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แผนงานท่ี 4 : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ผลผลิตท่ี 2 : ผูบริโภคไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

กิจกรรมท่ีหลัก 2.1 ผลิตส่ือองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือเผยแพร 

1.1  ประชาสัมพันธขอมูลเรงดวน 

1.1.1  การจัดงานแถลงขาว/ขาว อย. ผลิต/การทําขาวตรวจจับผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน 

142 เรื่อง 142 ครั้ง  

 การจัดงานแถลงขาว จํานวน 21 เรื่อง 21 ครั้ง ไดแก  

1. อย.ประกาศผลรางวัล สุดยอดนักสรางสรรคสื่อ Infographic “พลังสรางสรรค 

สงเสริมคนไทยสุขภาพดี” 

2. อย. เปดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 9 “ธ สถิตในดวงใจ ชาวไทย

สุขภาพดีดวยพระบารมี” 

3. สธ ลงพ้ืนท่ีตรวจกระเชาปใหมในซูเปอรมารเก็ต สรางความเชื่อม่ันใหผูบริโภคได

กระเชาท่ีมีคุณภาพ 

4. อย. สงเสริมการผลิตอาหารจากวัตถุดิบในทองถ่ินสรางรายไดใหชุมชน สนอง

นโยบายรัฐเดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. อย. เดินหนาบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไมสด ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานศูนย

พัฒนาโครงการหลวง 

6. อย. สงเสริมนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพสนองนโยบายรัฐ ยกระดับ

อุตสาหกรรมไทย 

7. 15 ป อย. นอย ขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 

หางไกลโรค NCDs 

8. ทลายแหลงลักลอบขายยาแกไอเถ่ือนผสมยาทรามาดอลอันตรายถึงชีวิต มูลคากวา 1.5 

ลานบาท 

9. อย. ประชาสัมพันธสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) 

ใชสื่อ “รถเคลื่อนท่ี” มุงเนนลดการบริโภค หวาน มัน เค็ม 

10. อย. ผนึกกําลังภาคีเครือขายรณรงคใชสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 

(Healthier Choice) เลือกซ้ือผลิตภัณฑ ลด หวาน มัน เค็ม 

11. อย. สงเสริมการรวมกลุมของชุมชน ผลิตอาหารจากวัตถุดิบในทองถ่ิน สรางงาน 

สรางรายได เศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง มุงสู Thailand 4.0 



12. อย. เผยผลสําเร็จโครงการ “ฉันดีมีสุข” พระสงฆและฆราวาสเห็นความสําคัญ 

พรอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ใหหางไกล NCDs 

13. อย. เดินหนาเสริมสรางพฤติกรรมสรางทางเลือกสุขภาพแกชุมชน เนนใช

ประโยชนจากฉลากอาหารอยางฉลาด เพ่ือลดโรค NCDs ภายใตโครงการอาหาร

ปลอดภัย 

14. ประกาศแลว!! สุดยอดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560 

15. อย. เฟนหานักออกแบบสื่อคุณภาพ มอบรางวัลคนไอเดียดี ป 2 ภายใตแนวคิด 

“รูทันกลลวง หางไกลโฆษณาปลอม” 

16. อย. หนุนยาจากสมุนไพร ยกระดับการผลิตใหไดมาตรฐานสากล รับ Thailand 

4.0 เพ่ิมศักยภาพการแขงขันกับนานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจไทย 

17. อย. สงเสริมผูประกอบการไทยใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมมูลคา

เศรษฐกิจบริการดวยความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได 

18. อย. รวมพลังทุกภาคสวน สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี ประเทศชาติม่ันคงจัด

ประชุมประชาพิจารณรางกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศ

ไทย ฉบับท่ี 2 

19. ผนึกกําลังภาคการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ

การใชยาอยางสมเหตุผล ลดปญหาเชื้อดื้อยา 

20. อย. ยุค 4.0 เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ 

21. อย. รวมกับ บก.ปคบ. และ สสจ.ปทุมธานี บุกจับแหลงผลิตและจําหนายยาลด

ความอวนผิดกฎหมาย ยึดของกลางมูลคากวา 5 ลานบาท 

 ขาว อย. ผลิต จํานวน 121 เรื่อง 121 ครั้ง ไดแก 

1. อย.เผยมาตรการจัดการความเสี่ยงของยาพาราเซตามอล มิใหเกิดผลกระทบจากการ

ใชยา 

2. อย.ยืนยันกฎหมายไมปดก้ันการนํากัญชาไปใชในการศึกษาวิจัย เพ่ือประโยชนทาง

การแพทย 

3. อย.ย้ํา ! มีมาตรการตรวจเขมอาหารนําเขา พบไมไดมาตรฐานหามผลิตเด็ดขาด 

4. อย.เตือน ทําฟนปลอมเถ่ือนเสี่ยงอันตรายในชองปาก 

5. อย.เตือน ! หามใชฟลเลอรอัพไซตหนาอก 

6. อย.ย้ําซํ้า ! อยาหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงทางสื่อสังคมออนไลน เตือน ดารา นักรอง 

ระวังการโฆษณา หากเกินจริงเขาขายผิดกฎหมาย ถูกดําเนินคดีดวย 

7. เริ่มแลว รางวัล “อย. ควอลิตี้  อวอรด” ป 2560 เชิดชูสถานประกอบการดี 

จริยธรรมเดน 

8. อย. เสนอแกกฎหมายพืชกระทอมใชประโยชนทางการแพทยและศึกษาวิจัยได 
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9. โครงการพระราชดําริ “ในหลวง รัชกาลท่ี 9” เพ่ือแกปญหาคนไทยขาดสารไอโอดีน 

10. อย.เตือนแมงลักแคปซูล อางลดอวน ไมขออนุญาต ผสมไซบูทรามีนอันตรายตอ

ผูบริโภค 

11. อย. นอมนําแนวทางพระราชดําริพอหลวง พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนใหมี

ความเขมแข็งอยางยั่งยืน บนวิถีแหงความพอเพียง 

12. “ในหลวงรัชกาลท่ี 9 พระบิดาแหงการโคนมไทย” พระราชดําริสูการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานนมเพ่ือเด็กไทยสุขภาพดี 

13. โคงสุดทายขยายเวลาเปดรับสมัครเพ่ือรับรางวัล “อย.ควอลิต้ี อวอรด 2016” ป 

2560 ถึงสิ้นเดือนพ.ย.นี้ 

14. ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 1 

15. อย. ย้ํา ! แมงลักแคปซูลผสมไซบูทรามีนอันตรายถึงชีวิต 

16. อย. จัดติวเขมเจาหนาท่ีท่ัวประเทศ แนะแนวทางกํากับดูแลผลิตภัณฑใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน 

17. อย. จับมือ สถาบันพระบรมราชชนก ลงนาม MOU พัฒนาเจาหนาท่ีทองถ่ิน รวม

ขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภค 

18. อย. แนะผูบริโภครับปใหมเลือกซ้ือกระเชาหรือจัดกระเชาดวยผลิตภัณฑอาหารท่ี

มีสัญลักษณ “HEALTH CHOICE” เพ่ือผูรับไดบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมตอ

สุขภาพ หางไกลโรค NCDs 

19. อย. ผนึกกําลังคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตราย อบรมเจาหนาท่ีผูประกอบการ 

เพ่ือทบทวนชี้แจงกฎระเบียบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

20. อย.เตือนอยาใชยาทรามาดอลในทางท่ีผิด อันตรายถึงชีวิต 

21. ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 2 

22. สธ. รุกงานคุมครองผูบริโภค จัดติวเขมเจาหนาท่ีประจําหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความ

ปลอดภัยดานอาหารท่ัวประเทศ 

23. 48อย. สงเสริมการใชสมุนไพรในเครื่องสําอาง ม่ันใจกับ "FDA Thai Herb" 

24. 48อย. หนุน SME จัดติวเขมกอนยื่นขออนุญาต เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

25. 4 8อย. เดินหนา ใชมาตรา 44 เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต

ผลิตภัณฑสุขภาพ คุมครองประโยชนใหประชาชน และ ผูประกอบการไดรับ

บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 

26. ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 1 

27. ประกาศผลการตรวจพิสจูนอาหาร ฉบับท่ี 2 

28. ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 3 

29. ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 4 
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30. เผย 55 สถานประกอบการดีเดนรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด ป 2560 

31. อย. เตือน !! อยาหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารอวดอางเพ่ิมน้ํานม 

32. ประกาศผลการตรวจพิสูจนผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเครื่องสําอางท่ีพบสาร

หามใช ฉบับท่ี 5 

33. ประกาศผลการตรวจพิสูจนผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเครื่องสําอางท่ีพบสาร

หามใช ฉบับท่ี 6 

34. ประกาศผลการตรวจพิสูจนผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเครื่องสําอางท่ีพบสาร

หามใช ฉบับท่ี 7 

35. ประกาศผลการตรวจพิสูจนผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเครื่องสําอางท่ีพบสาร

หามใช ฉบับท่ี 8 

36. ประกาศผลการตรวจพิสูจนผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเครื่องสําอางท่ีพบสาร

หามใช ฉบับท่ี 9 

37. อย. เตือน ระวังภัยจากยาผีบอก พบผสมสเตียรอยด สวมรอยใช เลข อย. อาหาร

กําลังสืบหาตนตอแหลงผลิตและจําหนาย ดําเนินคดีเขม 

38. อย.รุกใหพระสงฆถายทอดธรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพแกญาติโยมใหไกลโรค 

NCDs 

39. อย. ใจดี มอบบัตรอํานวยความสะดวกพิเศษสําหรับผูนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมี

ประวัติดี 

40. อย. รุกสรางเครือขายสื่อเขมแข็ง รวมเปนกลไกเผยแพรความรูผลิตภัณฑสุขภาพ

ติดอาวุธทางปญญาแกผูบริโภค ลดปญหาโฆษณาโออวดเกินจริง 

41. อย. เผยกรณีสทิธิบัตรยาคนละระบบกับการข้ึนทะเบียนยา 

42. อย. เผยมาตรการควบคุมความปลอดภัยขนม “BLACK POWDER” เตือน

ผูปกครองระวังอยาซ้ือใหเด็กกิน เพราะไมผานการรับรองจาก อย. 

