขายตรงผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารผิดกฎหมาย

รายใหญํอ๎างสรรพคุณสินค๎าบ ารุงสุขภาพ ยึดของกลางมูลคํากวํา 1.2 ล๎านบาท 
 รวมเรื่องเด็ดผลิตภัณฑ๑สุขภาพ จ านวน 30 เรื่อง 

1. เรื่อง อยําใช๎ยาปฏิชีวนะพร่ าเพรื่อ 
2. เรื่อง อันตราย...จากการใช๎ยาลดความอ๎วน 
3. เรื่อง ท าไมนมพร๎อมดื่มเสียกํอนวันหมดอายุ 
4. เรื่อง ครีมรักษาสิวฝ้า 
5. เรื่องการใช๎ผลิตภัณฑ๑ทาไลํยุง 
6. เรื่อง การเลือกใช๎คอนแทคเลนส๑ 
7. เรื่อง การเลือกเครื่องส าอาง 
8. เรื่อง การเลือกอยํางไรให๎ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอาหาร 
9. เรื่อง ผลิตภัณฑ๑เสริมอาการไมํใชํยาลดความอ๎วน 
10. เรื่อง ยาแก๎ปวด ลดไข๎... 
11. การเลือกซื้อเครื่องส าอาง 
12. กาแฟไมํใชํยาลดความอ๎วนไมํมีสรรพคุณทางยา 
13. โฆษณาผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารที่ถูกต๎องต๎องขออนุญาตกับ อย. 
14. เลือกซือ้วัตถุอันตรายอยํางไรให๎ปลอดภัย 
15. อันตรายแฝงจากอาหารที่ใช๎น้ ามันทอดซ้ า 
16. ฉลาดเลือกบริโภคอยํางถูกวิธีต๎องอํานฉลาก หวาน มัน เค็ม 
17. สารไอโอดีนส าคัญไฉน 
18. กินยาลดไข๎ แก๎ปวดเกินขนาด อันตรายตํอตับ 
19. วิธีสังเกตยาเสื่อมคุณภาพ 
20. กลิ่นของผลิตภัณฑ๑วัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน 
21. เลือกซ้ือยาชุด อันตรายกวําที่คิด 
22. วิธีการใช๎ผลิตภัณฑ๑ป้องกันแสงแดดอยํางถูกวิธี 
23. เครื่องส าอางเสริมทรวงอก อันตรายและใช๎ได๎ผลหรือไมํ 
24. บิ๊กอาย กับลวดดัดฟันแฟชั่น แฝงอันตราย 
25. อํานฉลากกํอนใช๎ เพ่ือความปลอดภัยจากการใช๎ผลิตภัณฑ๑วัตถุอันตราย 
26. ผลิตภัณฑ๑จุดกันยุง มือปราบยุงให๎สิ้นฤทธิ์ 
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27. เชื่อได๎หรือ...สังเกตเครื่องหมาย อย.กํอนซื้อ 
28. การใช๎ยาที่ถูกต๎อง 
29. สารต๎องห๎ามที่น ามาผสมในเครื่องส าอาง 
30. พิษภัยจากสารบอแรกซ๑ในอาหาร 

3. ประชาสัมพันธ๑การใช๎สายดํวน อย. 1556 จ านวน 11 ครั้ง 
4. ยอดผู๎ใช๎บริการ สายดํวน อย. 1556 จ านวน 69,607 สาย  

 
2.1.1.2.2 ผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ www.oryor.com เป็นชํองทางที่มีการ

น าเสนอข๎อมูล ในรูปแบบการ๑ตูนที่ทันสมัย สีสันสดใส และสอดใสํความสนุกสนาน เพ่ือให๎
เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่ งเป็นกลุํมเป้าหมายที่ เข๎ามาใช๎บริการ นอกจากนั้น 
www.oryor.com เป็นเว็บไซต๑ที่เปรียบเสมือนคลังข๎อมูลขนาดใหญํ ที่เก็บสื่อมีเดีย
หลากหลายรูปแบบของ อย. ที่ได๎เผยแพรํผํานสื่อมวลชน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยมีการ
จัดเก็บไว๎อยํางเป็นระบบและหมวดหมูํ งํายตํอการค๎นหา รวม 12 เมนู เชํน อย.แอนิเมชั่น 
อย.เกมโซน อย.เธียเตอร๑ อย.สเตชั่น อย.การ๑ตูน เป็นต๎น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได๎มี
การผลิตและเผยแพรํความรู๎ผํานเว็บไซต๑ดังกลําวโดยการน าความรู๎ผํานเมนูตํางๆ  

 

 
 
1. เมนู ORYOR  Report  ได๎รวบรวมขําวสารประเด็นร๎อนที่เป็นความรู๎ เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ หรือผลงานตํางๆ ของ อย . โดยผํานรูปแบบการน าเสนอเป็น 
ภาพยนตร๑ หรือภาพนิ่ง และยังสามารถดาวน๑โหลดข๎อมูลหรือสาระความรู๎เพ่ิมเติมที่
เกี่ยวข๎องไปใช๎ได๎อีกด๎วย จ านวน 24 เรื่อง ได๎แกํ 
 ผู๎บริโภควางใจ อย. วางแนวป้องกันปัญหายาขาดตลาด 
 อยําหลงเชื่อ น้ าผลไม๎...โอ๎อวดสรรพคุณรักษาโรคได๎ 
 อํานฉลากกระเช๎าปีใหมํ...สุขใจผู๎ให๎ ปลอดภัยผู๎รับ 
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 สะอาดทั้งบ๎าน ปลอดภัยทั้งคน อย. แนะใช๎ผลิตภัณฑ๑ท าความสะอาดบ๎าน   
  อยํางปลอดภัย 

 อันตราย!!! ใช๎ผลิตภัณฑ๑ย๎อมสระผมเหมือนแชมพู 
 จับคลินิกเสริมความงามชื่อดัง พบยาผิดกฎหมายกวํา 20 ล๎านบาท 
 “กินฉลาดต๎องอํานฉลาก หวาน มัน เค็ม” อย. เตรียมเปิดตัวฉลาก 9 ก.พ.  

   เชื่อมีประโยชน๑ ไมํสับสน 
 อย.จับมือโลตัส เปิดตัวโครงการ“กินฉลาดต๎องอํานฉลาก หวาน มัน เค็ม” 
 ระวัง !!! ใช๎คอนแทคเลนส๑ไมํระวัง เสี่ยงตาบอด อย. พร๎อมแนะใช๎อยํางปลอดภัย 
 อย.เดินหน๎ากวาดล๎างร๎านขายยาผิดกฎหมายไมํหยุด พบลักลอบขายยา                  

ผิดกฎหมายเกลื่อน 
 บุกทลายแหลํงใหญํผลิตภัณฑ๑สุขภาพผิดกฎหมาย ของกลางเพียบ 
 ปลาปักเป้าอันตรายถึงชีวิต น าเข๎า จ าหนําย มีโทษหนัก 
 พบผลิตภัณฑ๑สุขภาพผิดกฎหมาย ไมํได๎มาตรฐานตามแนวชายแดนผู๎บริโภค 

พึงระวัง 
 พบจ าหนํายยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด๑ อย.แนะซื้อจากร๎านขายยาหรือปรึกษา

เภสัชกร 
 อย. บุกจับ คลินิก ยํานรัชดา ลักลอกฉีดยาลดความอ๎วนและยาฉีดเสริมความงาม

ผิดกฎหมาย 
 “เฟนิลเอฟริน” สามารถใช๎ทดแทน “ซูโดอีเฟดรีน” ได๎ผลใกล๎เคียงกัน 
 ขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม...ตัวการท าเด็กไทยอ๎วน 
 อย.จับมือ บก.ปคบ. บุกทลายแหลํงยาเถื่อน แนะซื้อจากร๎านขายยาหรือปรึกษา

เภสัชกร 
 อย.จัดงานท าลายผลิตภัณฑ๑สุขภาพผิดกฎหมาย พร๎อมยาซูโดอีเฟดรีน น้ าหนัก

รวมกวํา 30,000 กิโลกรัม รวมมูลคํากวํา 221 ล๎านบาท 4 พ.ค. นี้ 
 อย.จับผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารเถื่อน อ๎างลดน้ าหนัก และเสริมสมรรถภาพทางเพศ 

ยํานมีนบุรี มูลคํากวํา 200 ล๎านบาท 
 ยาแก๎ปวดอันตราย หากใช๎ไมํถูกวิธี 
 อย.บุกจับแหลํงลักลอบน าเข๎าเครื่องมือแพทย๑และเครื่องส าอางผิดกฎหมาย ยึด

ของกลางมูลคํากวํา 3 ล๎านบาท 
 อย.พบการแลํปลาปักเป้า และผลิตอาหารแปรรูป ท าจากเนื้อปลาปักเป้า มี

สารพิษอันตราย เรํงด าเนินคดีกับโรงงานผลิตแล๎ว 
 อย.เผยผลตรวจจับกาแฟเถื่อน ฉลากเป็นภาษาตํางประเทศ อ๎างลดน้ าหนัก เตือน

ผู๎บริโภคอยําหลงเชื่อ 
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2. เมนู ORYOR Fact Sheet ข๎อมูลสุขภาพจาก อย. โดยมีเนื้อหาวิชาการ ที่อํานงําย 
สีสันสะดุดตา จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 อํานฉลากกระเช๎าปีใหมํ สุขใจผู๎ให๎ ปลอดภัยผู๎รับ 
 ท าความสะอาดบ๎านหลังน้ าลด ด๎วยผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยํางปลอดภัย 
 น้ ากัดเท๎า สิ่งพึงระวังเพ่ือต๎องลุยน้ าทํวม 

 
3. เมนู ORYOR Animation  จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

 ชุมชนสุขภาพดีกับ อย. ตอน เชื่อไมํได๎กับครีมหน๎าใสขาวทันใจ 
 

4. เมนู ORYOR Game Zone  จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
 เกม ดูให๎ดีตอบได ๎

 
5. เมนู ORYOR E-Magazine  จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 

 Editor Talk ประจ าเดือน ก.ค. 55 
 Product In Tread จ านวน 2 เรื่อง 
- ฉลากหวานมันเค็ม บนหํอขนมบอกอะไร 
-  ใช๎ผลิตภัณฑ๑ย๎อมผมอยํางปลอดภัย 

 Biggest interview 
- สัมภาษณ๑ เลขาธิการฯ เรื่องกลูตาไธโอน 

 ขําวเดํนประเด็นดัง 
- ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารเถื่อน แฝงอันตราย 

 สวยใสสุขภาพดี ด๎วยผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 
- เลือกใช๎ลิปสติกสวย อยํางปลอดภัย 

 อย. Channel  
- การ๑ตูนแอนิเมชั่น ชุมชนสุขภาพดี ตอน โอ๎...ไอโอดีนส าคัญนํะ 

 อํานเพลินๆ อย. Channel  
- คอลัมน๑การ๑ตูน ชุด แก๏งวัยใส ใสํใจสุขภาพกับ อย. ตอน สวย...เลือกได๎ 

 สืบเนื่องจากขําว 
- บุกทลายแหลํงผลิตยาหยอดตารายใหญํ 

 Oryor Fan Club  
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2.1.1.2.3 จัดท าสื่อการเรียนรู้ระบบ E-Learning 

1.  ผลิตและเผยแพรํสื่อการเรียนรู๎ระบบ E-Learning จ านวน ๑ เรื่อง ๑ ครั้ง  
    “บ๎านฉันปลอดภัยไว๎กํอน (รู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑วัตถุอันตรายในบ๎านเรือน)” 

 

2.1.1.2.4 ผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านแผ่นพับ จ านวน  220,000 แผํน จ านวน 2 เรื่อง 

1.  รู๎จัก รู๎ทัน...สเตียรอยด๑ 
2.  บริโภคปลอดภัย หากเกิดวิกฤตภัยน้ าทํวม 
 

                                             
 

2.1.1.2.5 ผลิตและเผยแพร่จุลสาร อย.Report  ผลิตและเผยแพรํจดหมายขําว "อย.Report" 
เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 18,000 เลํม เผยแพรํไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
โรงเรียน อย.น๎อย ร๎านขายยาทั่วประเทศ ส านักอนามัย ส านักงานเขต และผู๎สนใจทั่วไป 
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2.1.1.2.6 ผลิตและเผยแพร่ผ่านชุดนิทรรศการ 

-  ผลิตและเผยแพรํผํานชุดนิทรรศการ จ านวน 24 เรื่อง 3 ชุด 
1. “รู๎จักกิน รู๎จักใช๎ ปลอดภัย ปลอดโรค” จ านวน 1 เรื่อง 1 ชุด 
2. “ระวัง! อันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร” จ านวน 10 เรื่อง 1 ชุด 
3. “อย. กับการก ากับดูแลผลิตภัณฑ๑สุขภาพ” จ านวน 13 เรื่อง 1 ชุด 

-   ผลิตนิทรรศการเพ่ือแสดง ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 
  หนํวยงาน อ่ืนที่ขอสนับสนุน จ านวน 69 เรื่อง  ติดตั้งและจัดแสดงนิทรรศการ                      
  จ านวน 37 ครั้ง 

-   ติดตั้งและจัดแสดงนิทรรศการ จ านวน 16 ครั้ง 
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2.1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย 

2.1.2.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่งด่วน เพ่ือสร๎างความเข๎าใจกับประชาชนในประเด็นส าคัญตํางๆ ที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ๑การด าเนินงานของส านักงานฯ ในการคุ๎มครองผู๎บริโภคเพ่ือให๎
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและให๎ความรํวมมือในการด าเนินงานคุ๎มครองผู๎บริโภคในการแจ๎งเบาะแสหรือร๎องเรียน 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได๎ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

2.1.2.1.1  ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว/เรื่องเร่งด่วนทางสื่อโทรทัศน์ 

-  ประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อโทรทัศน๑ ความยาว 1 นาที จ านวน 8 เรื่อง 12 ครั้ง 
1.  พ่ีเลี้ยง อย. สํงเสริมผลิตภัณฑ๑สุขภาพชุมชน 
     - รายการเช๎านี้ที่หมอชิต (ชํอง 7) วันเวลาออกอากาศ 5 มี.ค. 55 เวลา      
       06.00-07.30 น. 
2.  ดํานอาหารและยาทําลี่...สกัดกั้นผลิตภัณฑ๑สุขภาพผิดกฎหมาย 

- รายการเช๎านี้ที่หมอชิต (ชํอง 7) วันเวลาออกอากาศ 8 มี.ค. 55  
       เวลา 06.00-07.30 น. 

- ขําวภาคค่ า (ชํอง 5) วันเวลาออกอากาศ 8 มี.ค. 55 เวลา 18.30-20.00 น.  
3.  รู๎ทันไมํเสียทํา โฆษณาลวง 

- รายการเช๎านี้ที่หมอชิต (ชํอง 7) วันเวลาออกอากาศ 17 เม.ย. 55                       
   เวลา 06.00-07.30 น. 
- ออกอากาศซ้ า ขําวภาคค่ า (ชํอง 5) วันเวลาออกอากาศ 17 เม.ย. 55   
  เวลา (จ-ศ) 18.30-20.00 น.  

4.  อย. เผาท าลายผลิตภัณฑ๑สุขภาพของกลางผิดกฎหมาย 
     - รายการเช๎านี้ที่หมอชิต (ชํอง 7) วันเวลาออกอากาศ 10 พ.ค. 55   
       เวลา 06.00-07.30 น. 
5.  เตือนอันตรายจากกาแฟลดความอ๎วน 
     - รายการเช๎านี้ที่หมอชิต (ชํอง 7) วันเวลาออกอากาศ 21 พ.ค. 55    
       เวลา 06.00-07.30 น. 
6.  สธ. มอบเกียรติบัตร Primary GMP ให๎แกสถานประกอบการอาหารแปรรูป 
     - รายการเช๎านี้ที่หมอชิต (ชํอง 7) วันเวลาออกอากาศ 14 มิ.ย. 55  
       เวลา 06.00-07.30 น. 
     - ขําวภาคค่ า (ชํอง 5) วันเวลาออกอากาศ (ออกอากาศซ้ า) 15 มิ.ย. 55          
       จ-ศ เวลา 18.30-20.00 น. 
7.  มอบรางวัล อย. Quality Award 
     - รายการเช๎านี้ที่หมอชิต (ชํอง 7) วันเวลาออกอากาศ 25 ก.ค. 55 จ-ศ  
       เวลา 06.00-07.30 น. 
     - ขําวภาคค่ า (ชํอง 5) วันเวลาออกอากาศ (ออกอากาศซ้ า) 25 มิ.ย. 55 จ-ศ   
       เวลา 18.30-20.00 น. 
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8.  น้ ามันทอดซ้ า...เสี่ยงมะเร็งร๎าย 
- รายการเช๎านี้ที่หมอชิต (ชํอง 7) วันเวลาออกอากาศ 20 ส.ค. 55 จ-ศ  

     เวลา 06.00-07.30 น. 

