
รายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 

แผนงานท่ี 3 : พัฒนาดานสาธารณสุข 

ผลผลิตท่ี 1 : ผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบใหมีมาตรฐาน           

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

กิจกรรมท่ีหลัก 1.8 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการการบริการและการ  

ปฏิบัติงานของ อย. 

1. โครงการผลิตและเผยแพรความรูผานเว็บไซต oryor.com (งบลงทุน) 

ในการดําเนินการเผยแพรความรูสูผูบริโภคผานสื่อตาง ๆ การเผยแพรความรูผานเว็บไซต เปน

ชองทางท่ีจะทําใหประชาชนไดรับความรู ขอมูล ขาวสาร ของ อย. ไดอยางตอเนื่องและไดรับขอมูลเก่ียวกับการ

ใชผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง  

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค (กอง พศ.) จึงไดจัดทํา www.oryor.com ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย

เปนคลังขอมูลขนาดใหญดานผลิตภัณฑสุขภาพ สามารถสืบคนและเผยแพรความรูเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพ ท่ีอยูภายใตการดูแลของ อย. โดยนําเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ผสมผสานสาระบันเทิง มีการ

ปรับเปลี่ยนภาษาทางวิชาการนํามาเรียบเรียงใหมใหเปนภาษาท่ีเขาใจงาย นําเสนอพรอมรูปภาพในรูปแบบ

การตูน  แอนิเมชั่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และมีเสียงประกอบ  เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความรู และเขาใจไดงาย

ข้ึน ซ่ึงไดรับความนิยมจากผูบริโภคเขามาใชบริการอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก ดังนั้น การพัฒนาเว็บไซตใหมี

ความทันสมัยตลอดเวลาและเพ่ิมฟงกชั่นการทํางาน จึงมีความจําเปนตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือให

เว็บไซตไดรับความนิยมและเปนประโยชนกับผูใชงานมากข้ึน โดยใชรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจเพ่ือใหเขาถึง

ผูใชงานไดอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากปจจุบันมีการใชผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดวัตถุประสงคอยูจํานวนไมนอย อาจดวยความ

รูเทาไมถึงการณหรือดวยเหตุใดก็ตาม จึงมีแนวคิดในการออกแบบเว็บไซตขอมูลเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพผิดวัตถุประสงค (หรือเรื่องอ่ืนตามท่ี อย.กําหนด) ในรูปแบบ miniweb เพ่ือใหความรูและเกิดประโยชน

แกประชาชน อีกท้ัง จะมีการออกแบบและพัฒนาเมนู E-learning ภายในเว็บไซต www.oryor.com ใหม                 

ในรูปแบบ Responsive รองรับการใชงานทุก Platform มีการตอบสนอง ๒ ทาง ระหวางระบบและผูใชงาน   

มีขอมูลความรูความยาวไมต่ํากวา ๒ นาที จํานวนไมต่ํากวา ๒๐ คลิป โดยจะตองเปนรูปแบบท่ีสามารถเรียกใช

งานไดจาก Oryor smart application และตองสามารถบันทึกสถิติของผูใชงานได ซ่ึงประโยชนดังกลาวจะมี

สวนชวยสนับสนุนการคุมครองผูบริโภคตามวัตถุประสงคของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือให

ประชาชนมีความรู ความสามารถท่ีจะคุมครองตัวเองและครอบครัวในการเลือกซ้ือ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพได

อยางเหมาะสม ปลอดภัย ถูกตองและคุมคา ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้   

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนา ๑ 

 

http://www.oryor.com/


1. อนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา 100% 

2. ดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ e-bidding เรียบรอยแลว คือ บริษัท คีนอายน จํากัด 

3. ออกแบบและพัฒนาเมนู E-learning ในรูปแบบ Responsive รองรับการใชงานทุก 

platform 

4. ออกแบบและพัฒนาสวนเนื้อหาของ E-learning ในรูปแบบท่ีมี Interactive ระหวางระบบ

และผูใชงาน โดยผลิตขอมูลความรูประเภทวีดีโอความยาวไมต่ํากวา ๒ นาที ในจํานวนไมตํ่า

กวา ๒๐ คลิป และจะตองเปนรูปแบบท่ีสามารถเรียกใชงานไดจาก Oryor Smart 

Application 

5. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตขอมูลเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพผิดวัตถุประสงค (หรือ

เรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ี อย. กําหนด) ในรูปแบบ Miniweb 
6. รายงานสถิติผูเขาชมเว็บไซต ณ เดือนมีนาคม 2559 จํานวน 36,863 คน โดยเรียงตามลําดับ  

ดังนี้ Animation, Update, Media, Print Media, Library, Service, Game Land และ E-

Learning ซ่ึงเมนู Animation มียอดการเขาใชงานสูงสุด เนื่องจากในระหวางทางไดมีการ

เปดตัวผานชองทาง Social Media ไปพรอม ๆ กัน ทําใหยอดการเขาชมสูงกวาเมนูอ่ืน ๆ 

ขณะท่ีเดือนกุมภาพันธเพ่ิงไดเริ่มนําระบบ E-Learning เขามา แตยอดการเชาชมสูงสุดยังคง

เปน Animation เชนเดิม 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. เนื่องจากเปนโครงการในหมวดงบลงทุน ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดจางท่ียุงยากกวา บางครั้งเม่ือไมไดหมวดงบ

ลงทุน ก็ตองแปลงงบประมาณจากงบดําเนินการมาเปนงบลงทุน ซ่ึงมีข้ันตอนการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. ตองผานความเห็นชอบจาก CIO ระดับกระทรวง ซ่ึงมีข้ันตอนในการพิจารณาท่ีบางครั้งลาชาและไมมี

กําหนดเวลาท่ีชัดเจน ทําใหวางแผนการทํางานไดยาก 

3. ขอมูลท่ีใชภายใน www.oryor.com บางสวน 3 4เปนของหนวยงานอ่ืน เชน ฐานขอมูลอนุญาตของแตละ

ผลิตภัณฑเปนของกองผลิตภัณฑท่ีดูแลระบบโดยศูนยขอมูลสารสนเทศ ทําใหการปรับปรุงขอมูล 

(ความอัพเดทของขอมูล) การเขาถึงขอมูล และความพรอมของฐานขอมูล อยูนอกเหนือการควบคุม

บางครั้งมีความลาชามาก ทําใหไมสามารถเผยแพรโปรแกรมไดตามท่ีกําหนด 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ของบประมาณในหมวดงบลงทุนตามระเบียบ 

2. จัดทําโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจาก CIO ระดับกระทรวงแตเนิ่นๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในความลาชา 

ผลผลิตท่ี 2 : ผูบริโภคไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัฑณสุขภาพท่ีถูกตอง 

กิจกรรมท่ีหลัก 2.1 ผลิตส่ือองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือเผยแพร 

1. การเผยแพรความรูสูผูบริโภค  

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๒ 

 



โดยมุงใหความรูแกประชาชนผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ บทความ แผนพับ โปสเตอร คูมือ 

จดหมายขาว รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ระบบ Audio text และระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงผูบริโภคสามารถ

เขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็วตลอด ๒๔ ชั่วโมง เปนการติดอาวุธทางปญญาใหกับผูบริโภค สงเสริมให

ประชาชนสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย คุมคา โดยมีรายละเอียดการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ถายทอดความรูผานส่ือมวลชน 

 ผลิตและเผยแพรความรู เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพทางสถานีโทรทัศนและสถานี

วิทยุกระจายเสียง จํานวน 28 เรื่อง 287 ครั้ง ดังนี้ 

• ผลิตและเผยแพรบทวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จํานวน 8 เรื่อง 

8 ครั้ง ไดแก  

1. กินอาหารหนาโรงเรียนอยางปลอดภัย เผยแพรวันท่ี 30 ต.ค. 58 

2. ยาชุดเปนอันตราย...ตายผอนสง เผยแพรวันท่ี 30 ต.ค. 58  

3. หยุด!!เปนเหยื่อเชื่อดื้อยา...ภัยเงียบท่ีคุณมองขาม เผยแพรวันท่ี 22 ธ.ค. 58  

4. ผลิตภัณฑยอมผม...จะใชตองระวัง เผยแพรวันท่ี 23 ธ.ค. 58  

5. นมโรงเรยีนปลอดภัย เด็กไทยแข็งแรง เผยแพรวันท่ี 19 เม.ย. 59 

6. อยาหลงเชื่อโฆษณาสารฉีดสลายไขมัน แผนหยกอางขับสารพิษ จุลชีพอวดอางรักษา

โรคมะเร็ง เผยแพรวันท่ี 29 ก.ค. 59 

7. ภูมิแพอาหารไมใชโรคไกลตัวอีกตอไป เผยแพรวันท่ี 16 พ.ค. 59 

8. สัญลักษณโภชนาการ อีกหนึ่งทางเลือก เพ่ือคนรักสุขภาพ เผยแพรวันท่ี 16 พ.ค. 59 

• ผลิตและเผยแพรสารคดีทางสถานวีิทย ุชุด “ฉุกคิด!!! กอนชีวิตมีภัย” ความยาว 1 นาที 

จํานวน 10 เรื่อง 115 ครั้ง ไดแก 

1. ผิวไหม จากผลิตภัณฑปลอมปน 

2. เบาหวาน ภัยของคนชอบกินหวาน 

3. ลดหวาน มัน เค็ม หางไกลโรคราย 

4. โรคไต จากนิสัยการกิน 

5. ผิวแตกลาย เพราะครีมขาวข้ันเทพ 

6. เด็กดื้อยาปฏิชีวนะ 

7. พิษภัยของสเตียรอยด 

8. ยาชุด ฉุดสุขภาพ 

9. กินยาโปร อันตราย...ดับอนาคต 

10. ผลิตภัณฑเสริมอาหารอางเสริมสมรรถภาพทางเพศ อันตราย ใชไมไดผล 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๓ 

 



 เผยแพรสารคดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ชุด “ฉุกคิด!!! กอนชีวิตมีภัย” ความ

ยาว 1 นาที จํานวน 115 ครั้ง 

- เผยแพรทางสถานีวิทยุ FM 95.0MHz. ลูกทุงมหานครและสถานี Network 

(เครือขาย 53 สถานีท่ัวประเทศ) เวลา 06.40 น. 

- เผยแพรทางสถานีวิทยุ FM 100 (จส.100) เวลา 17.10 น. 

- เผยแพรทางเสียงตามสายของ อย. จํานวน 60 ครั้ง 

• ผลิตและเผยแพรสารคดีทางสถานีโทรทัศน ชุด “ฉุกคิด!!! กอนชีวิตมีภัย” ความยาว 1 

นาที จํานวน 10 เรื่อง 45 ครั้ง ไดแก  

1.  ผิวไหม จากผลิตภัณฑปลอมปน 

2. เบาหวาน ภัยของคนชอบกินหวาน 

3. ลดหวาน มัน เค็ม หางไกลโรคราย 

4. โรคไต จากนิสัยการกิน 

5. ผิวแตกลาย เพราะครีมขาวข้ันเทพ 

6. เด็กดื้อยาปฏิชีวนะ 

7. พิษภัยของสเตียรอยด 

8. ยาชุด ฉุดสุขภาพ 

9. กินยาโปร อันตราย...ดับอนาคต 

10. ผลิตภัณฑเสริมอาหารอางเสริมสมรรถภาพทางเพศ อันตราย ใชไมไดผล 

 เผยแพรสารคดีทางสถานีโทรทัศน ชุด “ฉุกคิด!!! กอนชีวิตมีภัย” ความยาว 1 

นาที จํานวน 165 ครั้ง 

- เผยแพร ในรายการสนามขาว ๗ สี เวลา 7.30-9.30 น. 

- เผยแพร ในรายการมวยไทย ๗ สี เวลา 12.30-14.30 น. 

- เผยแพร ในรายการละครคํ่า ชอง 8 เวลา 19.30-21.50 น. 

- เผยแพร ในรายการนองใหมรายบริสุทธิ์ ชอง 3 เวลา 9.00-9.30 น. 

- เผยแพร ผานทางโทรทัศนภายในของ อย. จํานวน 30 ครั้ง 

- เผยแพร ผานสถานีโทรทัศนเคเบิ้ลทีวี จํานวน ๑๒๐ ครั้ง 

• ผลิตและจัดสง DVD สปอตโทรทัศน ชุด “คิดกอนคลิก” ความยาว 30 วินาที และ138 

วินาที 

- จัดสงไปยังสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 75 แหง 

- จัดสงไปยังเคเบิ้ลทีวี 50 แหง 

• ผลิตและจัดสง DVD สปอตโทรทัศน ชุด “ฉุกคิด!!! กอนชีวิตมีภัย” ความยาว 1 นาที 

จํานวน 10 เรื่อง 
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1. ผิวไหม จากผลิตภัณฑปลอมปน 

2. เบาหวาน ภัยของคนชอบกินหวาน 

3. ลดหวาน มัน เค็ม หางไกลโรคราย 

4. โรคไต จากนิสัยการกิน 

5. ผิวแตกลาย เพราะครีมขาวข้ันเทพ 

6. เด็กดื้อยาปฏิชีวนะ 

7. พิษภัยของสเตียรอยด 

8. ยาชุด ฉุดสุขภาพ 

9. กินยาโปร อันตราย...ดับอนาคต 

10. ผลิตภัณฑเสริมอาหารอางเสริมสมรรถภาพทางเพศ อันตราย ใชไมไดผล 

- จัดสงไปยังสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 75 แหง 

- จัดสงไปยังเคเบิ้ลทีวี 50 แหง 

1.2 ถายทอดความรูผานส่ืออ่ืน 

1.2.1 ผลิตและเผยแพรความรูผาน Social Media ทางเว็บไซต Oryor.com ในเมนู

ตางๆ จํานวน 91 เรื่อง 298 ครั้ง ดังนี้ 

• เมนู Animation จํานวน 13 เรื่อง 17 ครั้ง ไดแก 

 ผลิต Animation จํานวน 13 เรื่อง 

1. ตอน ยาปฏิชีวนะ แยกใหออก 

2. ตอน ยาปฏิชีวนะ กินใหครบตามแพทยสั่ง 

3. ตอน ยาคุม 

4. ตอน แนวทางการใชยารักษาตนเอง 

5. ตอน 4x100 

6. ตอน รวมเกร็ดการกินยา 

7. ตอน ทําอยางไรไมใหถูกมอมยา 

8. ตอน ฉลาก GDA 

9. ตอน เช็คเครื่องสําอาง 

10. ตอน ครีมกันแดด 

11. ตอน คอนแทคเลนส  

12. ตอน อย. มีหนาท่ีอะไร  

13. ตอน mv ขางๆคุณ 

 เผยแพร Animation จํานวน 17 ครั้ง 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๕ 

 



1 “คนรู ฟนาเล” ตอนท่ี 9 คนรูกับยาแผนโบราณครอบจักรวาล 

2 “คนรู ฟนาเล” ตอนท่ี 10 คนรูอยากผอม 

3 “คนรู ฟนาเล” ตอนท่ี 11 คนรูกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

4 “คนรู ฟนาเล” ตอนท่ี 12 คนรูกับยาออนไลน 

5 ตอน ยาปฏิชีวนะ แยกใหออก 

6 ตอน ยาปฏิชีวนะ กินใหครบตามแพทยสั่ง 

7 ตอน ยาคุม 

8 ตอน 4x100 

9 ตอน รวมเกร็ดการกินยา 

10 ตอน ทําอยางไรไมใหถูกมอมยา 

11 ตอน ฉลาก GDA 

12 ตอน ครีมกันแดด 

13 ตอน แนวทางการใชยารักษาตนเอง  

14 ตอน เช็คเครื่องสําอาง 

15 ตอน คอนแทคเลนส  

16 ตอน อย. มีหนาท่ีอะไร 

17 ตอน mv ขางๆ คุณ 

• เมนู New Update จํานวน 119 ครั้ง ไดแก 

1. อย. เผยผลงาน 1 ป ดานเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ตรวจสอบเขมแข็ง 

สรางความม่ันใจ กาวไกลสูสากล 

2. เริ่มแลว รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอรด” ป 2559 เชิดชูสถานประกอบการดี 

จริยธรรมเดน           

3. เตือนระวัง! ผลิตภัณฑ “หลินจือ LING ZHI”ไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยาแผน

โบราณ จาก อย.           

4. ระวัง อันตราย!!! ยาเม็ดสมุนไพรปนจองอวดอางสรรพคุณเกินจริง ระบาดหนัก

ในจังหวัดพะเยา      

5. อย. เรงลงพ้ืนท่ียานเยาวราช เก็บตัวอยางฟองเตาหูหวั่นประชาชนไดรับ

อันตรายจากอาหารไมปลอดภัย            

6. บุกจับครั้งใหญ แหลงขายยาลดน้ําหนักผานทางเฟซบุค อันตรายตอผูบริโภค                  

ยึดของกลางมูลคามหาศาล          

7. อย. เตือน ระวังตกเปนเหยื่อยาท่ีมีสารหนูและปรอทปนเปอน      
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8. อย. รวมกับสถานทูตประเทศนิวซีแลนดประจําประเทศไทย ขับเคลื่อนพัฒนา

หวงโซอาหาร สงเสริมใหเกิดการผลิตท่ียั่งยืน เพ่ิมผลผลิต ลดตนทุน อาหาร

ปลอดภัย          

9. อย. แนะผูบริโภคเลือกซ้ือกะป พรอมเผยมาตรการเฝาระวัง           

10. สบูคลอรีน ไมสามารถทําใหผิวขาวไดอยาหลงเชื่อ ตกเปนเหยื่อคําโฆษณา          

11. อย. รับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป 2558 จากผลงาน“การพัฒนา

ระบบขอมูลดานอาหารและยาสู Oryor Smart Application” 

12. อย. จัดอบรมสัมมนาผูประกอบการ พัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภคดาน

วัตถุอันตราย 

13. อย. จัดทําคูมือโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ หวังทุกฝายท่ีเก่ียวของปฏิบัติให

ถูกตองลดปญหาโฆษณาผิดกฎหมาย 

14. อย. พัฒนาสมุนไพรท่ีใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง สงเสริมการสงออก         

นํารายไดเขาประเทศ ผูบริโภคปลอดภัย 

15. อย. ยืนยันไมเคยอนุญาตนําเขาหรือจําหนายเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum 

Magnetic Resonance Analyzer 

16. คณะกรรมการอาหารแหงชาติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการดาน

อาหาร เพ่ือสุขภาวะท่ีดีของประชาชนทุกชวงวัยสรางความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ของประเทศ 

17. พ.ร.บ. เครื่องสําอาง พ.ศ.2558 สงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยเพ่ิมการ

คุมครองผูบริโภค 

18. อย. พบอีกแลว ลักลอบจําหนายกาแฟลดน้ําหนักใสสารไซบูทรามีน 

19. อย. มุงม่ันพัฒนาระบบการทํางานสูความเปนเลิศลาสุดผานการรับรอง 

มาตรฐาน ISO ตอกย้ําความม่ันใจแกผูบริโภคยิ่งข้ึน  

20. จับแลวหมอเถ่ือน สั่งจายยาแผนโบราณใหผูปวยชาวตางชาติตรวจพบสารหนู

และปรอทเกินมาตรฐานทําใหผูปวยไดรับอันตราย แจงโทษคดีอาญาสูงสุด 

21. อย. กําหนดใหยาใหม ยาชีววัตถุใหม และยาวัคซีนสําหรับมนุษย ตองยื่นคําขอ

ข้ึนทะเบียนตํารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส 

22. อย. ปรับกระบวนการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารผานระบบอิเล็กทรอนิคส นํา

ระบบ E-submission มาใช เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ใหผูประกอบการ เริ่ม

ใหบริการตั้งแตวันท่ี 21 ธ.ค.58 

23. ปงบ 59 เขม อย. รวม กสทช. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินมาตรการเฝา

ระวังและตรวจสอบโฆษณาทางสื่อโทรทัศน โทษรุนแรงข้ึน ผูบริโภคไมตกเปน

เหยื่อ  
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24. ครบรอบ 41 ป อย. เผยยุทธศาสตรคุมครองผูบริโภค พรอมเปดตัวโครงการ 

“ทางเดินมีเรื่องราว ขางฝามีเรื่องเลา”    

25. อย. ติวเขมเทคนิคการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตนมโรงเรียน ปองกันปญหานม

โรงเรียนไมไดคุณภาพ 

26. อย. ลงพ้ืนท่ีตรวจกระเชาปใหมในซุปเปอรมารเก็ตสรางความเชื่อม่ัน ให

ผูบริโภคไดกระเชาท่ีมีคุณภาพ 

27. อย. มุงสงเสริมเครือขาย อย. นอย สวนภูมิภาคและทองถ่ิน เพ่ือการคุมครอง

ผูบริโภคอยางยั่งยืน เตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติ Community Network 

Award 

28. อย. ย้ํา !!! นําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ ตองยื่นขอนําเขาท่ีดานอาหารและยา 

29. อย. พัฒนาศักยภาพ ครูแกนนํา อย. นอย อยางตอเนื่อง เนนสงเสริมการ

ดําเนินงานอยางยั่งยืน 

30. อย. จับมือภาคธุรกิจเครื่องสําอางไทย จัดประชุมคณะกรรมการเครื่องสําอาง

แหงอาเซียนครั้งท่ี 23   

31. ระวัง !! อยาหลงเชื่อตกเปนเหยื่อโฆษณาสมุนไพรสลายไขมัน “มาเมะ” พบ

แสดงฉลากไมถูกตอง เปดเพจแอบอางใชชื่อ กระทรวงสาธารณสุขผานทาง 

Social Media  

32. อย. เผยสถิติการเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ปงบ 58 ยอดปรับกวา 1.9 

ลานบาท พรอมตรวจเขมปงบ 59 ตอ ขอใหผูบริโภควางใจ 

33. อย. รวมกับ สสจ.พัทลุง ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน และรวมประชุม

ใหญสามัญประจําป 2559 ของชมรมรานขายยา จ.พัทลุง   

34. อย. สงเสริมผูประกอบการผลิตถุงยางอนามัย สรางรายไดใหเกษตรกรชาวสวน

ยาง ชวยแกปญหารายไดลดจากสถานการณราคายางตกต่ํา    

35. อย. ขานรับนโยบายรัฐ หนุนผูผลิตเครื่องมือแพทย ใชน้ํายางพาราในประเทศ 

ชวยเกษตรกรสวนยาง   

36. อย. แนะผูบริโภค เลือกซ้ือน้ําปลาราในภาชนะบรรจุปดสนิท ท่ีมีเลขสารบบ

อาหารภายใตเครื่องหมาย อย.  