43. อย. แจงขอกังวลการเก็บคาใชจาย ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณา ย้ํา

กระบวนการยุติธรรมและโปรงใส 

44. อย. ย้ํา ขาวยาพาราเซตามอลมีไวรัสปนเปอน ไมเปนความจริง อยาเชื่อ อยาแชร 

อยาตระหนก 

45. อย. นําเครือขายภาคประชาชน ลงพ้ืนท่ีศึกษาแนวทางแกไขปญหาสุขภาพใน

ชุมชน 

46. อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งท่ี 2 หวงใย หางไกลโรค NCDs 

47. ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 10 

48. ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 11 
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49. Smart Like and Share เรื่อง ขาวดวนประกาศเพิกถอนยา PPA มีผลทําให

เลือดออกในสมอง 

50. อย. นําเครือขายภาคประชาชนลงพ้ืนท่ีศึกษาแนวทางแกไขปญหาสุขภาพใน

ชุมชน 

51. 4 8รอนนี้ อย. เตือน ระวังการบริโภค น้ําด่ืม น้ําแข็ง และไอศกรีม เพราะเสี่ยงตอ

การปนเปอนเชื้อจุลินทรียไดงาย 

52. 48อย. มุงคุมครองผูบริโภค ดวยระบบฐานขอมูลตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

53. 48อย.แนะ ผูผลิตใชไมกลัดกระทงขนมแทนลวดเย็บกระดาษเพ่ือความปลอดภัยของ

ผูบริโภค 

54. 48อย.เขม ใหยากลุม NSAID ตองระบุคําเตือน หามใชในผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ

และสมองตีบ 

55. 48อย. เผย ไมเคยอนุญาตใหโคลอสตรุม (Colostrum) โฆษณาเพ่ิมความสูงได 

56. 48อย. เตือน หามใชดีดีทีฉีดปลาสลิดตากแหง 

57. อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งท่ี 3 หวงใย หางไกลโรค NCDs 

58. เตือนภัยสาวอยากผอมระวังผลิตภัณฑอางลดอวน เขาขายเปนผลิตภัณฑท่ีไม

ปลอดภัย 

59. อย. ย้ํา ไมเคยมีนโยบายใหสํานักพิมพใดจัดทําหนังสือครบรอบ 43 ป เตือนอยา

หลงเชื่อผูแอบอางขอเงินสนับสนุน 

60. อย. แจง “ขนมควันทะลัก” ใสไนโตรเจนเหลว กิน สัมผัส หรือ สูดดม ผิดวิธี 

เสี่ยงไดรับอันตราย 

61. 48อย. รวมพลแกนนํา อย. นอย ภาคกลาง รวมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักเรียนลดความเสี่ยงโรค NCDs 

62. อย. รวมพลแกนนํา อย. นอย ภาคกลาง รวมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักเรียน ลดความเสี่ยงโรค 

63. 4 8อย. ระดมแกนนํา อย. นอย ภาคเหนือ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด

ความเสี่ยงโรค NCDs 

64. 48อย. เตือนอยาหลงเชื่อผลิตภัณฑแอบอางเปนอาหารสมุนไพร ลดความอวน 

65. 48ดึงแนวรวมแกนนํา อย. นอย ภาคอีสาน รวมปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารลด

ความเสี่ยงโรค NCDs 

66. 48อย. เตือน อยาหลงเชื่อเครื่องดื่มโออวดสรรพคุณดื่มแลวอารมณดี 

67. 48อย. ผนึกกําลังแกนนํา อย. นอย ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต พัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารลดความเสี่ยงโรค NCDs 
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68. อย. ไมอนุญาตใหใส “หมามุย” ในอาหารทุกชนิด ยังไมมีผลการศึกษาท่ีแนชัด

เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภค 

69. ภาครัฐและเอกชน ผนึกกําลังขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยใหปลอดภัย สูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

70. อย. รวมพลังเครือขายภาคประชาชน รวมสงตอความรูใหผูบริโภค 

71. อย. เตือน ผลิตภัณฑกาแฟผสมเห็ดหลินจือ พบโฆษณาเกินจริงทางเว็บไซต 

72. อย. เปดเวทีรับฟงความเห็นผูประกอบการ พัฒนากฎหมายเครื่องสําอางเพ่ิม

ประสิทธิภาพคุมครองผูบริโภค 

73. อย. เริ่มใชใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส 1 มิ.ย. นี้ 

74. อย. เตือน อยาหลงเชื่อผลิตภัณฑ Handy Herb Calmy โฆษณาโออวด ชวยผอน

คลาย ลดภาวะตึงเครียด 

75. อย. เตือน !! ผลิตภัณฑ “ภูมิสมดุล BIM” โออวดเกินจริงอางยับยั้งเชื้อ HIV 

76. อย. สงเสริมภาคอุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพจากวัตถุดิบในทองถ่ินสราง

รายไดใหชุมชน 

77. อย. เตือน ระวัง ยาจุดกันยุง และธูปหอมไลยุง ผิดกฎหมายผสมสารเมเพอร

ฟลูทรินเสี่ยงอันตราย 

78. อย. สงเสริมการผลิตยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑอาหารท่ีไดมาตรฐาน นํา

เครือขายสื่อวิทยุชุมชน ดูงาน ณ จ.ปราจีนบุรี 

79. อย. เปดชองทางสาธารณะใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพไดสะดวก

และรวดเร็ว ดวยระบบฐานขอมูลผานเว็บไซต อย. และ Oryor Smart 

Application 

80. อย. เผยเผายาเสพติดกวา 9 พันกิโลกรัม มูลคากวาสองหม่ืนลานบาท 

81. อย. เตือน อยาหลงเชื่อผลิตภัณฑดีท็อกซเทา อวดอางสรรพคุณเกินจริง 

82. อย. ชวนสื่อรวมตรวจพิสูจนยาเสพติดกอนนําไปเผา กวา 9 ตัน 

83. อย. พบอีกแลว !! ผลิตภัณฑอางลดน้ําหนัก มีสวนผสมของสารไซบูทรามีนหามซ้ือ 

หามใช เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต 

84. อย. เผยกรณีกระแสขาวมาเลเซียตอพืชกระทอม และทาทีการควบคุมในประเทศ

ไทย 

85. อย.เตือน อยาหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงเกาอ้ีไฟฟาสถิต ไมสามารถรักษาโรคได 

86. อย .  จั ด เ ต็ ม  ใช ร ะบบ  E-submission กับอาหาร ทุกกลุ ม เป ด เ ว ที แนะ

ผูประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑทางออนไลน 

87. อย. เตือน อยาเชื่อผลิตภัณฑเสริมอาหารอวดอางรักษาโรคตา 

88. เรงตรวจ! แกงกวนครีม อย.แจงผิดหนัก เตือนผูบริโภคซ้ือเครื่องสําอางตองระวัง 
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89. เริ่มแลว !! มหกรรม อย. นอย ครบรอบ 15 ป พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ใหนักเรียนหางไกลโรค NCDs 

90. อย. เตือน !! เพจ “ภูมิสมดุล BIM” อางโฆษณาสรรพคุณลดรอบเอว กอใหเกิด

ความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับเครื่องสําอาง 

91. อย. หวังรานขายยาชวยสงเสริมนโยบายใชยาสมเหตุผล ลดภาระคาใชจายชวย

ผูบริโภค 

92. อย. แนะผูปกครองสอดสองพฤติกรรมบุตรหลานอยางใกลชิด หลังพบเยาวชน

สั่งซ้ือยาผานออนไลน นําไปใชในทางท่ีผิด 

93. ทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยใหปลอดภัย สูการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

94. อย. แนะ !! รีบตออายุใบอนุญาตผลิตและนําเขาเครื่องมือแพทยกอนเสียคาปรับ 

95. อย. ใชระบบ e-Submission อํานวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

96. เริ่มแลว รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2561 เชิดชูสถานประกอบดี จริยธรรมเดน 

97. อย. รวมลงนาม MOU หนวยตรวจรับรองสถานประกอบการดานอาหาร 

98. อย. ยืนยัน สารกันเสียในผลิตภัณฑดูแลผิวไมเปนอันตรายหากใสในปริมาณท่ี

กําหนด 

99. กรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารฉบับใหมมุงไทยม่ันคงทางอาหารและ

โภชนาการเพ่ือชาวไทยและชาวโลก 

100. อย. เตือนเครื่องสําอางปลอมพบสารหามใชเปนสวนผสม อันตรายหนาพัง !! 