2.1.2.1.2  ผลิตและเผยแพร่บทความเชิงรุกและเรื่องเร่งด่วนทางหนังสือพิมพ์   
 

                                    
 

-   เผยแพรํบทความเชิงรุกและเรื่องเรํงดํวนทางหนังสือพิมพ๑สยามรัฐรายวัน โพสต๑ทูเดย๑  
    เดลินิวส๑ คมชัดลึก มติชน ขําวสด บ๎านเมือง สยามรัฐสัปดาห๑วิจารณ๑ กรุงเทพธุรกิจ  
    จ านวน 17 เรื่อง 101 ครั้ง  

1. กระทรวงสาธารณสุข ตัดตอนสารตั้งต๎นยาเสพติด คุมเข๎มยาแก๎หวัด “ซูโดอีเฟด
รีน”ดัน”เฟนิลเอฟริน”เป็นยาทดแทนแก๎หวัดได๎ผลใกล๎เคียงกัน จ านวน 1 เรื่อง 5 
ครั้ง 

2.    อย.รํวมต๎อนรับปีใหมํ แนะวิธีเลือกกระเช๎าของขวัญปลอดภัย คุ๎มครองคน      
ไทยสุขภาพดี จ านวน 1 เรื่อง 5 ครั้ง 

3. อย.แนะเคล็ดไมํลับเลือกอาหารปลอดภัย ใช๎เซํนไหว๎ในเทศกาลตรุษจีน     
     จ านวน 1 เรื่อง 5 ครั้ง 
4. อย.ตรวจคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศ แนะ...ใช๎ยา เครื่องมือแพทย๑ถูก   
     กฎหมาย จ านวน 1 เรื่อง 3 ครั้ง 
5. อย.ตัดตอนสารตั้งต๎นยาเสพติด คุมร๎านขายยาทั่วประเทศงดจ าหนํายยา 
     แก๎หวัดสูตรซูโดอีเฟดรีน จ านวน 1 เรื่อง 9 ครั้ง 
6. ปลาปักเป้า เมนูสุดอันตรายมีพิษร๎ายถึงชีวิต โปรดอยําคิดรับประทาน  
     จ านวน 1 เรื่อง 8 ครั้ง 
7. เริ่มแล๎ว “อย.Quality Award 2012” สํงเสริมจริยธรรมผู๎ประกอบการ 
     ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ จ านวน 1 เรื่อง 8 ครั้ง  

8. แนวทางด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับ “ซูโดอีเฟดรีน”     
     เป็นวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภทที่ 2 จ านวน 1 เรื่อง 8 ครั้ง 
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9. ใกล๎ถึง 3 พ.ค. 55 แล๎ว อย.เตือน ร๎านขายยา คลินิกสถานพยาบาลเรํงปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนด หลังยกระดับควบคุมยาแก๎หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนเป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ ในประเภทที่ 2 จ านวน 1 เรื่อง 3 ครั้ง  

10. โค๎งสุดท๎าย! อย.แนะ 3 แนวทางสํงคืนยาสูตรผสม “ซูโดอีเฟดรีน” พร๎อมเปิด อย.
เป็นศูนย๑กลางคืนยาให๎ผู๎ผลิต/ผู๎น าเข๎า 1-2 พ.ค.นี้ จ านวน 1 เรื่อง 6 ครั้ง 

11. ขําวดี อย.ขยายเวลารับสมัคร “อย Quality Award ๒๐๑๒” ถึง 15 พ.ค.55 นี้ 
จ านวน 1 เรื่อง 2 ครั้ง 

12. Primacy GMP มาตรฐานอาหารแปรรูป OTOP ของฝากสร๎างมูลคําน าพาความ
ปลอดภัยสูํผู๎บริโภค จ านวน 1 เรื่อง 5 ครั้ง 

13. เชิดชู 65 สถานประกอบการ อาหารแปรรูป อาหารพื้นเมืองของฝากน ารํอง  
     “Primary GMP” จ านวน 1 เรื่อง 4 ครั้ง 
14. อยําหลงเชื่อ!!! โฆษณาผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร อวดอ๎างสรรพคุณเกินจริง ระวัง ! 

อันตรายที่แฝงมา จ านวน 1 เรื่อง 8 ครั้ง 
15. เผยโฉม 32 สถานประกอบการคุณภาพคว๎ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร๑ด 2012 

จ านวน 1 เรื่อง 6 ครั้ง 
16. อย.สํงเสริมการผลิตและใช๎ “ยาสามัญ”เพ่ิมการเข๎าถึงยาพัฒนาอุตสาหกรรมยาใน

ประเทศอยํางยั่งยืน จ านวน 1 เรื่อง 6 ครั้ง 
17. “คอนแทคเลนส๑” รู๎จักใช๎ ปลอดภัยตํอดวงตา จ านวน 1 เรื่อง 10 ครั้ง 

2.1.2.1.3 เผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz.            
ความยาว 1 นาที จ านวน 35 เรื่อง 

1.  อย.เผยมาตรการแก๎ปัญหาให๎ประชาชนมียาจ าเป็นใช๎เพียงพอ วันเวลา   
    ออกอากาศ 29 พ.ย. 54 เวลา 19.00-19.30 น. 
2.  ต๎อนรับปีใหมํ อย.คุมเข๎ม กระเช๎าที่มีผลิตภัณฑ๑อาหาร ต๎องแสดงฉลาก มีวัน 
     หมดอายุ ให๎ผู๎บริโภคเลือกอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตํอผู๎รับวันเวลา 
     ออกอากาศ 11 ธ.ค. 54 เวลา 19.00-19.30 น. 
3. อย.แนะ เลือกใช๎ผลิตภัณฑ๑ท าความสะอาดบ๎านหลังน้ าลดให๎ถูกประเภท เพ่ือ

ความปลอดภัยกํอนซื้อ กํอนใช๎อํานฉลากให๎ถ๎วนถี่ วันเวลาออกอากาศ 29 ธ.ค. 
54 เวลา 19.00-19.30 น. 

4. อย.เตือนผู๎บริโภคควรทดสอบการแพ๎กํอนใช๎เครื่องส าอาง วันเวลาออกอากาศ 31 
ธ.ค. 54 เวลา 07.00-07.30 น. 

5. อย.แจง ผงขี้เถ๎าจากการเผายาเสพติดไมํมีสารเสพติด วันเวลาออกอากาศ 31 
ธ.ค. 54 เวลา 19.00-19.30 น. 

6. จับ “พงศ๑ศักดิ์คลินิก” ส านักงานใหญํ จ.ระยอง คลินิกความงามชื่อดัง วันเวลา
ออกอากาศ 1 ม.ค. 55 เวลา 19.00-19.30 น. 

7. อย.แจง ผงขี้เถ๎าจากการเผายาเสพติดไมํมีสารเสพติด วันเวลาออกอากาศ               
2 ม.ค. 55 เวลา 07.00-07.30 น. 
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8. อย.เตือน!น าเข๎าผลิตภัณฑ๑ส าหรับนวดขนาดเล็กที่แสดงสรรพคุณทางการแพทย๑ 
วันเวลาออกอากาศ 8 ม.ค. 55 เวลา 09.00-19.30 น. 

9. อย.เตือนอยําหลงเชื่อ เอนไซม๑และน้ าเห็ดสกัด 6 สายพันธ๑อ๎างรักษาโรคสารพัด
โรค วันเวลาออกอากาศ 23 ม.ค. 55 เวลา 07.00-07.30 น. 

10. กินฉลาด อํานฉลาก หวาน มัน เค็มวันเวลาออกอากาศ 18 ก.พ. 55 เวลา 19.00-
19.30 น. 

11. อย.มอบคาถา 3 ข๎อใช๎คอนแทคเลนส๑ปลอดภัย วันเวลาออกอากาศ 19 ก.พ. 55 
เวลา 07.00-07.30 น. 

12. อย.เตือน! น าเข๎าผลิตภัณฑ๑ส าหรับนวดขนาดเล็กที่แสดงสรรพคุณทางการแพทย๑ 
วันเวลาออกอากาศ 25 ก.พ. 55 เวลา 07.00-07.30 น. 

13. บุกจับ เอ็ม.ดี คลินิกลักลอบฉีดยาลดความอ๎วน วันเวลาออกอากาศ 16 มี.ค. 55 
เวลา 19.00-19.30 น. 

14. อย. แจงแพทย๑ไมํต๎องกังวลในเรื่องของการไมํมียาแก๎หวัดใช๎กับผู๎ป่วย  วันเวลา
ออกอากาศ 25 มี.ค. 55 เวลา 19.00-19.30 น. 

15. อย.เผยพบยาแผนโบราณปนเปื้อนสเตียรอยด๑ วันเวลาออกอากาศ 30 มี.ค. 55 
เวลา 07.00-07.30 น. 

16. ทลายแหลํงลักลอบจ าหนํายผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร/ยา ผิดกฎหมายวันเวลา
ออกอากาศ 6 เม.ย.55 เวลา 07.00-07.30 น. 

17. อย.ให๎ร๎านขายยาทั่วประเทศเรํงคืนยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนวันเวลาออกอากาศ 
13 เม.ย.55 เวลา 07.00-07.30 น 

18. อย.ให๎ผู๎ผลิตและผู๎น าเข๎ายาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย 
วันเวลาออกอากาศ 19 เม.ย.55 เวลา 07.00-07.30 น. 

19. อย.ให๎ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน/คลินิกที่ได๎รับอนุญาตครอบครองยา                
ซูโดอีเฟดรีน จัดท าบัญชีรับ-จําย วันเวลาออกอากาศ 21 เม.ย.55 เวลา 19.00-
19.30 น. 

20. อย.แฉอันตรายผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารเถื่อนอ๎างลดน้ าหนัก มูลคํากวํา 200 ล๎าน
บาท ออกอากาศ 17 พ.ค.55 เวลา 19.00 น. 

21. สารตะกั่วในลิปสติก ออกอากาศ 22 พ.ค.55 เวลา 07.00 น. 
22. เตือนภัยสาวอยากผอมระวังการใช๎ยาลดความอ๎วน ออกอากาศ 26 พ.ค.55 เวลา 

19.00 น. 
23. อย.ไมํนิ่งนอนใจกรณีพบเชื้อดื้อยา ตั้งคณะท างานทบทวนการใช๎ยาปฏิชีวนะ 

ออกอากาศ 1 มิ.ย. 55 เวลา 19.00 น. 
24. อย.เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดประชุมวิชาการใหญํปี 55 

ออกอากาศ 13 มิ.ย. 55 เวลา 07.00 น. 
25. อย.เตือนระวังภัยจากยาหยอดตา ยาหอมและยาแผนโบราณเถื่อนออกอากาศ 27 

มิ.ย. 55 เวลา 07.00 น. 
26. พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด นายกน าทีมเผายาเสพติด ออกอากาศ 26 มิ.ย. 55 

เวลา 19.00 น. 
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27. อย.ชวนพิสูจน๑ยาเสพติดกํอนน าไปเผาท าลายอยํางโปรํงใส ออกอากาศ 28 มิ.ย. 
55 เวลา 19.00 น. 

28. บุกจับแหลํงลักลอบน าเข๎าเครื่องมือแพทย๑และเครื่องส าอางผิดกฎหมาย 
ออกอากาศ 4 ก.ค. 55 เวลา 19.00 น. 

29. ไทยจัดประชุมอาเซียนรํวมกับปรับหลักเกณฑ๑การขึ้นทะเบียนต ารับยาภายใน
ภูมิภาคให๎สอดคล๎องเป็นมาตรฐานกัน เตรียมพร๎อมก๎าวสูํ AEC ออกอากาศ 7 
ก.ค. 55 เวลา 19.00 น.  

30. อย.เผยความคืบหน๎าการขึ้นทะเบียนยาสามัญใหมํ ออกอากาศ 8 ก.ค. 55 เวลา 
19.00 น. 

31. สุดยอด 32 สถานประกอบการดี จริยธรรมเดํน คว๎ารางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร๑ด 
ประจ าปี 2555 ออกอากาศ 18 ก.ค. 55 เวลา 19.00 น. 

32. อย.แจงตรวจสอบยาที่น าเข๎ามาในไทยอยํางเข๎มงวด ขอให๎ผู๎บริโภคอยํางวิตก 
ออกอากาศ 8 ส.ค. 55 เวลา 19.00 น. 

33. อย.เผย มติ ครม.ห๎ามโฆษณาขายนมทารกและเด็กเล็กในสถานพยาบาลทุกแหํง 
ออกอากาศ 9 ส.ค. 55 เวลา 19.00 น. 

34. อย.เผยผลตรวจจับกาแฟเถื่อน ฉลากเป็นภาษาตํางประเทศ อ๎างลดน้ าหนัก เตือน
ผู๎บริโภคอยําหลงเชื่อ ออกอากาศ 14 ส.ค.55 เวลา 19.00 น. 

35. อย.ยืนยันการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ๑สุขภาพ กระชับ รวดเร็ว ออกอากาศ 20 
ส.ค. 55 เวลา 19.00 น. 

2.1.2.2 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

2.1.2.2.1 ตรวจและวิเคราะห์ข่าว จ านวน 17,668 เรื่อง 

2.1.2.2.2 แถลงข่าว จ านวน 22 เรื่อง 
4. อย.วางมาตรการป้องกันไมํให๎ยาขาดตลาดขอประชาชนมั่นใจ 
5. จับเว็บไซต๑ http://spanishflyd9.blogspot.com ลักลอบขายยาปลุกเซ็กซ๑      

ยานอนหลับ ยาเสียสาว เตือนผู๎บริโภคอยําตกเป็นเหยื่อ 
6. ต๎อนรับปีใหมํ อย. คุมเข๎ม กระเช๎าที่มีผลิตภัณฑ๑อาหาร ต๎องแสดงฉลาก  

มีวันหมดอายุ ให๎ผู๎บริโภคเลือกอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตํอผู๎รับ 
7. อย.เผย ผลงานคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑ ปี 54 
8. อย.รํวมกับต ารวจ ปคบ. จับใหญํสํงท๎ายปี  คลินิกใหญํ ฉีดยาผิดกฎหมาย    

ทั้งกลูตาไธโอน โบท็อกซ๑ ฟิลเลอร๑ จ านวนมาก มูลคํากวํา 10 ล๎านบาท 
9. จับ “พงศ๑ศักดิ์คลินิก”ส านักงานใหญํ จ.ระยอง คลินิกความงามชื่อดัง ฉีดยาผิด

กฎหมายยึดของกลางมูลคํากวํา 20 ล๎านบาท 
10. บุกจับแหลํงผลิตยาเถื่อน สํงขายคลินิกผิวหนังทั่วประเทศยํานบางกรวย 
11. อย.รํวมกับเทสโก๎ โลตัส เปิดตัวโครงการ “กินฉลาด ต๎องอํานฉลาก หวาน มัน 

เค็ม” ติวเข๎มวิธีอํานฉลากให๎ผู๎บริโภค 
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12. จับใหญํแหลํงจ าหนํายกาแฟเถื่อน อ๎างลดน้ าหนัก และผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารอ๎าง
เสริมสมรรถภาพทางเพศยํานดอนเมืองพร๎อมจับแหลํงขายสํงเครื่องส าอางผิด
กฎหมาย ยํานล าลูกกา เพียบ! 