37. อย. ลงพ้ืนท่ีโรงเรียนอุตรดิตถ เปดงานมหกรรม อย. นอย จ.อุตรดิตถ ป’59 

พรอมเยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน อย. นอย  

38. อย. ดึงธรรมะบําบัด พุงเปานักเรียน ม.ปลาย “กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด”

ตานภัยยาโปร   

39. อย. ย้ํา!!! สารฉีดสลายไขมัน ไมเคยไดรับการข้ึนทะเบียนตํารับยา เตือนหญิง

สาว อยาหลงเชื่อคําโฆษณา อาจไดรับอันตรายถึงตายได   
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40. อย. เผย สถิติการจับกุมและดําเนินคดีดานผลิตภัณฑสุขภาพ ปงบ 58  

41. เตือนภัย !! ผลิตภัณฑ “แผนหยกใหความรอน” ไมสามารถทําใหโรคหายขาด

ได อยาหลงเชื่อโฆษณาอวดอางเกินจริง 

42. อย. รวมกับ บก.ปคบ. บุกทลายสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑอาหารผิดกฎหมาย 

ยานบางพลัด อางสรรพคุณลดน้ําหนัก ทําใหผิวขาว  

43. อย. เรงแกปญหาเชื้อดื้อยา ขยายเวลารับฟงความคิดเห็น มาตรการควบคุมยา

ตานจุลชีพ ครอบคลุมทุกมิติมากข้ึน  

44. อย. รวมกับ สสจ. ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมชมดานศุลกากรจังหวัดกาญจนบุรี พรอมหารือ

แนวทางพัฒนางานดานอาหารและยารวมกับกรมศุลกากร 

45. อย. หนุนเยาวชนชาติ คิดดี ลด ละ เลิก การใชยาในทางท่ีผิด รุกสงทายจัด

กิจกรรมภายใตธีม “กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด” สรางภูมิคุมกันใหนักเรียน

ไทย พลังอนาคตของชาติ 

46. อย. หนุนเยาวชนชาติ คิดดี ลด ละ เลิก การใชยาในทางท่ีผิด รุกตอเนื่องจัด

กิจกรรมภายใตธีม “กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด” สรางภูมิคุมกันใหนักเรียน

ไทย พลังอนาคตของชาติ  

47. อย. เฝาระวัง “ผักสลัด” นําเขาจากออสเตรเลีย ดานอาหารและยาตรวจเขม 

ขอใหผูบริโภควางใจ แนะลางผักใหสะอาดกอนบริโภคทุกครั้ง  

48. อย. รณรงค “กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด” เนนนักเรียน ม.ปลาย ตานภัยยา

โปร ดึงศิลปนมีชื่อเสียงรวมรณรงค  

49. อย. เผย มีการปรับหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนตํารับยาเพ่ือการสงออกเทานั้น

และยาใหมแลว ตั้งแตปลายป 58 ลดข้ันตอน สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 

50. ภาพขาวกิจกรรมงานรณรงคโครงการชั่งใจกอนใชยา “ กระตุกตอมคิด กอนใช

ยาผิด ” ณ โรงเรียนมัธยมบานบางกะป  

51. อย. เชิญชวนนิสิต นักศึกษาคนรุนใหม ไฟแรง สมัครเขารวมโครงการ            

“จิตอาสาสรางสรรค อย.สรางเสริม” หวังชวยชุมชนแกไขปญหาผลิตภัณฑ

สุขภาพในพ้ืนท่ี 

52. เตือนอยาหลงเชื่อโฆษณาจุลชีพ อวดสรรพคุณกําจัดเซลลมะเร็ง  

53. อย. สงเสริมการผลิตอาหารและเครื่องสําอางจากวัตถุดิบในทองถ่ิน สราง

รายไดใหชุมชน พรอมยกระดับผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพรไทยใหได

ตราสัญลักษณ FDA THAI HERB 

54. อย. กาวสู เวทีนานาชาติ ยื่นใบสมัครขอเขาเปนสมาชิก PIC/S ผาน 

Accession procedure  
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55. อย. แจง อุปกรณการสักเพ่ือความสวยงาม หรือเพ่ือจารีตประเพณีทางศาสนา 

ไมเขาขายเปนเครื่องมือแพทย ควรเลือกสถานท่ีใหบริการอยางระมัดระวัง 

56. อย. จัดประชุมวิชาการใหญประจําป ’59 เนน! เรื่อง “นวัตกรรมผลิตภัณฑ

สุขภาพไทยสูความปลอดภัยกาวไกลอยางยั่งยืน” 

57. เตือนภัยแอบอางชื่อ อย. ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา  

58. เผยโฉมเยาวชนตัวอยาง 15 ทีม ผานเขารอบ โครงการ “จิตอาสาสรางสรรค 

อย.สรางเสริม” 

59. ภาพขาวกิจกรรม CSR ชวยเหลือชุมชนและสังคมปท่ี 3 ณ หองเรียนพิเศษ

บานใหมพัฒนา โรงเรียนสาขาโรงเรียนบานดอยชาง ต.วาวี อ.แมสรวย จ.

เชียงราย  

60. อย. เปดมิติใหม รับ AEC แถลงผลสําเร็จใหความรูแรงงานตางดาว เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพ จากกิจกรรม “อะมะฉลาดใช อะโกฉลาดซ้ือ” 

61. อย. เปดตัว Oryor Smart Application V.3 ปลดล็อคระบบ ดูแลสุขภาพ 3 

มิติ   

62. อย. ชี้แจงขอเท็จจริงกรณีแปงฝุนโรยตัว แนะผูบริโภคใชถูกวิธีเพ่ือความ

ปลอดภัย 

63. เผยชื่อ 51 สถานประกอบการดีเดน รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2559 

64. สปป. ลาว รุดศึกษาดูงาน อย. ไทย ท้ังงานดานอาหารและยา และการควบคุม

ความปลอดภัยดานอาหาร เพ่ิมประสิทธิภาพ การดูแลความปลอดภัยดาน

อาหารใหแกผูบริโภคในภูมิภาคอาเซียน  

65. อย. แนะจัดชุดสังฆทานถวายพระวันมาฆบูชา ไมควรนําผลิตภัณฑอาหารใส

รวมกับผลิตภัณฑอ่ืน อาจเกิดการปนเปอน อันตราย!  

66. อย. สงเสริมผูประกอบการ สมัครใช “สัญลักษณโภชนาการ” เปนเครื่องมือ

เพ่ือผูบริโภคใชตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารท่ีดีตอสุขภาพ ลดบริโภค หวาน มัน 

เค็ม 

67. โคงสุดทาย !! พลังเยาวชนสรางสรรคผลงานผานเขารอบ 5 ทีม โครงการ    

“จิตอาสาสรางสรรค อย.สรางเสริม” 

68. อย. เตือน ระวังการบริโภค น้ําดื่ม น้ําแข็ง และไอศกรีม ชวงหนารอนเพราะ

เสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรียไดงาย  

69. ภาพขาวกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาสรางสรรค อย.สรางเสริม”   

70. อย. สานตอเจตนารมณนโยบายรัฐบาล เรงสงเสริมผลงานใหมๆ ดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม 

71. เตือนซํ้า!! อยาหลงเชื่อผูอางชื่อ อย. ทําหนังสือครบรอบ 42 ป 
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72. อย.เผยหามขายยาผานเว็บไซต ผูขายมีความผิด ผูบริโภคมีความเสี่ยง 

73. อย. เผยมีการเฝาระวังและตรวจสอบไสกรอกอยางเขมงวด ขอผูบริโภควางใจ 

74. อย. แจง มีการเฝาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักผลไมตอเนื่อง 

75. อย.แนะการใช “ครีมกันแดด” อยางถูกวิธี ปองกันภัยแสงแดดทําผิวแสบไหม 

76. อย. ขานรับนโยบายกวาดลางโรคโปลิโอ เรียกเก็บคืนวัคซีนโปลิโอ Trivalent 

OPV สงเตรียมพรอมเผาทําลาย 

77. อย. แนะวิธีเลือกซ้ือและใชผลิตภัณฑเช็ดกระจก 

78. อย. เผยกรณีขาวกัญชารักษาโรคมะเร็ง 

79. อย. เตือนภัย ! ยาลดอวน ระเบิดพุง สลายไขมัน อันตรายถึงชีวิต 

80. อย. ปรับปรุงการพิจารณาอนุญาตอาหาร รองรับการขยายตัวภาคธุรกิจ และ

สนับสนุนการสงออก 

81. ขยายผลตรวจจับยาลดความอวน ยึดของกลางมูลคามหาศาล 

82. สธ.รวมทุกภาคสวนจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับชาติ แกไขวิกฤติการณปญหา

เชื้อดื้อยา 

83. อย. เตือน ซ้ือเครื่องสําอางออนไลน ระวัง!!! โฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริง 

โปรดใชวิจารณญาณในการเลือกซ้ือ 

84. สธ. “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไมปลอดภัย”ตลอดหวงโซ 

85. ภาพขาวสุดยอดจิตอาสาดีเดน 

86. สธ. เผยผลปราบหนักผลิตภัณฑลดความอวน 18 ราย 19 ลาน เตือนผูบริโภค

อันตรายถึงชีวิต 

87. อย.เผย อยาหลงเชื่อมิจฉาชีพ อางเปนเจาหนาท่ี อย. รีดไถเงิน 

88. อย. ลุยรวมกับ บก.ปคบ และ สสจ.ชลบุรี บุกจับ “แหลงผลิต/จําหนาย ยาลด

ความอวนผิดกฎหมาย ทําใหเด็กเสียชีวิต” ยึดของกลางมหาศาล มูลคากวา 

11 ลานบาท 

89. อย. เผยผลเฟนหาสุดยอดจิตอาสาดีเดน พรอมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 

โครงการ “จิตอาสาสรางสรรค อย. สรางเสริม” 

90. อย. เตือนภัยยาลดความอวน คราชีวิต 

91. ดาน อย. เขม! สกัดผลิตภัณฑสุขภาพลักลอบนําเขา ย้ํา! ตองขออนุญาตและ

ศึกษารายละเอียดกอนนําเขา 

92. อย. แนะผูบริโภค เลือกทานปลาดิบอยางระวัง ปองกันอันตรายตอสุขภาพ 

93. ย้ํา!! อย. ไมอนุญาตใหนําเขาลูกกลิ้งนวดหนา (Derma Roller) เพราะยังไมมี

ผลวิจัยรองรับ เสี่ยงติดเชื้อหรือเสียโฉมได 
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94. มิติใหมทางเลือกเพ่ือสุขภาพ ประกาศฯ ใช “สัญลักษณโภชนาการ (Healthier 

Logo)” แลวภาคเอกชนขานรับนโยบาย พรอมปรับสูตรอาหาร หวังให

ผูบริโภคสุขภาพดี 

95. อย. ผนึกกําลังคณะทํางานภาคประชาชน รวมเผยแพรความรูผลิตภัณฑ

สุขภาพ สูภัยโรคไมติดตอเรื้อรัง 

96. อย. เฝาระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวอยางเขมขน ลงพ้ืนท่ี

พรอมดําเนินการกับผูกระทําผิด 

97. สุดยอด อย. ไทย ผานการรับรองเปนสมาชิกองคกร PIC/S ลําดับท่ี 49 แลว มี

ผลตั้งแต 1 ส.ค. 59 นี้ 

98. อย. เผย ตรวจพิสูจนยาเสพติดกอนนําไปเผา กวา 5 ตัน 

99. อย. เชิงรุก สรางเครือขาย อย. แฟนคลับ จากโครงการ “On Tour for Oryor 

Fan” ดึงเยาวชนไทย รวมเปนสวนหนึ่งในงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

100. สธ. เผย คาใชจายดานยาสูง ศักยภาพการผลิตต่ํา รองนายกสั่งการกระทรวง

ท่ีเก่ียวของ เรงจัดทําแผนพัฒนาบัญชียามุงเปา 

101. อย. เผย การตรวจสอบผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีอาจเปนสาเหตุสาวตรังดับ

เตือนผูบริโภค ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชยารักษาโรค อยาหลงเชื่อเด็ดขาด 

102. อย. เผยเผายาเสพติด กวา 5 พันกิโลกรัม มูลคากวาหม่ืนลานบาท 

103. อย. รับจดแจงเครื่องสําอางดวยระบบอัตโนมัติ สะดวก งาย ไมจํากัดจํานวน 

ประมวลผลทันทีรวมพลเจาหนาท่ีผูดูแลเครื่องสําอางท่ัวประเทศ เนนย้ําทิศ

ทางการพัฒนา ขานรับพระราชบัญญัติเครื่องสําอางฉบับใหม 

104. อย. จับมือ สวทช. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องมือ

แพทยไทย เพ่ิมขีดความสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจ รับ AEC 

105. อย. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย วางยุทธศาสตรใหไปสูประเทศไทย 4.0 

106. สธ. ออกประกาศ เพ่ิมชนิดอาหารท่ีตองแสดงฉลากโภชนาการและฉลาก 

GDA 

107. อย. จับมือ จุฬาฯ และ Thai PBS รวมกันเผยแพรความรูผลิตภัณฑสุขภาพ

ผานสื่อเสริมความเขมแข็งแกผูบริโภค 

108. ย้ําเตือนซํ้า !! อย.ไมอนุญาตใหนําเขา ผลิต ขาย อุปกรณรักษาสิวดวยตนเอง 

(Re-Skin Derma Stamp) ทําใหเสียโฉมได 

109. อย. มอบโลรางวัลเชิดชูเกียรติ “อย. นอย Community Network Award” 

หนุนเครือขายรวมพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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110. อย. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการสารเคมี โชวผลงานเดนใหกับ

ประเทศไทย จัดทํา “ทําเนียบขอมูลสารเคมีแหงชาติฉบับแรกแลว” เตรียม

ความพรอมการจัดการสารเคมีอยางเปนระบบ ชาวไทยมีสุขภาพดี 

สิ่งแวดลอมปลอดภัย 

111. อย.เตือนอยาหลงเชื่อและแชรโฆษณาเครื่องสําอางท่ีเปนเท็จ 

112. อย. ย้ํายังไมมีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด 

113. อย.ย้ํา ตออายุใบอนุญาตยา ยาเสพติดใหโทษฯ และวัตถุออกฤทธิ์ฯ กอนสิ้น

อายุ หากพนกําหนดไมสามารถตออายุได 

114. .อย. ปรับเกณฑการวิจัยยาทางคลินิกใหรวดเร็วข้ึน หนุนอุตสาหกรรมยาไทย 

115. อย.ชวนผูประกอบการเรงสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ ชูนโยบายรัฐ

พัฒนางานวิจัย มุงเขาสู Thailand 4.0 

116. อย. ประกาศผลรางวัล สุดยอดนักสรางสรรคสื่อ Infographic “พลัง

สรางสรรค สงเสริมคนไทยสุขภาพดี” 

117. สธ. เปดตัวสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” 

ตานโรค NCDs เผยโฉมผลิตภัณฑอาหารท่ีผานการรับรอง เชิญผูบริโภคเลือก

ซ้ือ 

118. อย. ยุค 4.0 กาวล้ํา คิดคนนวัตกรรมสื่อการสอน ดวยเทคโนโลยี AR เพ่ิมการ

เรียนรู ปลูกฝงเยาวชน บริโภคอาหารปลอดภัย 

119. อย.หนุน SMEs ไทย ยกระดับมาตรฐาน เพ่ิมขีดการแขงขัน กระตุน

เศรษฐกิจชาติ 

• เมนู Library จํานวน 17 ครั้ง ไดแก 

 อย. Report จํานวน 12 ครั้ง ไดแก 

1. ประจําเดือน กันยายน 2558 

2. ประจําเดือน ตุลาคม 2558 

3. ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558 

4. ประจําเดือน ธันวาคม 2558 

5. ประจําเดือน มกราคม 2559 

6. ประจําเดือน กุมภาพันธ 2559 

7. ประจําเดือน มีนาคม 2559 

8. ประจําเดือน เมษายน 2559 

9. ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

10. ประจําเดือน มิถุนายน 2559 
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11. ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

12. ประจําเดือน สิงหาคม 2559 

 อย. Trade Insight จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 

1. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 8 ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557 

2. ปท่ี 4 ฉบับท่ี 9 ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2558 

 อย. Health Book จํานวน 1 ครั้ง ไดแก 

1. คูมือ Primary GMP อยากได...ไมยาก ...ฟรีคาธรรมเนียม34  

 งานวิจัย จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 

1. โครงการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของผูบริโภคที่

มีผลตอภาวะสุขภาพ การลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลของ

บุคคล และการประหยัดงบประมาณการ รักษาพยาบาลจากภาครัฐ 

2. โครงการวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพ ของผูบริโภคในปจจุบัน 

• เมนู Media จํานวน 22 ครั้ง ดังนี้ 

 สปอตโทรทัศน จํานวน 2 ครั้ง ไดแก  

1. สปอตโทรทัศน "คิดกอนคลิก" ความยาว 2 นาที34 

2. สปอตโทรทัศนเพ่ือใหผูบริโภครูเทาทันการโฆษณา "คิดกอนคลิก" ความยาว 

30 วินาที34 

 สารคดีโทรทัศน จํานวน 10 ครั้ง ไดแก  

- สารคดีสั้นทางโทรทัศน ชุด ฉุกคิดกอนชีวิตมีภัย  

1. ตอนท่ี 1 เรื่อง ผิวไหมจากผลิตภัณฑปลอมปน 

2. ตอนท่ี 2 เรื่อง เบาหวาน ภัยของคนชอบกินหวาน 

3. ตอนท่ี 3 เรื่อง ลด หวาน มันเค็ม หางไกลโรคราย 

4. ตอนท่ี 4 เรื่อง โรคไตจากนิสัยการกิน 

5. ตอนท่ี 5 เรื่อง ผิวแตกลาย เพราะครีมขาวข้ันเทพ 

6. ตอนท่ี 6 เรื่อง เด็กดื้อยาปฏิชีวนะ 

7. ตอนท่ี 7 เรื่อง พิษภัยของสเตียรอยด 

8. ตอนท่ี 8 เรื่อง ยาชุด ฉุดสุขภาพ 

9. ตอนท่ี 9 เรื่อง กินยาโปรฯ อันตรายดับอนาคต 

10. ตอนท่ี 10 เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อางเสริมสมรรถภาพทางเพศ 
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 สารคดีวิทยุ ชุด จํานวน 10 ครั้ง ไดแก  

- สารคดีสั้นทางวิทยุ ชุด ฉุกคิดกอนชีวิตมีภัย 

1. ตอนท่ี 1 เรื่อง ผิวไหมจากผลิตภัณฑปลอมปน 

2. ตอนท่ี 2 เรื่อง เบาหวาน ภัยของคนชอบกินหวาน 

3. ตอนท่ี 3 เรื่อง ลด หวาน มันเค็ม หางไกลโรคราย 

4. ตอนท่ี 4 เรื่อง โรคไตจากนิสัยการกิน 

5. ตอนท่ี 5 เรื่อง ผิวแตกลาย เพราะครีมขาวข้ันเทพ 

6. ตอนท่ี 6 เรื่อง เด็กดื้อยาปฏิชีวนะ 

7. ตอนท่ี 7 เรื่อง พิษภัยของสเตียรอยด 

8. ตอนท่ี 8 เรื่อง ยาชุด ฉุดสุขภาพ 

9. ตอนท่ี 9 เรื่อง กินยาโปรฯ อันตรายดับอนาคต 

10. ตอนท่ี 10 เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อางเสริมสมรรถภาพทางเพศ 

• เมนู Print Media จํานวน 78 เรื่อง 123 ครั้ง ไดแก 

 แผนพับ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 

1. ผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฏหมาย อันตรายอยาซ้ือ อยาใช34  

2. คิดกอนเชื่อ โฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

 Infographic จํานวน 32 เรื่อง 109 ครัง้ ไดแก 

- ผลิต Infographic จํานวน 32 เรื่อง ไดแก 

1. คําแนะนําในการใชผลิตภัณฑกําจัดแมลงและสัตวอ่ืน 

2. โทษของการกินไขสุก ๆ  

3. คําแนะนําในการใชยาเหน็บทวารหนัก  

4. แนฟทาลีน "ลูกเหม็น"  

5. กินงายๆ หางไกลความอวน 

6. เคล็ดลับซ้ือยาใหปลอดภัย  

7. การใชกระบอกฉีดยา ในการปอนยาเด็กเล็ก 

8. เพ่ิมความอรอยแตไมดีตอสุขภาพ 

9. แพยา กับ ผลขางเคียงของยา คนละอยางกันนะ  

10. วิธีการผสมน้ําลงในยาน้ําเชื่อมชนิดผงแหง  

11. ยาฆาเชื้อ (ยาปฏิชีวนะ) กินยังไงไมใหดื้อยา  

12. แพยากับผลขางเคียงของยาคนละอยางกันนะ34 

13. ยาฆาเชื้อ (ยาปฏิชีวนะ) กินยังไงไมใหดื้อยา34 
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14. วิธีการผสมน้ําลงในยาน้ําเชื่อมชนิดผงแหง34 

15. ตรุษจีนกับอาหารไหวเจา34 

16. อย.ชี้แจงขอเท็จจริงกรณีแปงฝุนโรยตัว 

17. ยาคุมฉุกเฉิน 

18. ยาคุมกินยังไง 

19. สังเกตอยางไร รานยาไหนเปนรานยาคุณภาพ (ดานการบริการทางเภสัช

กรรม) 

20. สังเกตอยางไร รานยาไหนเปนรานยาคุณภาพ (ดานการบริการจัดการ) 

21. สังเกตอยางไร รานยาไหนเปนรานยาคุณภาพ (ดานสถานท่ีและอุปกรณ) 

22. เลือกซ้ือขนมแบบ ฉฉฉ 

23. มหาหิงคุ 

24. ผลิตภัณฑถ่ัวเหลืองกับสตรีวัยทอง 

25. เค็มนอยโรคนอย กินเค็มมากเกินไปอาจเปนสาเหตุ... 

26. ระวัง ! ผลิตภัณฑอาหาร - เสริมอาหาร ลักลอบใสยา ซิลเดนาฟล และ ไซ 

บูทรามีน 

27. เลือกรับประทานอาหารกระปองงายๆปลอดภัย 

28. ฉลาดเลือกซ้ือของจัดชุดสังฆทาน 

29. หนารอน กลิ่นตัวก็มา 

30. ลดอวนฉับไว ผอมเร็ว ตายเร็ว 

31. ผลเสียจากยาชุดลดความอวน 

32. เลือกกินใหถูกตอง ถูกใจหางไกล E.coli 

- เผยแพร Infographic จํานวน 109 ครั้ง ไดแก 

1. การรับประทาน คาเฟอีนพรอมยาคุม  

2. ครีมเถ่ือน หนาไมใส อาจไดสิวสเตียรอยดมาเปนของแถม  

3. อยากรูเครื่องสําอาง จริงหรือม่ัว 

4. คําแนะนําในการใชผลิตภัณฑกําจัดแมลงและสัตวอ่ืน  

5. โทษของการกินไขสุก ๆ  

6. คําแนะนําในการใชยาเหน็บทวารหนัก  

7. แนฟทาลีน "ลูกเหม็น"  

8. กินงายๆ หางไกลความอวน 

9. เคล็ดลับซ้ือยาใหปลอดภัย  

10. การใชกระบอกฉีดยา ในการปอนยาเด็กเล็ก 

11. เพ่ิมความอรอยแตไมดีตอสุขภาพ 
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12. แพยากับผลขางเคียงของยาคนละอยางกันนะ34 

13. ยาฆาเชื้อ (ยาปฏิชีวนะ) กินยังไงไมใหดื้อยา34 

14. วิธีการผสมน้ําลงในยาน้ําเชื่อมชนิดผงแหง 

15. ตรุษจีนกับอาหารไหวเจา34 

16. การใชถุงยางอนามัย34 

17. อย.ชี้แจงขอเท็จจริงกรณีแปงฝุนโรยตัว 

18. 1เคล็ดลับ สรางผิวขาวใส  

19. 1เคล็ดลับ 5 วิธี ผอมอยางยั่งยืน  

20. 1คุณกําลังตกเปนเหยื่อ !! โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเหลานี้หรือไม ?  