101. สรางความรูคูสุขภาพ อย. มอบรางวัลผูออกแบบสื่อความรู “พลังประชาชน 

สรางคนสุขภาพดี” 

102. ระกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจพิสูจน

อาหาร ฉบับท่ี 1 

103. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจ

พิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 2 

104. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจ

พิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 3 

105. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจ

พิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 4 

106. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบหรือ

วิเคราะหเครื่องสําอางท่ีพบสารหามใช ฉบับท่ี 5 

107. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบหรือ

วิเคราะหเครื่องสําอางท่ีพบสารหามใช ฉบับท่ี 6 
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108. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบหรือ

วิเคราะหเครื่องสําอางท่ีพบสารหามใช ฉบับท่ี 7 

109. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบหรือ

วิเคราะหเครื่องสําอางท่ีพบสารหามใช ฉบับท่ี 8 

110. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบหรือ

วิเคราะหเครื่องสําอางท่ีพบสารหามใช ฉบับท่ี 9 

111. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจ

พิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 10 

112. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจ

พิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 11 

113. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจ

พิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 12 

114. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจ

พิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 13 

115. ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผลตรวจพิสูจนท่ี

มีความเสี่ยงตอการบริโภค ฉบับท่ี 14 

116. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจ

พิสูจนอาหาร ฉบับท่ี 15 

117. อย. ย้ํา !! ผูบริโภคอยาหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง อางลดความอวนหรือรักษาโรค 

118. อยาก แข็ง ใหญ ยาว จงฟง อย. เตือนอยาหลงเชื่อผลิตภัณฑเสริมอาหาร

โฆษณาเกินจริงไมสามารถเพ่ิมขนาดได 

119. อย. ตรวจพบผลิตภัณฑกําจัดเห็บหมัดไมข้ึนทะเบียน เตือน !! เปนอันตรายกับ

สัตวเลี้ยง 

120. อย. 4.0 รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเดน ประจําป พ.ศ.2560 จากผลงาน “การ

พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน” 

121. ระวัง!! อยาซ้ือยาสมุนไพรแกเบาหวานท่ีไมข้ึนทะเบียน อย. เสี่ยงไตวายเรื้อรัง 

1.1.๒  ผลิตและเผยแพรสกูปขาวทางโทรทัศน จํานวน 12 เรื่อง 82 ครั้ง  

1. อย. เตือนผูบริโภค อยาหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหาร โออวดเกินจริง อาจ

ปนเปอนสารอันตราย 

- ออกอากาศผานทางรายการสนามขาว 7 สี ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 

7 (1 ครั้ง) 

 

 



- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาว ทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (1 ครั้ง) 

2. อย. แนะผูบริโภค เลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสัญลักษณ Healthier Choice 

หางไกลโรค NCDs 

- ออกอากาศผานทางรายการสนามขาว 7 สี ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 

(1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาว ทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (1 ครั้ง) 

3. อย. ชวนสื่อตามรอยเทาพอหลวง จังหวัดเชียงใหม 

- ออกอากาศผานทางรายการเรื่องเลาเชานี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (1 ครั้ง) 

4. มอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด 2017 

- ออกอากาศผานทางรายการเรื่องเลาเชานี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3  

(1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (1 ครั้ง) 

5. 15 ป อย.นอย ขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

หางไกลโรค NCDs 

- ออกอากาศผานทางสนามขาว 7 สี (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาว (1 ครั้ง) 

6. เชื้อแบคทีเรียดื้อยา หากวันนี้ไมรีบแกไข วันตอไปก็หมดยารักษา 

- ออกอากาศผานทางสนามขาว 7 สี (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (1 ครั้ง) 

7. อย.เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุญาต ขานรับไทยแลนด 4.0 

- ออกอากาศผานทางสนามขาว 7 สี (2 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (2 ครั้ง) 

8. อย. ย้ํา การพิจารณาอนุญาตระบบใหม ผานความเห็นจากทุกภาคสวน รอบคอบ 

รัดกุม ม่ันใจได 

- ออกอากาศผานทางสนามขาว 7 สี (2 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (2 ครั้ง) 

9. อย.พรอมใช ม.44 เรงกระบวนการพิจารณาอนุญาต ขานรับนโยบายขับเคลื่อนไทย

แลนด 4.0 

- ออกอากาศผานทางสนามขาว 7 สี (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (1 ครั้ง) 

10. ตอนท่ี  4 อย.  ย้ํ าการพิจารณาอนุญาตระบบใหม  ไดประโยชน ท้ังดาน

ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ ความรวดเร็ว 
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11. ตอนท่ี 5 อย. ชี้ คาใชจายตามการพิจารณาอนุญาตระบบใหมเหมาะสม โปรงใส

ไดประโยชน 

12. สกูปมาตรา 44 

- ออกอากาศผานทางเรื่องเลาเชานี้ (10 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางเรื่องเลาเย็นนี้ (10 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสนามขาว 7 สี (14 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางเจาะประเด็นขาวคํ่า (6 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางเนชั่นขาวเชา (2 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางขาวขนกีฬาเขม (4 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางเขมขาวคํ่า (4 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางขาวภาคคํ่า NBT (5 ครั้ง) 

-   ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (5 ครั้ง) 

1.1.๓  ผลิตและเผยแพรสกูปขาวทางวิทยุ จํานวน 9 เรื่อง 54 ครั้ง  

1. อย. แนะผูบริโภค เลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสัญลักษณ Healthier Choice 

หางไกลโรค NCDs 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz รายการครบเครื่องเรื่องขาว (1 

ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz (กรมประชาสัมพันธ) รายการ

ขาว (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 95.0 MHz รายการเพลงลูกทุงมหานคร (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.0 MHz รายการขาวจราจร (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 93.5 MHz รายการเพลงสตริง (2 ครั้ง) 

2. อย.เตือนผูบริโภค อยาหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหาร โออวดเกินจริง อาจ

ปนเปอนสารอันตราย 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz รายการครบเครื่องเรื่องขาว (1 

ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz (กรมประชาสัมพันธ) รายการ

ขาว (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 95.0 MHz รายการเพลงลูกทุงมหานคร (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.0 MHz รายการขาวจราจร (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 93.5 MHz รายการเพลงสตริง (2 ครั้ง) 

3. อย. ชวนสื่อตามรอยเทาพอหลวง จังหวัดเชียงใหม 
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- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 95.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.0 MHz รายการขาวจราจร (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 93.5 MHz รายการเพลงสตริง (2 ครั้ง) 

4. อย. ควอลิตี้ อวอรด 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz (กรมประชาสัมพันธ) รายการ

ขาว (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 95.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 93.5 MHz (2 ครั้ง) 

 

5. สัญลักษณ Healthier Choice 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz (กรมประชาสัมพันธ) (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 95.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 93.5 MHz (2 ครั้ง) 

6. อย. เตือน หนารอนนี้ ระวังการบริโภคน้ําดื่ม น้ําแข็ง และ ไอศกรีม เสี่ยงตอการ

ปนเปอนเชื้อจุลินทรีย 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz (กรมประชาสัมพันธ) (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 95.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 93.5 MHz (2 ครั้ง) 

7. อย. ควอลิตี้ อวอรด 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz (กรมประชาสัมพันธ) (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 95.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 93.5 MHz (2 ครั้ง) 

8. เชื้อแบคทีเรียดื้อยา หากวันนี้ไมรีบแกไข วันตอไปก็หมดยารักษา 
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- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz (กรมประชาสัมพันธ) (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 95.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 93.5 MHz (2 ครั้ง) 

9. อย. เผยไมเคยอนุญาตใหโคลอสตรุม (Colostrum) โฆษณาเพ่ิมความสูงได 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz (กรมประชาสัมพันธ) (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 95.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 100.0 MHz (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ FM 93.5 MHz (2 ครั้ง) 

1.1.๔  ผลิตและเผยแพรบทความทางหนังสือพิมพ จํานวน 7 เรื่อง 21 ครั้ง  

 เผยแพรบทความเชิงรุกและเรื่องเรงดวนทางหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน โพสตทูเดย 

เดลินิวส มติชน ขาวสด กรุงเทพธุรกิจ คม ชัด ลึก 

1.  การมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2560 (ขนาด ¼ หนา ขาวดํา) จํานวน 5 ครั้ง 

2.  อย.นอมนําแนวทางพระราชดําริ รัชกาลท่ี 9 พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ ดูแลชุมชน

อยางยั่งยืน (ขนาดเต็มหนาส่ีสี) จํานวน 1 ครั้ง 

3.  การดําเนินงานของ อย. เก่ียวกับ Healthier Choice (ขนาดครึ่งหนาส่ีสี) 

จํานวน 3 ครั้ง 

4.  การดําเนินงานของ อย. เก่ียวกับเชื้อดื้อยา (ขนาดครึ่งหนาสี่สี) จํานวน 2 ครั้ง 

5.  การดําเนินงานของ อย. เก่ียวกับเชื้อดื้อยา (ขนาดครึ่งหนาสี่สี) (เรื่องซํ้ากับเดือน

ท่ีแลว) จํานวน 1 ครั้ง 

6.  อย. พรอมใชมาตรา 44 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุญาต

ผลิตภัณฑสุขภาพขานรับนโยบาย Thailand 4.0 (ขนาดครึ่งหนาสี่สี) จํานวน 4 

ครั้ง 

7.  การประชาสัมพันธการรับสมัครรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2018 (ขนาดครึ่ง