13. บุกจับ “เอ็ม.ดี.คลินิก” สนญ.รัชดาภิเษกและสาขาสะพานควาย ลักลอบฉีดยาลด
ความอ๎วน และยาฉีดเสริมความงามผิดกฎหมาย เตือนหญิงสาว ระวังอยําง
หลงเชื่อ 

14. อย.แจงแพทย๑ไมํต๎องกังวลในเรื่องของการไมํมียาแก๎หวัดใช๎ให๎ผู๎ป่วย 
15. ทลายแหลํงลักลอบจ าหนํายผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร/ยา  ผิดกฎหมายรายใหญํ 

“SKINWHITE SHOP” ยํานบางพลี จ.สมุทรปราการ รวมมูลคํากวํา 15 ล๎านบาท 
16. ทลายแหลํงลักลอบผลิตยาเถื่อนรายใหญํ ยํานมีนบุรี เตือนร๎านขายยา คลินิก 

สั่งซื้อยาจากโรงงานที่มีใบอนุญาตถูกต๎อง เพ่ือให๎ได๎ยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตํอ
ประชาชน 

17. อย.เตรียมท าลายผลิตภัณฑ๑สุขภาพของกลางที่ผิดกฎหมายพร๎อมยาซูโดอีเฟดรีน 
น้ าหนักกวํา 30,000 กิโลกรัม มูลคํากวํา 221 ล๎านบาท 4 พ.ค. นี้ 

18. 4 พ.ค. 55 ถือฤกษ๑เผาและบดท าลายผลิตภัณฑ๑สุขภาพผิดกฎหมายครั้งใหญํ 
น้ าหนัก 30,733 กิโลกรัม มูลคํากวํา 221 ล๎านบาท 

19. อย.แฉอันตรายผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารเถื่อนอ๎างลดน้ าหนัก และเสริมสมรรถภาพ
ทางเพศท่ียึดได๎ยํานมีนบุรี มูลคํากวํา 200 ล๎านบาท 

20. บุกทลายแหลํงผลิตยาหยอดตา ยาหอม และยาแผนโบราณเถื่อนรายใหญํ ยํานทํา
เตียน เตือนผู๎บริโภคระวังอันตรายที่ไมํได๎มาตรฐาน และไมํถูกสุขลักษณะ 

21. พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด นายกน าทีมยาเสพติดปริมาณเกือบ 3 ตัน มูลคํา
รวมกวํา 6,978 ล๎านบาท 29 มิ.ย. นี้ 

22. บุกจับแหลํงลักลอบน าเข๎าเครื่องมือแพทย๑และเครื่องส าอางผิดกฎหมายยึดของ
กลางมูลคํากวํา 3 ล๎านบาท 

23. อย.รํวมกับ บก.ปคบ. บุกทลายบริษัทขายตรงผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร ผิดกฎหมาย
รายใหญํอ๎างสรรพคุณสินค๎าบ ารุงสุขภาพ ยึดของกลางมูลคํากวํา 1.2 ล๎านบาท 

24. อย.ลงนาม MOU กับองค๑การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารให๎เป็น
ผู๎ผลิตซูโดอีเฟดรีนสูตรเดี่ยว ป้องกันปัญหารั่วไหล 

25. อย.เผยมาตรการแก๎ปัญหายาปลอม โดยท าให๎ยาราคาลดลง และ ปลดล็อคกฎ
เดิมให๎จ าหนําย “ยารักษาอาการหยํอนสมรรถภาพทางเพศ” ตามใบสั่งแพทย๑ได๎
ในร๎านขายยาแผนปัจจุบัน 
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2.1.2.2.3 จัดท าข่าวทั่วไป จ านวน 132 เรื่อง 

1. อย.คุมเข๎ม! ผู๎ผลิต/จ าหนําย/ขายยาแก๎ไอ ป้องกันการน าไปใช๎ในทางที่ 
ไมํเหมาะสม 

2. ดํวน! อย.ให๎ผู๎ประกอบการที่ประสบเหตุน้ าทํวมยื่นขอน าเข๎าทดแทนป้องกันสินค๎า
ขาดตลาด 

3. อย.เดินหน๎าให๎บริการขออนุญาตผลิต/น าเข๎าผลิตภัณฑ๑สุขภาพในวันที่ 27 -28 
และ 31 ต.ค. 54 

4. อย.ออกมาตรการอ านวยความสะดวกแกํผู๎ประกอบการเครื่องมือแพทย๑และวัตถุ
อันตราย เ พ่ือจัดหาผลิตภัณฑ๑ป้อนตลาดให๎ เพี ยงพอในชํวงวิกฤตน้ าทํวม
โดยเฉพาะน้ ายาล๎างไต 

5. อย.ชํวยแก๎ปัญหาขาดแคลนอาหารใช๎ระบบ Fast Track พิจารณาอนุญาตด๎วย
ความรวดเร็ว คาดเริ่มวางขายได๎เร็วนี้ 

6. พบสารไซบูทรามีนในกาแฟส าเร็จรูป Slimming Coffee น าเข๎าจากจีน 
7. อย.เผยพบเชื้อ อี.โคไลในเต๎าฮวยนมสด สั่งงดผลิตและเก็บคืนจากท๎องตลาดทันที 

เตือนผู๎บริโภคหลีกเลี่ยงรับประทาน 
8. อย.ขอร๎านยาเปิดขายตามปกติเปิดให๎ประชาชนมียาใช๎ยามน้ าทํวม 
9. อย.เผยพบเชื้อ อี.โคไลในเต๎าฮวยนมสด สั่งงดผลิตและเก็บคืนจากท๎องตลาดทันที 

เตือนผู๎บริโภคหลีกเลี่ยงรับประทาน 
10. อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑ๑อาหารทารกฯไมํพบเชื้อจุลินทรีย๑ร๎าย ขอให๎ผู๎บริโภค

วางใจ 
11. อย.เผยความคืบหน๎าการอนุญาตผลิตภัณฑ๑อาหารระบบ Fast Track แก๎ปัญหา

สินค๎าขาดตลาด ขอผู๎บริโภควางใจ 
12. ความคืบหน๎าการใช๎มาตรการแก๎ปัญหาขาดแคลนยาชํวงวิกฤตน้ าทํวม 
13. อย.เรํงฟ้ืนฟูสถานประกอบการผลิตน้ าดื่ม น้ าแข็งภายหลังน้ าลด เพ่ือควบคุม

คุณภาพความปลอดภัย 
14. อย.เผยความคืบหน๎าการอนุญาตผลิตภัณฑ๑วัตถุอันตรายผํานระบบ Fast Track 

อนุมัติเร็วทันใจ สินค๎าไมํสะดุด 
15. อย.เผยมาตรการแก๎ปัญหาให๎ประชาชนมียาประจ าใช๎อยํางเพียงพอ 
16. อย.เปิด Fast Track จดแจ๎งเครื่องส าอางผํานอินเตอร๑เน็ตส าหรับผู๎ประกอบการที่

ประสบภัยน้ าทํวม 
17. คณะกรรมการอาหารแหํงชาติ ระดม 16 หนํวยงานภาครัฐรํวมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร๑การจัดการอาหารเพื่อความมั่นคงด๎านอาหาร 
18. อย.ผํอนผันการสํงหลักฐานการตํออายุใบอนุญาตสถานที่ผลิต/น าเข๎าอาหาร 

บรรเทาความเดือดร๎อนผู๎ประกอบการที่ประสบน้ าทํวม 
19. อย.เตือนอยําเข๎าใจผิด ผลิตภัณฑ๑ย๎อมผมไมํใชํแชมพูใช๎บํอย...อันตราย! 
20. จับหมอเถื่อนฉีดสารคอลลาเจนเสริมความงามให๎กับสาววัยรุํนยํานจตุจักร                  

ผิดกฎหมายชัดๆ 
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21. อย.แนะ เลือกใช๎ผลิตภัณฑ๑ท าความสะอาดบ๎านหลังน้ าลดให๎ถูกประเภท เพ่ือ
ความปลอดภัยกํอนซื้อ กํอนใช๎อํานฉลากให๎ถ๎วนถี่ 

22. อย.เตือนผู๎บริโภคควรทดสอบการแพ๎กํอนใช๎เครื่องส าอาง 
23. เตือน! อยําหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร “ซัน คลารํา” พบผู๎บริโภคบางราย

ได๎รับอันตรายจากผลข๎างเคียง 
24. อย.ตรวจพบฉลากกระเช๎าปีใหมํในซูเปอร๑มาร๑เก็ตบางแหํงไมํแสดงวันหมดอายุ  

เตือนผู๎บริโภคตรวจสอบ เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพปลอดภัย 
25. อย.เผยผู๎กระท าความผิดเฉพาะ พรบ.เครื่องมือแพทย๑เพียง 1 ปี ปรับไปแล๎วกวํา 

2 ล๎านบาท 
26. อย.ยืนยัน ไมํมีการน าเข๎านมผงเอนฟามิลชนิดที่เป็นขําววําอาจปนเปื้อนเชื้อท า

ทารกสหรัฐเสียชีวิต 
27. อย.แจง ผงขี้เถ๎าจากการเผายาเสพติดไมํมีสารเสพติด 
28. อย.เตือน! น าเข๎าผลิตภัณฑ๑ส าหรับนวดขนาดเล็กที่แสดงสรรพคุณทางการแพทย๑

เข๎าขํายเป็นการน าเข๎าเครื่องมือแพทย๑ที่ไมํปลอดภัยในการใช๎ มีโทษทั้งจ าทั้งปรับ 
29. อย.เผยมาตรการลุยตรวจคลินิกเสริมความงามทุกแหํงทุกสาขาทั่วประเทศ มิให๎

ผู๎ใช๎บริการได๎รับอันตราย เตือนเข๎ม แพทย๑ประจ าคลินิก ปฏิบัติตามกฎหมาย 
30. จับ บริษัท ดีวีพี คลีนเซ็นเตอร๑ จ ากัด ลักลอบผลิต-จ าหนํายผลิตภัณฑ๑ท าความ

สะอาดเถื่อนพร๎อมเว็บไซต๑ http://www.dvpclean.com โฆษณาขายผลิตภัณฑ๑
ท าความสะอาดผิดกฎหมาย 

31. อย.ยืนยัน ไทยไมํมีการน าเข๎านมของบริษัท เมํงหนิว พร๎อมเข๎มการน าเข๎านมจาก
จีนขอให๎ผู๎บริโภควางใจ 

32. อย.เผย พบสารกันเสียในลูกชิ้น สั่งงดผลิตและเก็บคืนจากท๎องตลาดทันที               
เตือนผู๎บริโภคหลีกเลี่ยงรับประทาน 

33. อย.แนะน าวิธีเลือกซื้ออาหารปลอดภัยในชํวงเทศกาลตรุษจีน 
34. อย.จัดประชุมชี้แจงประกาศการขึ้นทะเบียนยาสามัญใหมํที่จ าเป็นและเรํงดํวน

เพ่ือเพ่ิมการเข๎าถึงยา 
35. อย.ลุยตลาดยิ่งเจริญตรวจอาหารปลอดภัยรับตรุษจีน 
36. เตือน! อยําหลงเชื่อ เอนไซม๑ และน้ าเห็ดสกัด 6 สายพันธ๑อ๎างรักษาสารพัดโรค 
37. อย.มั่นใจ ฉลากจีดีเอ (ฉลากหวาน มัน เค็ม)ไมํให๎สับสนและเข๎าใจงําย 
38. อย.ลุยตรวจร๎านขายยาในเขต กทม. คุมเข๎มการจ าหนํายยาแก๎หวัดสูตรผสม                

ซูโดอีเฟดรีน สกัดสารตั้งต๎นผลิตยาเสพติด 
39. จับคลินิกลักลอบท าแท๎งใช๎ยาผิดกฎหมาย ยํานเทพารักษ๑ 
40. บุกจับ “ฟ้าสดใส คลินิกเวชกรรม” โฆษณาฉีดกลูตาไธโอน และยาฉีดเสริมความ

งามผิดกฎหมาย เตือนผู๎บริโภคระวัง! อยําหลงเชื่อใช๎บริการ 
41. อย.ย้ า ฉลากจีดีเอ (ฉลากหวาน มัน เค็ม) เป็นประโยชน๑ตํอผู๎บริโภคอยํางแท๎จริง 

เผย เตรียมจับมือห๎างค๎าปลีกชื่อดังเดินสายติวเข๎มวิธีอํานฉลาก พร๎อมเปิดตัว  9 
กุมภาพันธ๑ นี้ 

42. อย.เผยข๎อเท็จจริง พร๎อมขยายผลกรณีซิลิโคน PIP  
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43. เผยศาลพิพากษาฯ ยกฟ้องคดี อย.ไมํรับขึ้นทะเบียนยาเอดส๑ Remune พร๎อมย้ า 
การพิจารณาขึ้นทะเบียนยา อย.รับฟังความคิดเห็นรอบด๎าน เน๎นคุณภาพและ
ความปลอดภัยเป็นหลัก 

44. อย.ยืนยันไมํได๎น าเข๎ายาคุมไฟเซอร๑ Lo/ov ra L๒๘ และยาเม็ดนอร๑เจสทอล/               
เอธิฟิลเอสตราดิออล ที่เป็นขําวในสหรัฐ 

45. บุกทลายแหลํงจ าหนํายและเก็บเครื่องส าอางผสมสารห๎ามใช๎รายใหญํ ท าให๎
ผู๎บริโภคได๎รับอันตรายมูลคําของกลางกวํา 5 ล๎านบาท 

46. อย.แนะผู๎บริโภค ซื้อยามาใช๎เอง อํานเอกสารก ากับยาให๎ถ๎วนถี่เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช๎ยา 

47. อย.มอบคาถา ๓ ข๎อ ใช๎คอนแทคเลนส๑ “บิ๊กอาย” อยํางปลอดภัย 
48. อย.คุมเข๎มผลิตภัณฑ๑สุขภาพตามแนวชายแดนพบผิดกฎหมายลงโทษหนัก 
49. อย.ประชุมผู๎ประกอบการน าเข๎าเครื่องส าอาง รองรับการเปิดเชื่อมโยงข๎อมูลกับ

กรมศุลกากร 
50. อย.สํงเสริมผลิตภัณฑ๑อาหารพื้นฐานทั่วไทยให๎ได๎รับเลขสารบบอาหารเชิดชูให๎เป็น

ผลิตภัณฑ๑เดํนของจังหวัดน าสื่อลงพ้ืนที่ จ.เลย ดูงานผลิตภัณฑ๑ดีเดํน โอท็อป  
5 ดาว 

51. อย.เตือนผู๎บริโภคอยําน าปลาปักเป้ามารับประทาน หากเป็นปลาปักเป้าพิษอาจ
อันตรายถึงชีวิต ย้ า! ยังคงห๎าม น าเข๎า หรือ จ าหนําย ฝ่าฝืนมาโทษหนัก 

52. อย.จับมือ บก.ปคบ.ลุยตรวจร๎านขายยา จ.ราชบุรีพบร๎านขายยา พรเพ็ญเภสัช 
ลักลอบขายยาผิดกฎหมายเพียบ 

53. ทลายคลินิกเสริมความงามเถื่อนลักลอบฉีดยากลูตาไธโอนใกล๎มหาวิทยาลัย ยําน
ดินแดง พบของกลางรวมมูลคํากวํา 400,000 บาท 

54. อย.แจงมีมาตรการคุ๎มครองผู๎บริโภคชัดเจนขอประชาชนอยําตระหนกกรณีขําว
เครื่องส าอางยี่ห๎อดังปนเปื้อนโลหะหนัก 

55. อย.จัดอบรมวิธีน าเข๎าข๎อมูลการยื่นแจ๎งรายละเอียดเครื่องส าอางที่ปรากฏรายการ
ในเอกสารก ากับสินค๎า (Licence per invoice) 

56. อย.ติวเข๎มหนํวยตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเตรียมถํายโอนภารกิจสูํ
ภาคเอกชน 

57. อย.เผยพบยาแผนโบราณปนเปื้อนสเตียรอยด๑เตือนผู๎บริโภคอยําซื้อมาใช๎ อาจ
ได๎รับอันตราย 

58. “วิทยา” ประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมซูโดอีเฟดรีนแกํผู๎ประกอบการขีดเส๎นตาย
ให๎ปฏิบัติถูกต๎องตาม กฎหมาย หลังจากนั้นหากตรวจพบลงดาบทันที โทษสถาน
หนัก 

59. อย.เข๎ม ปรามผู๎ประกอบการอยําน าเครื่องส าอางที่จดแจ๎งแล๎วมาฉีดเป็นยา ถือ
เป็นการใช๎ผิดวัตถุประสงค๑หากตรวจพบจะถูกเพิกถอนใบรับแจ๎งทันที พร๎อมเตือน
ผู๎บริโภคอยําหวังสวย ฉีดเครื่องส าอางเข๎ารํางกายอันตรายถึงชีวิต 

60. อย.ให๎ร๎านขายยาทั่วประเทศเรํงคืนยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนให๎ผู๎ผลิตหรือผู๎น าเข๎า 
ภายใน 3 พฤษภาคม นี้ 
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61. อย.ให๎ผู๎ผลิตและผู๎น าเข๎า ยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย 
หลังยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ 

62. อย.ให๎ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน/คลินิก ที่ได๎รับอนุญาตครอบครองยา 
ซูโดอีเฟดรีน จัดท าบัญชีรับ-จําย และรายงานการใช๎อยํางเครํงครัด 

63. “วิทยา” น าทีม ลดหวาน มัน เค็ม จัดกิจกรรมสัญจร ติวเข๎มวิธีอํานฉลากให๎
ผู๎บริโภค 

64. อย.เผยผลคืบหน๎าการรับคืนยาซูโดอีเฟดรีน และลงดาบพักใช๎ใบอนุญาตร๎านขาย
ยา ที่ฝ่าฝืนกรณีซูโดอีเฟดรีน ดีเดย๑ 1 พ.ค. 55 

65. อย.เจ๎าภาพจัดประชุมภาคีสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 15 ผนึกก าลังจัดท า 
พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย๑อาเซียน 

66. กรณีพบเชื้อวัวบ๎าในสหรัฐ อย. ย้ า! มีมาตรการคุมเข๎ม ขอประชาชนอยําหวั่นวิตก 
67. 1 พ.ค. 55 ผู๎น าเข๎าเครื่องส าอางทุกราย ต๎องยื่นแจ๎งรายละเอียดเครื่องส าอางเพ่ือ

รับใบรับแจ๎งการน าเข๎า (Licence per invoice) กํอนการน าเข๎าทุกครั้ง 
68. โค๎งสุดท๎าย! อย. แนะ 3 แนวทางสํงคืนยาสูตรผสม “ซูโดอีเฟดรีน” พร๎อมเปิด 

อย.เป็นศูนย๑กลางคืนยาให๎ผู๎ผลิต/ผู๎น าเข๎า 1-2 พ.ค.นี้ 
69. อย.ไมํขยายเวลาสํงคืนยา เดินหน๎าออกมาตรการคุมเข๎มการสั่งซื้อซูโดอีเฟดรีนทั้ง