21. 1วิธีงาย ๆ ปลอดภัยจากผลิตภัณฑสุขภาพ "ลวงโลก"  

22. 1มาดูกัน...โฆษณาแบบไหน อย.ไมอนุญาต  

23. 1ไขขอของใจ ? เครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ (2)  

24. 1ไขขอของใจ ? เครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ (1)  

25. 1อยากรู !! เครื่องสําอาง/อาหารเสริม จริง! หรือม่ัว!  

26. Oryor Smart Application V.2 

27. 1อย.ยอมาจากอะไร ?  

28. 1รองเรียนกับ อย. ตองใชชองทางไหน  

29. 1บทบาทหนาท่ี อย. เปนอยางไร ?  

30. 1อย.ควอลิตี้ อวอรดรางวัลสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

31. 1วิธีการใชผลิตภัณฑฉีดพนกําจัดยุงและแมลงในบานเรือน  

32. 1รวดเร็ว...โปรงใส...ปลอดภัย...ไดคุณภาพ อย.ทําเพ่ือคุณผลิตภัณฑวัตถุ

อันตรายท่ีใชในบานเรือน  

33. 1มารูจัก ผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค 

34. 1อยาหลงเชื่ออุปกรณบําบัดดวยกระแสไฟฟาสถิต อางรักษาสารพัดโรค 

35. 1ใสใจสักนิด เม่ือคิดใชคอนแทคเลนส  

36. 1อันตราย!!! จากลวดดัดฟนแฟชั่น  

37. 1อยาเชื่อชุดชั้นในอวดอาง ลดอวนและรักษาโรค  

38. 1สวยอยางฉลาด !! แคอานฉลากเครื่องสําอาง  

39. 1สารทําหนาพัง...ในครีมหนาขาว สารหามใช ท่ีมักลักลอบใสในเครื่องสําอาง 

40. 1ครีมเถ่ือน หนาไมใส อาจไดสิวสเตียรอยดมาเปนของแถม  

41. 1เรื่องนารูเก่ียวกับ...ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด 

42. 1เปลี่ยนสีผมอยางไรจึงจะปลอดภัย  

43. 1เครื่องสําอาง...เลือกผิดชีวิตเสี่ยง  
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44. 1เตือนภัยยาโปร  

45. 1รวดเร็ว โปรงใส ปลอดภัย ไดคุณภาพ อย.ทําเพ่ือคุณ  

46. 1สุขเทียม เสี่ยงอันตราย !!  

47. 1กลูตาไธโอน...ชวยผิวขาวยังจะเชื่ออีกหรือ !!  

48. 1ยาชุด ซ้ืองาย ใชสะดวก อันตรายครอบจักรวาล  

49. 1ยาฆาเชื้อ (ยาปฏิชีวนะ) กินยังไงไมใหดื้อยา  

50. 1รูภัยราย...ยาปฏิชีวนะ  

51. 1ยาปฏิชีวนะ ความเชื่อผิด ๆ ท่ีตองคิดใหม  

52. 1ไมเกรนปฏิบัติตนเพ่ือลดความถ่ีและปองกันการเกิด  

53. 1การรับประทานกาเฟอีนพรอมยาคุม  

54. 1กินยาคุมแลว ทําไมยังทองได  

55. 1ข้ันตอนการใชยาหยอดตา 

56. 1แอสไพริน ยาธรรมดา...ท่ีไมธรรมดา หากใชตองระวัง !!  

57. 1ยาคุมฉุกเฉินอันตราย !  

58. 1ทําอยางไรไมใหถูกมอมยา  

59. 1ยาพาราเซตามอลใชถูกวิธีชีวีปลอดภัย  

60. 1ซ้ือยาผานเน็ตอันตรายไดไมคุมเสีย 

61. Drug interaction การกินพาราเซตามอลรวมกับเครื่องดื่มท่ีผสม

แอลกอฮอล 

62. 1อาการแพยาเกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิตานทานของรางกาย  

63. 1น้ําตาเทียม หากครบกําหนดอายุการใชงาน ควรท้ิงทันทีไมวาจะใชหมด

หรือไมก็ตาม  

64. 1ยาหยอดตาตองเก็บในตูเย็นม้ัย ?  

65. 1อยา !! กินยาผสมน้ําอัดลม  

66. 1ไมควร !! แบงยาเราใหคนอ่ืนกิน และไมควรกินยาท่ีคนอ่ืนแบงใหเรา  

67. 1ทองเสียตองจิบเกลือแรสําหรับทองเสีย หาม!! จิบเกลือแรสําหรับออกกําลัง

กายเด็ดขาด!! 

68. 1เรื่องดี ๆ ...จาก อย. คุณทราบหรือไม ?  

69. 1เรื่องดี ๆ จาก อย.  

70. 1ยาลูกกลอนท่ีไมมีเลขทะเบียนตํารับยาอันตรายท่ีคาดไมถึง!!  

71. 1รวดเร็ว...โปรงใส...ปลอดภัย...ไดคุณภาพ อย.ทําเพ่ือคุณ  

72. 1โฆษณากับเรื่องจริง ไมใชสิ่งเดียวกัน...  

73. Primary GMP...อยากไดไมยาก  
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74. 1น้ํามันทอดซํ้าอันตราย  

75. 1หนอไมปบ...กินใหอรอย ปลอดภัย  

76. 13 เคล็ดลับ หลีกเลี่ยงอันตรายจากสารกันรา  

77. 14วิธีเลี่ยงสารอันตรายฟอรมาลิน  

78. 1สัญญาณบอกอันตรายรับสารบอแรกซปริมาณสูง  

79. 14 วิธีเลือกเนื้อหมูปลอดสารเรงเนื้อแดง  

80. 1เด็กไทยตองไมติดหวานเกิดโทษ โรคถามหา!!  

81. 1รูกอนอวน! หวานมันเค็มแคไหน?  

82. 1ลดหวาน ลดโรค  

83. 1ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยหางไกลโรค  

84. 1ความดันโลหิตสูง ทําไม ? ตองลดเค็ม !  

85. 1ขอควรปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ปองกันอาหารจากเชื้อจุลินทรีย  

86. 15 วิธีลางผัก "ลดสารฆาแมลง"  

87. 1วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

88. 1ลักษณะ 8 ประการอาหารกระปองท่ีไมควรบริโภค  

89. 1ภาวะผิดปกติจากการขาดสารไอโอดีน  

90. 1ใสบาตร ถวายสังฆทานอยางไรจึงจะไดบุญ  

91. 1กระเชาปใหม ดูอยางไรใหปลอดภัย  

92. 1"อกฟู รูฟต" คุมหรือท่ีจะเสี่ยง ?  

93. 1คุณจะเสี่ยงไหม? ผลิตภัณฑเสริมอาหารข้ีอวดท่ีจะทําใหรางกายคุณพัง 

94. เลือกซ้ือขนมแบบ ฉฉฉ 

95. มหาหิงคุ 

96. ผลิตภัณฑถ่ัวเหลืองกับสตรีวัยทอง 

97. เค็มนอยโรคนอย กินเค็มมากเกินไปอาจเปนสาเหตุ... 

98. ระวัง ! ผลิตภัณฑอาหาร - เสริมอาหาร ลักลอบใสยา ซิลเดนาฟล และ ไซ 

บูทรามีน 

99. ยาคุมฉุกเฉิน 

100. ยาคุมกินยังไง 

101. สังเกตอยางไร รานยาไหนเปนรานยาคุณภาพ (ดานการบริการทางเภสัช

กรรม) 

102. สังเกตอยางไร รานยาไหนเปนรานยาคุณภาพ (ดานการบริการจัดการ) 

103. สังเกตอยางไร รานยาไหนเปนรานยาคุณภาพ (ดานสถานท่ีและอุปกรณ) 

104. เลือกรับประทานอาหารกระปองงายๆปลอดภัย 
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105. ฉลาดเลือกซ้ือของจัดชุดสังฆทาน 

106. หนารอน กลิ่นตัวก็มา 

107. ลดอวนฉับไว ผอมเร็ว ตายเร็ว 

108. ผลเสียจากยาชุดลดความอวน 

109. เลือกกินใหถูกตอง ถูกใจหางไกล E.coli 

 คําคมสุขภาพกับ อย. จํานวน 22 เรื่อง 12 ครั้ง ไดแก 

- ผลิต จํานวน 22 เรื่อง ไดแก 

1. ทองเสีย จิบเกลือแรสําหรับคนทองเสีย อยา... จิบเกลือแรสําหรับนักกีฬา 

2. อันตราย ผงชูรส กินมากยิ่งกระตุนไมเกรน 

3. ไขมันดี  HDL คืออะไร 

4. อันตราย!!! หามใชยาไมเกรนรวมกับยาความดันบางตัว 

5. ฟอรมาลิน ในอาหารสงผลเสียตอรางกายอยางไร? 

6. อันตรายน้ําแข็งแหง ท่ีคาดไมถึง 

7. วิธีการผสมน้ําลงใน ยาน้ําเชื่อมชนิดผงแหง 

8. คําแนะนําการใชผลิตภัณฑกําจัดแมลงและสัตวอ่ืน 

9. 6 วัคซีนพ้ืนฐาน สําหรับเด็ก 

10. แพยา คุณแนใจไดอยางไร 

11. ปวดทองจากกรดเกินท่ีกระเพาะอาหาร  

12. ผลิตภัณฑถ่ัวเหลือง กับสตรีวัยทอง 

13. ผลิตภัณฑถ่ัวเหลือง กับสตรีวัยทอง  

14. ปวดทองจากกรดเกินท่ีกระเพาะอาหาร 

15. เค็มนอย=โรคนอย 

16. เลือกซ้ือขนมแบบ ฉฉฉ 

17. ระวัง! อันตรายผลิตภัณฑเสริมอาหาร - เครื่องดื่มสําเร็จรูป ลักลอบใสยา 

18. ทองผูก ! ทําไงดี 

19. "ไข" ของดีมีประโยชน 

20. เลือกซ้ือขนมอยางฉลาด ใชหลัก 3 ฉ 

21. สังเกตหมูใหดี ไมง้ันเจอ "วาลบูทามอล" (สารเรงเนื้อแดง) 

22. ไมอวนแน ถา...อ่ิมแลวหยุด  

- เผยแพร จํานวน 12 ครั้ง ไดแก 

1. อันตรายจากน้ําแข็งแหง ท่ีคาดไมถึง  

2. คําแนะนํา...การใชผลิตภัณฑกําจัดแมลง  

3. ฟอรมาลิน ในอาหารสงผลเสียตอรางกายอยางไร? 
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4. แพยา คุณแนใจไดอยางไร  

5. ทองเสีย จิบเกลือแรสําหรับคนทองเสีย อยา... จิบเกลือแรสําหรับนักกีฬา  

6. ไขมันดี HDL คืออะไร 

7. ระวัง! อันตรายผลิตภัณฑเสริมอาหาร - เครื่องดื่มสําเร็จรูป ลักลอบใสยา 

8. ทองผูก ! ทําไงดี 

9. "ไข" ของดีมีประโยชน 

10. เลือกซ้ือขนมอยางฉลาด ใชหลัก 3 ฉ 

11. สังเกตหมูใหดี ไมง้ันเจอ "วาลบูทามอล" (สารเรงเนื้อแดง) 

12. ไมอวนแน ถา...อ่ิมแลวหยุด  

 ฮาเฮเรื่องสุขภาพ By Gapzy Gapza จํานวน 18 เรื่อง ไดแก 

- ผลิต จํานวน 18 เรื่อง ไดแก 

1. “วันหมดอายุ” กับ “ควรบริโภคกอน” ไมเหมือนกันนะ รูหรือเปลา 

2. ยาหยอดตา จําเปนตองเก็บในตูเย็นไหม 

3. ครีมกันแดดท่ีดีตองมีท้ัง SPF และ PA 

4. รูหรือไม น้ํามันปลากับน้ํามันตับปลาตางกันอยางไร 

5. ครีมเถ่ือน หนาไมใส แถมไดของแถมเปนสิวสเตียรอยด 

6. ภัยรายจากไขมันทรานสในครีมเทียม 

7. ซ้ือยาอยางไรใหปลอดภัย? เรามีเคล็ดลับมาบอก 

8. รูจักกันหรือไมกับ “แนฟทาลีน” 

9. การใชกระบอกฉีดยา (syringe) ในการปอนยาเด็กเล็กใหถูกวิธี 

10. กินงายๆ หางไกลความอวน 

11. ใชใหดี ใชใหเปน “มหาหิงคุ”  

12. สังเกตอยางไร รานยารานไหนเปน รานยาคุณภาพ 

13. ใชใหดี ใชใหเปน “มหาหิงคุ” 

14. สังเกตอยางไร? รานยารานไหนเปน “รานยาคุณภาพ” 

15. ใสคอนแทคเลนสอยางไร? ใหถูกตอง ปลอดภัย 

16. กินยาคุมอยางไร? ใครรูบาง 

17. เลือกกินใหถูกตอง หางไกลอีโคไล 

18. ดูแลตัวเองใหดีเม่ือตองเผชิญ 6 โรคหนารอน 

 การตูน ชอง By Gapzy Gapza จํานวน 6 เรื่อง ไดแก 

- ผลิต จํานวน 6 เรื่อง ไดแก 

1. ดูใหดี..สิ่งนี้มีฟอรมาลินหรือไม  

2. อันตรายกวาท่ีคิดกับ-สารกันรา  
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3. ชื่อสามัญทางยา-รูไวดีมีประโยชน 

4. ดูใหดี...สิ่งนี้มีฟอรมาลิน  

5. อันตรายกวาท่ีคิด “สารกันรา” 

6. ชื่อสามัญทางยา...รูไวดีมีประโยชน 

1.2.2 โครงการผลิตส่ือ Animation สําหรับเว็บไซต และ Oryor Smart Application 

  เพ่ือใหการเผยแพรความรูสูผูบริโภคผานเว็บไซตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กองพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค (กอง พศ.) จึงไดจัดทําเว็บไซต และ Oryor Smart Application เพ่ือใชเปนคลังขอมูลขนาด

ใหญดานผลิตภัณฑสุขภาพ สําหรับใหผูบริโภคสืบคนและเผยแพรความรูเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 

ท่ีอยูภายใตการดูแลของ อย. โดยนําเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ผสมผสานสาระบันเทิง มีการปรับเปลี่ยน

ภาษาทางวิชาการนํามาเรียบเรียงใหมใหเปนภาษาท่ีเขาใจงาย นําเสนอพรอมรูปภาพในรูปแบบการตูนแอนิ

เมชั่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และมีเสียงประกอบ เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความรู และเขาใจไดงายข้ึน ซ่ึงไดรับ

ความนิยมจากผูบริโภคเขามาใชบริการอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก 

 จากธรรมชาติของสื่อแอนิเมชั่น ท่ีเปนสื่อท่ีเขาใจไดงาย และเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี

ยิ่ง มีตนทุนการผลิตไมสูงมาก โดยการผลิตแอนิเมชั่น ดังกลาวพรอมเผยแพรขอมูลขาวสาร ดานผลิตภัณฑ

สุขภาพไดตลอด  ๒๔ ชั่วโมง ซ่ึงประโยชนดังกลาวจะมีสวนชวยสนับสนุนการคุมครองผูบริโภคตามวัตถุประสงค

ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความสามารถท่ีจะคุมครองตัวเองและ

ครอบครัวในการเลือกซ้ือ เลือกใช  ผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา ซ่ึงใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ -  แอนิเมชั่น 

จํานวน ๑๒ เรื่อง 

1. ขออนุมัติโครงการแลว ความคืบหนาโครงการ 100% 

2. ดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ e-bidding เรียบรอยแลว คือ บริษัท แอนิเมเนีย 

จํากัด 

3. ผลิตสื่อแอนิเมชั่น จํานวน 12 ตอน โดยมีหัวขอเรื่องดังนี้ 

1.1 ยาปฏิชีวนะ 

1.2 รวมเกร็ดการกินยา  

1.3 ฉลาก GDA  

1.4 ยาคุมกําเนิด                

1.5 ครีมกันแดด                  

1.6 คอนแทคเลนส               

1.7 ความแตกตางยาปฏิชีวนะ VS. ยาแกอักเสบ 

1.8 โฆษณาการเช็คเลข(เครื่องสําอาง) จากApp 

1.9 การเลือกยา 
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1.10 4x100 

1.11 ทําอยางไรไมใหถูกมอมยา 

1.12 อย.ทําอะไร 

4. เผยแพรแอนิเมชั่นลงในเว็บไซตและ Oryor Smart Application 

5. ประชาสัมพันธแอนิเมชั่นบนสื่อโซเชียลมีเดีย (YouTube,FaceBook,FaceBookSlide) 

6. ผลิตเสื้อของโครงการ จํานวน 50 ตัว สําหรับทํากิจกรรมบน Social Media 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. เจาหนาท่ียังไมมีความสามารถในการผลิต Animation ไดเอง ทําใหตองภาคเอกชนท่ีมีความชํานาญ

เฉพาะดานในการผลิต 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. จัดจางบริษัทเอกชนท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษ โดยรูปแบบการผลิตจะเนนทํารูปแบบ Motion 

infographic ตามกระแสของ Social network ในปจจุบัน 

2. ควรมีแผนในการสรรหาเจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถดานนี้โดยตรงและสามารถผลิตไดเองในอนาคต (แต

บุคลากรดานนี้ในตลาดแรงงาน มีการจางในอัตราเงินเดือนท่ีคอนขางสูง ทําใหดําเนินการไดยาก) 

3. ปจจุบันมีผูเชี่ยวชาญดาน Social marketing หลายทานวิเคราะหวาสื่อ Animation หรือสื่อวีดีโอ 

(โดยเฉพาะแนว Motion infographic) ไดรับความนิยมและเขาถึงกลุมเปาหมายไดดี ดังนั้นควร

ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

1.2.3 โครงการเฝาระวังและรวบรวมขอมูลบนเครือขาย Social Media 

 เพ่ือใหการเผยแพรความรูสูผูบริโภคผานสื่อโซเชียลมีเดียมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กองพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค (กอง พศ.) จึงไดจัดทํา โครงการ social media monitoring เพ่ือใชเปนเครื่องมือตรวจสอบ

ในสื่อ Social Media และเว็บไซตตางๆ เครื่องมือนี้จัดเปนตัวชวยในการทํางานในสวนตาง ๆ การประชาสัมพันธ

และการจัดการชื่อเสียงขององคกร Online Reputation Management (ORM) ซ่ึงเปนกระบวนการในการ

ตรวจสอบบทสนทนาเก่ียวกับตัวองคกร บุคคล หรือบริการบนโลกออนไลน และพรอมท่ีจะเขาไปจัดการกับเสียง

วิจารณดานลบท่ีเกิดข้ึนกับองคกรหรือประเด็นเรื่องท่ีเปนกระแสในขณะนั้น อันเปนผลมาจากการเปดใหบรรดา

ประชาชนท่ัวไปมีสวนในการสรางเนื้อหา (Consumer Generated Content) ทําใหเกิดเสรีภาพในการเขียน 

รวมไปถึงการวิพากษวิจารณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภาพลักษณขององคกร  

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภคจึงไดมีตอยอดการจัดทําโครงการ 

social media monitoring มาใชเปนชองทางในการเก็บขอมูล และพัฒนาการใหบริการขององคกรในดาน

โซเชียลมีเดียใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  นํามาพัฒนาตอยอดใหมีความทันสมัยและสรางประโยชนยิ่งข้ึน จึงมี

ความจําเปนตองดําเนินงานโครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยใชบริษัทท่ีมีประสบการณดานนี้โดยตรงเขามา

ดูแลและใหคําปรึกษาในการจัดทําโครงการนี้โดยเฉพาะการจัดทําโครงการดังกลาวจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญและมี

ความจําเปน เนื่องจากเปนโครงการท่ีไดรับประโยชนอยางมาก ทําใหทราบความตองการของประชาชนท่ัวไปและ

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๒๓ 

 



เขาถึงกลุมเปาหมาย อีกท้ังสามารถนําประเด็นจากผูบริโภคมาแกไขและปรับปรุงใหองคกรมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน และสามารถตรวจสอบหรือจัดการเก่ียวกับประเด็นท่ีเรากําหนดได เชน ผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย     

ท่ีวางขายในทองตลาด ทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลท่ีถูกตองไดโดยสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมความคุมคาในการ

ลงทุนในโครงการดังกลาวอีกดวย ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได

ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ รอยละ ๑๐๐ ของการดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

1. อนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา 100% 

2. ดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ e-bidding เรียบรอยแลว คือ บริษัท สตราทีจิค ชา

เลนจ จํากัด 

3. ดําเนินการเพ่ิมการคนหาผาน Facebook API (จากเดิมคนหาผาน Google เทานั้น) 

4. ดําเนินการเพ่ิมระบบตรวจสอบ Link  

5. ดําเนินการติดตั้งระบบ Social Media Monitoring  

6. ดําเนินการเฝาระวังและรวบรวมขอมูลผานระบบ Social Media Monitoring  

7. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ Infographic เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมเงินทุน

หมุนเวียนยาเสพติด 1 ชั้น 6 ตึก อย. 