หนาควอเตอร ขาวดํา) จํานวน 5 ครั้ง 

1.2  ประชาสัมพันธท่ัวไป 

1.2.1  โครงการสงเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ความเปนมา 
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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจัดพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ประจําป 

๒๕๖๐ ใหแกสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพดานตาง ๆ รวมท้ังสิ้น ๕๕ ราย ไดแก อาหาร จํานวน 

๑๔  ราย ยา จํานวน ๖ ราย เครื่องสําอาง จํานวน ๘  ราย เครื่องมือแพทย จํานวน ๔ ราย วัตถุอันตรายท่ีใช

ในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข จํานวน ๔ ราย มากกวา ๑ ประเภทผลิตภัณฑ จํานวน ๔ ราย และผลิตภัณฑ

สุขภาพชุมชน จํานวน ๑๒ ราย เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองแกรนด บอลรูม  โรงแรมมิราเคิล    

แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยไดรับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน  

การจัดพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด สรุปผลเปน ๒ สวน ดังนี้  

สวนท่ี ๑ ผูเขารวมงาน 

ผูเขารวมงานประกอบดวย ผูบริหารจากกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานตาง ๆ เจาหนาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เครือขายคุมครองผูบริโภค ผูติดตามจากบริษัทท่ีไดรับรางวัล และสื่อมวลชน

แขนงตาง ๆ รวมท้ังสิ้น ๖๖๓ ราย แยกเปน 

- ผูบริหารระดับสูง ผูตรวจราชการและผูติดตาม กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๘ ราย 

- ผูบริหาร อย. และเจาหนาท่ี อย.  จํานวน ๙๑ ราย 

- สสจ. หนวยงานภายนอก และอ่ืน ๆ จํานวน ๓๑ ราย 

- สถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับรางวัลและผูติดตาม จํานวน ๕๑๓ ราย 

- สื่อมวลชน จํานวน ๒๐ ราย 

สวนท่ี ๒ ประเมินผลการจัดงาน 

  จากจํานวนผูเขารวมงานพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด ป ๒๕๖๐ มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

๒๔๓ ราย คิดเปนรอยละ ๓๖.๖๕ 

ตอนท่ี ๑. ระดับความพึงพอใจตอการจัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

- ความพึงพอใจตอการจัดงาน (ภาพรวม) คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๐ 

- ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดงาน คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ 

- ความพึงพอใจตอความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน (เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.) คะแนน

เฉลี่ย ๔.๓๒   

- ความพึงพอใจตอการประสานงานของเจาหนาท่ี คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖  

- มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของสถานท่ี คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๒ 

- ความพึงพอใจตอพิธีกร คะแนนเฉลี่ย  ๔.๓๙ 

- ความพึงพอใจตออาหาร (คอกเทล)  คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๕ 

 

ตอนท่ี ๒  ขอเสนอแนะ 

๑. ถาจะมีการจัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด ครั้งตอไป ทานจะมารวมงานอีกหรือไม 
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ผูตอบแบบสอบถามตอบวา 

มารวมงาน  ๒๓๓ ราย คิดเปนรอยละ ๙๕.๘๘ 

ไมรวมงาน  -      คิดเปนรอยละ - 

ไมแนใจ  ๑๐ ราย   คิดเปนรอยละ ๔.๑๑ โดยระบุเหตุผล : ข้ึนอยูกับวาจะไดรับ

รางวัลหรือไม , คาเดินทางเบิกไดไมครบตามท่ีจายจริง และทางผูจัดไมไดแจงตามสิทธิ์การเบิกจาย 

๒.   ขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม จํานวน(คน) 

๑ การจัดงานดีมาก  ๖ 

๒ การจัดบูธนิทรรศการแออัดเกินไป, บูธมีขนาดเล็กไป, ควรจัดบูธท้ังหมดใหอยู

บริเวณเดียวกัน , จัดบอรดและชั้นวางใหใหญข้ึน 

๖ 

๓ การแจงผลรางวัลชาเกินไป, แจงกําหนดการใหชัดเจนกอนงาน, แจงผลอยางนอย

ลวงหนา ๒ สัปดาห , ควรแจงผลลวงหนาเพ่ือเตรียมจองตั๋วเครื่องบิน เพ่ือวาง

แผนการเดินทางราคาจะไดถูกลง 

๕ 

๔ ควรระบุตําแหนงท่ีนั่งผูติดตามเปนหมวดผลิตภัณฑเพ่ือความเปนระเบียบ ๑ 

๕ ขอใหจัดงานชวงบาย เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาจราจร ๑ 

๖ อ่ืน ๆ ไดแก ท่ีนั่งไมพอ, เวทีเล็กเกินไป, เสียงพิธีกรเบาเกินไป ,สถานท่ีคับแคบ, 

ท่ีจอดรถนอย,สถานท่ีจัดงานหางไกลแหลงชุมชน ทําใหผูมารวมงานนอย, ภาพโลโก

ของหนวยงานไมสอดคลองกับเสียงบรรยายในบางชวง, อยากใหประชาสัมพันธกลุม

ผลิตภัณฑ OTOP ใหมากข้ึน , ขอใหมีการจําหนายสินคา OTOP , นาจะมีกิจกรรม

ท่ีเก่ียวของกับงาน อย. ควอลิตี้ อวอรด , ควรใหเวลาในการชมนิทรรศการมากกวา

นี้ , สัมภาษณผูประกอบการถึงความรูสึกท่ีไดรับรางวัล (๓ ปติดตอกัน) , ขอเสนอ

ใหผลิตภัณฑท่ีไดรางวัลมาตั้งบูธจําหนายสินคาท่ีตลาดนัด อย. 

๑๕ 

 

 

ปจจัยสนับสนุน 

๑. ผูบริหารใหความสําคัญกับโครงการสงเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ  

๒. จัดจางบริษัท Agency มาชวยประชาสัมพันธ และจัดงาน  

๓.  บริษัทท่ีเหมาะสมจะไดรับรางวัลในแตละผลิตภัณฑมีบริษัทท่ีเขาเกณฑจํานวนมาก 

ปญหาและอุปสรรค 

๑. การจัดบูธนิทรรศการแออัดเกินไปและมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกป 
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๒. ผูจัดบูธนิทรรศการจะกังวลเก่ียวกับบูธของตนเอง และตกแตงเพ่ิมเติมทําใหการจัดบูธไมเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน เม่ือเริ่มพิธีไมเขาในหองประชุม ทําใหท่ีนั่งท่ีจัดไววาง 

๓. ผูตอบรับเขารวมงานลาชาและมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง/ผูท่ีตอบรับมากลับไมมา 

๔. การสงขอมูลของผูประกอบการไมครบถวนและไมจัดทําไฟลตามท่ีกําหนด ทําใหการจัดทําสูจิบัตร 

โปสเตอร ลาชาไปดวย 

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

กอนวันงาน 

๑.  จัดเตรียมโครงการตั้งแตเริ่มปงบประมาณใหม เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินงานในแตละข้ันตอน 

และดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

๒. สงหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานจากกองผลิตภัณฑตาง ๆ  ลวงหนาอยางนอย ๑ สัปดาห และ

ติดตอยืนยันการเขารวมประชุมกอนวันประชุม ๑-๒ วัน เพ่ือเปนการย้ําเตือนคณะทํางานใหเขา

รวมประชุม 

๓. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธกอนงานทางชองทางตาง ๆ  

ในวันงาน 

๑. ควรจัดเตรียมสถานท่ีใหเรียบรอยกอนเริ่มงาน 

๒. จัดเตรียมเจาหนาท่ีลงทะเบียน ตอนรับ ใหพรอม 

๓. ดูแลความเรียบรอยในภาพรวมของงานใหพรอม 

 

1.2.2  ตรวจวิเคราะหขาว จํานวน 10,740 เรื่อง  

1.2.3 กิจกรรมผลิตและเผยแพรสกูปสงเสริมความรูความเขาใจของผูประกอบการ จํานวน 5 เรื่อง 20 ครั้ง  

1. ตอนท่ี 1 อย. พรอมสนับสนุน 

- ออกอากาศผานทางรายการสนามขาว 7 สี สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 

(1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการไทยรัฐนิวสโชว ชองไทยรัฐทีวี (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการเรื่องเลาเชานี้ทางสถานีโทรทัศน ชอง 3 (1 ครั้ง) 

2. ตอนท่ี 2 อย. พรอมอํานวยความสะดวก 

- ออกอากาศผานทางรายการสนามขาว 7 สี สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 

(1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการไทยรัฐนิวสโชว ชองไทยรัฐทีวี (1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (2 ครั้ง) 

3. ตอนท่ี 3 อย. พรอมบริการ 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560           1 3  



- ออกอากาศผานทางรายการสนามขาว 7 สี สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 

(1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (2 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการเรื่องเลาเชานี้ทางสถานีโทรทัศน ชอง 3 (1 ครั้ง) 

4. ตอนท่ี 4 อย. โปรงใสตรวจสอบได 

- ออกอากาศผานทางรายการสนามขาว 7 สี สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 

(1 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (3 ครั้ง) 

5. ตอนท่ี 5 อย. พรอมตอบขอสงสัย 

- ออกอากาศผานทางรายการทุบโตะขาวทางสถานีโทรทัศน Amarin TV (3 ครั้ง) 

- ออกอากาศผานทางรายการสนามขาว 7 สี สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 

(1 ครั้ง) 

1.3  ประชาสัมพันธผานส่ืออ่ืน 

1.3.1  ผลิตชุดนิทรรศการ จํานวน 26 เรื่อง  

1.  เปดตัวเลขาธิการ อย. 