ผู๎ซื้อ/ผู๎ขาย พร๎อมเผยยอดคืนยาซูโดอีเฟดรีน รวมปริมาณ 20.78 ล๎านเม็ด/
แคปซูล ยาบ๎า 11.7 ล๎านมิลลิลิตร 

70. อย.เตรียมออกประกาศ ปรับปรุงแบบแจ๎งรายละเอียดเครื่องส าอางควบคุม
แก๎ปัญหาการน าเครื่องส าอางมาใช๎เป็นยาฉีด 

71. อย.เตือนอันตราย กรณีนักเรียนฉีดกรดอะมิโนกระตุ๎นชํวงสอบและกรณีฉีดน้ ามัน
มะกอกเพ่ิมขนาดอวัยวะเพศ 

72. อย.จับมือภาคเอกชนลงนามบันทึกความรํวมมือคุมเข๎มซูโดอีเฟดรีน 
73. อย.เผยกรณีพบสารตะกั่วในลิปสติกชื่อดังขอให๎หยุดใช๎กํอนจนกวําจะทราบผล

วิเคราะห๑ 
74. อย.ยืนยันไมํมีการน าเข๎าบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปผสมเนื้อสุนัข 
75. อย.เตือนภัยสาวอยากผอม ระวัง การใช๎ยาลดความอ๎วน ห๎าม ! ซื้อมากินเอง

เด็ดขาด เสี่ยงอันตรายตํอระบบหัวใจและหลอดเลือด รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต 
76. อย.เตือนอยําใช๎ยาแก๎ปวดพร่ าเพรื่อพร๎อมแนะ วิธีเลือกใช๎ยาอยํางถูกต๎อง เพ่ือ

ความปลอดภัยจากการใช๎ยา 
77. อย.รวมพลังเครือขํายภาคประชาชน ลดการใช๎น้ ามันทอดซ้ า รู๎เทําทันการโฆษณา 
78. อย.ไมํนิ่งนอนใจกรณีพบเชื้อดื้อยา ตั้งคณะท างานทบทวนการใช๎ยาปฏิชีวนะ 
79. อย.เตรียมออกประกาศแก๎ไขนิยาม “นมโค”และการแสดงฉลาก 
80. วิทยาเสนอ Primary GMP เข๎า ครม.ผลักดันอาหารแปรรูปของฝากทั่วไทยได๎

มาตรฐาน 
81. อย.ติวเข๎มเตรียมพร๎อมน าระบบ GHS มาใช๎ในการแสดงฉลากวัตถุอันตรายที่ใช๎ใน

บ๎านเรือน 
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82. สธ.เรํงผลักดัน อาหารแปรรูป อาหารพ้ืนเมือง ของฝากทั่วไทยให๎ได๎มาตรฐาน 
“Primary GMP” พร๎อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ 

83. อย.ติวเข๎ม เตรียมความพร๎อมทุกภาคสํวน กํอนบังคับใช๎ประกาศจีเอ็มพีฉบับใหมํ 
ต.ค. 55 

84. อย.เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดประชุมวิชาการใหญํ
ประจ าปี 55 ภายใต๎แนวคิด “Quality Health Product to be SMART 
toward AEC2015” 

85. อย.จัดประชุมผู๎ประกอบการด๎านวัตถุอันตรายเพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติตาม
กฎหมายใหมํอยํางถูกต๎อง 

86. อย.แจงกรณีน้ าบาดาลอ๎างรักษาโรค/เสริมสมรรถภาพทางเพศ 
87. อย.เอาจริง ลุยตรวจสอบบริษัทยา หลังพบลักลอบจ าหนํายยาน้ าแก๎ไอสํงไปขาย

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต๎น าไปเป็นสํวนผสมผลิตยาเสพติด 4x100 
88. ระวัง!! อยําหลงเชื่อผู๎แอบอ๎างท าหนังสือครบรอบ 38 ปี อย. ย้ า! อย.ไมํมีนโยบาย

จัดท าหนังสือครบรอบปี 
89. อย.ยันไทยไมํมีการน าเข๎านมจากจีนที่มีขําวปนเปื้อนสารปรอท 
90. อย.ชวนพิสูจน๑ยาเสพติดกํอนน าไปเผาท าลายอยํางโปรํงใส 
91. อย.เผยการจดแจ๎งเครื่องส าอางกํอประโยชน๑สูงสุดตํอผู๎บริโภคยืนยันกฎระเบียบ

ของไทยไมํเป็นอุปสรรคตํอการลงทุน 
92. อย.เปิดรับสมัครผู๎ประกอบการน าเข๎ายา/วัตถุเสพติดเข๎าฟังประชุมชี้แจงการยื่น

แจ๎งรายละเอียดผํานระบบอิเลคทรอนิกส๑ 
93. อย.เผยเริ่มใช๎ “แบบแจ๎งรายละเอียดการผลิต/น าเข๎าเครื่องส าอาง” แบบใหมํแล๎ว 
94. อย.จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย๑ เสริมความรู๎ด๎านวัตถุเสพติดที่ใช๎ในทาง

การแพทย๑เพ่ือความปลอดภัยของผู๎บริโภค 
95. ไทยจัดประชุมอาเซียนรํวมกับปรับหลักเกณฑ๑การขึ้นทะเบียนต ารับยาภายใน

ภูมิภาคให๎สอดคล๎องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เตรียมพร๎อมก๎าวสูํ AEC  
96. สธ.เปิดอบรมหลักเกณฑ๑ PRIMARY GMP ติวเข๎มผู๎ประกอบการอาหารแปรรูป 

ยกระดับของฝากทั่วไทย 
97. อย.แจงผลตรวจสอบข๎อมูลยาของบริษัทชื่อดังท่ีเป็นขําวละเมิดกฎหมายสหรัฐ 
98. อย.จับมือ DSI รํวมปราบปรามผลิตภัณฑ๑สุขภาพผิดกฎหมายเพ่ือผู๎บริโภค

ปลอดภัย 
99. อย.เผยความคืบหน๎าการรับขึ้นทะเบียนยาสามัญใหมํโดยรับผลการศึกษาชีวสมมูล

จากตํางประเทศโดยรับผลการศึกษาชีวสมมูลจากตํางประเทศเพ่ือเพ่ิมการเข๎าถึง
ยา 

100. อย.เข๎มเดินหน๎าตรวจร๎านขายยาภาคใต๎ป้องกันไมํให๎มีการน าเข๎ายาน้ าแก๎ไอไป
ใช๎ผิดวัตถุประสงค๑ 

101. อย.ผนึกก าลังภาคธุรกิจ พัฒนาการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 
เตรียมพร๎อมรับ AEC ในปี 2558 

102. อย.ขานรับเรํงรัดบังคับใช๎กฎหมายให๎เภสัชกรอยูํปฏิบัติหน๎าที่ตลอดเวลาเปิดท าการ 
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103. สุดยอด! 32 บริษัทสถานประกอบการดีจริยธรรมคว๎ารางวัล อย.ควอลิตี้ 
อวอร๑ด ปี 2555 

104. อย.จัดใหญํเปิดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางภาครัฐและเอกชนพร๎อม
น าผลิตภัณฑ๑สุขภาพไทยก๎าวไกลสูํ AEC 

105. อย.ลงโทษหนัก “โรงแรํเจ๏ดา” ที่สมุทรสาครลักลอบผลิต/ขายปลาปักเป้า 
และปลาเส๎นโรยงาอบแห๎งท่ีมีปริมาณสารพิษสูงเตือนผู๎บริโภคระวัง 

106. อย.จัดติวเข๎มผู๎ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปทั่วประเทศพร๎อมเชิญ
ชวนผู๎ประกอบการฯเข๎ารับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน Primary GMP 

107. อย.เตือนอยําหลงเชื่อขําวลือ !! เครื่องดื่มชูก าลังป้องกันโรคมือเท๎าปากได๎ 
ซ้ าร๎าย! อาจอันตรายตํอชีวิต 

108. อย.เผยพบลูกชิ้นปลาเส๎นท าจากเนื้อปลาน าเข๎ามีสารพิษอันตรายเรํงด าเนินคดี
กับโรงงานผลิตแล๎ว 

109. อย.แจงตรวจสอบยาที่น าเข๎ามาในไทยอยํางเข๎มงวดขอให๎ผู๎บริโภคอยําวิตก 
110. อย.เผยมติ ครม. ห๎ามโฆษณาขายนมทารกและเด็กเล็กในสถานพยาบาลทุกแหํง 
111. อย.เฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพผัก ผลไม๎ ในท๎องตลาดอยํางตํอเนื่อง ขอให๎

ผู๎บริโภค มั่นใจในความปลอดภัย 
112. อย.เตือนขายหรือครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ฯในร๎านขายยาโดยไมํได๎รับอนุญาตมี

โทษสถานหนัก 
113. อย.แจงก าลังเรํงสํงเสริมผู๎ประกอบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนให๎ได๎มาตรฐาน 
114. อย.เผยผลตรวจจับกาแฟเถื่อน ฉลากเป็นภาษาตํางประเทศอ๎างลดน้ าหนัก 

เตือนผู๎บริโภคอยําหลงเชื่อ 
115. รวมพล อย.น๎อยพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญํเครือขํายคุ๎มครองผู๎บริโภค 
116. อย.จัดประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย๑ของกลุํมประเทศอาเซียน 

เพ่ือยกระดับเทียบเทําสากล 
117. อย.เผยไทยยังคุมเข๎มการใช๎สารเรํงเนื้อแดงในเนื้อหมู ลุยตรวจสอบตํอเนื่อง 
118. อย.ยืนยันการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ๑สุขภาพ กระชับ รวดเร็ว 
119. อย.เผยกรณีพบสิ่งปนเปื้อนในพาสต๎า 
120. อย.เตือนผู๎บริโภคอยําหลงเชี่อเครื่องส าอางสเต็มเซลล๑หรือฉีดสเต็มเซลล๑ เพ่ือ

ความงามอาจได๎รับอันตรายได๎ 
121. อย.เผยกฏกระทรวงเกี่ยวกับการขออนุญาตและจดแจ๎งรายละเอียดเครื่องมือ

แพทย๑ฉบับใหมํมีผลบังคับใช๎แล๎ว 
122. อย.เตือนผู๎บริ โภคอยําหลงเชื่อผลิตภัณฑ๑ “ลองกานอยด๑” จดแจ๎งเป็น

เครื่องส าอาง เทําโฆษณาสรรพคุณในทางยา อวดอ๎างรักษาโรคข๎อเสื่อม 
123. เผย กฎระเบียบของ อย. มุํงเน๎าพัฒนาคุณภาพเครื่องส าอางไทย ย้ า ! ไมํเป็น

อุปสรรคตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
124. อย.เตือนภัย วัยรุํนใช๎ “ทิ้นท๑” ทาปากระวัง! เจอของไมํได๎มาตรฐาน เสี่ยงแพ๎ 

ปากบวม 
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125. สุดยอด ๒๒ อปท. ดีเดํนงานด๎านคุ๎มครองผู๎บริโภค รับโลํประกาศเกียรติคุณ
จาก รมว.สธ. เดินหน๎าพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน ลดอัตราเสี่ยงจาก
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ไมํได๎มาตรฐาน 

126. อย.แจงเพ่ิมภารกิจคณะกรรมการก าหนดระบบบริหารยาฯ เพ่ือประสิทธิภาพ
ความคลํองตัวในการบริหาร 

127. อย.อ านวยความสะดวกเต็มที่ในการน าเข๎าฯ น้ าเกลือบริจาคเพ่ือการกุศล และ
น าเข๎าฯ เพ่ือจ าหนําย 

128. อย.แจ๎งขําวดี ปรับลดราคายาส าหรับผู๎ป่วยมะเร็งและยาสมาธิสั้น ลดฮวบกวํา 
22% เริ่มใช๎ 1 ต.ค. 55 นี้ 

129. อย.เตือนหญิงสาว อยํางหลงเชื่อการฉีดคอลาเจนเพ่ือเสริมความงาม นอกจาก
ได๎รับยาฉีดที่ผิดกฎหมาย อาจเกิดอาการแห๎ที่รุนแรง อันตรายถึงชีวิตได๎ 

130. อย.เตือน อยําซื้อ อยําใช๎ เครื่องส าอางอันตราย 34 รายการ เสี่ยง ! หน๎าพัง ย้ า 
หากฝ่าฝืนผลิต หรือขาย ลงโทษทั้งจ า ทั้งปรับ 

131. อย.เผยโฆษณาผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารโอ๎อวดสรรพคุณเกินจริงครองแชมป์
ร๎องเรียนอันดับ 1 พร๎อมเตือนผู๎บริโภคระวัง “วิตามินลดนํอง” ไมํผํานการ
รับรอง อย. 

132. อย.ผํอนปรนระเบียบการขอหนังสือรับรองประกอบการน าเข๎าเครื่องมือแพทย๑ 
มีผล 21 ก.ย. 55 เป็นต๎นไป 

2.1.2.2.4 โครงการส่งเสริมจริยธรรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.Quality Award) 

เพ่ือให๎ผู๎บริโภคได๎บริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช๎
มาตรการตําง ๆ รํวมกัน ซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้น คือ การสํงเสริมผู๎ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญํ ที่จะพัฒนา
ปรับปรุงสถานที่ผลิตให๎ได๎มาตรฐานตามเกณฑ๑ที่กฎหมายก าหนด โดยผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค ปราศจากสารปนเปื้อน มีข๎อความในฉลากครบถ๎วน มีการโฆษณาที่ถูกต๎องให๎ข๎อมูลครบถ๎วน
ตามความเป็นจริง รวมทั้งมีความรับผิดชอบตํอสังคมและมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบกิจการ โดยการ
พัฒนาสถานที่ผลิตให๎ทันสมัยได๎มาตรฐานอยูํเสมอ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู๎บริโภคเป็นหลัก หากสถาน
ประกอบการมีจิตส านึกถึงความรับผิดชอบตํอชีวิตและความปลอดภัยของผู๎บริโภค มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ผลิตผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ได๎มาตรฐานและปลอดภัยสูํประชาชน ก็จะชํวยลดปัญหาอันตรายจากการใช๎ผลิตภัณฑ๑
สุขภาพตําง ๆ และสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎บริโภค การสํงเสริมจริยธรรมสถานประกอบการด๎วยการมอบรางวัล 
อย.Quality Award เพ่ือกระตุ๎นจิตส านึก เป็นก าลังใจกับสถานประกอบการที่ท าดี และเป็นแบบอยํางให๎กับสถาน
ประกอบการอ่ืน ๆ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดให๎มีพิธีมอบรางวัลดังกลําว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ 
ห๎องแกรนด๑ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด๑ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได๎รับเกียรติจาก นพ.สุรวิทย๑ คนสมบูรณ๑ 
รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มอบรางวัลให๎แกํสถานประกอบการผลิตภัณฑ๑สุขภาพด๎าน
ตําง ๆ ได๎แกํ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย๑ เครื่องส าอาง วัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน และผลิตภัณฑ๑สุขภาพชุมชน 
รวมทั้งสิ้น 32 ราย ดังนี้  
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ประกอบการด๎านอาหาร จ านวน 12 ราย 
1. โครงการสํวนพระองค๑ สวนจิตรลดา    กรุงเทพฯ 
2. บริษัท ซี.พี.ค๎าปลีกและการตลาด จ ากัด   จ.ปทุมธานี 
3. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซํนโปรดักส๑ จ ากัด (มหาชน)  จ.สมุทรสาคร 
4. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว๑น้ า จ ากัด    จ.สงขลา 
5. บริษัท พิบูลย๑ชัยน้ าพริกเผาไทยแมํประนอม จ ากัด  กรุงเทพฯ 
6. บริษัท เพรซิเดนท๑ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ 
7. บริษัท แฟชั่นฟู้ด จ ากัด     จ.นครปฐม 
8. บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ ากัด   กรุงเทพฯ 
9. บริษัท สกายไลน๑ เฮลท๑แคร๑ จ ากัด    จ.ปทุมธานี 
10. บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)    จ.ชลบุร ี
11. บริษัท อิมพีเรียลเยนเนอรัลฟูดส๑อินดัสทรี่ จ ากัด  จ.สมุทรปราการ 
12. บริษัท เอฟแอนด๑เอ็น ยูไนเต็ด จ ากัด    กรุงเทพฯ 

- สถานประกอบการด๎านยา จ านวน 6 ราย 
1. บริษัท ฟาร๑มํา อินโนวา จ ากัด    จ.ปทุมธานี 
2. บริษัท ยูนีซัน จ ากัด     จ.ฉะเชิงเทรา 
3. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด๑ คอสเมติค จ ากัด  จ.ราชบุร ี
4. บริษัท ไบโอแลป จ ากัด    จ.สมุทรปราการ 
5. บริษัท องค๑การเภสัชกรรม-เมอร๑ริเออร๑ชีววัตถุ จ ากัด  จ.ฉะเชิงเทรา 
6. บริษัท อ๎วยอันโอสถ จ ากัด    กรุงเทพฯ 