8. สรางกราฟความสัมพันธขอมูลของเพจใน Facebook ท่ีโฆษณาขอความผิดกฎหมาย 

9. พัฒนากราฟความสัมพันธของขอมูล 

10. สงรายงานการดําเนินตั้งแตเดือนมกราคม – สิงหาคม เดือนละ 2 เลม 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. เนื่องจากเปนเทคโนโลยีใหม เจาหนาท่ียังไมมีประสบการณในการดําเนินงาน ทําใหตองใชเวลาในการ

เรียนรูและทําความเขาใจระบบ 

2. กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภคไมสามารถดําเนินการกับเว็บไซตหรือโซเซ่ียลมีเดียท่ีทําผิดกฎหมายไดเอง 

(มีหลายหนวยงานเก่ียวของ) ทําใหการดําเนินการลาชา 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ขยายความครอบคลุมในการทํางาน เพ่ือใหเกิดความคุมคามากยิ่งข้ึน 

2. เปนระบบท่ีเกิดประโยชนและเห็นผลลัพธท่ีชัดเจน ดังนั้นควรดําเนินการอยางตอนเอง 

1.2.4 โครงการประชาสัมพันธ Oryor Smart Application และ Social Media 

การพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว การดําเนินการผลิตและ

เผยแพรความรูผาน Mobile application แล Social media ถือวาเปนชองทางใหมในการเผยแพรความรูและ

เปนชองทางสื่อสารของ อย. ใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง ผูใชงานสามารถเขาถึงการบริการและขอมูลตาง ๆ  

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนการสรางนวัตกรรมใหมของหนวยงาน  

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๒๔ 

 



กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค (กอง พศ.) จึงไดจัดโครงการประชาสัมพันธ Oryor smart 

application และ Social media ข้ึนในป ๒๕๕๘ เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธให อย. เปนท่ีรูจักและเปนการ

เชิญชวนประชาชนท่ีเปนกลุมเปาหมายเขามาใชบริการคนหาความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ โดยโฆษณาผาน

สื่อและเว็บไซตตาง ๆ และสื่อสารมวลชน เพ่ือใหประชาชนรูจักเกิดความรูความเขาใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

สุขภาพมากข้ึน และเพ่ิมความสะดวกในการติดตอหรือสอบถามขอมูลเก่ียวกับอย. ดังนั้น การประชาสัมพันธ    

จึงมีความจําเปนตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือให Oryor smart application และ Social media ไดรับ

ความนิยมและเปนท่ีรูจักในวงกวางมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ - รอยละ ๑๐๐ ของการดําเนินงานแลวเสร็จตามแผน 

1. อนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา 100% 

2. ดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ e-bidding เรียบรอยแลว คือ บริษัท โนวาอินเตอรแอด 

จํากัด 

3. Tie in ประชาสัมพันธ Oryor Smart Application ทางสถานีโทรทัศน จํานวน 2 ครั้ง 

ไดแก 

- รายการเชานี้ท่ีหมอชิต ชอง 7 วันท่ี 4 มีนาคม 2559  

- รายการนักคิดตะลุยอาเซียน ชอง 9 วันท่ี 5 มีนาคม 2559  

4. ประชาสัมพันธ Oryor Smart Application ผาน Influencer ทาง Instagram ของดารา 

จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 

- จุย วรัทยา นิลคูหา วันท่ี 4 มีนาคม 2559 

- ฮ่ัน อิสริยะ ภัทรมานพ วันท่ี 9 มีนาคม 2559 

5. จัดงานแถลงขาวเปดตัว Oryor Smart Application Version 3 และประชาสัมพันธ Social 

media ในวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 ตึกสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยไดรับเกียรติจาก นพ.ไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา เปนประธาน ซ่ึงไดมีการพัฒนาการทํางานบนระบบ 

Windows phone (จากเดิมคือ iOS และ android) และเพ่ิมการตรวจสอบเลขทะเบียน

ผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) , เพ่ิมรายชื่อผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย และเพ่ิมขอมูลความรู

อีกในหลายเมนู เชน เกม และ Infographic ปจจุบันมีผูดาวนโหลดใชงานท้ังระบบ 

Windows phone iOS และ android แลวมากกวา 230,000 ครั้ง (ยอดเม่ือ 23 มีนาคม 

2559) 

6. ประชาสัมพันธผาน facebook ในรูปแบบ Boost post (Promoted Posts และ/หรือ 

Page Post Ads) 

7. ประชาสัมพันธผาน LINE ในเมนู Free Coin 

8. ประชาสัมพันธอ่ืนๆ 

12.1 Banner ใน Google Ad Network 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๒๕ 

 



12.2 ประสาน Share ขอมูลผานทาง Facebook 

1.2.5 พิมพรวมเลม Infographic ความคืบหนา 100% 

1. ขออนุ มัติหลักการจัดจางผลิตคู มือ "รวม (เรื่อง) เด็ด สะเก็ดความรู  ฉบับ 

Infographic ๒"  

2. ขออนุมัติราคากลางพรอมเชิญโรงพิมพเสนอราคาผลิตคูมือ "รวม(เรื่อง) เด็ด สะเก็ด

ความรู ฉบับ Infographic ๒"  (วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

3. เขียนขอมูลสําหรับจัดทําคูมือ 

4. จัดพิมพคูมือ รวม(เรื่อง)เด็ด สะเก็ดความรู ฉบับ Infographic 2 จํานวน 31,250 

เลม พรอมจัดสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด 

1.2.6 ผลิตและเผยแพรความรูผานแพนพับ/โปสเตอร จํานวน 1 เรื่อง 1 ครั้ง ไดแก 

เรื่อง คิดกอนเชื่อ โฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องสําอาง จํานวน 126,000 

แผน พรอมท้ังเผยแพรไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

1.2.7 ผลิตและเผยแพรวารสาร อย. Report เดือนละ ๑ ฉบับ ๆ ละ 3๐,๐๐๐ เลม 

เผยแพรไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รานยาคุณภาพ คณะทํางานภาค

ประชาชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลตาง ๆ บริษัทโอสถสภา หนวยงานภายใน อย และผูสนใจท่ัวไป  ดังนี้ 

1. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 73 ประจําเดือนตุลาคม 2558 “กินเจ อ่ิมบุญ อ่ิมใจ 4 ล.” 

2. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 74 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 “พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 

พ.ศ.2558 สงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทย เพ่ิมการคุมครองผูบริโภค” 

3. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 75 ประจําเดือนธันวาคม 2558 “อย.ลดเวลาแจงนําเขาผลิตภัณฑ

สุขภาพลวงหนาและเครื่องสําอางไดผลทันที” 

4. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 76 ประจําเดือนมกราคม 2559 

“41 ป อย. กับการคุมครองผูบริโภค” 

5. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 77 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559  

“Oryor Press Trip @ Samui” 

6. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 78 ประจําเดือนมีนาคม 2559 

“เผยชื่อ 51 สถานประกอบการดีเดนรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด ป 2559”  

7. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 79 ประจําเดือนเมษายน 2559   

“รอนนี้...ไอศกรีม” 

8. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 80 ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 

“ขายยาผานเว็บ ผูขายมีความผิด ผูบริโภคมีความเสี่ยง” 

9. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 81 ประจําเดือนมิถุนายน 2559  

“อย.ปราบหนักผลิตภัณฑสุขภาพลดความอวน 18 ราย 19 ลาน” 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๒๖ 

 



10. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 82 ประจําเดือนกรกฎาคม 2559  

“ฉลากจีดีเอ อานงาย ไดประโยชน” 

11. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 83 ประจําเดือนสิงหาคม 2559 

“อย.เชิงรุก สรางเครือขาย อย.แฟนคลับ จากโครงการ “On Tour For Oryor 

fan” ดึงเยาวชนไทย รวมเปนสวนหนึ่งในงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ” 

12. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 84 ประจําเดือนกันยายน 2559  

“อย.จับมือ จุฬา ฯ และ Thai PBS รวมกันเผยแพรความรูผลิตภัณฑสุขภาพผานสื่อ 

เสริมความเขมแข็งแกผูบริโภค” 

1.2.8 ผลิตและเผยแพรวารสาร อย. Trade Insight ปละ 4 ฉบับ ๆ ละ 3๐,๐๐๐ เลม 

เผยแพรไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ สมาคม/ชมรมรานขายยา 

หนวยงานภายใน อย./กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตาง ๆ และผูสนใจท่ัวไป ดังนี้ 

1. ปท่ี 4 ฉบับท่ี 12 ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 

“อย.โชวผลงานรอบ 1 ป ยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย เพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจ

ของประเทศ” 

2. ปท่ี 4 ฉบับท่ี 13 ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2559  

“สถานประกอบการดีเดน 51 ราย ควารางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด ป 2559” 

3. ปท่ี 4 ฉบับท่ี 14 ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559  

“อย.ปรับปรุงการพิจารณาอนุญาตอาหารพรอมสนับสนุนการสงออก” 

4. ปท่ี 4 ฉบับท่ี 15 ประจําเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2559 

“สัญลักษณโภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ” 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบสงขอมูลไมตรงตามเวลาท่ีกําหนด ทําใหปดตนฉบับไดไมตรงเวลาท่ีกําหนด 

2. กิจกรรมท่ีนํามาลงไมตรงกับรอบระยะเวลาการปดตนฉบับ ทําใหบางฉบับมีกิจกรรมมากเกินไปบาง

ฉบับมีกิจกรรมนอยเกินไป และกิจกรรมลาสมัย             

1.2.9 ผลิตและเผยแพรจุลสารภายใน Oryor Society จํานวน 72 เรื่อง 24 ครั้ง ดังนี้ 

1. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 ประจําเดือนตุลาคม 2558 จํานวน 6 เรื่อง 

1.1 เคาะขาวเดน : เรื่อง อย.รับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป 2558 

1.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : ทานรองเลขาธิการฯ ภก.ประพนธ อางตระกูล 

1.3 เรื่องเกาเลาใหม : เครื่องหมาย อย. บนฉลากอาหาร มีข้ึนเม่ือใด? 

1.4 คลื่นลูกใหม : นางสินีนาฎ โรจนประดิษฐ โครงการ อย.นอย  

1.5 กระจกบานเล็ก : รับฟงเสียงสะทอน จากใจลูกจาง กลุม Pre – marketing 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๒๗ 

 



1.6 มุมนี้มีรางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

2.  ปท่ี 2 ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 จํานวน 6 เรื่อง 

2.1 เคาะขาวเดน : เรื่อง ความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาระบบการทํางานสูความเปนเลิศ 

2.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : ทานผูทรงคุณวุฒิฯ นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม 

2.3 เรื่องเกาเลาใหม : การยายสถานท่ีปฏิบัติงาน จากวังเทวะเวสม มายังจังหวัด

นนทบุรี 

2.4 คลื่นลูกใหม : ภญ.ดร.นิธมิา สุมประดิษฐ โครงการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะ

อยางสมเหตุสมผล  

2.5 กระจกบานเล็ก : ปญหาเครื่องสแกนนิ้วของเจาหนาท่ี อย. 

2.6 มุมนี้มีรางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

3. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนธันวาคม 2558 จํานวน 6 เรื่อง 

3.1 เคาะขาวเดน : เรื่อง 11 ธันวาคม ของทุกป วันครบรอบวันสถาปนา อย. 

3.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : ผูทรงคุณวุฒิฯ ภก.วินิต อัศวกิจวิรี 

3.3 เรื่องเกาเลาใหม : เปดศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  

      One Stop Service 

3.4 คลื่นลูกใหม : นางสาวกลางกมล จันทราสุทธิ์ และ นางสาวลักษิกา คําศรี  

      ผูดูแล Primary GMP “หลักเกณฑการผลิตพ้ืนฐานเพ่ืออาหารปลอดภัย” 

3.5 กระจกบานเล็ก : รับฟงเสียงสะทอน จากใจขาราชการ อย.  

      นางเปมิกา กิจศึกษา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ หัวหนาฝายชวย

อํานวยการนักบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม 

3.6 มุมนี้มีรางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

4. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 6 ประจําเดือนมกราคม 2559 จํานวน 6 เรื่อง 

4.1 เคาะขาวเดน : เรื่อง กิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน 

4.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : นางสาวทิพยวรรณ ปริญญศิริ 

4.3 เรื่องเกาเลาใหม : จุดเริ่มตนศูนยติดตามอาการไมพึงประสงจากการใชยา 

4.4 คลื่นลูกใหม : ฉลากโภชนาการแบบ GDA อานงายไดประโยชน 

4.5 กระจกบานเล็ก : เจาะลึกมุมขาราชการสวนตัว 

4.6 มุมนี้มีรางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

5. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 จํานวน 6 เรื่อง 

5.1 เคาะขาวเดน : พิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด 2016 18 กุมภาพันธ 2559 

5.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : ภญ.สุกัญญา เจียระพงษ ผูอํานวยการสํานักยา 

5.3 เรื่องเกาเลาใหม : ฉลากอาหาร  

5.4 คลื่นลูกใหม : โครงการ อย.ควอลิตี้ อวอรด 2016 
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5.5 กระจกบานเล็ก : มุมสวนตัวกับบุคคลฉายารามใตเมฆ 

5.6 มุมนี้มีรางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

6. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 8 ประจําเดือนมีนาคม 2559 จํานวน 6 เรื่อง 

6.1 เคาะขาวเดน : เปดมิติใหม รับ AEC แถลงผลสําเร็จใหความรูแรงงานตางดาว  

      “อะมะฉลาดใช อะโกฉลาดซ้ือ” 

6.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : ภญ.ดร.สุมาลี พรกิจประสาน ผูอํานวยการสํานัก 

      ควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 

6.3 เรื่องเกาเลาใหม : การยกเลิกยา APC  

6.4 คลื่นลูกใหม : ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ “One Stop Service” 

6.5 กระจกบานเล็ก : เพ่ือปากทองชาว อย. 

6.6 มุมนี้มีรางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

7. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 9 ประจําเดือนเมษายน 2559 จํานวน 6 เรื่อง 

7.1 เคาะขาวเดน : ขาราชการดีเดน...อย. 

7.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : ผอ.สมชาย ปรีชาทวีกิจ 

7.3 เรื่องเกาเลาใหม : ยาอี 

7.4 คลื่นลูกใหม : ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิด 

กฏหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.)  

7.5 กระจกบานเล็ก : นางสาวกรกนก แกวขาว เจาหนาท่ีฝายจัดการเรื่องรองเรียน 

สังกัด ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฏหมาย

เก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) 

7.6 มุมนี้มีรางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

8. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 10 ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 6 เรื่อง 

8.1 เคาะขาวเดน : มิติใหมทางเลือกสุขภาพ ประกาศใชแลว สัญลักษณโภชนาการ 

“ HEALTHIER LOGO ” 

8.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : นายวชิระ อําพนธ ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุ

เสพติด 

8.3 เรื่องเกาเลาใหม : พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยฉบับแรก 

8.4 คลื่นลูกใหม : ผักผลไมปลอดภัย...สูผูบริโภค  

8.5 กระจกบานเล็ก : กลุมพัฒนาเครือขาย กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

8.6 มุมนีมี้รางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

9. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 11 ประจําเดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 6 เรื่อง 

9.1 เคาะขาวเดน : เลือกซ้ือเครื่องสําอางออนไลน เสี่ยงโฆษณาแฝงเกินจริง 
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9.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : นายนิรัตน  เตียสุวรรณ ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนา

ระบบการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑดานสาธารณสุขและผู อํานวยการ

ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) 

9.3 เรื่องเกาเลาใหม : ระบบอัตลักษณ...สัญลักษณ อย. 

9.4 คลื่นลูกใหม : สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ”  

9.5 กระจกบานเล็ก : กลุมพัฒนาเครือขาย กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

9.6 มุมนี้มีรางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

10. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 12 ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 6 เรื่อง 

10.1 เคาะขาวเดน : อย.เชิงรุก สรางเครือขาย อย.แฟนคลับ จากโครงการ “On 

Tour For Oryor fan” 

10.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : ผอ.สมใจ สุตันตยาวลี ผูอํานวยการกองสงเสริม          

งานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน 

10.3 เรื่องเกาเลาใหม : กําเนิด Mobile Unit 

10.4 คลื่นลูกใหม : โครงการชั่งใจกอนใชยา 

10.5 กระจกบานเล็ก : จากใจเจาหนาท่ีตัวเล็ก ๆ คนนึง ใน อย. 

10.6 มุมนี้มีรางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

11. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 13 ประจําเดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 6 เรื่อง 

11.1 เคาะขาวเดน : เตือนภัยออนไลน ไมอนุญาตใหนําเขา ผลิต ขาย อุปกรณ

รักษาสิวดวยตนเอง (Re – Skin Derma Stamp) 

11.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : นางมาลี จิรวงศศรี ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐาน

อาหาร 

11.3 เรื่องเกาเลาใหม :  

11.4 คลื่นลูกใหม : ThaiFDA Toastmaster Club (ดร.นันทนา) 

11.5 กระจกบานเล็ก : จากใจเจาหนาท่ีตัวเล็ก ๆ คนนึง ใน อย. 

11.6 มุมนี้มีรางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

12. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 14 ประจําเดือนกันยายน 2559 จํานวน 6 เรื่อง 

12.1 เคาะขาวเดน : ผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2559  

12.2 โฟกัส...เจาะลึกมุมสวนตัว : นางทิพยา ตั้งสิริสงวน เลขานุการกรม 

12.3 เรื่องเกาเลาใหม :  

12.4 คลื่นลูกใหม : ทางเลือก อย. 

12.5 กระจกบานเล็ก : ..........The Secret.……... 

12.6 มุมนีมี้รางวัล รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 
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 ประชาสัมพันธรายการ Oryor Society ทางสื่อโทรทัศน จํานวน 24 ครั้ง 

โฟกัสเจานาย :เจาะลึกมุมสวนตัว จํานวน 12 ครั้ง 

1. ทานรองเลขาธิการฯ ภก.ประพนธ อางตระกูล 

2. ทานผูทรงคุณวุฒิฯ นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม  

3. ผูทรงคุณวุฒิฯ ภก.วินิต อัศวกิจวิรี 

4. นางสาวทิพยวรรณ ปริญญศิริ 

5. ภญ.สุกัญญา เจียระพงษ ผูอํานวยการสํานักยา 

6. ภญ.ดร.สุมาลี พรกิจประสาน ผูอํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุ

อันตราย 

7. ผอ.สมชาย ปรีชาทวีกิจ 

8. นายวชิระ อําพนธ ผูอํานวยการสํานักควบคุมวัตถุเสพติด 

9. นายนิรัตน  เตียสุวรรณ   ผูเชีย่วชาญดานพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภค

ผลิตภัณฑดานสาธารณสุขและผูอํานวยการศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพ

เบ็ดเสร็จ (OSSC) 

10. ผอ.สมใจ สุตันตยาวลี ผูอํานวยการกองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวน

ภูมิภาคและทองถ่ิน 

11. นางมาลี จิรวงศศรี ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานอาหาร 

12. นางทิพยา ตั้งสิริสงวน เลขานุการกรม 

คลื่นลูกใหม จํานวน 12 ครั้ง 

1. นางสินีนาฎ โรจนประดิษฐ โครงการ อย.นอย  

2. ภญ.ดร.นิธิมา สุมประดิษฐ โครงการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยาง

สมเหตุสมผล 

3. นางสาวกลางกมล จันทราสุทธิ์ และ นางสาวลักษิกา คําศรี ผูดูแล Primary 

GMP “หลักเกณฑการผลิตพ้ืนฐานเพ่ืออาหารปลอดภัย” 

4. ฉลากโภชนาการแบบ GDA อานงายไดประโยชน 

5. โครงการ อย.ควอลิตี้ อวอรด 2016 

6. ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ “One Stop Service” 

7. ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฏหมายเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) 

8. ผักผลไมปลอดภัย...สูผูบริโภค 

9. สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ” 

10. ชั่งใจกอนใชยา 

11. ThaiFDA Toastmaster Club (ดร.นันทนา) 
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12. ทางเลือก อย. 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. กรณีท่ีเปนผูบริหารผูใหขอมูลสัมภาษณมีภารกิจมาก การนัดสัมภาษณพูดคุยเปนไปไดยาก 

2. การจัดทําตนฉบับลาชา 

แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. วางแผนลวงหนาแลวนําโครงการท่ีนาสนใจมานําสเนอโดยเรียงลําดับความสําคํยและความนาสนใจ 

2. ควบคุมดูแลกํากับงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

1.2.10  ผลิตและเผยแพรผานชุดนิทรรศการ จํานวน 78 เรื่อง 33 ครั้ง  

(รายละเอียดไมตองในรายงานท่ีสงกองช. ใหรายงานแคตัวเลขเทานั้น) 

1. นายกสมาคมเภสัชชุมชน เขายื่นหนังสือสนับสนุนมาตรการกํากับดูแลยาน้ําแกไอ                         

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2558  

2. ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. เปนประธานเปดการประชุม

คณะทํางานการมีสวนรวม อย.  เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2558 ณ หองประชุมกอง

พัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

3. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. เปนประธานรวมในพิธีลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพ่ือนําไปสูการพัฒนาสัญลักษณโภชนาการอยาง

งาย ระหวาง อย.  กับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เ ม่ือวัน ท่ี                          

11 กันยายน 2558 

4. งานประชุมวิชาการ 2558 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รมว.

กระทรวงสาธารณสุข เปนประธานเปดงานประชุมวิชาการ ประจําป 2558            

ณ โรงแรมจอมเทียน พัทยา เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558 

5. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. รวมงานสวนดอกรอยดวงใจ เพ่ือผูสูงวัย         

ณ ชอง MCOT เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2558 

6. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. เปนประธานเปดงานเตะฟุตบอล อําลา

ตําแหนงปลัดณรงค สหเมธาพัฒน เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2558 ณ สนามฟุตบอล 

อย. 

7. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข เปน

ประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหดิล  วันท่ี 24 กันยายน 2558 

8. นพ.ปฐม สวรรคปญญาเลิศ รองเลขาธิการฯ อย. เปนประธานกลาวเปดงานสัมมนา

พัฒนาแนวทางการ คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพประจําปงบประมาณ 

2559 ณ โรงแรมอีสเทิรน แกรนด พาเลซ เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2558 
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9. ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. เขารับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลความเปนเลิศดานการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม ณ สโมสรกองทัพเรือ เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 

10. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. พรอมคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี อย. 

รวมแสดงมุทิตาจิตตอผูเกษียณอายุราชการ ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร 

อาคาร 1 ชั้น 1 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558 

11. ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ใหสัมภาษณ

เรื่อง การโฆษณาเครื่องสําอาง ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก อย. เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 

2558 

12. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน แถลงขาวตอ

สื่อมวลชน เรื่อง กินเจ อ่ิมบุญอ่ิมใจ สุขภาพดีดวย 4 ล. ณ หองประชุมชัยนาท

รนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี               

7 ตุลาคม 2558 

13. ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปน

ประธาน การประชุมคณะทํางาน อย. ควอลิตี้ อวอรด 2016 ณ หองประชุม

ชัยนาทนเรนทร อาคาร1 ชั้น 1 ตึก อย. เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2558 

14. อย. รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. ตรวจจับเครื่องมือแพทย ถ.มาเจริญ เขตหนองแขม 

กทม. ซ.เพชรเกษม 81 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 

15. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมบรรยายพิเศษ 

เก่ียวกับความปลอดภัยอาหารไทยในการประชุมรวม ไทย – นิวซีแลนด เรื่อง

ความปลอดภัยดานอาหาร เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 

16. นพ.ไพศาล ด่ันคุม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ลงพ้ืนท่ียาน

เยาวราชสุมหาตัวอยางฟองเตาหูปลอมในเทศการกินเจ เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจใหกับ

ผูบริโภค เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 

17. ศ.นพ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข 

เปนประธาน วางพานพุม ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีนค

รินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาล ณ กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 21 

ตุลาคม 2558 

18. ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมแถลง

ขาวกับ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหามนําสารฟอรมาลิน

มาใสในอาหาร ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท ณ หองประชุมชัยนาท

นเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 22 

ตุลาคม 2558 
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19. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนประธานแถลง

ขาวตอสื่อมวลชนรวมกับ ตํารวจ บก.ปคบ. , สบส. และ สสจ. ชลบุรี เรื่องหมอ

เถ่ือน สั่งจายยาแผนโบราณใหผูปวยชาวตางชาติ ตรวจพบสารหนูและปรอทเกิน

มาตรฐาน ทําใหผูปวยไดรับอันตราย เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2558 

20. ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. เปนประธานการประชุม

คณะทํางานโฆษก อย. ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 6 

เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 

21. นพ.ไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการฯ อย. กลาวตอนรับและบรรยายพิเศษในการ

ประชุม ASEAN Hormonization Working Party ณ โรงแรมดุสิตธานี เม่ือวันท่ี 

6 พฤศจิกายน 2558 

22. กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค จัดการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคคลากรเพ่ือความ

เปนเลิศ ณ โรงแรมสปริงฟลด วิลเลจ กอลฟแอนดสปา เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 

2558 

23. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เขารวมการประชุมคณะกรรมการอาหารแหงชาติ ครั้งท่ี 

1/2558 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล โดยมี พล.ร.อ.ณรงค พิพัฒนาศัย 

รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานและมีเลขาธิการฯ อย. เปนเลขานุการในการ

ประชุม เม่ือวันท่ี 12 พฤศจกิายน 2558 

24. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. นําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี อย. 