2.  นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 9 

3.  นวัตกรรมเครื่องมือแพทย เมืองทองธาน ี

๔.  นวัตกรรมเครื่องมือแพทย 

5.  ผลท่ีเกิดจากการดําเนนิงาน คบส.ในชุมชน อย. นอย 

6.  เสนทางในอนาคตของ อย.นอย 

7.  การขับเคลื่อนโครงการ อย.นอย 

8.  สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ( Healthier Choice ) 

9.  รูปแบบสัญลักษณโภชนาการ 

10. ผลิตภัณฑท่ีผานการรับรองสัญลักษณโภชนาการ 

11. สัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ” ทางเลือก...ของคนรักสุขภาพ 

12. โรค NCDs คืออะไร...? 

13. โรค NCDs กับคนไทย 

14. สัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ” คืออะไร? 

15. การใชสัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ” 

16. สัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ” ชวยทานไดอยางไร...? 

17. กลุมอาหาร “ทางเลือกสุขภาพ” 

18. ทางเลือกสุขภาพ เลือกอยางไรใหปลอดภัย 

19. เคล็ดลับสูสุขภาพดี 

 

 



20. ลด หวาน มัน เค็ม อยาลืมมองหาสัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ 

21. นโยบายแหงชาติดานยา 

22. การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพระบบใหม (ม.44 แถลงขาว 9 สิงหาคม 2560) 

23. การจัดการปญหาเชื้อดื้อยา จ.อุดรธานี งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 

1.3.2  จัดแสดงนิทรรศการ จํานวน 63 เรื่อง 15 ครั้ง  

1.3.3  ผลิตและเผยแพรส่ือกิจกรรม ทางเดินมีเรื่องราวขางฝามีเรื่องเลา จํานวน 25 เรื่อง 3 ครั้ง  

1.  ประวัติเลขาธิการฯ 2 เรื่อง 

2.  อย. รับรางวัลมาตรฐานความโปรงใสจาก กพ. 2 เรื่อง 

3.  โครงการ Antibiotics Smart USE รับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2590 2 เรื่อง 

4.  การใชอํานาจตามมาตรา 44 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

1.3.4  ผลิตและเผยแพรวารสาร Smart Life by อย. จํานวน 6 เรื่อง 6 ครั้ง  

• Smart Life by อย. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนตุลาคม 2559 

-  นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ “เสนทางชีวิตแหงความภูมิใจอยูท่ีไหนตองพัฒนา” 

• Smart Life by อย. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 

-  อย. สืบสานพระราชปณิธานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียน 

• Smart Life by อย. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2560 

-  มุงสงเสริมการใชสมุนไพร (ในเครื่องสําอาง) ม่ันใจกับ “FDA Thai Herb” 

• Smart Life by อย. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 

-  สัมภาษณรองเลขาธิการ ฯ อย. นพ.สุรโชค ตางวิวัฒน และ นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ 

• Smart Life by อย. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 6 ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 

-  ระวังผลิตภัณฑสุขภาพเสริมอาหารอางลดอวนปลอมเกลื่อนโซเชียล 

• Smart Life by อย. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 

-  อยาหลงเชื่อ เครื่องดื่มโออวดสรรพคุณด่ืมแลวอารมณดีผลิตภัณฑเสริมอาหาร เสริม

ความสูง 

 1.3.5  ผลิตและเผยแพรวารสาร Smart Biz by อย. จํานวน 4 เรื่อง 4 ครั้ง  

• Smart Biz by อย. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 

-  อย.เดินหนาคุมครองผูบริโภค พรอมสงเสริมผูประกอบการ ขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 

• Smart Biz by อย. ปท่ี 1 ฉบับท่ี ๒ ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 25๖๐ 

-  ขับเคลื่อนวัตถุอันตราย ! งานทาทาย ท่ีรออยู 
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• Smart Biz by อย. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 25๖๐ 

-  รูไว ... จดแจงรายละเอียดเครื่องสําอางควบคุม ทําอยางไรใหไดเร็ว 

Smart Biz by อย. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 4 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 25๖๐ 

-  รูไว ... จดแจงรายละเอียดเครื่องสําอางควบคุม ทําอยางไรใหไดเร็ว 

 1.3.6 ผลิตคูมือการขออนุญาตข้ึนทะเบียนในรูปแบบ Infographic สําหรับผูประกอบการ จํานวน 

32,780 เลม  

 

 

 

1.3.7  ผลิตและเผยแพรจุลสารภายใน Oryor Society จํานวน 12 เรือ่ง 24 ครั้ง  

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 16 ประจําเดือนตุลาคม 2559 

     -  โฟกัส...เจานาย : พบกับเลขาธิการฯ ทานใหม นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ 

     -  เรื่องเกาเลาใหม : มารูจักกับตํานานสารวัตรอาหารและยา 

     -  คลื่นลูกใหม : นายชัยพฤกษ สีลวานิช คบ.เขต 1 

     -  กระจกบานเล็ก : ความในใจของหนุมแวน 

     -  เคาะขาวเดน : การเฝาระวังอาหารนําเขา และ เตือนทําฟนปลอมเสี่ยงอันตราย 

       -  มุมนี้มีรางวัล : ตํานานสารวัตรอาหารและยาไดจบลงในป พ.ศ.ใด 

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 17 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 

     -  โฟกัส...เจานาย : ผอ. ชาพล รัตนพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 

     -  เรื่องเกาเลาใหม : เห็ดข้ีควาย....คืออะไร 

     -  คลื่นลูกใหม : ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

     -  กระจกบานเล็ก : เสียงเล็ก ๆ จากเจาหนาท่ี อย. 

     -  เคาะขาวเดน : โครงการพระราชดําริ “ในหลวง” รัชการท่ี 9 เพ่ือแกปญหาคนไทย

ขาดสารไอโอดีน 

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 18 ประจําเดือนธันวาคม 2559 

     -  โฟกัส...เจานาย : นายธนงศักดิ์ ผองใส ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายอาหารและยาและ

หัวหนากลุมกฎหมายอาหารและยา 

     -  เรื่องเกาเลาใหม  : กําเนิดฮีโร อย.นอย 

     -  หองรับแขก : บันทึกความดี 

     -  กระจกบานเล็ก : อย.นอย รวมพลังเยาวชนคนรุนใหม ใสใจสุขภาพดี 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560           15   

 

 



     -  เคาะขาวเดน : โครงการพระราชดําริพอหลวงรัชกาลท่ี 9 ในดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน 

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1๙ ประจําเดือนมกราคม 25๖๐ 

 -  โฟกัส...เจานาย : ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบคุมครอง

ผูบริโภคในสวนภูมิภาค และทองถ่ินและรักษาการผูอํานวยการสํานักดานอาหาร

และยา 

     -  เรื่องเกาเลาใหม : แตกหนอผูบริโภคแสนฉลาด....ฮีโรพันธุใหมของสังคม 

     -  หองรับแขก : ศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี (IPCS) 

 -  กระจกบานเล็ก : การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข 

     -  เคาะขาวเดน : อย. แนะผูบริโภครับปใหมเลือกซ้ือกระเชาหรือจัดกระเชาดวย

ผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสัญลักษณ “HEALTH CHOICE” เพ่ือผูรับไดบริโภคอาหารท่ี

เหมาะสมตอสุขภาพ หางไกลโรค NCDs 

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 20 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 

     -  โฟกัส...เจานาย : เภสัชกรหญิงดารณี เพ็ญเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย

และประสิทธิผลของยาและการใชยา 

     -  เรื่องเกาเลาใหม :  

     -  หองรับแขก : ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) 

     -  กระจกบานเล็ก : การแตงกายเจาหนาท่ี อย. 

     -  เคาะขาวเดน : กิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน (Press Tour) 

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 21 ประจําเดือนมีนาคม 2560 

     -  โฟกัส...เจานาย : นายแพทยพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา 

     -  เรื่องเกาเลาใหม :  

     -  หองรับแขก : ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) ตอนท่ี 2 

     -  Smart Like and Share : ขาวดวนประกาศเพิกถอนยา PPA มีผลทําใหเลือดออก

ในสมอง 

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 22 ประจําเดือนเมษายน 2560 

     -  โฟกัส...เจานาย : นายแพทยพลูลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา 

     -  เรื่องเกาเลาใหม : ความผิดพลาดท่ีทําใหอมยิ้มได 

     -  Smart Like and Share : ยาพาราเซตามอลปนเปอนเชื้อไวรัสมาชูโป 
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• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 23 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560  

     -  การใชอํานาจตามมาตรา 44 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

     -  Smart Like and Share : ผลิตภัณฑเสริมอาหาร Idol Slim 

 

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 24 ประจําเดือนมิถุนายน 2560 

     -  โฟกัส...เจานาย : น.ส.ฉันทนา วิบูลรุงเรือง 

     -  เรื่องเกาเลาใหม : ขอคารวะ 2 นางมารราย 

     -  หองรับแขก : นายเจษฏาพร โชติรัตน 

     -  Smart Like and Share : โคลอสตรุม (Colostrum) โฆษณาเพ่ิมความสูง 

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 25 ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 