- สถานประกอบการด๎านเครื่องมือแพทย๑  จ านวน 3 ราย 
1. บริษัท ชัวร๑เท็กซ๑ จ ากัด    จ.สุราษฎร๑ธาน ี
2. บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จ ากัด    จ.ฉะเชิงเทรา 
3. บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จ ากัด    กรุงเทพฯ 

- สถานประกอบการด๎านเครื่องส าอาง  จ านวน 5 ราย 
1. บริษัท พรอคเตอร๑ แอนด๑ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา 
2. บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๏ป จ ากัด (มหาชน)  จ.ปทุมธานี 
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3. บริษัท ไมลอทท๑ แลบบอราทอรีส๑ จ ากัด  จ.สมุทรปราการ 
4. บริษัท อินเตอร๑เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส๑ จ ากัด จ.สมุทรปราการ 
5. บริษัท เอส แอนด๑ เจ อินเตอร๑เนชั่นแนล เอนเตอร๑ไพรส๑ จ ากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี 

- สถานประกอบการด๎านวัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน  จ านวน 2 ราย 
1. บริษัท เชอร๑วู๎ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)   จ.ฉะเชิงเทรา 
2. บริษัท ลัดดา จ ากัด       กรุงเทพฯ 

- สถานประกอบการด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพชุมชน  จ านวน 4 ราย 
1. วิสาหกิจชุมชนมันเกรียบสามเหลี่ยมทองค า  จ.เชียงราย 
2. กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านหนองคู   จ.ศรีสะเกษ 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุํมผู๎ผลิตพืชสมุนไพรบ๎านเกาะลอย จ.จันทบุรี 
4. วิสาหกิจชุมชนบ๎านขนมปั้นขลิบเมืองเกําชัยบุรี  จ.พัทลุง 

 

2.1.3 ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

 ในปีงบประมาณ 2555  (1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55) มีเรื่องร๎องเรียนเข๎ามารวมทั้งสิ้น 1,293  เรื่อง เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอาหารสูงถึงร๎อยละ 45.39  โดยประเด็นที่มีการร๎องเรียนเข๎ามามาก คือ การโฆษณาอาหาร เกินจริง / 
ไมํได๎ขออนุญาต, การขายยาโดยไมํขออนุญาต / ขายยาโดยไมํมีเภสัชกร / ขายยาหมดอายุ ยาชุด, การโฆษณายา 
เกินจริง / ไมํได๎ขออนุญาต, ฉลากอาหาร ไมํระบุวันเดือนปี ผลิต/หมดอายุ ไมํมีเลขสารบบอาหาร และร๎านค๎า 
ห๎างสรรพสินค๎า จ าหนํายสินค๎าหมดอายุ 

ชํองทางที่มีการร๎องเรียนมากที่สุดคือ โทรศัพท๑ ร๎อยละ 39.36  รองลงมาคือ อินเทอร๑เน็ต ร๎อยละ 25.75,  
จดหมาย/หนังสือ ร๎อยละ 24.83,  มาเอง ร๎อยละ 7.81,  ต๎ู ปณ. 1556  ร๎อยละ 1.62 และโทรสาร ร๎อยละ 0.62 

สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

เร่ืองท่ีร้องเรียน 
เดือน 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม 

ยา 15 11 13 33 19 17 29 25 33 41 24 28 288 

อาหาร 34 67 45 49 58 56 37 32 47 56 59 46 586 

เคร่ืองส าอาง 9 4 12 11 38 17 15 13 22 24 19 32 216 

เคร่ืองมือแพทย์ 4 5 4 2 21 6 3 11 9 6 6 4 81 

ยาเสพติด 0 2 0 3 5 0 3 0 1 1 11 2 28 

วัตถุอันตราย 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 2 13 

อื่น ๆ  1 4 7 11 7 10 10 4 11 6 5 5 81 

รวม 63 96 85 110 150 107 98 85 123 134 125 119 1,293 
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ที่ผํานมา จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลร๎องเรียนพบวําประเด็นที่ผู๎บริโภคมีการร๎องเรียนเข๎ามามากเป็น 10 ล าดับแรก มี
รายละเอียด ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียน (1 ตุลาคม 2554 –30 กันยายน 2555) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประเด็นที่มีการร๎องเรียนสูง 10 ล าดับแรก ได๎แกํ  

ล าดับ กรณีร๎องเรียน 
ปีงบประมาณ 55 

(จ านวนครั้ง) 
รายละเอียด 

1 โฆษณาอาหาร 157 โฆษณาเกินจริง 
โฆษณาได๎รับอนุญาตหรือไมํ 

2 การขายยา1 111 ขายยาโดยไมํขออนุญาต ขายยาโดยไมํมี
เภสัชกร  ขายยาหมดอายุ ยาชุด 

3 โฆษณายา 98 โฆษณาเกินจริง  
โฆษณาได๎รับอนุญาตหรือไมํ 

4 ฉลากอาหาร2 60 ฉลากไมํระบุ ว.ด.ป.ที่ผลิต/หมดอายุ 
ฉลากไมํมีเลขสารบบอาหาร  

5 ร๎านค๎า ห๎างสรรพสินค๎า 58 จ าหนํายสินค๎าหมดอายุ 
ไมํมีคุณภาพ ขึ้นรา 

6 น้ าดื่ม 52 น้ าดื่มไมํมี อย. 
น้ าดื่มสกปรก 
สงสัยคุณภาพ 

7 โฆษณาเครื่องส าอาง 43 โฆษณาโอ๎อวด เกินจริง หลอกลวง  
 

8 เครื่องมือแพทย๑  42 โฆษณาเกินจริง 
โฆษณาได๎รับอนุญาตหรือไมํ 

9 ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร 39 ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร ปลอม 
ไมํมีเลขสารบบอาหาร  

10 เครื่องดื่ม 34 เครื่องดื่มไมํมี อย. 
เครื่องดื่มสกปรก 

หมายเหตุ : กรณีร๎องเรียน “การขายยา” จ านวน 111 ครั้ง พบการร๎องเรียนเกี่ยวกับการขายยาโดยไมํมีเภสัชกร 
จ านวน 35 ครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีการสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ผํานชํองทางร๎องเรียน ประมาณ 22,000 
ราย/เดือน โดยสํวนมากเป็นการสอบถามเกี่ยวกับ  

1.  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ เชํน การขอขึ้นทะเบียนอาหาร ยา, การจดแจ๎ง
เครื่องส าอาง เป็นต๎น   
                                                 
1 การขายยา หมายถึง การขายยาของร๎านขายยา รวมทัง้ การขายยาของแผงขายสมุนไพร รถเรํ ร๎านช า มินิมาร๑ท และห๎างสรรพสินค๎า ด๎วย 
2 ฉลากอาหาร หมายถึง ฉลากอาหารทุกประเภท ยกเว้น น้ าดื่ม    



 

 
รายงานผลการด าเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 / 45  

2.  ข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ เชํน ทะเบียนอาหารจริงหรือไมํ, ยานี้มีทะเบียนจริงหรือไมํ   
การโฆษณายาได๎รับอนุญาตหรือไมํ, เครื่องส าอางผําน อย. หรือไมํ  เป็นต๎น  

สถิติการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ผลการด าเนินงานเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพ (ชํวงวนัที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน  2555  ) 

ประเภทผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 

รายการ อาหาร ยา เครื่อง  
ส าอาง 

เครื่องมือ
แพทย์ 

วัตถุ
อันตราย 

อ่ืน ๆ รวม 

การเฝ้าระวังโฆษณา 2,455 762 3,524 285 236 0 7,262 

ผลการด าเนินงานแก๎ไข 1,986 413 1,995 139 75 0 4,608 

ประเภทสื่อ 

รายการ นิตยสาร เว็บไซต์ เคเบิลทีวี ฟรีทีวี นสพ วิทยุ รวม 

อาหาร 1,154 364 189 603 53 92 2,455 

ยา 286 215 73 118 9 61 762 

เครื่องส าอาง 2557 317 61 551 16 22 3,524 

เครื่องมือแพทย์ 124 146 1 9 3 2 285 

วัตถุอันตราย 38 129 2 64 0 3 236 

ยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 4,159 1,171 326 1,345 81 180 7,262 
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กิจกรรมที่ 2.2 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง รู๎จักดูแลสุขภาพ
ด๎วยการพ่ึงพาตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง มีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ รวมถึง มีพฤติกรรมการปกป้อง
สิทธิ โดยการร๎องเรียน แจ๎งเบาะแส เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได๎
ด าเนินงาน ดังนี้ 

2.2.1 โครงการรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

2.2.1.1 โครงการ อย.น้อย “การสร้างสรรค์สุขภาพดี ผ่านเทคโนโลยี Social Media” 

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการ อย.น๎อย เน๎น การสร๎างสรรค๑สุขภาพดี ผํานเทคโนโลยี Social 
Media โดยการมุํงเน๎นความรํวมมือจากสมาชิก อย.น๎อย ทั่วประเทศในการตรวจสอบ/เฝ้าระวังผลิตภัณฑ๑สุขภาพ
และการโฆษณาท่ีโอ๎อวดเกินจริง โดย อย. จะสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดตั้ง/พัฒนาศูนย๑รับแจ๎งข๎อมูลผลิตภัณฑ๑
สุขภาพ ขึ้นในชมรม อย.น๎อย ของโรงเรียนแกนน าทั่วประเทศ และน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาชํวยในการท ากิจกรรม 
อย.น๎อย ด๎วยหวังวําเทคโนโลยีใหมํ ๆ จะสร๎างแรงจูงใจในการเข๎ารํวมท ากิจกรรมมากขึ้น รวมถึงมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย สามารถน ากิจกรรม อย.น๎อย ไปพัฒนาหรือแก๎ไข
ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนได๎ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได๎พัฒนาโครงการ 
อย.น๎อย ให๎เกิดความตํอเนื่องและยั่งยืน โดยมีการด าเนินการตําง ๆ ดังนี้  

1. สนับสนุนงบประมาณสํงเสริมการด าเนินกิจกรรม อย.น๎อย  โดย 
- สนับสนุนโรงเรียนในสํวนภูมิภาคที่สังกัด สพฐ. ท ากิจกรรม อย.น๎อย 183 เขต พ้ืนที่

การศึกษา ๆ ละ 10,000 บาท (สนับสนุนผํานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด)   
- สนับสนุนงบประมาณให๎ สสจ. ในการท ากิจกรรม อย.น๎อย จังหวัดละ 40,000 บาท 

2. จัดประชุม/เวทีสัมมนาวิชาการ โดย 
      2.1 จัดประชุมคณะกรรมการครูแกนน า อย.น๎อย จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ๑ 2555 ณ โรงแรมเจ๎าพระยาปาร๑ค กรุงเทพฯ 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ๎งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

3. สํงเสริม/สนับสนุนให๎เกิดศูนย๑รับเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพในชมรม/ชุมชน            
อย.น๎อย โดย 
3.1  สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนแกนน า อย.น๎อย ระดับเขต 

จ านวน 18 เขต ๆ ละ 170,000 บาท 
3.2  จัดอบรมครูและนักเรียนแกนน า อย.น๎อย กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด๑ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
3.3  จัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ๑ศูนย๑รับแจ๎งข๎อมูลผลิตภัณฑ๑สุขภาพ จ านวน 36,400 แผํน 

พร๎อมจัดสํง สสจ.ทั่วประเทศ 
 



 

 
รายงานผลการด าเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 / 47  

 
 
3.4  จัดท าสติ๊กเกอร๑ส าหรับติดที่กลํองรับแจ๎งข๎อมูลผลิตภัณฑ๑สุขภาพ อย.น๎อย จ านวน 300 

แผํน พร๎อมจัดสํง สสจ.ทั่วประเทศ 
 

                                           
4. การพัฒนากิจกรรม อย.น๎อย ในสถานศึกษา โดยการ 

4.1 พัฒนา/ปรับปรุงคูํมือแผนการจัดการเรียนรู๎ ดังนี้ 
- จัดพิมพ๑คูํมือแผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน อย.น๎อย ระดับชั้น

ประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 32,000 เลํม 
- จัดพมิพ๑คูํมือแผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน อย.น๎อย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต๎น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 12,500 เลํม 
- จัดพิมพ๑คูํมือแผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน อย.น๎อย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 5,000 เลํม 
4.2 จัดงานมหกรรม อย.น๎อย’55 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ๑การด าเนินงานระหวํางกัน เมื่อ

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ๎งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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4.3 จัดท าคูํมือองค๑ความรู๎ด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพส าหรับเป็นแนวทางในการให๎นักเรียน ให๎  
     ความรู๎แกํครอบครัว ชุมชน และเครือขําย โดยด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดพิมพ๑คูํมือ อย.น๎อย ระดับประถมศึกษา จ านวน 100,000 เลํม 
-    จัดพิมพ๑คูํมือ อย.น๎อย ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 65,000 เลํม 

5. การส ารวจและพัฒนาฐานข๎อมูล อย.น๎อย 

เพ่ือวิเคราะห๑และประเมินผลการด าเนินงานที่ผํานมาของโครงการ อย.น๎อย และเพ่ือพัฒนาและจัดท า
ฐานข๎อมูลของโครงการ อย.น๎อย โดยการด าเนินการจัดจ๎างด าเนินโครงการการประเมินผลเชิงวิเคราะห๑และการ
พัฒนาระบบฐานข๎อมูลของโครงการ อย.น๎อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กับคณะมนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมีการด าเนินการ  ดังนี้ 

5.1 ส ารวจและวิเคราะห๑พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพของนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ อย.
น๎อย ได๎แกํ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่สังกัด สพฐ. สช. และ กทม. ที่เข๎ารํวมโครงการ อย.น๎อย  

                         

               
 

5.2 ส ารวจประโยชน๑ของโครงการ และวิเคราะห๑ความพึงพอใจ ความต๎องการ ตลอดจนความ
คาดหวังของผู๎เข๎ารํวมโครงการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับโครงการ ได๎แกํ นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการ อย.น๎อย ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตํอโครงการ อย.น๎อย เชํน ครูแกนน า อย.น๎อย ผู๎บริหาร
โรงเรียน ผู๎ปกครอง สสจ. เป็นต๎น  

5.3 ส ารวจและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ ของโครงการ อย.น๎อย เพ่ือน ามาพัฒนาและจัดท าฐานข๎อมูล อย.
น๎อย โดยด าเนินการกับกลุํมเป้าหมายที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ อย.น๎อย ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่พ้ืนที่เขต
การศึกษาทุกจังหวัด เจ๎าหน๎าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ครูแกนน า อย.น๎อย  

5.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข๎อมูลของโครงการ อย.น๎อย  

6. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑และสนับสนุนการจัดกิจกรรม อย.น๎อย  
โดยการสนับสนุนสื่อ ให๎กับเครือขําย ได๎แกํ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงเรียนในการด าเนิน

กิจกรรม อย. น๎อย  โดยปีนี้มีการผลิตสื่อ ได๎แกํ  
- ประกาศนียบัตร แจกครูและนักเรียน แกนน า อย.น๎อย จ านวน 1,500 ใบ 
- ปากกาพลาสติก จ านวน 11,000 ด๎าม 
- ถุงผ๎าสปันบอน จ านวน 9,000 ใบ 
- กระเป๋าผ๎าดิบ จ านวน 3,000 ใบ 
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- กระเป๋าใสํดินสอมีซิบ จ านวน 4,800 ใบ 
- เสื้อโปโล จ านวน 2,120 ตัว 
- เสื้อยืดคอวี จ านวน 1,320 ตัว 

7. การด าเนินงานผํานเทคโนโลยี Social Media 
ได๎มีการจัดกิจกรรม อย.น๎อย ผํานเทคโนโลยี Socail Media ได๎แกํ facebook และ เว็บไซต๑ 

oryornoi โดยไดจ๎ัดให๎มีกิจกรรมตํางๆ เชํน  
- การตอบค าถามชิงรางวัลประจ าสัปดาห๑เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ และอ่ืนๆ ผําน facebook 

ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑-กรกฎาคม 2555 รวม 25 ครั้ง 
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ให๎ข๎อเสนอแนะตํางๆ ผําน facebookเพ่ือสะสมคะแนน

สูงสุดในการรํวมกิจกรรม เพื่อเข๎ารํวมงานมหกรรม อย.น๎อย’55 จ านวน 10 รางวัล 
- ประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํกิจกรรมโครงการ อย.น๎อย เชํน ศูนย๑รับแจ๎งข๎อมูลผลิตภัณฑ๑

สุขภาพ อย.น๎อย การประชุมคณะกรรมการครูแกนน า อย.น๎อย และ งานมหกรรม อย.
น๎อย’55 เป็นต๎น ผําน facebook twitter และ เว็บไซต๑ oryornoi 

- การ update ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ อย.น๎อย และผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ผําน 
เว็บไซต๑ oryornoi.com  