ถวายผาพระกฐิน ณ วัดปาศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม เม่ือวันท่ี 15 

พฤศจกิายน 2558 

25. ภก.วีระชัย นลวชัย ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค เปนประธานกลาว

เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน

พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ประจําป

งบประมาณ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด เม่ือวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2558 

26. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. เปนประธาน แถลงขาวตอสื่อมวลชน 

เรื่อง โครงการพัฒนาสมุนไพรท่ีใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง โดย อย. รวมกับ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เม่ือ

วันท่ี 19 พฤศจกิายน 2558 

27. ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการ ฯ อย. รวมแถลงขาวตอสื่อมวลชนในงาน 

Antibiotic Awareness Week 2015 Thailand ณ หอศิลป ปทุมวัน เม่ือวันท่ี 

24 พฤศิจายน 2558 

28. นพ.บญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการ ฯ อย. รวมซอมปนจักรยานในรายการ ปนเพ่ือ

พอ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๓๔ 

 



29. นพ.บญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการ ฯ อย. เปนประธานเปดการประชุม ASEAN 

Cosmetic Committee ณ โรงแรมพลูแมน เม่ือวันท่ี  25 พฤศจกิายน 2558 

30. ศ.คลินิก เกียริติ คุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรง

สาธารณสุข นําคณะผูบริหาร และ เจาหนาท่ีวางพานพุม เนื่องในวันสถาปนา

กระทรวงสาธารณสุข ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 27 

พฤศจกิายน 2558 

31. นพ.ไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการ ฯ อย. เปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครู

แกนนํา อย. นอย ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมริชมอน 

นนทบุรี เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

32. ศ.คลินิก เกียริติ คุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรง

สาธารณสุข นําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีสาธารณสุข กลาวคําปฏิญาณ ในงาน 

สธ.ไรทุจริต คอรัปชั่น ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 8 

ธันวาคม 2558 

33. นพ.นพ.ไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการ ฯ อย. ลงพ้ืนท่ีสุมตรวจกระเชาปใหม ใน

ซุปเปอรมารเก็ต เซ็นทรัล สาขา แจงวัฒนะ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 

34. นพ.นพ.ไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการ ฯ อย. เปนประธานเปดการอบรม ทบทวน

เทคนิคการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต ผลิตภัณฑนมพลาสเจอรไรส และ นมยูเอช

ที ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 

35. นพ.นพ.บญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการ ฯ อย. เปนประธานเปดงนวันคลายวัน

สถาปนาครบรอบ 41 ป  สํานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ณ ลาน

อเนกประสงค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 

2558 

36. งานปใหม อย. บานเราแสนสุขใจ เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 

37. นพ.ไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการฯ อย. เปนประธานเปดงาน โครงการชั่งใจกอน

ใชยา "กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด" ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เม่ือวันท่ี 13 

มกราคม 2559 

38. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานผลิตภัณฑ

จากยางพารา ณ ตึก สันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมี นพ.บุญชัย สมบูรณสุข 

เลขาธิการฯ อย. เขารวมงาน เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2559 

39. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. นําทีมคณะสื่อมวลชนลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน

การผลิตถุงยางอนามัยท่ีใชวัตถุดิบในทองถ่ิน ณ บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด อ.พุนพิน 

จ.สุราษฎรธานี และศึกษาดูงานการผลิตเครื่องสําอางและน้ํามันมะพราวท่ีใช

วัตถุดิบจากน้ํามันมะพราวในทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 21-23 มกราคม 2559 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๓๕ 

 



40. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน CP ALL เรื่องอาคาร

ประหยัดพลังงาน ปญญาภิวัฒน แจงวัฒนะ เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2559 

41. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. ลงพ้ืนท่ีดูงานดานอาหารและยา จ. 

กาญจนบุรี เม่ือวันท่ี 28-30 มกราคม 2559 

42. อย. รวมแสดงนิทรรศการในงาน "สวย ใส ปลอดภัย ม่ันใจ สบส." ณ ม.กรุงเทพ                            

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2559 

43.  นพ.ไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการฯ อย. เปนประธานเปดงาน โครงการชั่งใจกอน

ใชยา  "กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด" ณ โรงเรียนมัธยมบานบางกะป เม่ือวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2559 

44. ศาสตราจารย คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข เปนประธานดูงานนิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทยและ

เครื่องมือแพทยท่ีทําจากยางพารา ณ ตึกสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 

3 กุมภาพันธ 2559 

45. อย.รวมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บก.ปคบ. และ สสจ.ชลบุรี จับกุมกลุมผู

ลักลอบจําหนายยาคอรสติโคสเตียรอยด ยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา และยาท่ี

ยกเลิกทะเบียน ตํารับยาท่ีผิดกฎหมาย เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 

46. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนประธานเปด

โครงการชั่งใจ กอนใชยา “กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด” ณ โรงเรียนเศรษฐบุตร

บําเพ็ญ เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 

47. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดโครงการพัฒนาเครือขายการพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ 2559 “แรงงาน AC (Asean 

Community) สุขภาพดี บริโภคปลอดภัย” อะมะฉลาดใช อะโกฉลาดซ้ือ ณ 

บริษัทไทย อกริ ฟูดส จํากัด (มหาชน) จ. สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 

2559  

48. ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปน

ประธานเปดโครงการชั่งใจกอนใชยา “กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด” ณ โรงเรียน

บินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 

49. ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ณ โรงเรียน

รัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 

50. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการ อย. เปนประธานลนามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 

ชั้น 1 ตึก อย. เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559  

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๓๖ 

 



51. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการ อย. เปนประธานเปดโครงการชั่งใจกอนใชยา 

“กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด” ณ โรงเรียนบางกะป เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 

2559 

52. นางศิริกุล อําพนธ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ เปนประธานเปดงาน อะมะฉลาดใช 

อะโกฉลาดซ้ือ ณ บริษัท จีเอฟทีนี จํากัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 11 

กุมภาพันธ 2559 

53. นางศิริกุล อําพนธ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ เปนประธานเปดงาน อะมะฉลาดใช 

อะโกฉลาดซ้ือ ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุปจํากัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ เม่ือ

วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 

54. ศ.คลินิก เกียริติ คุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรง

สาธารณสุข ลงพ้ืนท่ีรณรงคเรื่อง ลดหวาน มัน เค็ม ในวันไตโลกสากล ณ 

โรงพยาบาลพหลพลยุหเสนา จ.กาญจนบุรี เม่ือวันท่ี   11 มีนาคม  2559 

55. ผูเชี่ยวชาญนิรัตน เตียสุวรรณ นําคณะเจาหนาท่ี อย. ศึกษาดูงานเศรษฐกิจ

พอเพียง ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ จ.นครนายก เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม  2559 

56. นพ.ไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนประธานเปด

งานโครงการและพิจารณาคัดเลือก“จิตอาสาสรางสรรค” ณ หองประชุมเงินทุน

หมุนเวียนยาเสพติด เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 

57. ศ.คลินิก เกียริติ คุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรง

สาธารณสุขตรวจเยี่ยมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับฟงความคืบหนา

ผลงาน รอบ 6 เดือน ณ หองประชุมชั้น 1 ตึก อย. เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม  2559  

58. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงพ้ืนท่ีใหขอมูลเพ่ิมสมาชิก อย. แฟน

คลับ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม  2559 

59. ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมงาน

กาชาดและมอบของรางวัลแดผูโชคดี ณ สวนอัมพร เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 

60. นพ.บุญชัย สมบูรณสุขเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยารวมตักบาตรเชา 

และรดน้ําขอพรจาก ผูอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต ณ สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2559 

61. ภญ.สุภัทรา  บุญเสริม รก.ผอ.สํานักดานอาหารและยา แถลงขาวรวมกับ กอง

บังคับการ บก.ปคบ. เรื่องขยายผลตรวจจับยาลดความอวน ยึดของกลางมูลคา

มหาศาล ณ ศูนยราชการแจงวัฒนะ เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 

62. นพ.บุญชัย  สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนประธานเปด

งาน รับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนยุทธศาสตร การจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๓๗ 

 



ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เม่ือ

วันท่ี 22 เมษายน 2559 

63. อย.ขานรบันโยบายกวาดลางโรคโปลิโอ เรียกเก็บคืนวัคซีนโปลิโอ Trivalent OPV 

สงเตรียมพรอมเผาทําลาย ณ เตาเผาขยะ อบจ.นนทบุรี โดยมี นพ.อํานวย กาจีนะ 

อธิบดีกรมควมคุมโรคเปนประธาน ในพิธี เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 

64. นพ.บุญชัย  สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนประธานมอบ

รางวัล นวัตกรรมการบริการ,ผูใหบริการดีเดน และรางวัลผูปฏิบัติงานบริการท่ีมี

จิตบริการ ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 วันท่ี 3 พฤษภาคม 

2559 

65. นายแพทยไพศาล ด่ันคุม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปน

ประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เผยแพรความรู สูภัยสุขภาพ ณ 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

66. นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยม

สํานักงาน Unilever พระราม 9 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

67. เภสัชกรประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับ 

ตํารวจ บก.ปคบ. แถลงขาวตอสื่อมวลชน เรื่อง เตือนภัยยาลดความอวน คราชีวิต 

ณ ศูนยราชการแจงวัฒนะ เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559   

68. นายแพทยไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปน

ประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการ “จิตอาสาสรางสรรค อย.สรางเสริม”ณ 

หองประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 ตึก อย. เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2559 

69. นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นําคณะ

ผูบริหารและเจาหนาท่ี อย.ทอดผาปาสามัคคี ณ วัดมะเกวน อําเภอเถิน จังหวัด

ลําปาง เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2559 

70. นายแพทยธวัช สุนทราจารย ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปน

ประธานเปดงาน “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไมปลอดภัย” โดยมี 

นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เขารวมงาน 

ณ โรงแรมนารายณ สีลม เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

71. ลงนามขอตกลงเครื่องมือแพทย อย. กับ สวทช วันท่ี 16 สิงหาคม 2559 

72. ถายงาน Toastmaster Club เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 

73. อบรมการเขียนขาว เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 

74. พิธีลงนาม สสว. กับ อย. ณ โรงแรมมารีออท เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2559 

75. แถลงขาว Healthier Choice เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๓๘ 

 



76. Presentation คปส. เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2559 

77. พิธีมอบรางวัลประกวดสื่อ Infographic เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2559 

78. สําภาษณวาท่ีเลขา อย. คนใหม เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2559 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. มีงานในวันและเวลาเดียวกันทําใหเจาหนาท่ีและอุปกรณไมเพียงพอ 

2. สื่อและอุปกรณท่ีมีไมตรงตามความตองการของผูจัดตองผลิตสื่อข้ึนมาใหม 

3. มีการสั่งงานเรงดวนทําใหตองทํางานนอกเวลาราชการ 

4. เจาหนาท่ีทํางานหลายดานทําใหไมสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. จัดหาอุปกรณใหเพียงพอ 

2. จัดหาและผลิตสื่อใหตรงตามความตองการ 

3. พัฒนาเจาหนาท่ีใหสามารถทํางานไดหลากหลายและรวดเร็ว 

2. สรางความตระหนักและความเขาใจในการบริโภคผลิตภณัฑสุขภาพอยางปลอดภัย 

2.1 ประชาสัมพันธขอมูลเรงดวน  

เพ่ือสรางความเขาใจกับประชาชนในประเด็นสําคัญตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธการดําเนินงานของสํานักงานฯ ในการคุมครองผูบริโภคเพ่ือใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและให

ความรวมมือในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในการแจงเบาะแสหรือรองเรียน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

9 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

2.1.1 ผลิตและเผยแพรสกูปโทรทัศน/เรื่องเรงดวนทางส่ือโทรทัศน จํานวน 14 เรื่อง      

          14 ครั้ง 

 ประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน ความยาว ๑ นาที จํานวน 14 เรื่อง 14 ครั้ง 

1. อย. ตรวจกระเชาของขวัญปใหม (ตอนท่ี 1)  

- สนามขาว 7 สี (ชอง 7) วันท่ี 25 .ค.58 

2. อย. เฝาระวังและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพอยางเขมงวด 

- สนามขาว 7 สี (ชอง 7) วันท่ีออกอากาศ 8 มกราคม 2559  

3. อย.สงเสริมการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ เนนใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 

- สนามขาว 7 สี (ชอง 7) วันท่ีออกอากาศ 29 มกราคม 2559 

4. อย. เพ่ิมความสะดวกในการขออนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

- สนามขาว 7 สี (ชอง 7) วันท่ีออกอากาศ 12 ก.พ. 2559 

5. อย.มอบรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอรด” ประจาํป 2559 

- สนามขาว 7 สี (ชอง 7) วันท่ีออกอากาศ 26 ก.พ. 2559 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๓๙ 

 



6. อย. “เปดตัว Oryor Smart Application V.3” ปลดล็อคระบบดูแลสุขภาพ  

3 มิติ 

- ประชาสัมพันธผานทาง YOUTUBE และ ทางโทรทัศนภายในของ อย. 

7. อย. เปดมิติใหม รับ AEC แถลงผลสําเร็จใหความรูแรงงานตางดาวเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพ จากกิจกรรม “อะมะฉลาดใช อะโกฉลาดซ้ือ” 

- ประชาสัมพันธผานทาง YOUTUBE และ ทางโทรทัศนภายในของ อย. 

8. อย. เคลียร...ใหครบจบ... ใหเร็ว 

-   ออกอากาศประชาสัมพันธผานทาง YOUTUBE และ การประชาสัมพันธ

ภายในผานทางโทรทัศน 

9. ผลงาน 6 เดือน อย. 

-   ออกอากาศประชาสัมพันธผานทาง YOUTUBE และ การประชาสัมพันธ

ภายในผานทางโทรทัศน 

10. การเรงรัดการข้ึนทะเบียน อย. 

-   ออกอากาศประชาสัมพันธผานทาง YOUTUBE และ การประชาสัมพันธ

ภายในผานทางโทรทัศน 

11. สุดยอด อย. ไทยผานการรับรองเปนสมาชิก PIC/S ลําดับท่ี 49 มีผลตั้งแต 1 

ส.ค.59 นี้ 

-   ออกอากาศประชาสัมพันธผานทาง YOUTUBE และ การประชาสัมพันธ

ภายในผานทางโทรทัศน 

12. สธ.ออกประกาศเพ่ิมชนิดอาหารท่ีตองแสดงฉลากโภชนาการ และ ฉลาก GDA 

-   ออกอากาศประชาสัมพันธผานทาง YOUTUBE และ การประชาสัมพันธ

ภายในผานทางโทรทัศน 

13. อย.เชิงรุก สรางเครือขาย อย.แฟนคลับ จากโครงการ “On Tour For Oryor 

fan” ดึงเยาวชนไทย รวมเปนสวนหนึ่งในงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

-   ออกอากาศประชาสัมพันธผานทาง YOUTUBE และ การประชาสัมพันธ

ภายในผานทางโทรทัศน 

14. สธ.เปดตัวสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”ตาน

โรค NCDs เผยโฉมผลิตภัณฑอาหารท่ีผานการรับรอง เชิญผูบริโภคเลือกซ้ือ 

-   ออกอากาศประชาสัมพันธผานทาง YOUTUBE และ การประชาสัมพันธ

ภายในผานทางโทรทัศน 

2.1.2 ผลิตและเผยแพรบทความเชิงรุกและเรื่องเรงดวนทางหนังสือพิมพ  

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๔๐ 

 



 เผยแพรบทความเชิงรุกและเรื่องเรงดวนทางหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน โพสตทู

เดย เดลินิวส คม ชัด ลึก มติชน ขาวสด สยามรัฐสัปดาหวิจารณ กรุงเทพธุรกิจ 

ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ และ ผูจัดการรายวัน จํานวน 22 เรื่อง 94 ครั้ง 

1. อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2559 (อินโฟกราฟฟค ขนาด ¼ หนา ขาว – ดํา)  

2. สถิติการเฝาระวังโฆษณา ปงบ 2558 (อินโฟกราฟฟค ขนาด ¼ หนา                   

ขาว – ดํา)  

3. อย. ขอฝากคําแนะนําการจัด และเลือกซ้ือกระเชาของขวัญ  

4. อย. รวมมือกับ กสทช. กํากับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อ (อินโฟกราฟ

ฟค ขนาด ¼ หนา ขาว – ดํา) 

5. อย. ลงพ้ืนท่ีโรงเรียนอุตรดิตถ เปดงานมหกรรม อย.นอย จ.อุตรดิตถ ป 59 

พรอมเยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน อย.นอย 

6. อย. ปรับมาตรการ เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการขออนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ 

(อินโฟกราฟฟค ขนาด ¼ หนา ขาว – ดํา)   

7. อย. สนับสนุนผูประกอบการรายยอย SMEs สรางมูลคาใหผลิตภัณฑผานเกณฑ 

Primary GMP (อินโฟกราฟฟค ขนาด ¼ หนา ขาว – ดํา) 

8. อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2559 (อินโฟกราฟฟค ขนาดเต็มหนาสี่สี) 

9. ภาพผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย (อินโฟกราฟฟค ขนาดเต็มหนาสี่สี) 

10. อย. สนับสนุนผูประกอบการรายยอย SMEs สรางมูลคาใหผลิตภัณฑผาน

เกณฑ Primary GMP (อินโฟกราฟฟค ขนาดครึ่งหนาสี่สี) 

11. อย. สนับสนุนผูประกอบการรายยอย SMEs สรางมูลคาใหผลิตภัณฑผาน

เกณฑ Primary GMP (อินโฟกราฟฟค ขนาด ¼ หนา ขาว – ดํา) 

12. ภารกิจของ อย. เก่ียวกับการกํากับดูแลการนําเขาผลิตภัณฑอาหาร (สกูป  

ประชาสัมพันธ 4 สี ขนาดครึ่ง หนา ขาว – ดํา) 

13. รองเรียน แจงเบาะแส ถือวาไดบุญ (อินโฟกราฟฟค ขนาด ¼ หนา ขาว – ดํา) 

14. โปรดแจงรองเรียนกับ อย. เม่ือทาน...พบความบกพรองเห็นโฆษณาโออวด 

หลอกลวง (อินโฟกราฟฟค ขนาด ¼ หนา ขาว – ดํา) 

15. ไสกรอก...กินแตพอดี อานฉลากถวนถ่ี ชีวีปลอดภัย (อินโฟกราฟฟค ขนาด ¼ 

หนา ขาว – ดํา) 

16. อย. เขมเฝาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักผลไมสด (อินโฟกราฟฟค ขนาด ¼ 

หนา ขาว – ดํา) 

17. อย. เตือน ซ้ือเครื่องสําอางออนไลน ระวัง !!! โฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริง 

โปรดใชวิจารณญาณใน การเลือกซ้ือ (อินโฟกราฟฟค) 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๔๑ 

 



18. ประชาสัมพันธการใชสัญลักษณ โภชนาการ (Healthier Logo) (ขนาด ¼ 

หนา ขาว – ดํา) 

19. ประชาสัมพันธการใชสัญลักษณ โภชนาการ (Healthier Choice) (ขนาด ¼ 

หนา ขาว – ดํา) 

20. ประชาสัมพันธ อย. ไดรับการรับรองเปนสมาชิกองคกร PIC /S (ขนาด ½ ส่ีสี) 

21. ประชาสัมพันธการใชสัญลักษณ โภชนาการ (Healthier Choice) (ขนาด ¼ 

หนา ส่ีสี) 

22. ประชาสัมพันธการใชสัญลักษณ โภชนาการ (Healthier Choice) (ขนาดครึ่ง

หนา ส่ีสี) 

2.2 ประชาสัมพันธท่ัวไป 

2.2.1 ตรวจวิเคราะหขาว (ทุกวัน) จํานวน 10,930 เรื่อง 

2.2.2 การจัดงานแถลงขาว/จัดทําขาวแจก/ขาวตรวจจับผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน 139 

เรื่อง 194 ครั้ง ดังนี้ 

 การจัดงานแถลงขาว จํานวน 30 เรื่อง ไดแก  

1. อย. รวมกับสถานทูตประเทศนิวซีแลนดประจําประเทศไทย ขับเคลื่อนพัฒนา

หวงโซอาหาร ส ง เสริมให เ กิดการผลิต ท่ียั่ งยืน เ พ่ิมผลผลิต ลดตนทุน             

อาหารปลอดภัย 

2. อย.ลุยรวมกับ บก.ปคบ. ทลายโกดังกักเก็บ เครื่องมือแพทยเถ่ือนล็อตใหญ ยาน

เพชรเกษม มูลคาของกลางกวา 100 ลานบาท 

3. บุกจับใหญแหลงขายยาลดน้ําหนักผานทางเฟสบุคอันตรายตอผูบริ โภค             

ยึดของกลางมูลคามหาศาล 

4. บุกจับใหญแหลงขายยาลดน้ําหนักผานทางเฟสบุค ท่ี ทําให มีผู เสียชีวิต                   

ยึดของกลางมูลคามหาศาล 

5. อย.พัฒนาสมุนไพรท่ีใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอางสงเสริมการสงออก           

นํารายไดเขาประเทศ ผูบริโภคปลอดภัย 

6. อย.ลงพ้ืนท่ีตรวจกระเชาปใหมในซุปเปอรมาร เ ก็ต สรางความเชื่อ ม่ัน               

ใหผูบริโภค ไดกระเชาท่ีมีคุณภาพ 

7. อย. สงเสริมผูประกอบการผลิตถุงยางอนามัย สรางรายไดใหเกษตรกรชาวสวน

ยาง ชวยแกปญหารายไดลดจากสถานการณราคายางตกต่ํา 

8. อย .ส ง เสริมการผลิตอาหารและเครื่ องสํ าอางจากวัต ถุดิบ ในทอง ถ่ิน                 

สรางรายไดใหชุมชน พรอมยกระดับผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพรไทยให

ไดตราสัญลักษณ FDA THAI HERB 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๔๒ 

 



9. อย. ลุย รวมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), บก.ปคบ. และ สสจ.ชลบุรี  บุก

จับรานขายยาครั้งใหญ ยานพัทยา ลักลอบจําหนวยยาปลอม มูลคาประมาณ 5 

ลานบาท 

10. อย.หนุนเยาวชนชาติ คิดดี ลด ละ เลิก การใชยาในทางท่ีผิดรุกสงทายจัด

กิจกรรมภายใตธีม “กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด”สรางภูมิคุมกันใหนักเรียน

ไทย พลังอนาคตของชาติ 

11. อย.หนุนเยาวชนชาติ คิดดี ลด ละ เลิก การใชยาในทางท่ีผิดรุกสงทายจัด

กิจกรรมภายใตธีม “กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด”สรางภูมิคุมกันใหนักเรียน

ไทย พลังอนาคตของชาติ 

12. อย.รวมกับ บก.ปคบ. บุกทลายสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑอาหารผิดกฎหมาย 

ยานจรัญสนิทวงศ อางสรรพคุณลดน้ําหนัก ทําใหผิวขาว 

13. อย. เดินหนา จัด CSR ตอเนื่อง ปท่ี 3 สรางภูมิคุมกันใหเยาวชนไทยในถ่ิน

ทุรกันดารปลอดยาเสพติด มีสุขอนามัยท่ีดี พรอมรวมอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