     -  โฟกัส...เจานาย : ภญ.สุกัญญา  เจียระพงษ 

     -  เรื่องเกาเลาใหม : ยาชุด 

     -  หองรับแขก : ภญ.นฤภา  วงศปยะรัตนกุล 

 -  Smart Like and Share : ผลไมกระปองไทยปนเปอนเชื้อ HIV 

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 26 ประจําเดือนสิงหาคม 2560 

     -  โฟกัส...เจานาย : ภญ.คุณภร  ตั้งจุฑาชัย 

     -  เรื่องเกาเลาใหม : ประสบการณทํางานและขอคิดจาก ภก.วินิต อัศวกิจวิรี 

     -  หองรับแขก : ภญ.พาฝน กิติเงิน 

     -  Smart Like and Share : อันตราย !!! ขนม “BLACK POWDER” 

• วารสารภายใน Oryor Society ปท่ี 2 ฉบับท่ี 27 ประจําเดือนกันยายน 2560 

     -  โฟกัส...เจานาย : นายปานศักดิ์  ปราโมกขชน 

     -  เรื่องเกาเลาใหม : ขอคิดดี ๆ จากผูเกษียณอายุราชการ 

     -  หองรับแขก : นายนิรัตน เตียสุวรรณ 

     -  Smart Like and Share : สาวอยากผอมตองระวัง 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนตุลาคม 2559 

 -  โฟกัส...เจานาย : พบกับเลขาธิการ ฯ ทานใหม นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 

 -  โฟกัส...เจานาย : ผอ. ชาพล รัตนพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนธันวาคม 2559 

 -  โฟกัส...เจานาย : นายธนงศักดิ์ ผองใส ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายอาหารและยา และ 

หัวหนากลุมกฎหมายอาหารและยา 
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• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนมกราคม 25๖๐ 

 -  โฟกัส...เจานาย : ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบคุมครอง

ผูบริโภคในสวนภูมิภาค และทองถ่ินและรักษาการผูอํานวยการสํานักดานอาหาร

และยา 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนกุมภาพันธ 25๖๐ 

 -  โฟกัส...เจานาย : เภสัชกรหญิงดารณี เพ็ญเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย

และประสิทธิผลของยาและการใชยา 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนมีนาคม 25๖๐ 

 -  โฟกัส...เจานาย : นายแพทยพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนเมษายน 25๖๐ 

 -  โฟกัส...เจานาย : นายแพทยพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนพฤษภาคม 25๖๐ 

 -  โฟกัส...เจานาย : ผูบริหารพบบุคลากร อย. 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนมิถุนายน 25๖๐ 

 -  โฟกัส...เจานาย : น.ส.ฉันทนา วิบูลรุงเรือง 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนกรกฎาคม 25๖๐ 

 -  โฟกัส...เจานาย : ภญ.สุกัญญา  เจียระพงษ 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนสิงหาคม 25๖๐ 

 -  โฟกัส...เจานาย : ภญ.คุณภร  ตั้งจุฑาชัย 

• ประชาสัมพันธ Oryor Society ทางส่ือโทรทัศน ประจําเดือนกันยายน 25๖๐ 

 -  โฟกัส...เจานาย : นายปานศักดิ์  ปราโมกขชน 

 

 

1.3.8  ผลิตและเผยแพรส่ือสรางสรรคผาน Social Media จํานวน 220 เรื่อง 395 ครั้ง  

• ผลิตและเผยแพร Animation จํานวน 23 เรื่อง 30 ครั้ง ไดแก 

-  ผลิต Animation 23 เรื่อง 

1. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ถึงตายถากินยาพาราเกินขนาด 

2. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชยา (ตอนจบ) 

3. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ฉลากสุขภาพและโรคไมติดตอเรื้อรัง 
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4. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน การใชยาระหวางตั้งครรภ 

5. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ยาหยุดถายแบบเฉียบพลัน 

6. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ยาปฏิชีวนะตองกินไหม ? 

7. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน คุมกําเนิดยังไง? ใหไดผล 

8. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ผลิตภัณฑเสริมอาหารลดอวนชวนสยอง 

9. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ยาอะไรตองเก็บในตูเย็น 

10. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ครีมหนาใสไรสิวผสมสเตียรอยด 

11. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 1 อันตรายของสารท่ีหามใชในเครื่องสําอาง  

12. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 2 เกลือแรแกทองเสีย 

13. Survivor ภารกิจตองรอด ตอนท่ี 3 ยาแกทองเสีย 

14. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 4 ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชยา 

15. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 5 ผลิตภัณฑเสริมอาหารลดความอวน 

16. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 6 การคุมกําเนิดมีแบบไหนบาง 

17. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 7 ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ 

18. Survivor ภาระกิจตองรออด ตอนท่ี 8 ความเขาใจผิด ๆ เก่ียวกับถุงยางอนามัย 

19. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 9 การใชยาในหญิงตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร 

20. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 10 3 โรคท่ีไมตองใชยาปฏิชีวนะ 

21. Survivor ตอนท่ี 11 การใชยาพาราท่ีถูกตอง 

22. Survivor ตอนท่ี 12 การใชยาเฉพาะกลุมผูสูงอาย ุ

23. Survivor ตอนท่ี 13 โรคไมติดตอเรื้อรัง 

 

-  เผยแพร Animation จํานวน 30 ครั้ง 

1. Motion Infographic เรื่อง เก็บยาอยางไรใหคงสภาพ 

2. Motion graphic ลดเสี่ยงลดโรค เลือกบริโภคอาหารท่ีมี สัญลักษณโภชนาการ 

“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” 

3. สกูปขาวชุด จิตอาสารวมพลัง ตอนท่ี 3 การพิจารณาตัดสินและงานแถลงขาว

ประกาศผล ประจําป พ.ศ. 2560 

4. สกูปขาวชุด จิตอาสารวมพลัง ตอนท่ี 2 ติดตามการดําเนินงานของทีมจิตอาสา 3 

จังหวัด 

5. สกูปขาวชุด จิตอาสารวมพลัง ตอนท่ี 1 ติดตามการดําเนินงานของทีมจิตอาสา 3 

จังหวัด 

6. สกูปจากงานแถลงขาว โครงการจิตอาสาชุมชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560 ท่ี

ออกอากาศทางสื่อโทรทัศนชองตาง ๆ 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560          1 9 
 

 



7. ตะลุยเบื้องหลัง รวมลุน รวมเชียรเหลาจิตอาสาท่ีผานเขารอบท้ัง 6 ทีม 

8. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ถึงตายถากินยาพาราเกินขนาด 

9. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชยา (ตอนจบ) 

10. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ฉลากสุขภาพและโรคไมติดตอเรื้อรัง 

11. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน การใชยาระหวางตั้งครรภ 

12. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ยาหยุดถายแบบเฉียบพลัน 

13. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ยาปฏิชีวนะตองกินไหม ? 

14. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน คุมกําเนิดยังไง? ใหไดผล 

15. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ผลิตภัณฑเสริมอาหารลดอวนชวนสยอง 

16. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ยาอะไรตองเก็บในตูเย็น 

17. ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ครีมหนาใสไรสิวผสมสเตียรอยด 

18. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 1 อันตรายของสารท่ีหามใชในเครื่องสําอาง  

19. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 2 เกลือแรแกทองเสีย 

20. Survivor ภารกิจตองรอด ตอนท่ี 3 ยาแกทองเสีย 

21. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 4 ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชยา 

22. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 5 ผลิตภัณฑเสริมอาหารลดความอวน 

23. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 6 การคุมกําเนิดมีแบบไหนบาง 

24. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 7 ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ 

25. Survivor ภาระกิจตองรออด ตอนท่ี 8 ความเขาใจผิด ๆ เก่ียวกับถุงยางอนามัย 

26. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 9 การใชยาในหญิงตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร 

27. Survivor ภาระกิจตองรอด ตอนท่ี 10 3 โรคท่ีไมตองใชยาปฏิชีวนะ 

28. Survivor ตอนท่ี 11 การใชยาพาราท่ีถูกตอง 

29. Survivor ตอนท่ี 12 การใชยาเฉพาะกลุมผูสูงอายุ 

30. Survivor ตอนท่ี 13 โรคไมติดตอเรื้อรัง 

 

• เมนู New Update จํานวน 107 ครั้ง ไดแก 

1. อย. เสนอแกกฎหมายพืชกระทอมใชประโยชนทางการแพทยและศึกษาวิจัยได 

2. เริ่มแลว รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอรด” ป 2560 เชิดชูสถานประกอบการดี 

จริยธรรมเดน 

3. อย.ย้ําซํ้า !! อยาหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงทางสื่อสังคมออนไลน เตือน ดารา นักรอง 

ระวังการโฆษณา หากเกินจริงเขาขายผิดกฎหมาย ถูกดําเนินคดีดวย 

4. อย. เตือน! หามใชฟลเลอรอัพไซตหนาอก 

5. อย. เตือน ทําฟนปลอมเถ่ือนเสี่ยงอันตรายในชองปาก 



6. อย. ย้ํา! มีมาตรการตรวจเขมอาหารนําเขา พบไมไดมาตรฐานหามนําเขาเด็ดขาด 

7. อย.ยืนยันกฎหมายไมปดก้ันการนํากัญชาไปใชในการศึกษาวิจัย เพ่ือประโยชนทาง

การแพทย 

8. อย. เผย มาตรการจัดการความเสี่ยงของยาพาราเซตามอล มิใหเกิดผลกระทบจาก

การใชยา 

9. “ในหลวงรัชกาลท่ี 9 พระบิดาแหงการโคนมไทย” พระราชดําริสูการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานนม เพ่ือเด็กไทยสุขภาพดี 