8. สรุปผลการด าเนินงาน 
8.1 นักเรียน อย.น๎อย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ดี ร๎อยละ 75.32  
โดยการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 2,000 คน ใน 5 ภาคๆ ละ 2 จังหวัด ได๎แกํ กทม. 
และปริมณฑล ได๎แกํ กรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง ได๎แกํ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาคเหนือ ได๎แกํ จังหวัดล าพูน และจังหวัดเพชรบูรณ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได๎แกํ จังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต๎ ได๎แกํ จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง  

8.2 จ านวนสถานศึกษาที่ด าเนินกิจกรรม อย.น๎อย 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา ร๎อยละ 70.27 
- โรงเรียนประถมขยายโอกาส ร๎อยละ 75.72 
- โรงเรียนประถมศึกษา ร๎อยละ 19.39 

8.3 จ านวนสถานศึกษาที่ด าเนินกิจกรรม อย.น๎อย ที่ผํานเกณฑ๑มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป   
คิดเป็นร๎อยละ 49.44 

2.2.1.2 โครงการอาหารปลอดภัย “คนฉลาดอ่านฉลาก” 

    เพ่ือให๎ผู๎บริโภคสามารถใช๎ประโยชน๑จากฉลากอาหารในการเลือกบริโภคได๎เหมาะสมสอดคล๎องกับ
สภาวะด๎านสุขภาพของตนเอง รวมทั้งสามารถอํานฉลากโภชนาการได๎อยํางเข๎าใจ เพ่ือสามารถใช๎ประโยชน๑และ
ควบคุมการบริโภคอาหารอยํางเหมาะสม ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได๎
ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1.  จัดท าโครงการอาหารปลอดภัย ประจ าปี 2555 
2.  มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย จากการเผยแพรํสปอตโทรทัศน๑ 
    เป็นการจัดท าแผํนพับและสมุดโน๎ต ฉลาก หวาน มัน เค็ม 
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3.  จัดท าสื่อสนับสนุน จ านวน 1 เรื่อง ดังนี ้
-    แผํนพับฉลาก หวาน มัน เค็ม จ านวน 400,000 แผํน 
-    สมุดโน๎ตฉลาก หวาน มัน เค็ม จ านวน 250,000 เลํม 

2. ผลิตและเผยแพรํสื่อให๎กับ สสจ.ทั่วประเทศ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
-    แผํนพับ ภัยร๎ายน้ ามันทอดซ้ า  
-    โปสเตอร๑ PRIMARY GMP  

 

                              
 

2.2.1.3 โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย “ร้อยเรื่อง เตือนภัย โฆษณาเกินจริง” 

 

 

 

 

 

เพ่ือเป็นการดึงให๎ประชาชนหันกลับมาสูํการดูแลสุขภาพด๎วยการพ่ึงพาตนเอง และสร๎างองค๑ความรู๎ 
เพ่ือเป็นภูมิคุ๎มกันในการบริโภคอยํางเหมาะสม ปลอดภัย  และคุ๎มคํา จ าเป็นที่ทุกฝ่ายจะต๎องรํวมมือกันทั้ง
ปราบปราม การสร๎างกระแสกดดัน ให๎ผู๎ประกอบการมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ และ
การจัดกิจกรรมให๎ผู๎บริโภคมีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถวินิจฉัยได๎วําข๎อมูลใดเป็นข๎อมูลที่ไมํนําเชื่อถือ และมีการ
ปรับพฤติกรรมการบริโภค ให๎หันมาพ่ึงพาตนเองด๎วยการดูแลเรื่องการบริโภคอยํางถูกต๎อง เหมาะสม มีการออก
ก าลังกายอยํางถูกวิธี และสม่ าเสมอ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได๎ด าเนินการดังนี้  

1. จัดท าโครงการรณรงค๑อยําหลงเชื่องําย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
2. ผลิตและเผยแพรํเหตุการณ๑จริงจากการหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพแล๎วเกิดผลกระทบตํอ

สุขภาพอยํางร๎ายแรงผํานทางรายการที่เผยแพรํเหตุการณ๑จริง เพ่ือเป็นอุทาหรณ๑เตือนใจ   
ในรายการเรื่องจริงผํานจอ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน๑ชํอง 7 เวลา 23.00 น. จ านวน 2 ตอน 
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- ตอนกลูต๎าไธโอน  ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่  21 มิถุนายน 2555 
- ตอนยาลดความอ๎วน  ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่  28 มิถุนายน 2555 

3. ผลิตและเผยแพรํละครสั้นทางสถานีวิทยุโทรทัศน๑ ชุด อยําหลงเชื่อกลลวงโฆษณาเกินจริง  ความ
ยาว 2 นาที ในรายการกระจกหกด๎าน ชํอง 7 ทุกวันอังคาร เวลา 16.12-16.15 น. และรายการ
ขําวภาคค่ า ชํอง 5 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.55 น. (หลัง Gossip บันเทิง 5) จ านวน 5 ตอน 
เผยแพรํตอนละ 2 ครั้ง (ออกอากาศตั้งแตํเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2555) 
- ตอน  เครื่องนวดเพื่อสุขภาพ โฆษณาเกินจริง  
- ตอน  แชมพูกับเซรั่มลวงโลก  
- ตอน  ยาวิเศษ 
- ตอน  คอนแทคเลนส๑ตาโต๏โต 
- ตอน  เจ็บช้ าจากกลูตาไธโอน 

4. ผลิตและเผยแพรํสปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที จ านวน 240  ครั้ง 
ผํานทางคลื่น FM 95 MHz  ลูกทุํงมหานคร และคลื่น FM 100.5 MHz วิทยุขําวสารและสาระ
เครือขําย  

5. การประชาสัมพันธ๑กิจกรรม/โครงการทางสื่อโทรทัศน๑ ผํานทางรายการคลับสุขภาพ ทางสถานี
วิทยุโทรทัศน๑ชํอง 7 จ านวน 4 ครั้ง และรายการคลับมันตรา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน๑ชํอง 5 
จ านวน 6 ครั้ง (รวม 10 ครั้ง) 

6. การประชาสัมพันธ๑กิจกรรม/โครงการทางสื่อวิทยุ ผํานคลื่น FM 102.5 MHz. จ านวน 40 ครั้ง  
7. การประชาสัมพันธ๑กิจกรรม/โครงการทางสื่อหนังสือพิมพ๑ จ านวน 7 ฉบับ ได๎แกํ หนังสือพิมพ๑

บ๎านเมือง หนังสือพิมพ๑ไทยโพสต๑ หนังสือพิมพ๑แนวหน๎า หนังสือพิมพ๑ขําวสด หนังสือพิมพ๑มติชน  
หนังสือพิมพ๑สยามรัฐ  และหนังสือพิมพ๑พิมพ๑ไทย จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้
- ระวัง!!! อันตรายจากยาลูกกลอน เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต 
- อย.เตือน!!!...อยําเชื่อโฆษณาเก๎าอ้ีไฟฟ้าสถิต เตียงนวดไฟฟ้า เตียงนวดอินฟาเรด       
     อวดอ๎างรักษาโรค  
- สวยประหาร อันตรายบนโลกออนไลน๑ 

8. การประชาสัมพันธ๑กิจกรรม/โครงการทางสื่อนิตยสาร จ านวน 5 ครั้ง ได๎แกํ ภาพยนตร๑บันเทิง  
กุลสตรี  GOSSIP STAR และ SPICY จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้  
- กาแฟชํวยหุํนเพรียว จริงหรือ?  
- หน๎าจะพัง!!! เพราะเครื่องส าอางอันตราย  
- อันตรายแฝงบนเว็บไซด๑   

9. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ๑ชื่อชุด “ถอดรหัสโฆษณาเกินจริง” จ านวน 3  รูปแบบ ได๎แกํ แผํนพับ จ านวน 
600,000 แผํน โปสเตอร๑ จ านวน 65,000 แผํน และชุดนิทรรศการ 80 ชุด เพ่ือรณรงค๑ให๎ความรู๎
ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่มักพบปัญหา ได๎แกํ คอนแทคเลนส๑   บิ๊กอาย กลูต๎า
ไธโอน กาแฟลดความอ๎วน เตียงนวดอินฟราเรด และอันตรายจากเว็บไซด๑   เป็นต๎น 

โดยมีผลสรุปการประเมินผลโครงการรณรงค๑อยําหลงเชื่องําย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดย
ท าการศึกษากับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15-62 ปี ทั่วประเทศ จ านวน 1,620 คน โดยการสุํมตัวอยํางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Sampling) มีวัตถุประสงค๑เพ่ือประเมินประสิทธิผลโครงการรณรงค๑อยําหลงเชื่องําย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 พบวํา  
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- ประชาชนรับรู๎สื่อที่เผยแพรํตามโครงการรณรงค๑อยําหลงเชื่องําย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
คิดเป็นร๎อยละ 88.9 

- ประชาชนสามารถแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่โอ๎อวดเดินจริงได๎อยํางถูกต๎อง 
คิดเป็นร๎อยละ 83.5 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4 โครงการรณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม  

     เพ่ือรณรงค๑ให๎ประชาชน มีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการใช๎ยาปฏิชีวนะ และมีพฤติกรรม
การบริโภคยาปฏิชีวนะอยํางถูกต๎อง เหมาะสม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการได๎ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดท าโครงการรณรงค๑การใช๎ยาอยํางเหมาะสม ประจ าปี 2555 
2. เผยแพรํสปอตโทรทัศน๑ “ยาปลอม” ความยาว 30 วินาที จ านวน 32 ครั้ง ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน๑กองทัพบกชํอง 5 
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2.2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคในภาพรวม จึงได๎ด าเนินการวิจัย เรื่อง การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ด าเนินการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยพลศึกษา กรุงเทพฯ กลุํมเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิง อายุ 11-60 
ปี จ านวน 3,000 คน ได๎มาโดยการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช๎ คือ 
แบบสอบถามการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ปี 2555 โดยมี
ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

1. ร๎อยละ 98.0 ของผู๎บริโภครับรู๎ขําวสารการเผยแพรํความรู๎ด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยรับรู๎ขําวสารการเผยแพรํความรู๎ด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากสื่อโทรทัศน๑มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 95.9 

2. ร๎อยละ 78.8 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาในภาพรวม โดยแบํงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ด๎าน คือ 

o มีความพึงพอใจตํอการด าเนินงานเผยแพรํประชาสัมพันธ๑รณรงค๑ให๎ความรู๎ ความ
ตระหนักเก่ียวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ประชาชนร๎อยละ 87.3  

o มีความพึงพอใจตํอการด าเนินงานคุ๎มครองผู๎บริโภค ประชาชนร๎อยละ 71.3      

3. ผู๎บริโภคสํวนใหญํมีความเชื่อมั่นตํอส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ในการด าเนินงาน
คุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ โดยเฉลี่ยอยูํในชํวงร๎อยละ 87.8-95.6 โดยกลุํมตัวอยําง
มีความเชื่อม่ันเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ 

o เรื่อง ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ผํานการพิจารณาจาก อย. คิดเป็นร๎อยละ 95.6 
o เรื่อง ความรู๎ความสามารถด๎านบุคลากรของ อย. คิดเป็นร๎อยละ 92.3 
o เรื่อง ข๎อมูลขําวสารที่ อย.เผยแพรํ คิดเป็นร๎อยละ 89.5 
o เรื่อง การควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพ คิดเป็นร๎อยละ 88.8 
o เรื่อง การสุํมตรวจผลิตภัณฑ๑สุขภาพและการด าเนินคดีกับผู๎กระท าผิดกฎหมาย  

คิดเป็นร๎อยละ 87.8 

4. ร๎อยละ 92.6 ของประชาชนมีความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยํางถูกต๎อง 

5. ร๎อยละ 82.3 ของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพอยํางถูกต๎อง  

2.2.3 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.2.3.1 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

การเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการรับรู๎ เรียนรู๎ ท าความเข๎าใจรํวมแสดงทัศนะ รํวม
เสนอปัญหา หรือรํวมคิดหาแนวทางแก๎ไขปัญหาในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลที่มุํงบริหารราชการแผํนดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  (Good 
governance ) เพ่ือให๎สํวนราชการมีการบริหารราชการที่ โปรํงใสตรวจสอบได๎ 
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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได๎เริ่มด าเนินโครงการการมีสํวนรํวมของประชาชน ตั้งแตํ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแตํมีการแตํงตั้งคณะท างานพัฒนาการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการด าเนินงานของ อย. ท าหน๎าที่วิเคราะห๑ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร๑ที่ส าคัญของ อย . ที่เหมาะสม
ในการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม และพิจารณาก าหนดกลุํมผู๎ที่เกี่ยวข๎องและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เป็น
ตัวแทนประชาชน และให๎แตํละกลุํมเสนอผู๎แทนเพ่ือแตํงตั้งเป็นคณะท างานภาคประชาชน ท าหน๎าที่ในการให๎
ข๎อคิดเห็นที่เป็นประโยชน๑ในการด าเนินงาน เพ่ือผลักดันให๎ อย. มีการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะในเรื่องการ
พัฒนาบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการด าเนินโครงการฯ ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 คณะท างานภาคประชาชนได๎เห็นชอบในการจัดท าโครงการเฝ้าระวัง
และลดปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพแบบมีสํวนรํวมขึ้น  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 คณะท างานภาคประชาชนได๎ด าเนินโครงการตํอเนื่อง  โดยให๎เครือขํายมี
สํวนรํวมในการแจ๎งเบาะแสการท าผิดเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพ และประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎ด๎านการ
โฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง   ในการด าเนินงานคณะท างานภาคประชาชนได๎จัดท าแบบทดสอบ และปรับปรุง
แบบบันทึกการแจ๎งข๎อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพทางอินเตอร๑เน็ต และทางจดหมาย จัดท าคูํมือการตรวจสอบ
เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพ และซีดี รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาความรู๎ด๎านการโฆษณาผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และชี้แจงแนวทางการแจ๎งข๎อมูลหรือเบาะแสให๎แกํเครือขําย รวมทั้งได๎ด าเนินการกับเรื่อง
ร๎องเรียนที่ได๎รับแจ๎งจากเครือขํายเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ไมํถูกต๎องตามกระบวนการที่ก าหนดไว๎  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คณะท างานโครงการพัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน เห็นชอบให๎ก าหนดประเด็นที่เปิด
โอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น และรํวมติดตามผลการปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คือ “การพัฒนาผู๎บริโภคให๎มีความรู๎ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ” โดยมี
ประเด็นเดํนในการรณรงค๑เผยแพรํรํวมกัน คือ การให๎ความรู๎ เรื่อง “อันตรายจากน้ ามันทอดซ้ า”  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คณะท างานโครงการพัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน เห็นชอบให๎ก าหนดประเด็นที่เปิด
โอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น และรํวมติดตามผลการปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คือ “การพัฒนาให๎ผู๎บริโภคมีความรู๎ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ ภายใต๎
โครงการการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมให๎ประชาชนและชุมชนมีความรู๎ที่ถูกต๎อง  เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่ปลอดภัย” โดยมีประเด็นในการรณรงค๑เผยแพรํรํวมกัน คือ การให๎ความรู๎เรื่อง ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได๎มีการแตํงตั้งคณะท างานภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ประกอบด๎วยผู๎แทนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียรวมทั้งสิ้น 24 คน จาก 24 หนํวยงาน/องค๑กร 
ดังนี้ กลุํมผู๎ประกอบการจาก 4 องค๑กร, องค๑กรภาคประชาชนจาก 5 องค๑กร, องค๑กรวิชาชีพจาก 6 องค๑กร, 
สื่อมวลชนจาก 2 องค๑กร, ภาควิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา 2 แหํง , หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องจาก 5 
หนํวยงาน โดยมีเลขานุการคณะท างานเป็นบุคคลากรของ อย. จ านวน 4 คน ในการนี้คณะท างานพัฒนาการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน 
เห็นชอบให๎ก าหนดประเด็น “สํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพได๎อยํางปลอดภัยและสม
ประโยชน๑ เพ่ือสุขภาพที่ดี ภายใต๎โครงการการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการสํงเสริมให๎เกิดการบริโภคที่
ถูกต๎อง” โดยมีโครงการยํอย คือ โครงการชุมชนต๎นแบบเฝ้าระวังโฆษณา 
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ส าหรับในปีงบประมาณ พ .ศ.2555 ได๎มีการแตํงตั้งคณะท างานภาคประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ประกอบด๎วยผู๎แทนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย รวมทั้งสิ้น 27 คน 
จาก 27 หนํวยงาน/องค๑กร ดังนี้ กลุํมผู๎ประกอบการจาก 3 องค๑กร, องค๑กรภาคประชาชนจาก 5 องค๑กร, องค๑กร
วิชาชีพจาก 3 องค๑กร, สื่อมวลชนจาก 4 องค๑กร, ภาควิชาการจากสถาบันการศึกษา 5 แหํง, หนํวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข๎องจาก 7 หนํวยงาน โดยมีเลขานุการคณะท างานเป็นบุคคลากรของ อย. จ านวน 5 คน ในการนี้คณะท างาน
พัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างาน
ภาคประชาชน เห็นชอบให๎ก าหนดประเด็น “สํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพแกํ
ประชาชน ให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ และบริโภคอยํางปลอดภัย สมประโยชน๑ เพ่ือสุขภาพที่ดี เป็นประเด็นการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555” ภายใต๎โครงการเสริมสร๎างความรู๎สู๎ภัยน้ ามันทอดซ้ า รู๎ทันโฆษณาที่ไมํถูกต๎อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

โครงการพัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีการด าเนินกิจกรรมระหวํางเดือนธันวาคม 2554 - กันยายน 
2555  โดย อย. และคณะท างานภาคประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรมได๎ครบถ๎วนแล๎วเสร็จตามแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว๎ในโครงการฯ  โดยคณะท างานภาคประชาชนและเครือขํายของคณะท างานฯ ได๎ด าเนินการเผยแพรํสื่อ
ความรู๎ประเภทตํางๆ ประกอบด๎วย แผํนพับ คูํมือ โปสเตอร๑ ซีดีความรู๎  ผํานกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา 
การจัดสํงเอกสารให๎แกํสมาชิกและเครือขําย รวมทั้งเผยแพรํแผํนพับความรู๎เกี่ยวกับน้ ามันทอดซ้ าแกํร๎านค๎า, 
เผยแพรํความรู๎แกํเครือขํายผํานจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ การเสนอข๎อมูลความรู๎ผํานสถานีวิทยุชุมชน  
เสียงตามสายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และในชุมชน, รณรงค๑ทาง Social network หรือเว็บไซต๑, จัดบอร๑ด
ความรู๎, เปิด CD และโฆษณาประชาสัมพันธ๑, เผยแพรํในหนังสือพิมพ๑หรือวารสารของหนํวยงาน, สอดแทรกใน
รายวิชา และจัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือให๎ความรู๎แกํสมาชิกชุมชน นอกจากนี้ได๎ผลิตสื่อความรู๎ประเภทวีซีดีและดีวีดี
ใช๎สนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งมีเครือขํายคณะท างานฯ ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังข๎อมูลการ
โฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพ และการเฝ้าระวังการใช๎น้ ามันทอดซ้ าของร๎านค๎า และด าเนินการรวบรวมจัดเก็บข๎อมูลผล
การด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

เมื่อประเมินผลการด าเนินการโครงการฯ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค๑ เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข๎อมูล และวิธีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานที่คณะท างานภาคประชาชน รํวมกันก าหนด  พบวํา ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑  เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ตั้งไว๎ โดยมีจ านวนคณะท างานภาคประชาชน ร๎อยละ 81.48 (เป้าหมาย ร๎อย
ละ 80) ด าเนินกิจกรรมการเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับอันตรายน้ ามันทอดซ้ า และการโฆษณาที่ไมํถูกต๎องให๎แกํ
ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้มีองค๑กรเครือขํายของคณะท างานภาคประชาชน ประกอบด๎วย แกนน าชุมชน 18 
คน และอาสาสมัครสื่อวิทยุชุมชน 16 คน ด าเนินกิจกรรมการเผยแพรํความรู๎ด๎วย ส าหรับผลการด าเนินงาน
ตามที่ก าหนดไว๎ในโครงการฯ ได๎เผยแพรํให๎คณะท างานภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปรับทราบผํานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ และเว็บไซต๑ อย. URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml  
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2.2.3.2 โครงการพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่โดยอาศัยเครือข่าย  

เพ่ือสนับสนุนให๎ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสร๎าง/พัฒนาเครือขํายที่เข๎มแข็งในการคุ๎มครองผู๎บริโภค
ด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ โดยมีแนวคิดหลักเพ่ือ “สนับสนุนให๎ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีเครือขํายค๎ุมครอง
ผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่เข็มแข็ง” รวมถึงการสร๎างความรํวมมือกับองค๑กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ รวมทั้งสามารถแก๎ไขปัญหาด๎านพฤติการณ๑บริโภคของ
ประชาชนในระดับพ้ืนที่หํางไกล โดยอาศัยเครือขําย และองค๑กรผู๎บริโภคในพื้นที่ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการได๎
ด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติโครงการพัฒนาเครือขํายคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ประจ าปี พ.ศ.2555 
(งบประมาณที่ได๎รับการอนุมัติจ านวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท)  

2. สนับสนุนงบประมาณให๎ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด เพ่ือให๎จังหวัดพิจารณาโครงการ
และจัดสรรงบประมาณให๎แกํเครือขํายด าเนินโครงการพัฒนาเครือขํายคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎าน
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ จังหวัดละ 1 เครือขําย (76 จังหวัด x 42,000 บาท = 3,192,000 บาท) 

3. สนับสนุนงบประมาณให๎กับจังหวัดที่จะจัดเวทีระดับภาค (4 ภาค x 200,000 บาท = 800,000 บาท)  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา   

4. ติดตามจังหวัดขอให๎สํงแบบรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่                 
โดยอาศัยเครือขําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 -   งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) 
 -   งวดที่ 2 (เดือนเมษายน 2555 – กันยายน 2555) 

5. จัดท าโลํรางวัลให๎กับเครือขํายที่ได๎รับรางวัลดีเดํนระดับภาค จ านวน 13 เครือขําย  
6. จัดเวทีสรุปผลการด าเนินโครงการระดับประเทศ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนา

พฤติกรรมการบริโภคในพ้ืนที่โดยอาศัยเครือขําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555”  
ในวันที่ 3–4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด๑ จังหวัดนนทบุรี  โดยการคัดเลือกเครือขําย
ดีเดํนระดับภาคเพ่ือน าเสนอโครงการในรูปแบบโปสเตอร๑ Presentation และรับโลํรางวัลในเวที
ระดับประเทศ โดยมีเครือขํายที่ได๎รับการคัดเลือกจากเวทีระดับภาค รวม 13 เครือขําย ได๎แกํ  

 ภาคเหนือ   
 1.  ชมรมเครือขําย อย.น๎อย โรงเรียนลับแลพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ๑ 
 2.  เครือขํายค๎ุมครองผู๎บริโภคอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
 3.  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านหลวง ต.โหลํงขอด อ.พร๎าว จ.เชียงใหมํ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 1.  เครือขํายค๎ุมครองผู๎บริโภคด๎านสาธารณสุข อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 2.  เครือขํายค๎ุมครองผู๎บริโภคด๎านการเฝ้าระวังรถเรํขายยา อ.โพนสวรรค๑ จ.นครพนม 
 3.  หมูํบ๎านต๎นแบบ "หมูํบ๎านเฝ้าระวังอยําหลงเชื่องําย" เครือขํายคุ๎มครองผู๎บริโภค 
   ท๎องถิ่นเทศบาลต าบลบัลลังก๑ จ.นครราชสีมา  
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 ภาคกลาง  
 1.  ชมรมค๎ุมครองผู๎บริโภคอ าเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท 
 2.  ชมรมค๎ุมครองผู๎บริโภค จ.สุพรรณบุรี  
 3.  เครือขํายค๎ุมครองผู๎บริโภค ต.ดอนทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 ภาคใต ้   
 1.  เครือขํายจัดการอาหารปลอดภัยเทศบาลเมืองหลังสวน  จ.ชุมพร 
 2.  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอเจาะไอร๎อง อ.เจาะไอร๎อง จ.นราธิวาส 
 3. เครือขํายความปลอดภัยด๎านอาหารชาวตลาดคลองปาง อ าเภอรัษฎา จ.ตรัง 
 4. เครือขํายคุ๎มครองผู๎บริโภคอ าเภอรัตภูมิ จ.สงขลา 
   8.  รวบรวมผลงานโครงการที่ได๎รับรางวัลจ านวน 13 เครือขําย ในแบบรูปเลํม และท าเนียบ 

    ผู๎เข๎าประชุม แจกให๎กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ  

2.2.4 โครงการพัฒนาเพื่องานคุ้มครองผู้บริโภค 

 2.2.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์งานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการคุ๎มครองผู๎บริโภคเพ่ือให๎
ผู๎บริโภคได๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย ซึ่งนอกจากการก ากับดูแล และ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ๑สุขภาพ เพ่ือให๎ผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ออกสูํท๎องตลาดมีคุณภาพมาตรฐานแล๎ว การพัฒนา
ผู๎บริโภคให๎มีศักยภาพในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่มีประโยชน๑และปลอดภัยก็มีสํวนส าคัญยิ่ง 
ซึ่งด๎วยข๎อจ ากัดทางด๎านบุคลากรและงบประมาณ ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการก ากับดูแล และตรวจสอบผลิตภัณฑ๑
สุขภาพได๎อยํางทั่วถึงและไมํสามารถระวังภัยให๎ผู๎บริโภคได๎ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต๎องติดอาวุธทางปัญญาให๎แกํ
ผู๎บริโภค เพ่ือให๎ผู๎บริโภคมีความรู๎ สามารถคุ๎มครองตนเองตนเองและครอบครัวได๎ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือ
สุขภาพ โดยการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารและความรู๎ที่ถูกต๎อง ทันเหตุการณ๑ กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค จึงได๎
ด าเนินการงานด๎านการพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคในรูปแบบตํางๆ อยํางจริงจัง ทั้งด๎านการเผยแพรํความรู๎ด๎าน
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ การประชาสัมพันธ๑ และการรณรงค๑เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค  

แตเํนื่องจากปัจจุบันสถานการณ๑ตํางๆ ได๎มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วและตลอดเวลา ท าให๎เนื้อหา
สาระของสถานการณ๑ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องต๎องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให๎สอดรับกับสถานการณ๑ปัจจุบัน ดังนั้นจึง
มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการทบทวนสถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องที่มีผลกระทบตํอองค๑กรให๎เป็นปัจจุบัน 
โดยการจัดท าวิสัยทัศน๑และการถํายทอดกลยุทธ๑สูํการปฏิบัตินั้นเป็นเกณฑ๑การปฏิบัติที่ ส าคัญขององค๑กร เพ่ือ
พัฒนาแผนกลยุทธ๑ในงานศักยภาพผู๎บริโภคให๎มีมาตรฐานน าไปสูํการปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค จึงได๎จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร๑งาน
พัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ๑  2555 ณ บ๎านทิพย๑ สวนทอง รีสอร๑ท จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู๎เข๎ารํวมอบรมจากกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค โดย อาจารย๑ปภัสวดี วีรกิตติ และคณะ เป็นผู๎บรรยาย และ
อภิปราย 
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2.2.4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค มีแนวทางในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร โดยสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอบรม 
ในหัวข๎อตํางๆ ทั้งที่เกี่ยวข๎องกับงานที่ปฏิบัติและเรื่องที่สนใจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 บุคลากรกองพัฒนา
ศักยภาพ จ านวน 20 ราย เข๎ารับการอบรมในหลักสูตรตํางๆ จ านวน 12 หลักสูตร ดังนี้ 

1. การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ๑ รุํนที่ 29 จ านวน 2 ราย 

2. การพัฒนาความคิดอยํางเป็นระบบ (System Thinking) รุํนที่ 30 จ านวน 2 ราย 

3. การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร๎างสรรค๑ รุํนที่ 40 จ านวน 3 ราย 

4. การเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช๎หลักการ 7 Plus Habits จ านวน 1 ราย 

5. เกํงงาน เกํงคน เกํงคิด ท าอยํางไร รุํนที่ 7 จ านวน 3 ราย 

6. จิตวิทยาการบริหาร : สูํความเป็นเลิศของนักบริหาร รุํนที่ 86 จ านวน 1 ราย 

7. จิตวิทยาการบริหาร : สูํความเป็นเลิศของนักบริหาร รุํนที่ 87 จ านวน 2 ราย 

8. เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความส าเร็จ รุํนที่ 34 จ านวน 2 ราย 

9. เทคนิคการสร๎างแรงจูงใจ รุํนที่ 6 จ านวน 1 ราย 

10.  ยุทธศาสตร๑การวัดความส าเร็จขององค๑กร KPI รุํนที่ 30 จ านวน 1 ราย 

11.  หัวหน๎างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ รุํนที่ 16 จ านวน 1 ราย 

12.  องค๑กรสร๎างสรรค๑ด๎วย Creative Mild รุํนที่ 2 จ านวน 1 ราย 
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วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัตงิานตามแผน 
 1. งบประมาณ  

 กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ได๎รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงาน ภายใต๎
ยุทธศาสตร๑ “ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง ปลอดภัยสมประโยชน๑” ในผลผลิตที่ 2 
ผู๎บริโภคได๎รับความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได๎รับจัดสรรจ านวน 
56,638,300 บาท มีผลเบิกจํายงบประมาณจ านวน 141,404,430.94 บาท ในสํวนของงบประมาณท่ีมีการเบิกจําย
เกินได๎รับจัดสรรจากงบกลางจ านวน 84,766,319.10 บาท  

2. ผลสัมฤทธิ์ 

 กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค ได๎ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด๎วย
วงเงินงบด าเนินงานทั้งสิ้น 141,404,430.94 บาท ภาพรวมความส าเร็จของการด าเนินงาน พบวํา สามารถ
ด า เนินการได๎ส า เ ร็ จตาม เป้ าหมายที่ ก าหนดไว๎  โ ดยปรากฏผลสัมฤทธิ์ ในแตํละด๎ านสรุป ได๎  ดั งนี้  
 

ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- ร๎อยละ 
90 ของ
ผู๎บริโภคท่ี
มีความรู๎
เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่
ถูกต๎อง  
- 354 
เรื่อง/ 
540 ครั้ง 
ที่มีการ
ถํายทอด
ความรู๎ 

100.00% - ด าเนินงานประเมินผล เพ่ือหา 
ร๎อยละของผู๎บริโภคท่ีมีความรู๎
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง 
ภายใต๎โครงการวิจัย “การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริโภค ปี 2555” พบวําร๎อยละ
92.6 ของผู๎บริโภคท่ีมีความรู๎
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่ถูกต๎อง 

- ด าเนินการถํายทอดความรู๎
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพผํานสื่อ
ตําง ๆ จ านวน 472 เรื่อง/1483 
ครั้ง 

2.1.1 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภค 

1. ถํายทอดความรู๎ผํานสื่อมวลชน 50 เรื่อง/ 
210 ครั้ง 

138.00% ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว๎ 
จ านวน 69 เรื่อง/ 1019 ครั้ง 
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ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ผลสัมฤทธิ์ 

1.1 ผลิตและเผยแพรํความรู๎ผํานสื่อ
โทรทัศน๑ 

20 เรื่อง/
40 ครั้ง 

195.00% ผลิตและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพผํานสื่อโทรทัศน๑ 
ดังนี้ 
- ผลิตสารคดโีทรทัศน๑ 2-3 นาท ี
จ านวน 35 เรื่อง 
- เผยแพรํสารคดีโทรทัศน๑ จ านวน 
64 ครั้ง 

1.2 ผลิตและเผยแพรํความรู๎ผํานสื่อวิทยุ 10 เรื่อง/ 
130 ครั้ง 

100.00% ผลิตและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพผํานสื่อวิทยุ ดังนี้ 
- ผลิตสารคดีวิทยุ 1 นาที จ านวน 
10 เรื่อง 
- เผยแพรํสารคดีวิทยุ ทางสถานี 
network และคลื่นเพลง จ านวน 
921 ครั้ง 

1.3 ผลิตและเผยแพรํความรู๎ผํานคอลัมน๑
หนังสือพิมพ๑ 

20 เรื่อง/ 
40 ครั้ง 

100.00% ผลิตและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพผํานทางคอลัมน๑
การ๑ตูนทางหนังสือพิมพ๑ขําวสด 
และนิตยสารทีวีพลู ทีวีอินไซด๑ 
จ านวน 10 เรื่อง รวม 30 ครั้ง 

2. เผยแพรํความรู๎ผํานสื่ออ่ืน 164 
เรื่อง/ 

165 ครั้ง 

136.59% ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว๎ 
จ านวน 224 เรื่อง/ 196 ครั้ง 

2.1 ผลิตและเผยแพรํความรู๎ผํานสายดํวน 
อย.1556 

50 เรื่อง/ 
50 ครั้ง 

166.00% ด าเนินการพัฒนาระบบ และ
ปรับปรุงดูแลระบบสายดํวน อย.
1556 รวมทั้งผลิตและเผยแพรํ
ความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ
ผํานสายดํวน อย.1556      
จ านวน 83 เรื่อง 

2.2 ผลิตและเผยแพรํความรู๎พร๎อมพัฒนา
เว็บไซต๑ 

54 เรื่อง/ 
54 ครั้ง 

81.48% ด าเนินการพัฒนา ดูแล เว็บไซต๑ 
oryor.com และเป็นคลังข๎อมูล
ขนาดใหญํ ที่เก็บสื่อมีเดีย
หลากหลายรูปแบบของ อย. โดยมี
การจัดเก็บอยํางเป็นระบบ งํายตํอ
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ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ผลสัมฤทธิ์ 