14. อย. “เปดตัว Oryor Smart Application V.3” ปลดล็อคระบบดูแลสุขภาพ 3 

มิติ 

15. อย. เปดมิติใหม รับ AEC แถลงผลสําเร็จใหความรูแรงงานตางดาวเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพจากกิจกรรม “อะมะฉลาดใช อะโกฉลาดซ้ือ” 

16. อ ย . ก า ว สู เ ว ที น า น า ช า ติ  ยื่ น ใ บ ส มั ค ร ข อ เ ข า เ ป น ส ม า ชิ ก  PIC/S                        

ผาน ACCESSION PROCEDURE 

17. ขยายผลตรวจจับยาลดความอวนยึดของกลางมูลคามหาศาล 

18. มิติใหมทางเลือกเพ่ือสุขภาพประกาศฯใช “สัญลักษณโภชนาการ” (Healthier 

Logo) แลว ภาคเอกชนขานรับนโยบาย พรอมปรับสูตรอาหาร หวังใหผูบริโภค

สุขภาพดี 

19. อย. แนะผูบริโภค เลือกทานปลาดิบอยางระวังปองกันอันตรายตอสุขภาพ 

20. อย.เผยผลเฟนหาสุดยอดจิตอาสาดีเดน พรอมมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ 

โครงการ “จิตอาสาสรางสรรค อย.สรางเสริม” 

21. อย.ลุยรวมกับ บก.ปคบ.และ สสจ. ชลบุรี บุกจับ “แหลงผลิต/จําหนายยาลด

ความอวนผิดกฎหมาย ทําใหเด็กเสียชีวิต” ยึดของกลาง มูลคากวา 11 ลาน

บาท 

22. อย. เผยเผายาเสพติด กวา 5 พันกิโลกรัม มูลคากวาหม่ืนลานบาท 

23. อย. เผยการตรวจสอบผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีอาจเปนสาเหตุสาวตรังดับ 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๔๓ 

 



24. สธ.เผยคาใชจายดานยาสูง ศักยภาพการผลิตต่ํา รองนายกสั่งการกระทรวง            

ท่ีเก่ียวของเรงจัดทําแผนพัฒนาบัญชียามุงเปา 

25. อย.เชิงรุก สรางเครือขาย อย.แฟนคลับ จากโครงการ “On Tour For Oryor 

fan” ดึงเยาวชนไทย รวมเปนสวนหนึ่งในงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

26. อย. จับมือ จุฬา ฯ และ Thai PBS รวมกันเผยแพรความรูผลิตภัณฑสุขภาพ

ผานสื่อ เสริมความเขมแข็งแกผูบริโภค 

27. อย. จบัมือ สวทช. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย

ไทย เพ่ิมขีดความสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจ รับ AEC 

28. อย.หนุน SMEs ไทย ยกระดับมาตรฐาน เพ่ิมขีดการแขงขัน กระตุนเศรษฐกิจ

ชาติ 

29. อย. ยุค 4.0 กาวล้ํา คิดคนนวัตกรรมสื่อการสอน ดวยเทคโนโลยี AR  เพ่ิมการ

เรียนรู ปลูกฝงเยาวชน บริโภคอาหารปลอดภัย 

30. สธ. เปดตัวสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”                

ตานโรค NCDs เผยโฉมผลิตภัณฑอาหารท่ีผานการรับรอง เชิญผูบริโภคเลือก

ซ้ือ 

  การจัดทําขาวแจก/ขาวท่ัวไป จํานวน 97 เรื่อง ไดแก 

1. อย.รับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป 2558 จากผลงาน “การพัฒนา

ระบบขอมูลดานอาหารและยา สู Oryor Smart Application” 

2. สบูคลอรีน ไมสามารถทําใหผิวขาวได อยาหลงเชื่อ ตกเปนเหยื่อคําโฆษณา 

3. อย. แนะผูบริโภคเลือกซ้ือกะปท่ีมีสีไมฉูดฉาด พรอมเผยมาตรการเฝาระวัง 

4. อย. เตือน ระวังตกเปนเหยื่อยาท่ีมีสารหนูและปรอทปนเปอน 

5. อย. เรงลงพ้ืนท่ียานเยาวราช เก็บตัวอยางฟองเตาหู  หวั่นประชาชนไดรับ

อันตรายจากอาหารไมปลอดภัย 

6. ระวัง อันตราย !!! ยาเม็ดสมุนไพรปนจองอวดอางสรรพคุณเกินจริง ระบาดหนัก

ในจังหวัดพะเยา 

7. เตือนระวัง ! ผลิตภัณฑ “หลินจือ LING ZHI” ไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา                   

แผนโบราณ จาก อย. 

8. เริ่มแลว รางวัล “อย.ควอลิตี้  อวอรด” ป 2559 เชิดชูสถานประกอบดี                

จริยธรรมเดน 

9. อย. เผยผลงาน 1 ปดานเครื่องสําอาง และ วัตถุอันตราย ตรวจสอบเขมแข็ง           

สรางความม่ันใจ กาวไกลสูสากล 
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10. อย.มุงม่ันพัฒนาระบบการทํางานสูความเลิศลาสุดผานการรับรองมาตรฐาน 

ISO ตอกย้ําความม่ันใจแกผูบริโภคยิ่งข้ึน 

11. อย.พบอีกแลว ลักลอบจําหนายกาแฟลดน้ําหนักใสสารไซบูทรามีน 

12. พ.ย.ดีเดย ตรวจสถานท่ีผลิตนมโรงเรียนท่ัวประเทศ อย.ลงพ้ืนท่ี รวมกับ สสจ.

และกรมปศุสัตว พรอมแนะวิธีการเลือกซ้ือนมพรอมดื่ม หวังเด็กไทย ดื่มนมท่ีมี

คุณภาพ 

13. อย. รวมภาคีเครือขายจัดสัมมนา Asian Harmonization Working Party 

(AHWP) ครั้งท่ี 20  ศึกษาแนวทางการกํากับดูแลเครื่องมือแพทยใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน 

14. พ.ร.บ. เครื่องสําอาง พ.ศ.2558 สงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยเพ่ิมการ

คุมครองผูบริโภค 

15. คณะกรรมการอาหารแหงชาติขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการดาน

อาหาร เพ่ือสุขภาวะท่ีดีของประชาชนทุกชวงวัย สรางความม่ังค่ังยั่งยืนของ

ประเทศ 

16. อย.ยืนยันไมเคยอนุญาตนําเขาหรือจําหนายเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum 

Magnetic Resonance Analyzer 

17. อย.จัดทําคูมือโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ หวังทุกฝายท่ีเก่ียวของปฏิบัติให

ถูกตอง ลดปญหาโฆษณาผิดกฎหมาย 

18. อย.จัดอบรมสัมมนาผูประกอบการวัตถุอันตราย พัฒนาระบบคุมครองผูบริโภค 

19. อย.เผยสถิติการเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ปงบ 58 ยอดปรับกวา                    

1.9 ลานบาท พรอมตรวจเขมปงบ 59 ตอ ขอใหผูบริโภควางใจ 

20. ระวัง !! อยาหลงเชื่อตกเปนเหยื่อโฆษณาสมุนไพรสลายไขมัน “มาเมะ” พบ

แสดงฉลากไมถูกตอง เปดเพจแอบอางใชชื่อกระทรวงสาธารณสุข ผานทาง                  

Social Media 

21. อย. รวมกับ บก.ปคบ. บุกทลายแหลงขายยาและแหลงผลิตยาปลอม ตัดวงจร          

การกระจายยาในเขตภาคเหนือและภาคใต 

22. อย. จับมือภาคธุรกิจเครื่องสําอางไทยจัดประชุมคณะกรรมการเครื่องสําอาง          

แหงอาเซียน ครั้งท่ี 23 

23. อย. พัฒนาศักยภาพ ครูแกนนํา อย.นอย อยางตอเนื่อง เนนสงเสริมการ

ดําเนินงานอยางยั่งยืน 

24. อย. ย้ํา !!! นําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ ตองยื่นขอนําเขาท่ีดานอาหารและยา 
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25. อย. มุงสงเสริมเครือขาย อย.นอย สวนภูมิภาคและทองถ่ิน เพ่ือการคุมครอง

ผูบริโภคอยางยั่งยืน เตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติ Community Network 

Award 

26. อย. ติวเขมเทคนิคการผลิตนมโรงเรียน ปองกันปญหานมโรงเรียนไมได

คุณภาพ 

27. อย. ติวเขมเทคนิคการผลิตนมโรงเรียน ปองกันปญหานมโรงเรียนไมได

คุณภาพ 

28. ปงบ 59 เขม อย.รวม กสทช. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินมาตรการเฝา

ระวัง และตรวจสอบโฆษณาทางสื่อโทรทัศน โทษรุนแรงข้ึน ผูบริโภคไมตกเปน

เหยื่อ 

29. อย.ปรับกระบวนการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารผานระบบอิเล็กทรอนิกส          

นําระบบ E-submission มาใชเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ใหผูประกอบการ            

เริ่มใชบริการตั้งแตวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 

30. อย กําหนดใหยาใหม ยาชีววัตถุ และยาวัคซีนสําหรับมนุษย ตองยื่นคําขอข้ึน

ทะเบียนตํารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส 

31. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจพิสูจน

อาหาร 

32. อย. เผยสถิติการจับกุมและดําเนินคดีดานผลิตภัณฑสุขภาพ ปงบ 58 

33. อย. ย้ํา !!! สารฉีดสลายไขมัน ไมเคยไดรับการข้ึนทะเบียนตํารับยา เตือนหญิง

สาว อยาหลงเชื่อโฆษณาอาจไดรับอันตรายถึงตายได 

34. อย. ตรวจเขมยาปลอม พรอมหนุนการทํางานของตํารวจสากลกวาดลาง

ขบวนการคายาและเวชภัณฑปลอมในทวีปเอเชีย 

35. อย. ดึงธรรมะบําบัด พุงเปานักเรียน ม.ปลาย “กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด”            

ตานภัยยาโปร 

36. อย. ลงพ้ืนท่ีโรงเรียนอุตรดิตถ เปดงานมหกรรม อย.นอย จ.อุตรดิตถ ป 59            

พรอมเยี่ยมชมกิจกรรมนกัเรียน อย.นอย 

37. อย. แนะผูบริโภค เลือกซ้ือน้ําปลาราในภาชนะบรรจุปดสนิทท่ีมีเลขสารบบ

อาหารภายใตเครื่องหมาย อย. 

38. อย.ขานรับนโยบายของรัฐ หนุนผูผลิตเครื่องมือแพทยใชน้ํายางพาราใน

ประเทศ ชวยเกษตรกรสวนยาง 

39. อย. เชิญชวนนิสิต นักศึกษาคนรุนใหม  ไฟแรง สมัครเขารวมโครงการ              

“จิตอาสาสรางสรรค อย.สรางเสริม” หวังชวยชุมชนแกไขปญหาผลิตภัณฑ

สุขภาพในพ้ืนท่ี 
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40. อย. รวมกับ สสจ.พัทลุง ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน และรวมประชุม

ใหญสามัญประจําป 2559 ของชมรมรานขายยา จ.พัทลุง 

41. เตือนอยาหลงเชื่อโฆษณาจุลชีพ อวดสรรพคุณกําจัดเซลลมะเร็ง 

42. อย. เผย มีการปรับหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนตํารับยาเพ่ือการสงออกเทานั้น

และยาใหมแลว ตั้งแตปลายป 58 ลดข้ันตอน สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 

43. อย. เฝาระวัง ผักสลัดนําเขาจากออสเตรเลียดานอาหารและยาตรวจเขม                 

ขอใหผูบริโภควางใจแนะลางผักใหสะอาดกอนบริโภคทุกครั้ง 

44. อย. รณรงค  กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด เนน นักเรียน ม.ปลาย ตานภัยยา

โปร  ดึงศิลปนมีชื่อเสียงรวมรณรงค 

45. อย. รวมกับ สสจ. ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมชมดานศุลกากรจังหวัดกาญจนบุรี พรอมหารือ

แนวทางพัฒนางานดานอาหารและยารวมกับกรมศุลกากร 

46. อย. เรงแกปญหาเชื้อดื้อยา ขยายเวลารับฟงความคิดเห็น มาตรการควบคุมยา           

ตานจุลชีพ ครอบคลุมทุกมิติมากข้ึน 

47. เตือนภัย !! ผลิตภัณฑ “แผนหยกใหความรอน” ไมสามารถทําใหโรคหายขาดได      

อยาหลงเชื่อโฆษณาอวดอางเกินจริง 

48. อย. เผยผลสํารวจความเชื่อม่ันของผูบริโภคท่ีมีตอ อย.ประจําปงบประมาณ 

2558 พบโดยรวมเชื่อม่ันมากถึงรอยละ 98.2 

49. เผยชื่อ 51 สถานประกอบการดีเดนรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด ป 2559 

50. อย. แนะจัดชุดสังฆทานถวายพระวันมาฆบูชาไมควรนําผลิตภัณฑอาหารใสรวม

กับผลิตภัณฑอ่ืนอาจเกิดการปนเปอน อันตราย ! 

51. สปป. ลาว รุดศึกษาดูงาน อย. ไทย ท้ังงานดานอาหารและยาและการควบคุม             

ความปลอดภัยดานอาหาร เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยดาน

อาหารใหแกผูบริโภคในภูมิภาคอาเซียน 

52. อย. ชี้แจงขอเท็จจริงกรณีแปงฝุนโรยตัวแนะผูบริโภคใชถูกวิธีเพ่ือความ

ปลอดภัย 

53. เผยโฉมเยาวชนตัวอยาง 15 ทีม ผานเขารอบ โครงการ “จิตอาสาสรางสรรค 

อย.สรางเสริม” 

54. เตือนภัยแอบอางชื่อ อย. ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา 

55. อย. จัดประชุมวิชาการใหญประจําป ’59 เนน! เรื่อง“นวัตกรรมผลิตภัณฑ

สุขภาพไทยสูความปลอดภัย กาวไกลอยางยั่งยืน” 

56. อย. แจงอุปกรณสักเพ่ือความสวยงาม หรือเพ่ือจารีตประเพณีทางศาสนาไม

เขาขายเปนเครื่องมือแพทยควรเลือกสถานท่ีใหบริการอยางรวดเร็ว 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๔๗ 

 



57. อย .สานตอ เจตนารมณนโยบายรั ฐบาล เร งส ง เสริมผลงานใหม  ๆ                

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม 

58. อย.เตือน ระวังการบริโภค น้ําดื่ม น้ําแข็ง และ ไอศกรีมชวงหนารอน เพราะ

เสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรียไดงาย 

59. อย.แจงแนวทางเพ่ือการนําเขาเครื่องมือแพทย “ผลิตภัณฑไหมเย็บ” ไดอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย พรอมดําเนินการทุกคําขออยางรวดเร็ว 

60. โคงสุดทาย !! พลังเยาวชนสรางสรรคผลงานผานเขารอบ 5 ทีม โครงการ            

“จิตอาสาสรางสรรค อย. สรางเสริม” 

61. อย. สงเสริมผูประกอบการ สมัครใช “สัญลักษณโภชนาการ” เปนเครื่องมือ

เ พ่ือผู บ ริ โ ภคใชตั ดสิ น ใจ เลื อก ซ้ืออาหาร ท่ีดี ต อสุ ขภาพ ลดบริ โภค                  

หวาน มัน เค็ม 

62. อย.ปรับปรุงการพิจารณาอนุญาตอาหารรองรับการขยายตัวภาคธุรกิจและ

สนับสนนุการสงออก 

63. อย.เตือนภัย ! ยาลดอวน ระเบิดพุง สลายไขมัน อันตรายถึงชีวิต 

64. อย.เผยกรณีขาวกัญชารักษาโรคมะเร็ง 

65. อย.แนะวิธีเลือกซ้ือและใชผลิตภัณฑน้ํายาเช็ดกระจก 

66. อย.ขานรับนโยบายกวาดลางโรคโปลิโอเรียกเก็บคืนวัคซีนโปลิโอ Trivalent 

OPV สั่งเตรียมพรอมเผาทําลาย 

67. อย.แนะการใช “ครีมกันแดด” อยางถูกวิธี ปองกันภัยแสงแดดทําผิวแสบไหม 

68. อย.เผยมีการเฝาระวังและตรวจสอบไสกรอกอยางเขมงวด ขอผูบริโภควางใจ 

69. อย.แจงมีการเฝาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักผลไมอยางตอเนื่อง 

70. อย. ! เผยหามขายยาผานเว็บไซต ผูขายมีความผิด ผูบริโภคมีความเสี่ยง 

71. เตือนซํ้า !! อยาหลงเชื่อผูอางชื่อ อย. ทําหนังสือครบรอบป 42 ป  

72. อย. ผนึกกําลังคณะทํางานภาคประชาชนรวมเผยแพรความรูผลิตภัณฑสุขภาพ 

สูภัยโรคไมติดตอเรื้อรัง 

73.  ดาน อย.เขม ! สกัดผลิตภัณฑสุขภาพลักลอบนําเขา ย้ํา ! ตองขออนุญาตและ

ศึกษารายละเอียดกอนนําเขา  

74.  ย้ํา !! อย. ไมอนุญาตใหนําลูกกลิ้งนวดหนา (Derma Roller) เพราะยังไมมีผล

วิจัยรองรับ เสี่ยงติดเชื้อหรือเสียโฉมได 

75.  อย. เตือนยาลดความอวน คราชีวิต 

76.  อยาหลงเชื่อโฆษณา “สติ๊กลบรอยเหี่ยวยน” ทางเฟซบุก อวดสรรพคุณเกิน

จริง ไมพบการจดแจงเครื่องสําอาง 

77.  อย. เผยผลสุมตัวอยางปลาดิบและน้ําสม 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๔๘ 

 



78.  อย. เผยอยาหลงเชื่อมิจฉาชีพ อางเปนเจาหนาท่ี อย. รีดไถเงิน 

79.  สธ. เผยผลปราบหนักผลิตภณัฑลดความอวน 18 ราย 19 ลาน เตือนผูบริโภค

อันตรายถึงชีวิต 

80.  สธ. “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไมปลอดภัย ” ตลอดหวงโซ 

81.  อย. เตือน ซ้ือเครื่องสําอางออนไลน ระวัง !!! โฆษณาอวดอางสรรพคุณเกิน

จริง โปรดใชวิจารณญาณในการเลือกซ้ือ 

82.  สธ. รวมทุกภาคสวนจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับชาติ แกไขวิกฤติการณปญหา

เชื้อดื้อยา 

83.  ประกาศ สธ. กําหนดใหผูประกอบการเครื่องมือแพทย ตองจัดทํารายงาน

ปญหาเพ่ือเฝาระวังความปลอดภัย ลดการเกิดปญหาเดิมซํ้า 

84. อย. เผย ตรวจพิสูจนยาเสพติดกอนนําไปเผากวา 5 ตัน 

85. สุดยอด อย. ไทยผานการรับรองเปนสมาชิก PIC/S ลําดับท่ี 49 มีผลตั้งแต    1 

ส.ค.59 นี้ 

86. อย. เฝาระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวอยางเขมขน ลงพ้ืนท่ี

พรอมดําเนินการกับผูกระทําผิด 

87. อย.รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการสารเคมีโชวผลงานเดนใหกับ

ประเทศไทยจัดทํา “ทําเนียบขอมูลสารเคมีแหงชาติฉบับแรกแลว” เตรียม

ความพรอมการจัดการสารเคมีอยางเปนระบบชาวไทยมีสุขภาพดีสิ่งแวดลอม

ปลอดภัย 

88. อย.มอบโลรางวัลเชิดชูเกียรติ “อย.นอย Community Networt Award” 

หนุนเครือขายรวมพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

89. ย้ําเตือนซํ้า !! อย. ไมอนุญาตใหนําเขาผลิตภัณฑขายอุปกรณรักษาสิวดวย

ตนเอง (Re – Skin Derma Stamp ) ทําใหเสียโฉมได 

90. สธ.ออกประกาศเพ่ิมชนิดอาหารท่ีตองแสดงฉลากโภชนาการ และ ฉลาก GDA 

91. อย. ทบทวนบทบาท วางยุทธศาสตรสอดคลองกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 

92. อย. รับจดแจงเครื่องสําอางดวยระบบอัตโนมัต สะดวกงายไมจํากัดจํานวน

ประมวลผลทันที 

93. รวมพลังเจาหนาท่ีผูดูแลเครื่องสําอางท่ัวประเทศ เนนย้ําทิศทางการพัฒนา  

ขานรับพระราชบัญญัติเครื่องสําอางฉบับใหม 

94. อย.ชวนผูประกอบการเรงสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ ชูนโยบายรัฐ

พัฒนางานวิจัยมุงเขาสู Thailand 4.0 

95. อย.ปรับเกณฑการวิจัยยาทางคลินิกใหรวดเร็วข้ึน หนุนอุตสาหกรรมยาไทย 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๔๙ 

 



96. อย.ย้ํา ตออายุใบอนุญาตยา  ยาเสพติดใหโทษฯ และวัตถุออกฤทธิ์ฯ กอนสิ้น

อาย ุหากพนกําหนดไมสามารถตออายุได 

97. อย.ย้ํายังไมมีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด 

 การจัดทําขาวตรวจจับผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 

1. ตรวจจับเครื่องมือแพทยปลอม ถ.เพชรเกษม ยานหนองแขม 

 ภาพขาว จํานวน 11 เรื่อง ไดแก 

1. กิจกรรมงานรณรงคโครงการชั่งใจกอนใชยากระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด จํานวน 6 

เรื่อง ไดแก  

- โรงเรียนสตรีวิทยา 2  

- โรงเรียนมัธยมบานบางกะป  

- โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ  

- โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห สิงหเสนี  

- โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช ลาดกระบัง 

- โรงเรียนบางกะป 

2. CSR ชวยเหลือชุมชนและสังคมปท่ี 3 ณ หองเรียนพิเศษบานใหมพัฒนา 

โรงเรียนสาขาโรงเรียนบานดอยชาง ต.วาวี อ.แมสรวย  จ.เชียงราย 

3. อย. “เปดตัว Oryor Smart Application V.3” 

4. อย. เปดมิติใหม รับ AEC จากกิจกรรม “อะมะฉลาดใช อะโกฉลาดซ้ือ” 

5. กิจกรรมโครงการ “จิตอาสาสรางสรรค อย.สรางเสริม” 

6. ภาพขาวกิจกรรมพิธีมอบรางวัลโครงการ “จิตอาสาสรางสรรค อย.สรางเสริม” 

2.2.3 โครงการสงเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

เพ่ือใหผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการ

ใชมาตรการตาง ๆ เชน การปราบปรามผูกระทําผิด โดยรวมมือกับตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ดําเนินการตรวจจับผูกระทําความผิดฝาฝนกฎหมาย

เก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพมาอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน ในสวนของผูประกอบการท่ีกระทําความดี มี

คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบการ ก็ควรมีมาตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการสงเสริม

ผูประกอบการท้ังรายเล็กและรายใหญ ท่ีพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีผลิตใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกฎหมาย

กําหนด โดยผลิตภัณฑท่ีผลิตมีคุณภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ปราศจากสารปนเปอน มีขอความใน