10. อย. นอมนําแนวทางพระราชดําริพอหลวง พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ใหมี

ความเขมแข็งอยางยั่งยืน บนวิถีแหงความพอเพียง 

11. อย.เตือนแมงลักแคปซูล อางลดอวน ไมขออนุญาต ผสมไซบูทรามีน เปนอันตราย

ตอผูบริโภค 

12. โครงการพระราชดําริ “ในหลวง รัชกาลท่ี 9” เพ่ือแกปญหาคนไทยขาดสาร

ไอโอดีน 

13. อย. เตือนอยาใชยาทรามาดอลในทางท่ีผิด อันตรายถึงชีวิต 

14. อย. ผนึกกําลังคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตราย อบรมเจาหนาท่ี ผูประกอบการ

เพ่ือทบทวนชี้แจงกฎระเบียบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

15. อย. แนะผูบริโภค รับปใหม เลือกซ้ือกระเชาหรือจัดกระเชาดวยผลิตภัณฑอาหาร 

ท่ีมีสัญลักษณ “Healthier Choice” เพ่ือผูรับไดบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมตอ

สุขภาพ หางไกลโรค NCDs 

16. อย.จับมือ สถาบันพระบรมราชชนก ลงนาม MOU พัฒนาเจาหนาท่ีทองถ่ินรวม

ขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภค 

17. อย.ย้ํา! แมงลักแคปซูล ผสมไซบูทรามีน อันตรายถึงชีวิต 

18. โคงสุดทาย ขยายเวลาเปดรับสมัครเพ่ือรับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอรด” ป 2560 

ถึงสิ้นเดือน พ.ย.นี้ 

19. ภาพขาวกิจกรรม อย. เปดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลท่ี 9 “ธ 

สถิตในดวงใจ ชาวไทยสุขภาพดีดวยพระบารมี” 

20. อย. เปดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลท่ี 9 “ธ สถิตในดวงใจ ชาว

ไทยสุขภาพดีดวยพระบารมี” 

21. อย. เดินหนา ใชมาตรา 44 เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต

ผลิตภัณฑสุขภาพคุมครองประโยชนใหประชาชน และผูประกอบการไดรับบริการ

ท่ีสะดวกรวดเร็ว 

22. อย. หนนุ SME จัดติวเขมกอนยื่นขออนุญาต เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
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23. สธ. ลงพ้ืนท่ีตรวจกระเชาปใหมในซูเปอรมารเก็ต สรางความเชื่อม่ันใหผูบริโภคได

กระเชาท่ีมีคุณภาพ 

24. อย. เตือน !! อยาหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารอวดอางเพ่ิมน้ํานม 

25. เผยชื่อ 55 สถานประกอบการดีเดน รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2560 

26. ทลายแหลงลักลอบขายยาแกไอเถ่ือนผสมยาทรามาดอล อันตรายถึงชีวิต มูลคา

กวา 1.5 ลานบาท 

27. 15 ป อย. นอย ขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียน 

หางไกลโรค NCD 

28. อย. สงเสริมนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ สนองนโยบายรัฐ ยกระดับ

อุตสาหกรรมไทย 

29. อย. เดินหนาบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไมสด ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน

ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

30. อย. สงเสริมการผลิตอาหารจากวัตถุดิบในทองถ่ิน สรางรายไดใหชุมชน สนอง

นโยบายรัฐ เดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

31. อย. ย้ํา ขาวยาพาราเซตามอลมีไวรัสปนเปอน ไมเปนความจริง อยาเชื่อ อยาแชร 

อยาตระหนก  

32. อย. แจงขอกังวลการเก็บคาใชจาย ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณา ย้ํา

กระบวนการยตุิธรรมและโปรงใส  

33. อย. เผย มาตรการควบคุมความปลอดภัยขนม “BLACK POWDER” เตือน

ผูปกครองระวังอยาซ้ือใหเด็กกิน เพราะไมผานการรับรองจาก อย.  

34. อย. เผยกรณีสทิธิบัตรยาคนละระบบกับการข้ึนทะเบียนยา  

35. อย. รุกสรางเครือขายสื่อเขมแข็ง รวมเปนกลไกเผยแพรความรูผลิตภัณฑสุขภาพ 

ติดอาวุธทางปญญาแกผูบริโภค ลดปญหาโฆษณาโออวดเกินจริง  

36. อย. ใจดี มอบบัตรอํานวยความสะดวกพิเศษสําหรับผูนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมี

ประวัติดี  

37. อย. รุก ใหพระสงฆถายทอดธรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพแกญาติโยมใหไกล

โรค NCDs  

38. อย. เตือน ระวังภัยจากยาผีบอก พบผสมสเตียรอยด สวมรอยใช เลข อย. อาหาร

กําลังสืบหาตนตอแหลงผลิตและจําหนาย ดําเนินคดีเขม 

39. อย. ผนึกกําลังภาคีเครือขายรณรงคใชสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก

สุขภาพ”(Healthier Choice) เลือกซ้ือผลิตภัณฑ ลดหวาน มัน เค็ม  

40. อย. ประชาสัมพันธสัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier 

Choice)" ใชสื่อ “รถเคลื่อนท่ี” มุงเนนลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม 
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41. อย. แจง “ขนมควันทะลัก” ใสไนโตรเจนเหลว กิน สัมผัส หรือ สูดดม ผิดวิธี 

เสี่ยงไดรับอันตราย 

42. อย. ย้ํา ไมเคยมีนโยบายใหสํานักพิมพใดจัดทําหนังสือครบรอบ 43 ป เตือนอยา

หลงเชื่อผูแอบอางขอเงินสนับสนุน 

43. เตือนภัยสาวอยากผอมระวังผลิตภัณฑอางลดอวน เขาขายเปนผลิตภัณฑท่ีไม

ปลอดภัย 

44. อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งท่ี 3 หวงใย หางไกลโรค NCDs 

45. อย. เตือน หามใชดีดีทีฉีดปลาสลิดตากแหง 

46. อย. เผย ไมเคยอนุญาตใหโคลอสตรุม (Colostrum) โฆษณาเพ่ิมความสูงได 

47. อย.เขม ใหยากลุม NSAID ตองระบุคําเตือน หามใชในผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ

และสมองตีบ 

48. อย.แนะ ผูผลิตใชไมกลัดกระทงขนมแทนลวดเย็บกระดาษเพ่ือความปลอดภัยของ

ผูบริโภค 

49. อย. มุงคุมครองผูบริโภค ดวยระบบฐานขอมูลตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

50. รอนนี้ อย. เตือน ระวังการบริโภค น้ําดื่ม น้ําแข็ง และไอศกรีมเพราะเสี่ยงตอการ

ปนเปอนเชื้อจุลินทรียไดงาย 

51. ภาครัฐและเอกชน ผนึกกําลังขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทย ใหปลอดภัย สู

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

52. อย. ไมอนุญาตใหใส “หมามุย” ในอาหารทุกชนิด ยังไมมีผลการศึกษาท่ีแนชัด 

เก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภค 

53. อย. ผนึกกําลังแกนนํา อย. นอย ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต พัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร ลดความเสี่ยงโรค NCDs 

54. อย. เตือน อยาหลงเชื่อเครื่องดื่มโออวดสรรพคุณ ดื่มแลวอารมณดี 

55. ดึงแนวรวมแกนนํา อย.นอย ภาคอีสาน รวมปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด

ความเสี่ยงโรค NCDs 

56. อย. ระดม แกนนํา อย.นอย ภาคเหนือ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด

ความเสี่ยงโรค NCDs 

57. อย. เตือน อยาหลงเชื่อผลิตภัณฑแอบอางเปนอาหารสมุนไพรลดความอวน 

58. อย. รวมพลแกนนํา อย.นอย ภาคกลาง รวมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักเรียน ลดความเสี่ยงโรค NCDs 

59. อย. เผยผลสําเร็จโครงการ “ฉันดีมีสุข” พระสงฆและฆราวาสเห็นความสําคัญ

พรอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ใหหางไกล NCDs 
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60. อย. สงเสริมการรวมกลุมของชุมชน ผลิตอาหารจากวัตถุดิบในทองถ่ิน สรางงาน 

สรางรายได เศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง มุงสู Thailand 4.0 

61. อย.เตือน อยาหลงเชื่อผลิตภัณฑดีท็อกซเทา อวดอางสรรพคุณเกินจริง 

62. อย. เผยเผายาเสพติด กวา 9 พันกิโลกรัม มูลคากวาสองหม่ืนลานบาท  

63. อย. สงเสริมการผลิตยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑอาหารท่ีไดมาตรฐาน นํา

เครือขายสื่อวิทยุชุมชน ดูงาน ณ จ.ปราจีนบุรี 

64. อย. เปดชองทางสาธารณะใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพไดสะดวก

และรวดเร็ว ดวยระบบฐานขอมูลผานเว็บไซต อย. และ Oryor Smart 

Application 

65. อย. เตือน ระวัง ยาจุดกันยุง และธูปหอมไลยุง ผิดกฎหมาย ผสมสารเมเพอร

ฟลูทริน เสี่ยงอันตราย 

66. อย. สงเสริมภาคอุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพจากวัตถุดิบในทองถ่ินสราง