การค๎นหา และสามารถดาวโหลด
เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎  รวมทั้ง
ได๎มีการผลิตและเผยแพรํความรู๎
ผํานเว็บไซต๑ดังกลําว จ านวน 44 
เรื่อง 

2.3 จัดท าสื่อการเรียนรู๎ระบบ E-Learning 1 เรื่อง/  
1 ครั้ง 

100.00% ผลิตและเผยแพรํสื่อการเรียนรู๎
ระบบ E-learning ชุด “บ๎านฉัน
ปลอดภัยไว๎กํอน (รู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑
วัตถุอันตรายในบ๎านเรือน)” 

2.4 ผลิตและเผยแพรํความรู๎ผํานแผํนพับ/ 
คูํมือ 

2 เรื่อง/  

2 ครั้ง 

150.00% ผลิตแผํนพับ จ านวน 2 เรื่อง คือ 
- รู๎จัก รู๎ทัน...สเตียรอยด๑ 
- บริโภคปลอดภัย หากเกิดวิกฤต
ภัยน้ าทํวม 

2.5 ผลิตและเผยแพรํผํานจุลสาร จดหมาย
ขําว 

12 เลํม 100.00% ด าเนินการผลิตและเผยแพรํ ดังนี้ 
- จดหมายขําว “อย.Report” เป็น
ประจ าทุกเดือน และเผยแพรํไปยัง
ทั่วประเทศ 

2.6 ผลิตและเผยแพรํผํานชุดนิทรรศการ 10 เรื่อง/ 
ชุด 

240.00% ผลิตและเผยแพรํชุดนิทรรศการ 
จ านวน 24 เรื่อง 3 ชุด 
- “รู๎จักกิน รู๎จักใช๎ ปลอดภัย 
ปลอดโรค” จ านวน 1 เรื่อง 1 ชุด 
- “ระวัง! อันตรายจากสาร
ปนเปื้อนในอาหาร” จ านวน 10 
เรื่อง 1 ชุด 
- “อย. กับการก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพ” จ านวน 13 
เรื่อง 1 ชุด  

47 เรื่อง/ 
37 ครั้ง 

134.04% ผลิตนิทรรศการเพ่ือจัดแสดง ณ 
อย. และหนํวยงานอื่นๆ ที่ขอ
สนับสนุน จ านวน 63 เรื่อง รวม 
34 ครั้ง 

9 ครั้ง 177.78% ติดต้ังและจัดแสดงนิทรรศการ 
จ านวน 16 ครั้ง 
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ผลสัมฤทธิ์ 

2.1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย 

1. ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลเรํงดํวน   ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว๎ 

1.1 ผลิตและเผยแพรํสกู๏ปขําว/ข๎อมูล
เรํงดํวนทางสื่อโทรทัศน๑ 

8 เรื่อง/  
8 ครั้ง 

100.00% ด าเนินการผลิตและเผยแพรํสกู๏ป
ขําว/ข๎อมูลเรํงดํวนทางสื่อโทรทัศน๑ 
จ านวน 8 เรื่อง รวม 12 ครั้ง 

1.2 ผลิตและเผยแพรํบทความเชิงรุกและ
เรื่องเรํงดํวนทางหนังสือพิมพ๑ 

12 เรื่อง/ 
36 ครั้ง 

141.67% ด าเนินการผลิตและเผยแพรํ
บทความเชิงรุกและเรื่องเรํงดํวนทาง
หนังสือพิมพ๑สยามรัฐรายวนั โพสต๑ทู
เดย๑ เดลินิวส๑ คมชัดลึก มติชน ขําว
สด บ๎านเมือง สยามรัฐสัปดาห๑
วิจารณ๑ กรุงเทพธุรกิจ จ านวน 17 
เรื่อง 101 ครั้ง 

1.3 เผยแพรํขําวทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย FM 
92.5 MHz 

35 เรื่อง 100.00% ด าเนินการเผยแพรํขําวทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย 
FM 92.5 MHz จ านวน 35 เรือ่ง 

2. ประชาสัมพันธ๑ทั่วไป 120 
เรื่อง/ 

121 ครั้ง 

128.33% ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่วางไว๎ จ านวน 154 
เรื่อง/ 155 ครั้ง 

2.1 ตรวจวิเคราะห๑ขําว   ด าเนินการตรวจวิเคราะห๑ขําวทุก
วัน รวม 16,018 เรื่อง 

2.2 แถลงขําว/ ผลิตขําวแจก 120 
เรื่อง/ 

120 ครั้ง 

128.33% ด าเนินการแถลงขําว 22 เรื่อง / 
ผลิตขําวแจก 132 เรื่อง 

2.3 อย.Quality Award 2555 1 ครั้ง 100.00% ด าเนินการจัดอย.Quality Award 
2555 1 ครั้ง 

กิจกรรมที ่2.2 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง 

ร๎อยละ
ของ

ผู๎บริโภคท่ี
มี

พฤติกรรม
การ

99.16% ด าเนินการประเมินผล เพ่ือหา 
ร๎อยละของผู๎บริโภคท่ีมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่
ถูกต๎อง ภายใต๎โครงการวิจัย “การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ศักยภาพผู๎บริโภคของกองพัฒนา
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บริโภค
ผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่
ถูกต๎อง 
(ร๎อยละ 

83) 

ศักยภาพผู๎บริโภค ปี 2555” 
พบวําร๎อยละ 82.3 ผู๎บริโภคท่ีมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่ถูกต๎อง ไมํบรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่วางไว๎ 

1. โครงการรณรงค๑ให๎ผู๎บริโภคมีพฤติกรรม
ที่ถูกต๎องด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 

4 
โครงการ 

100.00%  

1.1 โครงการ อย.น๎อย 1 
โครงการ 

100.00% ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว๎ 

(ร๎อยละ 70 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา, ร๎อยละ 70 ของ
โรงเรียนประถมขยายโอกาส และ
ร๎อยละ 10 ของโรงเรียน
ประถมศึกษาด าเนินกิจกรรม อย.
น๎อย และร๎อยละ 20 ของ
สถานศึกษาผํานเกณฑ๑มาตรฐาน
การด าเนินกิจกรรม อย.น๎อย) 
พบวํา ร๎อยละ 70.27 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา, ร๎อยละ 75.72 ของ
โรงเรียนประถมขยายโอกาส และ
ร๎อยละ 19.39 ของโรงเรียน
ประถมศึกษาด าเนินกิจกรรม อย.
น๎อย และร๎อยละ 49.44 ของ
สถานศึกษาทีด่ าเนินกิจกรรม อย.
น๎อยผํานเกณฑ๑มาตรฐานในระดับ
ดีขึ้นไป 

1.2 โครงการอาหารปลอดภัย 1 
โครงการ 

100.00% ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
แผนที่ตั้งไว๎ 

1.3 โครงการอยําหลงเชื่องําย 1 
โครงการ 

100.00% - การด าเนินงานส าเร็จตามแผนแตํ
ไมํสามารถบรรลุตามตัวชี้วัดที่วาง
ไว๎ (ร๎อยละ 83 ของผู๎บริโภค
สามารถแยกแยะลักษณะของ
โฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่โอ๎อวด
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เกินจริงได๎อยํางถูกต๎อง) พบวํา 
ร๎อยละ 83.5 ของประชาชน
สามารถแยกแยะลักษณะของ
โฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพที่โอ๎อวด
เกินจริงได๎อยํางถูกต๎อง 

1.4 โครงการรณรงค๑แก๎ไขปัญหาการใช๎ยา
ปฏิชีวนะไมํเหมาะสม  

1 
โครงการ 

100.00% ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
แผนที่ตั้งไว๎ 

2. โครงการวิจัยเพื่องานพัฒนางาน
คุ๎มครองผู๎บริโภค 

1 
โครงการ 

100.00% ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว๎ 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ศักยภาพผู๎บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริโภค 

1 เรื่อง 100.00% ด าเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองพัฒนา
ศักยภาพผู๎บริโภคในภาพรวม โดย
มีผลการศึกษา ดังนี้ 
- ร๎อยละ 98.0 ของผู๎บริโภครับรู๎
ขําวสารการเผยแพรํความรู๎ด๎าน
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพของ อย. 
- ร๎อยละ 78.8 ของประชาชนมี
ความพึงพอใจกับการด าเนินงาน
ของ อย. ในภาพรวม 
- ผู๎บริโภคมีความเชื่อมั่นตํอ
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ในการด าเนินงานคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ 
โดยเฉลี่ยอยูํในชํวงร๎อยละ 87.8-
95.6 
- ร๎อยละ 92.6 ของประชาชนมี
ความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ
อยํางถูกต๎อง 
- ร๎อยละ 82.3 ของประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑
สุขภาพอยํางถูกต๎อง 

3. โครงการพัฒนาการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

2 
โครงการ 

100.00% ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว๎ 
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3.1 โครงการพัฒนาเครือขํายคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคในพื้นที่โดยรํวมมือกับเครือขําย 

1 
โครงการ 

100.00% ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่วางไว๎   

3.2 โครงการพัฒนาการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

1 
โครงการ 

100.00% ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่วางไว๎ โดย 
คณะท างานโครงการพัฒนาการมี
สํวนรํวมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
รํวมกับคณะท างานภาคประชาชน 
ด าเนินโครงการการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการสร๎างเสริมการ
บริโภคท่ีเหมาะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 

4. โครงการพัฒนาเพ่ืองานคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค 

2 
โครงการ 

100.00% ด าเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว๎ 

4.1 โครงการพัฒนาบุคลากร  100.00%  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร๑งานพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริโภค  

1 
โครงการ 

100.00% ด าเนินงานโครงการจัดอบรม
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริโภค เรื่อง การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร๑งานพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริโภค 

- การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด๎าน
พัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค (ไปอบรมกับ
หนํวยงานอื่น) 

 

20 ราย 100.00% เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริโภคเข๎ารับการอบรมหลักสูตร
ตํางๆ จากหนํวยงานภายนอก 
จ านวน 12 หลักสูตร รวม 20 ราย 
ซึ่งท าให๎เจ๎าหน๎าที่ที่ได๎รับการ
อบรมได๎รับความรู๎ สามารถน าไป
ประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงานด๎าน
พัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคได๎ 
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ปัญหา อุปสรรค 

1. ข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ : แม๎วําจะได๎รับงบประมาณคํอนข๎างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับหนํวยงานอื่นๆ ใน
กระทรวงสาธารณสุข แตํเมื่อค านึงถึงภาระหน๎าที่ที่ต๎องคุ๎มครองผู๎บริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑ๑สุขภาพ
ที่จ าเป็นตํอการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการตํอสู๎ด๎านข๎อมูลขําวสารกับผู๎ประกอบการด๎านผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่มีเม็ดเงินในการโฆษณาสูงสุดแล๎ว พบวํา งบประมาณของกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคท่ีได๎รับนั้น
ไมํเพียงพอตํอการเผยแพรํความรู๎และประชาสัมพันธ๑ให๎แกํประชาชนได๎อยํางครอบคลุมทั่วถึง เนื่องจากสื่อ
บางสื่อที่สามารถเข๎าถึงประชาชนได๎งํายและทั่วถึง จะต๎องใช๎งบประมาณสูงมาก เชํน สื่อโทรทัศน๑ เป็นต๎น 

2. ข๎อจ ากัดด๎านความตํอเนื่องของโครงการ : เนื่องจากผู๎ประกอบการด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพมีการพัฒนา
สินค๎าและรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ออกมาตํอเนื่องตลอดเวลา ในขณะที่กองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค  
ไมํสามารถเผยแพรํความรู๎และประชาสัมพันธ๑ให๎แกํประชาชนได๎อยํางตํอเนื่อง จากข๎อจ ากัดในเรื่องของ
งบประมาณและกฎระเบียบในการใช๎จํายงบประมาณ 

3. ข๎อจ ากัดด๎านบุคลากร : เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน ความหลากหลายและ
จ านวนผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ที่เกิดขึ้นในท๎องตลาด จ านวนโรคร๎ายที่ต๎องให๎ความรู๎และท าความเข๎าใจกับ
ผู๎บริโภค ความก๎าวหน๎าหรือนวัตกรรมทางการแพทย๑ที่มีผลกระทบตํอผู๎บริโภคที่เพ่ิมขึ้น แตํอัตราก าลัง
ของกองพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคกลับมีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎ปริมาณงานไมํสมดุลกับ
อัตราก าลัง ท าให๎กองไมํสามารถเผยแพรํความรู๎และประชาสัมพันธ๑ให๎แกํประชาชนได๎เทําที่ควร 

4. ข๎อจ ากัดของการเข๎าถึงข๎อมูลของกลุํมเป้าหมาย : เนื่องจากต๎องจัดสรรสื่อให๎เหมาะสมกับงบประมาณที่
ได๎รับ 

5. ข๎อจ ากัดของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : เนื่องจากการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให๎
ถูกต๎องเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎เวลา และท าได๎ยาก อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคบางพฤติกรรมสืบทอดกันทาง
ธรรมเนียมปฏิบัติ เชํน การบริโภคขนมกรุบกรอบ เป็นต๎น ประกอบกับการที่ประชาชนต๎องเผชิญกับ 
สิ่งเร๎าให๎มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมํถูกต๎ อง เชํน สินค๎าใหมํๆ กับการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นต๎น  
อยูํตลอดเวลา ก็เป็นอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให๎ถูกต๎อง 

6. พฤติกรรมการบริโภคของแตํละกลุํมอายุ กลุํมความรู๎ กลุํมฐานะ มีความแตกตํางกัน ดังนั้น การพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคของแตํละกลุํม อายุ เพศ ต๎องมีกลวิธีที่แตกตํางและหลากหลาย ซึ่งควรใช๎บุคลากร
มืออาชีพและงบประมาณที่สูง จึงจะสามารถด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภคเพ่ือให๎มีความรู๎ และมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑
สุขภาพอยํางถูกต๎อง นับเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่ง เนื่องจากเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให๎แกํผู๎บริโภค  
ท าให๎ผู๎บริโภคทราบข๎อมูลหลายด๎าน ทั้งด๎านบวกและด๎านลบของผลิตภัณฑ๑ ท าให๎สามารถตัดสินใจในการเลือก
บริโภคสินค๎าได๎อยํางคุ๎มคํา สมประโยชน๑ แม๎รัฐบาลจะต๎องลงทุนในเรื่องของการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑รวมถึง  
การรณรงค๑ ซึ่งใช๎งบประมาณคํอนข๎างสูง จากต๎นทุนคําใช๎จํายในการด าเนินการ แตํก็ถือวําคุ๎มคําเมื่อเทียบกับ 
การสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการไมํรู๎เทําทันการโฆษณา การสูญเสียชีวิต เวลาและโอกาสในการรักษาโรค
ที่เกิดจากการหลงเชื่อหรือรับทราบข๎อมูลจากผู๎ประกอบการเพียงด๎านเดียว นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค
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อยํางมีประสิทธิภาพโดยท าให๎ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต๎องจะสํงผลให๎ประชาชนมีสุขภาพดี แข็งแรง 
สมบูรณ๑ ลดภาระของรัฐบาลในการรักษาโรคเรื้อรังได๎ 

 ดังนั้น งบประมาณในการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ รวมถึงการรณรงค๑เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค จึงควร
พิจารณาโดยค านึงถึง ปริมาณ สภาพความรุนแรงและขนาดของปัญหา ผลลัพธ๑หรือกระแสที่ต๎องการให๎เกิดกับ
ประชาชนในวงกว๎าง อีกทั้งยังควรต๎องค านึงถึงจ านวนและศักยภาพของผู๎ประกอบการที่หนํวยงานต๎องรับมือในการ
ตํอสู๎ด๎านข๎อมูลขําวสารด๎วย ซึ่งงบประมาณดังกลําวควรจะต๎องเพียงพอส าหรับการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม
และตํอเนื่อง เพื่อรับมือกับผู๎ประกอบการซึ่งมีจ านวนมากราย มีการแขํงขันสูง มีงบประมาณในการโฆษณาสูงและ
ตํอเนื่องตลอดทั้งปีด๎วย 

แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
1. ปรับรูปแบบการด าเนินงาน โดยมุํงเน๎นในการขยายเครือขํายให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาพฤติกรรม

ผู๎บริโภค 

2. เพ่ิมชํองทาง/สื่อใหมํๆ เชํน Social media, Mobile application เป็นต๎น ให๎ผู๎บริโภคเข๎าถึงข๎อมูลได๎
อยํางรวดเร็วและทันเหตุการณ๑ รวมทั้งความถี่ในการประชาสัมพันธ๑ให๎มากยิ่งข้ึน เพ่ือให๎ข๎อมูลเข๎าถึง
กลุํมเป้าหมายได๎มากท่ีสุด 

3. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สุขภาพ และมีทักษะการในการใช๎ Social Media ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สามารถรับผิดชอบและดูแล Social Media มากขึ้น เพ่ือรองรับกับชํองทางที่จะพัฒนาขึ้น
ใหมํ 
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