ฉลากท่ีครบถวน และมีการโฆษณาท่ีถูกตองใหขอมูลครบถวนตามความเปนจริง  รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอ

สังคม ตลอดจนมีการพัฒนาสถานท่ีผลิตใหทันสมัยไดมาตรฐานอยูเสมอ ใชวัตถุดิบในการผลิตท่ีมีคุณภาพ 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๕๐ 

 



คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนหลัก เพราะหากสถานประกอบการมีจิตสํานึกถึงความรับผิดชอบตอ

ชีวิตและความปลอดภัยของผูบริโภค มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดมาตรฐานและ

ปลอดภัยสูประชาชน ก็จะชวยลดปญหาอันตรายจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ และสรางความเชื่อม่ัน

ใหกับผูบริโภค ดังนั้น การสงเสริมจริยธรรมสถานประกอบการดวยการมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด จึงมี

ความจําเปนและตองกระทําอยางตอเนื่อง เพ่ือกระตุนจิตสํานึก เปนกําลังใจใหกับสถานประกอบการท่ีทําดี และ

เปนแบบอยางใหกับสถานประกอบการอ่ืน ๆ ซ่ึงครั้งนี้นับเปนครั้งท่ี 9 โดยจัดใหมีพิธีมอบรางวัลดังกลาว เม่ือ

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยไดรับ

เกียรติจาก ศาสตราจารย คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

เปนประธาน มอบรางวัลใหแกสถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพดานตาง ๆ รวมท้ังสิ้น 51 ราย ดังนี้ 

 สถานประกอบการดานอาหาร จํานวน ๑4 ราย 

1. โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 

2. บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส จํากัด 

3. บริษัท ชายนอยฟูด จํากัด 

4. บริษัท เปอริเอ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัด 

5. บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) 

6. บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด 

7. บริษัท ยาคอบส ดาวเออร เอ็กเบิรกส ทีเอช จํากัด 

8. บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

9. บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จํากัด 

10. บริษัท สกายไลน เฮลทแคร จํากัด 

11. บริษัท หยั่น หวอ หยุน จํากัด 

12. บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเฟรชเมนท (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท โอสถสภา จํากัด 

 สถานประกอบการดานยา จํานวน 6 ราย 

1. บริษัท โปลฟิารม จํากัด 

2. บริษัท ยูโทเปยน จํากัด 

3. บริษัท ยูนีซัน จํากัด 

4. บริษัท ยูเมดา จํากัด 

5. บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 

6. บริษัท อวยอันโอสถ จํากัด 
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 สถานประกอบการดานเครื่องสําอาง  จํานวน  8  ราย 

1. บริษัท การกัวร แล็บ จํากัด 

2. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด 

3. บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จํากัด 

4. บริษัท ปวีณมล จํากัด 

5. บริษัท แพน ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน) 

6. บริษัท ไมลอทท แลบบอราทอรีส จํากัด 

7. บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จํากัด 

8. บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 

 สถานประกอบการดานเครื่องมือแพทย  จํานวน  4 ราย 

1. บริษัท โนวาเมดิค จํากัด 

2. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท สยามเซมเพอรเมด จํากัด 

4. บริษัท โอกาโมโต รับเบอร โปรดักส  จํากัด 

 สถานประกอบการดานวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข จํานวน  4  ราย 

1. บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

2. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จํากัด 

3. บริษัท ฟูมาคิลลา (ประเทศไทย) จํากัด 

4. บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด  

 สถานประกอบการดานยาและเครื่องสําอาง จํานวน  2  ราย 

1. บริษัท ไทยนครพัฒนา จํากัด 

2. มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรฯ  

 สถานประกอบการดานยาและวตัถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรอืทางสาธารณสุข จํานวน 1 ราย 

1. องคการเภสัชกรรม  

 สถานประกอบการดานเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข   

จํานวน 1 ราย 

1. บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จํากัด  

 สถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน  จํานวน 11 ราย 

1. วิสาหกิจชุมชนแมบานหวยกานเบเกอรี่ จังหวัดลําพูน 

2. กลุมแมบานซับเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ 
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3. TP FOOD (กลุมผลิตภัณฑแปรรูปขาวสรอยสุวรรณ) จังหวัดกําแพงเพชร 

4. วิสาหกิจชุมชนแมแมนศรี จังหวัดลพบุรี 

5. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรปากน้ําโจโล  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

6. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบานหวยเสือเตน จังหวัดขอนแกน 

7. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทาตูม จังหวัดอุดรธานี 

8. กลุมแมบานเกษตรกรบานยางหมู 2 จังหวัดบุรีรัมย 

9. วิสาหกิจชุมชนขาวกลองงอกรองมาลี จังหวัดอุบลราชธานี 

10.วิสาหกิจชุมชนไขเค็ม อสม. จังหวัดสุราษฎรธานี 

11.วิสาหกิจชุมชนธรรมาธิปไตยชุมชนนอกคาย จังหวัดปตตานี 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. การจัดบูธนิทรรศการแออัดเกินไปและบูธมีขนาดเล็ก 

2. ผูจัดบูธนิทรรศการจะกังวลเก่ียวกับบูธของตนเอง เม่ือเริ่มพิธีไมเขาในหองประชุม ทําใหท่ีนั่งท่ีจัดไว

วาง 

3. ผูตอบรับเขารวมงานลาชาและมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง/ผูท่ีตอบรับมมากลับไมมา 

4. การสงขอมูลชองผูประกอบการไมครบถวน ทําใหการจัดทําสูจิบัตร โปสเตอร ลาชาไปดวย 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

        กอนวันงาน 

1. จัดเตรียมโครงการตั้งแตเริ่มปงบประมาณใหม เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินงานในแตละข้ันตอน 

และดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

2. สงหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานจากกองผลิตภัณฑตางๆ ลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห และติดตอ

ยืนยันการเขารวมประชุมกอนวันประชุม 1-2 วัน เพ่ือเปนการย้ําเตือนคณะทํางานใหเขารวมประชุม 

3. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธกอนงานทางชองทางตางๆ 

 

ในวันงาน 

1. ควรจัดเตรียมสถานท่ีใหเรียบรอยกอนเริ่มงาน 

2. จัดเตรียมเจาหนาท่ีลงทะเบียน ตอนรับ ใหพรอม 

3. ดูแลความเรียบรอยในภาพรวมของงานใหพรอม 

 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 : รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

1. โครงการรณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมท่ีถูกตองดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

1.1 โครงการ อย.นอย “ขยายเครือขาย กระจายความรู มุงสูการเฝาระวัง” 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจัดทําโครงการ อย.นอย ตอเนื่องเปนปท่ี ๑๔ โดย

มุงเนนความรวมมือกันระหวาง อย.นอย กับองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
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ผลิตภัณฑสุขภาพในรูปแบบท่ีนาสนใจ การตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร และการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพท่ี

ไมไดรับอนุญาต เพ่ือใหนักเรียน อย.นอย สามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และขยายผล

ไปสูชุมชน สามารถขยายเครือขาย กระจายความรู นําพาไปสูวิถีการสรางสุขภาพท่ีดีตอไป ซ่ึงในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕9 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้  

1. อย. สนับสนุนงบประมาณการดําเนินกิจกรรม อย.นอย โดยสนับสนุนเงินผานสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด รวม 7,998,000 บาท แบงกิจกรรมเปน 

1.1 สนับสนุนโรงเรียนในสวนภูมิภาคท่ีสังกัด สพฐ. ทํากิจกรรม อย.นอย                                 

รวม ๑,488,๐๐๐ บาท 

1.2 สนับสนุนจังหวัดในการทํากิจกรรม อย.นอย รวม 3,040,๐๐๐ บาท 

1.3 สนับสนุนจังหวัดท่ีเปนตัวแทนภาคในการจัดงานมหกรรม อย.นอย ระดับภาค ๔ ภาค 

รวม 3,470,๐๐๐ บาท 

2. การดําเนินการผานเทคโนโลยี Social Media 

2.1 กิจกรรมตอบคําถามความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพประจําสัปดาห  

2.2 Update ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพ และกิจกรรม อย.นอย ผานเว็บไซต

oryornoi.com เพ่ือเปนแหลงสนับสนุนขอมูลแกครู/นักเรียน อย.นอย 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนํา อย.นอย 

3.๑ จัดประชุมครูแกนนาํ อย.นอย ระดับประเทศ   

      - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี 

      - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 4-5 สิงหาคม ๒๕๕9 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. งบประมาณสนับสนุนท่ีสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินโครงการ อย.นอย ในสวนภูมิภาคมี

ถึงสองในสามโครงการ แตการใชจายงบประมาณของสวนภูมิภาคมีความลาชาสงผลกระทบตอ

ตัวชี้วัดการใชจายงบประมาณของกองพัฒศักยภาพผูบริโภค 

2. การรายงานขอมูลโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูล อย.นอย คอนขางลางชาในบางพ้ืนท่ี 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม อย.นอย ของโรงเรียนในสวนภูมิภาคผานสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนํา อย.นอย จํานวน 2 ครั้ง 

3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธและสนับสนุนการจัดกิจกรรม อย.นอย ประกอบดวย 

 ปายรับรองโรงเรียน อย.นอย ระดบัดีเยี่ยม 

 จัดทําใบประกาศเกียรติคุรมอบแกโรงเรียน และครูท่ีผานเกณฑการประเมินโรงเรียน อย.นอย 

ระดับดีข้ึนไป 
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 จัดพิมพจดหมายขาว อย.นอย “จากเพ่ือน...ถึงเพ่ือน” 

 จัดทําสื่อสนับสนุนอ่ืนๆ อาทิ เสื้อแจคเก็ต เสื้อยืด ปากกา เข็มกลัด อย.นอย 

4. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนโดยมีคณะผูบริหาร อย. ไปเยี่ยมชมโรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินกิจกรรม 

อย.นอย ดีเดน จํานวน 1 ครั้ง 

5. จัดมหกรรม อย.นอย ครบรอบ 15 ป เพ่ือใหเห็นถึงความกาวหนาของการดําเนินกิจกรรมคุมครอง

ผูบริโภคในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และมีการจัดกิจกรรม อย.นอย ในสถานศึกษาพรอมกันท้ัง

ประเทศในชวงเปดภาคการศึกษาป 2560 ตามวันท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดพลัง 

6. สงเสริม/ผลักดัน ใหโรงเรียน อย.นอย ดําเนินโครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียน อย.นอย เพ่ือลดโรค NCD” 

7. พัฒนาเว็บไซต และพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูล อย.นอย ใหทันสมัย 

1.2 โครงการอาหารปลอดภัย 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพเยาวชน  เนน

เสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมใหแกเยาวชน  หวังใหมีอาวุธทางปญญาเปนเกราะปองกันตัวเด็กให

เติบใหญมีสุขภาพดี และลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มาก

เกินไป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กต้ังแตวัยแรกเขามัธยม เปนการสรางรากฐานท่ีดีแกเด็กในดาน

พฤติกรรมสุขภาพ และเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินงานโครงการ “อาหารปลอดภัย” ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได

ดําเนินกิจกรรม ดังนี ้

1. ดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ e-bidding เรียบรอยแลว และโอนเปลี่ยนงบประมาณ

การวิจัยโครงการฯ จากงบดําเนินงานเปนงบรายจายอ่ืน 

2. ประสานโรงเรียน จํานวน ๘ แหง (โรงเรียนใหม) ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการวิจัย เพ่ือ

ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและเรียนเชิญใหโรงเรียนเขารวมดําเนินงานทดลองใชแผน

ตามรายละเอียดการวิจัย 

3. ติดตามและสรุปผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในโรงเรียนตนแบบท่ีเคยทดลองใช

รูปแบบฯ จํานวน ๔ โรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบกิจกรรมประกอบการ

ทดลองวิจัยฯ 

4. การผลิตสื่อตนแบบประกอบการสอน/ใชประกอบกิจกรรมตามแผนการเรียนรู 

4.1จัดทําเอกสารคูมือประกอบการเรียนรู  

4.2ชุดนิทรรศการ แบบ Roll up 

4.3ชุดกิจกรรมความรู พรอมคูมือการใช 

4.4ชุดนวัตกรรมการเรียนการสอน เชน อุปกรณ การอานฉลาก GDA,การปกปองสิทธิ์ 

โดยใชเทคโนโลย ีAR Code ในการผลิต 

4.5จัดทําวีดิทัศนในรูปแบบการตูน และ Motion Infographic จํานวน 4 เรื่อง ไดแก 
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- เรื่องท่ี 1 ตอนอวนจังทําไงดี 

- เรื่องท่ี 2 GDA อานงาย ไดประโยชน 

- เรื่องท่ี 3 กินอะไร ไดอยางนั้น 

- เรื่องท่ี 4 รูวินัย ใสใจอาหาร 

4.6 จัดทําสไลด และวีดีทัศนสาธิตประกอบการสอน จํานวน 6 เรื่อง ไดแก 

- เรื่องท่ี ๑. แผนการเรียนรู ภาพแหงอนาคต 

- เรื่องท่ี ๒. แผนการเรียนรู อาหารไมมีฉลาก ภัยรายใกลตัว 

- เรื่องท่ี ๓. แผนการเรยีนรู สื่อสารใหกับคนท่ีคุณรัก 

- เรื่องท่ี ๔. แผนการเรียนรู อาหารไมปลอดภัย ใสใจปกปองสิทธิ์ 

- เรื่องท่ี ๕. แผนการเรยีนรู นวัตกรรม AR Cord 

- เรื่องท่ี ๖. แผนการเรียนรู สงตอสุขภาพดี 

5. การประชาสัมพันธและสื่อสนับสนุน 
5.1  ผลิตสือ่สนับสนุนกิจกรรม เชน เสื้อยืดคอปก/คอวี ชุดเครื่องเขียน กระเปา 
5.2  ผลิตและเผยแพรสกูปขาวผานสื่อโทรทัศน 

5.2.1 ผลิตสกูปขาวผานสื่อโทรทัศน 

- ประชาสัมพันธโครงการอาหารปลอดภัย ป 2559 จังหวัดระยองและ

จังหวัดกระบี่ 

- ประชาสัมพันธโครงการอาหารปลอดภัย ป 2559 จังหวัดชัยภูมิและ

จังหวัดเชียงใหม 

- ประชาสัมพันธโครงการอาหารปลอดภัย ป 2559 จังหวัดชัยภูมิและ

จังหวัดกระบี่ 

5.2.2 เผยแพรสกูปขาวผานสื่อโทรทัศน 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๗ วันท่ี 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๗ วันท่ี ๘ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๗ วันท่ี 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๗ วันท่ี 

22 สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๗ วันท่ี 

26 สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 3 วันท่ี 7 

กันยายน ๒๕๕๙ 

5.3 ผลิตและเผยแพรผานสื่อหนังสือพิมพ 

5.3.1 ผลิตสื่อหนังสือพิมพ 

- อย.เดินหนาโครงการอาหารปลอดภัยทดลองใชรูปแบบปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ปลูกฝงนักเรียนหวังสรางสังคมบริโภค

อาหารปลอดภัย 

- อย.มุงสรางสุขภาพดีแกนักเรียนขยายผลโครงการอาหารปลอดภัย ป 

2559 ในจังหวัดระยอง 

- อย.จัดโครงการอาหารปลอดภัย ขยายผลตอเนื่องในจังหวัดเชียงใหม 

สรางสุขภาพดีแกนักเรียน 

- อย.รวมกับโรงเรียนคอนสวรรคและโรงเรียนบานแทนวิทยา จ.ชัยภูมิ จัด

โครงการอาหารปลอดภัย ป 2559 เพ่ือปลูกฝงนักเรียนมีพฤติกรรม

บริโภค 

5.3.2 เผยแพรผานสื่อหนังสือพิมพ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพขาวสด วันท่ี ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพขาวสด วันท่ี ๘ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพขาวสด วันท่ี ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพขาวสด วันท่ี ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพขาวสด วันท่ี 2๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพขาวสด วันท่ี 31 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- เผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพขาวสด วันท่ี 7 

กันยายน ๒๕๕๙ 

5.3.2.1 จัดอบรม "การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน" ใหแกครูและผูเก่ียวของกับการทดลองใชแผนการเรียนรู 

จํานวน ๑๒ โรงเรียนและผูเก่ียวของ วันท่ี ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงแรมมิราเคิล แก

รนด คอนเวนชั่น 
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5.3.2.2 จัดกิจกรรมประกอบการทดลองวิจัย เพ่ือกระตุนพฤติกรรมใหเกิดความคงทน 

(Booster Intervention) 

5.3.2.3 จัดการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน “การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ภายใตโครงการอาหารปลอดภัย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559” วันท่ี 23 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

5.3.2.4 จัดการประกวดและพิธีมอบโลเกียรติคุณรางวัลการประกวดสื่อ/นวัตกรรมของ

นักเรียน โครงการอาหารปลอดภัย ป 2559 วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

5.3.2.5 วิเคราะหขอมูลการวิจัย และ จัดทํารายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

5.3.2.6 จัดทําเอกสารสรุปการดําเนินงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนประจําป 2559 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. กิจกรรมตามแผนการเรียนรู 9 แผนกิจกรรมในปนี้ ดําเนินการโดยครูผูสอน จึงอาจเกิดความแตกตางท่ี

เกิดจากเทคนิคการสอนและการสื่อสารขอมูลไปยังนักเรียนของผูสอนแตละแหงท่ีอาจแตกตางกัน 

2. เนื่องจากกลุมเปาหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารฯ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

1 ในโรงเรียน ซ่ึงในชวงตนปและกลางปงบประมาณของราชการเปนชวงท่ีโรงเรียนปดภาคเรียน จึงไม

สามารถดําเนินกิจกรรมใดกับนักเรียนได เปนอุปสรรคตอการเบิกจายตามแผนการใชงบประมาณของ 

อย. ท่ีตองการใหเบิกจายแลวเสร็จในไตรมาส 2 

3. การบริหารจัดการของ อย. เพ่ือใหทุกกลุมเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน ตองอาศัยการประสานงานและ

สื่อสารระหวางกันเปนจํานวนท่ีบอยครั้งมากกวาเดิมเนื่องจากจํานวนโรงเรียนท่ีประสานมากข้ึน 

4. โรงเรียนตนแบบแตละแหงมีระเบียบ/ขอปฏิบัติ รวมถึงมีขอจํากัดท่ีแตกตางกัน เชน ความเหมาะสม

ของพ้ืนท่ีการจัดฐานกิจกรรม สภาวะแวดลอมของหองเรียน และอุปกรณท่ีจําเปนตอการจัดกิจกรรมซ่ึง

อาจเปนอุปสรรคตอการสื่อสารขอมูล จําเปนตองประยุกตและดัดแปลงตามสถานการณ ซ่ึงหากบริหาร

จัดการไมเหมาะสมจะลดความนาสนใจของกิจกรรม รวมถึงกระทบตอสมาธิทําใหเด็กมีความตั้งใจ

นอยลง 

5. การวางแนวทาง และรูปแบบของกิจกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนฯ 

ถูกจํากัดตามกรอบเง่ือนไขระยะเวลาท่ีถูกกําหนดไวตามแผนการเบิกจายงบประมาณ ในขณะเดียวกัน

สื่อตนแบบตามแผนการเรียนรูตาง ๆ นั้นมีหลากหลาย และตองดําเนินการใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี

ใกลเคียงกัน ในขณะท่ีการปรับปรุง/ตรวจสอบขอมูล รวมถึงรูปแบบ/เนื้อหาสื่อตนแบบตลอดจน

กิจกรรมตามแผนการเรียนรู เพ่ือใหไดคุณภาพท่ีเหมาะสมตองปรับแกไขเปนจํานวนครั้งท่ีมากในแตละ

สื่อ 
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6. การแถลงขาวมอบโลตองรวดเร็วและกระชับ ดังนั้นควรตองมีการเตรียมความพรอมดานการซอมรับ

กอนลวงหนา เพ่ือลดความลาชาหรือขลุกขลักท่ีเกิดจากความเขาใจไมตรงกัน 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. นําโมเดลตนแบบฯ ท่ีปรับปรุงแลวมาขยายใชตอในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ โดยโรงเรียนท่ี

สนใจสามารถดาวนโหลดสื่อตนแบบไปใชในการเรียนการสอนได 

2. อบรมบุคลากรท่ีสนใจใชโมเดลตนแบบ รวมถึงติดตามผลการนําแนวทางดังกลาวไปใช 

1.3 โครงการช่ังใจกอนใชยา  

  ยา เปนปจจัยสี่ ท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย เพราะยาเปนสิ่งท่ีใชปองกัน บําบัด 

บรรเทา รักษาโรค หรืออาการของโรคชนิดตาง ๆ แตหากนําไปใชในทางท่ีผิดก็กอใหเกิดโทษไดเชนกัน โดย

ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ปญหาการใชยาในทางท่ีผิดเริ่มทวีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนและเยาวชนท่ี

มีการนํา “ยาโปรโคดิล” และ “ยาทรามาดอล” ซ่ึงเปนยาท่ีรักษาโรคพ้ืนฐานของสังคมไทย ท้ังแกแพและแก

ปวดมาใชผิดวัตถุประสงคจากการใชเปนยารักษาโรค ดวยการนํามาทําเปนเครื่องดื่ม เพ่ือใหเกิดฤทธิ์แบบอ่ืน

ตามท่ีตองการ เชน กระตุนประสาทใหตื่นตัว ทําใหรูสึกสนุก เคลิบเคลิ้ม แกปวด หรือชวยใหขยันไมงวงนอน ซ่ึง

กอใหเกิดผลท่ีตามมาท้ังสุขภาพและสังคม 

 

  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีคุมครองผูบริโภคใหไดรับ

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย ไดมาตรฐาน และสมประโยชน เล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดปองกันมิใหเกิด

ปญหาการนํายาไปใชในทางท่ีผิด โดยการควบคุมการจําหนายยาน้ําแกไอ ยาแกแพ โดยใหผูรับอนุญาตผลิตยา 

และผูรับอนุญาตนําเขายา จํากัดปริมาณการจําหนายไปยังรานขายยา แตอยางไรก็ดี สิ่งสําคัญท่ีจําเปนเพ่ือ

ปองกันปญหาการใชยาในทางท่ีผิด คือ การสรางภูมิคุมกันใหแกผูบริโภค คือการพัฒนาบุคคลใหสามารถปองกัน

ตนเองจากการใชยาในทางท่ีผิดอันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม โดยการท่ีประชาชนมีความรู ความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับการใชยา และตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายท่ีเกิดข้ึนหากนํายามาใชในทางท่ีผิดหรือไม

เหมาะสม 

1. ผลิต Viral Video โดยจัดทําในรูปแบบเพลงประจําโครงการ ชื่อ “อุทาหรณยาโปร” และ

เผยแพรทาง Youtube และ Facebook Page 

1.1  เผยแพรผานทาง Youtube Channal FDATHAI เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2559 

1.2  เผยแพรผานทาง Facebook Page YouLike (คลิปเด็ด), Dek-D.com, สมาคมมุข

เสี่ยว ๆ,สมาคมนิยมสาวนารักแหงประเทศไทย และสิ่งเล็ก ๆ ท่ีเรียกวารัก 

2. จัดกิจกรรมรณรงคโครงการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ครั้ง 

2.1  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2559 

2.2  โรงเรียนมัธยมบานบางกะป  เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

2.3  โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๕๙ 

 



2.4  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕59 

2.5  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช ลาดกระบัง เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

2.6  โรงเรียนบางกะป เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

3. ผลิตและเผยแพรสกูปขาวใหความรูและประชาสัมพันธเก่ียวกับโครงการทางสถานที

โทรทัศนกองทัพบก ชอง 7 ในรายการตกสิบหยิบลาน Still Standing Thailand 

ออกอากาศทุกวันจันทร-วันพฤหัสบดี เวลา 17.45-18.15 น. จํานวน 2 ครั้ง  

4. ผลิตสื่อใหความรู 

4.7 ชุดนิทรรศการ จํานวน 10 เรื่อง 

4.8 แผนปลิว จํานวน 5,000 แผน 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ปญหาการใชยาในทางท่ีผิดเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมากในกลุมวัยรุนและเยาวชน การดําเนินกิจกรรม

รณรงคในกลุมวัยรุนจึงเปนอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากวัยรุนเปนกลุมท่ีมีความเปนตัวของ

ตัวเองสูง จึงเปนการยากท่ีจะทําใหเด็กใหความสําคัญและสนใจอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการ

จัดกิจกรรมรณรงค ประกอบกับความรูท่ีใชเผยแพรเปนเนื้อหาดานวิชาการ จึงจําเปนท่ีจะตอง

อาศัยกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กใหไดมากท่ีสุด อีกท้ัง ระยะเวลาท่ีใชในการจัดตอง

มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมไมใชเวลานานจนเกินไป 

2. โครงการชั่งใจกอนใชยา ภายใตธีม “กระตุกตอมคิด กอนใชยาผิด” เปนโครงการท่ีดําเนินการข้ึน

เพ่ือใหความรูและสรางความตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการใชยาในทางท่ีผิดหรือไมเหมาะสม 

ซ่ึงเปนการดําเนินงานในลักษณะของการเผยแพรใหความรูประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนัก

ใหเด็กเยาวชน คุณครู รวมถึงผูเก่ียวของหันมาใหความสําคัญกับปญหาและอันตรายจากการใชยา

ในทางท่ีผิด โดยการจัดกิจกรรมรณรงคโครงการและเผยแพรประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ต 

ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวอาจเขาถึงกลุมเปาหมายเพียงบางสวนเทานั้น ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีเกิดปญหา

ท้ังหมด ดวยเหตุปจจุยจากระยะเวลาและงบประมาณท่ีไดรับ ซ่ึงอาจไมเพียงพอท่ีจะสามารถจัด

กิจกรรมลงพ้ืนท่ีท่ีเปนปญหาไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุม 

3. โครงการชั่งใจกอนใชยา เปนการจัดกิจกรรมรายป จงึทําใหกิจกรรมในแตละปมีการปรับเปลี่ยน ทํา

ใหไมมีการติดตามและตอกย้ํากิจกรรมแกกลุมเปาหมายเดิม 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ในการดําเนินงานโครงการควรจะเปนการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการวางแผนระยะยาวไมใช

เปนการดําเนินงานระยะสั้นเพียงปเดียว เนื่องจากงานโครงการเปนการรณรงคใหความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

จึงควรจะมีการตอกย้ําท้ังกิจกรรมและการเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ เพ่ือสรางความจดจําและนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีถูกตองไดในท่ีสุด 

1.4 โครงการพัฒนาเครือขายการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๖๐ 

 



ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหมีผลิตภัณฑใหม ๆ ออกสูทองตลาดเปน

จํานวนมาก มีท้ังผานและไมผานการศึกษาวิจัยดานความปลอดภัย ท้ังยังมีการโฆษณากลาวอางถึงสรรพคุณของ

ผลิตภัณฑในลักษณะโออวดเกินความเปนจริง หรือใหขอมูลไมครบถวน ทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญ 

สงผลใหมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสม จนกอใหเกิดพิษภัยและไดรับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ

นั้น การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหมีความรู สามารถดูแลตนเองใหเลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพได

อยางปลอดภัย และสมประโยชน จึงกลยุทธท่ีสําคัญท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กําหนดไวใน

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือของผูเก่ียวของหลายฝาย เพ่ือใหงานดานการพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภคเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดท้ังตอหนวยงานและผูบริโภค 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีพันธมิตรซ่ึงประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียในการ

ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท้ังจากหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา  

กลุมผูประกอบธุรกิจ องคกรวิชาชีพ องคกรภาคประชาชน และสื่อมวลชน เปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนการ

ทํางาน โดยเฉพาะในดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคเพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพ สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัย และสมประโยชน และเพ่ือใหสามารถดําเนินงานได

ตรงตอความตองการของประชาชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมี

สวนไดสวนเสียเปนคณะทํางาน โดยใหรวมแสดงความคิดเห็น และรวมดําเนินงานกับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

1. กิจกรรมรณรงคใหความรูในพ้ืนท่ี “อะมะฉลากใช อาโกฉลาดซ้ือ” จํานวน 4 ครั้ง 

1.1 จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 ครั้ง 

1.2 จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 2 ครั้ง 

2. กิจกรรมตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพตามแหลงชุมชนในพ้ืนท่ี จํานวน 4 ครั้ง 

2.1 จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 ครั้ง 

2.2 จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 2 ครั้ง 

3. จัดงานแถลงขาวผลการดําเนินงานโครงการ และมอบโลห จํานวน 1 ครั้ง ในวันท่ี 4 

มีนาคม 2559 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4. จัดทําสกูปขาวเพ่ือเผยแพรทางหนังสือพิมพขาวสด เรื่อง อย.แถลงผลสําเร็จใหความรู

แรงงานตางดาวเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ จากกิจกรรม "อะมะฉลาดใช อะโกฉลาดซ้ือ" 

ตอบรับการเขาสู AEC เผยแพรวันพฤหัสบดีท่ี 10 มี.ค.59  

5. ผลิตสื่อสนับสนุนโครงการ 

5.1 เสื้อยืดสีคอกลม จํานวน 500 ตัว 

5.2 ถุงผา จํานวน 1,000 ใบ 

5.3 แผนพับ (ภาษาพมา/ภาษาอังกฤษ) จํานวน 10,000 แผน 

5.4 ชุดนิทรรศการ (ภาษาพมา/ภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 ชุด มี 10 ชิ้น 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๖๑ 

 



1. การประสานงานกับโรงงานผูประกอบการอาหาร มีขอจํากัดมากมาย เชน การเขาไปดูสถานท่ีดําเนิน

กิจกรรม การบริหารตามสายงานตาง ๆ ท่ีตองเก่ียวของกันหลาย ๆ ฝาย ทําใหตองมีการลงพ้ืนท่ีพูดคุยกัน

หลายครั้ง 

2. แผนการดําเนินกิจกรรมท่ีตั้งไว ไมสอดคลองกับสถานการณจริง เชน โรงงานผูประกอบการไมสะดวกท่ีจะ

จัดกิจกรรมในชวงเทศกาลสําคัญ เชน วันข้ึนปใหม วันตรุษจีน วันสงกรานต 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ควรดําเนินโครงการ ฯ อยางตอเนื่อง ในปงบประมาณตอไป 

2. ดวยงบประมาณท่ีจํากัด การเผยแพรความรูเพ่ือสื่อไปยังกลุมเปาหมายตองอาศัยพันธมิตรแกนนํา

เครือขายเมียนมาในพ้ืนท่ี ชวยอนุเคราะหสนับสนุน เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

3. ควรขยายเครือขายกลุมเปาหมายแรงงานตางดาวชาวเมียนมาใหเพ่ิมมากข้ึน โดยไมท้ิงแรงงานชาวเมียน

มากลุมเปาหมายเดิม เชน เขาไปสอบถาม ติดตามประเมินผล 

2. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนางานคุมครองผูบริโภค 

   2.1 โครงการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการมาก สงผลให

ผูประกอบการผลิตสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑสุขภาพไดนําเทคโนโลยีตางๆ มาพัฒนาสินคาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภค ประกอบกับขาวสารทางวัฒนธรรม วิถีดํารงชีวิตของแตละชนชาติสามารถถายทอดถึงกันได

งาย รวดเร็ว และไรพรหมแดน โดยใชกระบวนการสื่อสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธท่ีเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย 

จึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหสามารถดูแลคุมครอง

ตนเองใหบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย เปนหนาท่ีสําคัญยิ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา ตองประชาสัมพันธรวมถึงการรณรงคใหความรูกับประชาชนดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน

ใหกับผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกกินเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพผานในรูปโครงการตางๆ เชน โครงการอาหาร

ปลอดภัย โครงการอยาหลงเชื่องาย โครงการ อย.นอย เปนตน ซ่ึงแตละโครงการแมวาจะมีวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีชัดเจน แตทุกโครงการก็จะสงเสริมซ่ึงกันและกันในการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค กองพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภคจึงพิจารณาเห็นสมควรประเมินผลสําเร็จของโครงการในแผนพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใน

ภาพรวม และผลสําเร็จตามเปาหมายของโครงการแตละโครงการในแผนไปพรอมกัน จะทําใหไดคาดัชนีชี้วัดผล

งานตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนาศักยภาพผูบริโภค และจะเปนประโยชนอยางมากในการกําหนดทิศทางและ

กลวิธีในการดําเนินงานในปตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ดําเนินการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบรายจายอ่ืนเปนงบดําเนินงานเรียบรอยแลว 

2. ดําเนินการจัดจางเสร็จเรียบรอยแลว 

3. เบิกจายงวดแรก 

4. ดําเนินการคัดเลือกและอบรมผูชวยวิจัย 

5. ประชุมคณะพิจารณาเครื่องมือวิจัย 

6. ดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามรอบแรก 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๖๒ 

 



7. ดําเนินการเก็บแบบสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ภาค ไดแก ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก   

ภาคกลาง 

8. ท่ีปรึกษารายงานผลการสํารวจขอมูลระยะแรก 

9. วิเคราะห แปลผล และสรุปผลขอมูลวิจัย 

10. จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

3. การพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

3.1 โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคาระกรรมการอาหารและ

ยา 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหมีผลิตภัณฑใหม ๆ ออกสูทองตลาดเปน

จํานวนมาก มีท้ังผานและไมผานการศึกษาวิจัยดานความปลอดภัย ท้ังยังมีการโฆษณากลาวอางถึงสรรพคุณของ

ผลิตภัณฑในลักษณะโออวดเกินความเปนจริง หรือใหขอมูลไมครบถวน ทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญ 

สงผลใหมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสม จนกอใหเกิดพิษภัยและไดรับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ

นั้น การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหมีความรู สามารถดูแลตนเองใหเลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพได

อยางปลอดภัย และสมประโยชน จึงกลยุทธท่ีสําคัญท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กําหนดไวใน

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือของผูเก่ียวของหลายฝาย เพ่ือใหงานดานการพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภคเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดท้ังตอหนวยงานและผูบริโภค 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีพันธมิตรซ่ึงประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท้ังจากหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา  

กลุมผูประกอบธุรกิจ องคกรวิชาชีพ องคกรภาคประชาชน และสื่อมวลชน เปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนการ

ทํางาน โดยเฉพาะในดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคเพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพ สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัย และสมประโยชน และเพ่ือใหสามารถดําเนินงานได

ตรงตอความตองการของประชาชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมี

สวนไดสวนเสียเปนคณะทํางาน โดยใหรวมแสดงความคิดเห็น และรวมดําเนินงานกับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

1. จัดประชุมคณะทํางานของหนวยงาน (อย.) ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2559 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทําแผนการดําเนินการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของ อย. เพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ จํานวน 1 ครั้ง ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 

2558 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุร ี

3. แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ตามคําสั่ง อย.ท่ี 417/2558 

4. จัดประชุมคณะทํางานการมีสวนรวมของประชานในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมกองพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๖๓ 

 



5. จัดประชุมคณะทํางานการมีสวนรวมของประชานในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 ณ หองประชุมกองพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค 

6. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2559 

7. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 

8. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559 

9. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 

10. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 

11. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 

12. จัดทําสื่อสนับสนุน เชน คูมือเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเบื้องตน จํานวน 5,000 เลม 

13. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เผยแพรความรู สูภัยสุขภาพ" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กทม. 

วันท่ี 18 - 19 พฤษภาคม 2559 

14. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ศูนยธรรมชาติบําบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.

ราชบุรี วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 

15. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน แลวเสร็จ 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. การเขารวมของตัวแทนมีจํากัด เพราะมีภารกิจมาก หรือติดภารกิจอ่ืน ทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมตาง 

ๆ เชน การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี 

2. ความคุนเคยกันระหวางคณะทํางานภาคประชาชนผูแทนคนใหมและผูแทนคนเกา 

3. การนําผลการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนไปขยายผลตอ 

4. ระยะเวลาในการทํางานสั้น ทําใหการดําเนินงานยังไมมาก 

5. ดวยงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด อาจทําใหการ Focus หัวขอในแตละปตองเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามนโยบาย

ของผูบริหารและภาครัฐ ทําใหบางหัวขอขาดความตอเนื่องในการทํากิจกรรม 

6. งบประมาณดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนมีจํากัด ทําใหขาดแคลนเครื่องมือในการดําเนินงาน 

เชน ไมสามารถถายรูปเพ่ือเก็บขอมูลเพ่ือนําเสนอตอคณะทํางาน และ อย. ได รวมท้ังคาพาหนะในการเดินทาง

เยี่ยมเยียนชาวบานเพ่ือเผยแพรความรูใหแกประชาชนท่ีอยูหางไกลได 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. จัดการประกวดตาง ๆ เชิน อินโฟกราฟคสําหรับนักเรียน นักศึกา โดยจะเปนชองทางหนึ่งในการใหนักเรียน 

นักศึกษา มีการศึกษาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพเปนอยางดี เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําเพ่ือประกวด จะ

ทําใหไดรับความรูไปในตัวดวย 

2. จัดกิจกรรมของคณะทํางานภาคประชาชน โดยการไปเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานหนวยงานท่ีมีความพรอม (คลาย

หนวยเคลื่อนท่ี มีนิทรรศการ อย. และภาคีเครือขาย) 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     หนา ๖๔ 

 



3. จัดกิจกรรมรณรงครวมกับภาคเอกชน โดยคณะทํางานภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการรณรงคประเด็น

ท่ีตองทําอยางตอเนื่อง 

4. กิจกรรมรณรงคควรตองทําอยางตอเนื่อง เชน ลดหวาน ลดโรค ลดเค็ม ลดโรค หรือลดน้ําหนัก ลดโรค ลด

โรค รูเทาทันสื่อ เพ่ือใหเห็นผลสําเร็จท่ีชัดเจน 

5. เนนการทํางานรวมกับเครือขายท่ีเก่ียวของ ในประเด็นท่ีเลือกดําเนินงานในแตละปใหมากข้ึน เชน ประเด็น

อาหาร อาจพิจารณาจัดกิจกรรมรวมกับภาคเอกนท่ีเก่ียวของ หางราน สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสภาบัน

การศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน สาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

6. แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งละ 2 ป ตอไป เพ่ือใหมีความตอเนื่องในเรื่องแนวคิด และเปาหมายใน

การทํางาน 

7. ประเด็นการดําเนินงานควรตอบโจทยผูบริโภค และสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และมีสิ่ง

สนับสนุนท่ีเปนไปได 

8. ประเด็นการดําเนินงานควรทําเรื่องลดหวาน ลดโรค ลดมัน อยางตอเนื่องใหเขมขนมากข้ึน แตยังคงตองให

ความสําคัญกับการโฆษณาเกินจริงดวย 

9. สรางเครือขายใหกวางข้ึน 

4. โครงการพัฒนาเพ่ืองานคุมครองผูบริโภค 

4.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 

 บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ และถือเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ขององคกร รวมท้ังสามารถทําใหองคกรอยูนิ่งหรือเจริญเติบโตกาวหนาได เพราะบุคลากรหรือคนในองคกรเปน

ผูปฏิบัติงานท่ีดําเนินการท้ังความคิด และการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลงาน  ทําใหองคกรเปนหนวยงานท่ี

ประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิผล ดังนั้นเพ่ือใหเกิดงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากร

จําเปนตองมีความสามารถและความพรอม ท่ีสอดคลองตอการปฏิบัติงาน สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ 

และชัดเจน จึงตองเริ่มตนท่ีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพท้ังความรู  ทักษะ 

ประสบการณ เขาใจบทบาทหนาท่ี ทัศนคติตอองคกร ตระหนักในสิทธิหนาท่ีความรับผิดชอบตอองคกรและ

สังคม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกอใหเกิดความสามัคคีและทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีระบบและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ท้ังสงผลใหเกิดการประสานการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในสวนท่ีเก่ียวของใหเปนท่ีพึงพอใจและเกิดประโยชนตอประชาชนตอไป 

1. หัวขอ “Dialogue สานเสวนาเพ่ือการพัฒนาองคกร” วิทยากรโดย นายชัยวัฒน  ถิระพันธุ 

(ประธานสถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม) เม่ือวันท่ี 3-5 พฤศจิกายน 25๕8 ณ โรงแรมสปริงฟลด วิล

เลจ กอลฟ แอนด สปา จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงในการอบรมครั้งนี้วิทยากรไดเนนเทคนิคพ้ืนฐานในการฝก

กระบวนการคิดและการปฏิบัติ   ๓ มิติ และ ๓ ระดับ การครุนคิดอยางลึกซ้ึง และทบทวนการคิด การทํางาน

และการสรางความสัมพันธในทีมงานท่ีผานมา  
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2. หัวขอ การสรางวัฒนธรรมความสุข และความผูกพันในองคกร วิทยากรโดย นายสนธยา ศรี

เวียงธวัช สถาบันพัฒนาการพูด และบุคลิกภาพ ในวันท่ี 24-26 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรม เซนต โทรเปซ บีช  

รีสอรท จังหวัดจันทบุรี 

4.2 โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการทํางานพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

AAR  การทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR) คือ ทบทวนเหตุการณวาเกิดอะไรข้ึน,  

ทําไมจึงเกิด, รักษาจุดแข็งปรับจุดออนอยางไร, ทําใหทีมไดเรียนรูจากความสําเร็จและความลมเหลว, ไมมีการ

ตําหนิหรือยึดติดกับปญหา, ตองแบงปนความรูท่ีฝงลึกในคนไปสูความรูชัดแจง  ซ่ึงถือเปนกระบวนการท่ีสมควร

ไดรับการสนับสนุนใหเกิดข้ึนเปนวัฒนธรรมองคกร และเปนคานิยมของระบบราชการ เพ่ือการพัฒนา

กระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพอยางจริงจัง  

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค (พศ.) มีภารกิจดานการกระตุนเตือน ตลอดจนสรางคานิยมท้ัง

สุขภาพและสังคม ในการบริโภคท่ีเหมาะสมใหเกิดในหมูผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ดวยกิจกรรมการสื่อสาร

ในหลายรูปแบบ และชองทาง การทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR) จะเขามาชวยใหสมาชิก

และทีมไดเรียนรูกระบวนการทํางานหลังเหตุการณ  สามารถวัดผลดําเนินงานไดจากจุดเริ่มตนและสิ้นสุดตาม

เปาหมายท่ีวางไวหรือไมไดอยางชัดเจน สอดคลองกับนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ท่ีจะพัฒนาองคกรใหเปนใหเปน องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) อีกดวย 

เพ่ือใหการทํางานดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัด

โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการทํางานพัฒนาศักยภาพผูบริโภค หัวขอ “AAR ทบทวน...ยั้งคิด เพ่ือผลิตผลงาน

ท่ีดีกวา” เพ่ือถายทอดองคความรู แนวทางการปฏิบัติงานจริงดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหบรรลุ

เปาหมายอยางประสิทธิภาพ  และมีผลสัมฤทธิ์ 

1. จัดประชุมสัมมนา วิทยากรโดย นายกิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ เม่ือวันท่ี 2-4 ธันาวาคม 2558 ณ 

โรงแรม ภูวนาลี รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

4.3 โครงการจัดการความรู 

ภารกิจดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคนั้นประกอบดวย กิจกรรมการเผยแพรความรูดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพสูผูบริโภคท่ีหลากหลายใหมีความสามารถในการปกปองตนเองจากผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมได

มาตรฐาน โดยอาจจําแนกกลุมเปาหมายตามประเด็นปญหา กลุมวัย กลุมอาชีพ เขตพ้ืนท่ี ซ่ึงตองใชเนื้อหา

ความรูหลายระดับ และท่ีสําคัญตองอาศัยกําลังคนมากมายในการกระจายความรูเหลานี้เขาไปในพ้ืนท่ีใหถูกตอง

ตรงกับเปาหมาย เปนท่ีแนนอนวาดวยกําลังคนซ่ึงมีจํานวนจํากัดทําใหการปฏิบัติภารกิจไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

และไมท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย การมีเครือขายพันธมิตรมีความเขาใจในภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ท่ีพรอมจะสนับสนุนดานการเสนอขอมูลขาวสาร กิจกรรม จึงเปนอีกยุทธวิธีท่ีหนึ่งท่ีจะ

สามารถทําใหบรรลุภารกิจ ในการเผยแพรองคความรู และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ท้ังสรางคานิยมท่ี

ถูกตองใหกับผูบริโภคในการฉลาดเลือกซ้ือ เลือกบริโภคใหเกิดข้ึน ดังนั้นบุคลากรท่ีทํางานดังกลาวจึงมีความ
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จําเปนตองอาศัยองคความรูท้ังดานการขยายและบริหารเครือขายพันธมิตรควบคูกันไปดวย ประกอบกับ

นโยบายของ อย. ท่ีจะพัฒนาองคกรใหเปนใหเปน องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : 

HPO) โดยใหนําการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปนเกณฑในการวัดผล กองพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภคจึงจําเปนจะตองดําเนินการพัฒนากระบวนการทํางาน ท้ังในดานของเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ี

เก่ียวเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาทักษะดานความคิดสรางสรรคใหกับเจาหนาท่ีจึงเปนประเด็นท่ีตองใหความสําคัญ  

และเพ่ือใหการทํางานดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนํา

กระบวนการจัดการความรู เครื่องมือการจัดการความรู (Knowledge Management Tools) มาสนับสนุนการ

ดําเนินงาน และจัดทํา “โครงการจัดการความรู (Knowledge Management) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙” ข้ึน 

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 ครั้ง 

1.1 เรื่อง ความรูดานสื่อ วิทยากรโดย ดร.บรรพต สรอยศรี เม่ือวันท่ี 19 - 20 มกราคม 2559 

ณ โรงแรมริเวอรไรน เพลส เซอรวิส อพารทเมน จ.นนทบุรี 

1.2 เรื่อง Infographic วิทยากรโดย นายภาณุวัฒน จินดานนท เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559              

ณ หองประชุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 1 ชั้น 6 อย. 

1.3 เรื่อง การตัดตอคลิปดวยโทรศัพทมือถือ วิทยากรโดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล เม่ือวันท่ี     

14 - 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมริเวอรไรน เพลส เซอรวิส อพารทเมน จ.นนทบุรี 

2. กิจกรรมประชุมกลุม/ฝายโดยใชเครื่องมือการจัดการความรู จํานวน 3 ครั้ง 
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