รายไดใหชุมชน 

67. อย. เตือน !! ผลิตภัณฑ “ภูมิสมดุล BIM” โออวดเกินจริงอางยับยั้งเชื้อ HIV 

68. อย. เตือน อยาหลงเชื่อผลิตภัณฑ HandyHerb Calmy โฆษณาโออวด ชวยผอน

คลาย ลดภาวะตึงเครียด  

69. อย. เริ่มใชใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส 1 มิ.ย. นี้ 

70. อย. เตือน ผลิตภัณฑกาแฟผสมเห็ดหลินจือ พบโฆษณาเกินจริงทางเว็บไซต 

71. อย. รวมพลังเครือขายภาคประชาชน รวมสงตอความรูใหผูบริโภค 

72. ผนึกกําลังภาคการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ

การใชยาอยางสมเหตุผล ลดปญหาเชื้อดื้อยา 

73. อย. รวมพลังทุกภาคสวน สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี ประเทศชาติม่ันคง

ประชุมประชาพิจารณรางกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศ

ไทย ฉบับท่ี 2 

74. อย. หนุนยาจากสมุนไพร ยกระดับการผลิตใหไดมาตรฐานสากล รับ Thailand 

4.0เพ่ิมศักยภาพการแขงขันกับนานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจไทย 

75. อย. เฟนหานักออกแบบสื่อคุณภาพ มอบรางวัลคนไอเดียดี ป 2 ภายใตแนวคิด 

“รูทันกลลวง หางไกลโฆษณาปลอม” 

76. ประกาศแลว!! สุดยอดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560 

77. อย. เดินหนาเสริมสรางพฤติกรรมสรางทางเลือกสุขภาพแกชุมชน เนนใช

ประโยชนจากฉลากอาหารอยางฉลาด เพ่ือลดโรค NCDs ภายใตโครงการอาหาร

ปลอดภัย 
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78. พิธีเผาทําลายผลิตภัณฑสุขภาพของกลาง ท่ีมิใชยาเสพติดใหโทษน้ําหนักกวา 

12,000 กิโลกรัม มูลคาของกลางกวา 120 ลานบาท 

79. อย. แนะ !! รีบตออายุใบอนุญาตผลิตและนําเขาเครื่องมือแพทย กอนเสียคาปรับ 

80. ทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทย ใหปลอดภัย สูการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

81. อย. แนะผูปกครองสอดสองพฤติกรรมบุตรหลานอยางใกลชิด หลังพบเยาวชน

สั่งซ้ือยาผานสื่อออนไลน นําไปใชในทางท่ีผิด 

82. อย.หวังรานยาชวยสงเสริมนโยบายใชยาสมเหตุผล ลดภาระคาใชจาย ชวย

ผูบริโภคปลอดภัย 

83. กินขนมดักแดอบกรอบ แพ!! อย.เตรียมลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ คาด!! เกิดจากสาร

ฮีสตามีน 

84. อย. เตือน !! เพจ “ภูมิสมดุล BIM” อางโฆษณาสรรพคุณลดรอบเอว กอใหเกิด

ความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับเครื่องสําอาง 

85. เริ่มแลว!! มหกรรม อย. นอย ครบรอบ 15 ปพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ใหนักเรียน หางไกลโรค NCDs 

86. เรงตรวจ! แกงกวนครีม อย.แจงผิดหนัก เตือนผูบริโภคซ้ือเครื่องสําอางตองระวัง 

87. อย. เตือน อยาเชื่อผลิตภัณฑเสริมอาหารอวดอางรักษาโรคตา 

88. อย. จัดเต็ม ใชระบบ E-submission กับอาหารทุกกลุมเปดเวทีแนะ

ผูประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑทางออนไลน 

89. อย.เตือน อยาหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงเกาอ้ีไฟฟาสถิต ไมสามารถรักษาโรคได 

90. อย. เผยกรณีกระแสขาวมาเลเซียตอพืชกระทอม และทาทีการควบคุมในประเทศ

ไทย 

91. อย. พบอีกแลว !! ผลิตภัณฑอางลดน้ําหนัก มีสวนผสมของสารไซบูทรามีน หาม

ซ้ือ หามใช เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต 

92. อย. ชวนสื่อรวมตรวจพิสูจนยาเสพติดกอนนําไปเผา กวา 9 ตัน 

93. สรางความรูคูสุขภาพ อย. มอบรางวัลผูออกแบบสื่อความรู “พลังประชาชน สราง

คนสุขภาพดี” 

94. อย. รวมกับ บก.ปคบ และ สสจ.ปทุมธานี บุกจับแหลงจําหนายผลิตภัณฑเสริม

อาหารลดความอวน ผิดกฎหมาย ยึดของกลางมูลคากวา 5 ลานบาท 

95. อย. เตือน เครื่องสําอางปลอมพบสารหามใชเปนสวนผสม อันตรายหนาพัง!! 

96. กรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารฉบับใหม มุงไทยม่ันคงทางอาหารและ

โภชนาการเพ่ือชาวไทยและชาวโลก 

97. อย. 4.0 เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ 
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98. อย. ยืนยัน สารกันเสียในผลิตภัณฑดูแลผิว ไมเปนอันตรายหากใสในปริมาณท่ี

กําหนด 

99. อย.รวมลงนาม MOU หนวยตรวจ-รับรองสถานประกอบการดานอาหาร 

100. เริ่มแลว รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอรด” ป 2561 เชิดชูสถานประกอบการดี 

จริยธรรมเดน 

101. อย. ใชระบบ e-Submission อํานวยความสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 

102. ระวัง!! อยาซ้ือยาสมุนไพรแกเบาหวานท่ีไมข้ึนทะเบียน อย. เสี่ยงไตวายเรื้อรัง 

103. อย. 4.0 รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560 จากผลงาน “การ

พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน” 

104. อย. ตรวจพบผลิตภัณฑกําจัดเห็บหมัดไมข้ึนทะเบียน เตือน!! เปนอันตรายกับ

สัตวเลี้ยง 

105. อยาก แข็ง ใหญ ยาว จงฟง อย.เตือน อยาหลงเชื่อผลิตภัณฑเสริมอาหาร

โฆษณาเกินจริง ไมสามารถเพ่ิมขนาดได 

106. อย. ย้ํา!! ผูบริโภคอยาหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง อางลดความอวน หรือรักษาโรค 

107. อย. 4.0 สรางผลงานสงผลดีตอสุขภาพนักเรียน ไดรับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเดน 

ประจาํป พ.ศ. 2560 

 

• เมนู Library จํานวน 21 ครั้ง ไดแก 

  อย. Report จํานวน 1 ครัง้ ไดแก 

1. ประจําเดือน กันยายน 2559 

  อย. Trade Insight จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 

1. ปท่ี 4 ฉบับท่ี 14 ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2559 

2. ปท่ี 4 ฉบับท่ี 15 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 

  Smart Life by อย. จํานวน 6 ครั้ง ไดแก 

1. ประจําเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 

2. ประจําเดือน ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 

3. ประจําเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2560 

4. ประจําเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 

5. ประจําเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2560 

6. ประจําเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560 

  Smart Biz by อย. จํานวน 4 ครั้ง ไดแก รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560           25  



1. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนตุลาคม – ธันาวาคม 2559 

2. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 

3. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 

4. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 4 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 

  อย. Health Book จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก 

1. คูมือ ฉันดีมีสุข  

2. คูมือผูประกอบการ อย. 

  FDA Journal จํานวน 7 ครั้ง ไดแก 

1. ปท่ี 22 ฉบับท่ี 3/2558 ประจําเดือนกันยายน - ธันวาคม 2558 

2. ปท่ี 22 ฉบับท่ี 2/2558 ประจําเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558  

3. ปท่ี 22 ฉบับท่ี 1/2558 ประจําเดือนมกราคม - เมษายน 2558  

4. ปท่ี 21 ฉบับท่ี 3/2557 ประจําเดือนกันยายน - ธันวาคม 2557  

5. ปท่ี 21 ฉบับท่ี 2/2557 ประจําเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557  

6. ปท่ี 21 ฉบับท่ี 1/2557 ประจําเดือนมกราคม - เมษายน 2557  

7. ปท่ี 20 ฉบับท่ี 3/2556 ประจําเดือนกันยายน - ธันวาคม 2556 

• เมนู Media จํานวน 9 ครั้ง ดังนี้ 

  สปอตโทรทัศน จํานวน 3 ครั้ง ไดแก 

1. สปอตโทรทัศน เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 45 วินาที 
2. สปอตโทรทัศน เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 30 วินาที 
3. สปอตโทรทัศน เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 18 วินาที 

  สารคดีโทรทัศน จํานวน 6 ครั้ง ไดแก  

1. Motion Infographic ยาปฏิชีวนะหากใชผิด เกิดวิกฤติเชื้อดื้อยา 

2. สารคดีสั้น เรื่อง เม่ือสุขภาพเสียไป Version 4 นาที 

3. สารคดีชุด ตั้งสติกอนใช หางไกลอันตราย ตอนท่ี 4 สวยอยางปลอดภัย 

4. สารคดีชุด ต้ังสติกอนใช หางไกลอันตราย ตอนท่ี 3 สเตียรอยด อันตรายใกล

ตัว 

5. สารคดีชุด ตั้งสติกอนใช หางไกลอันตราย ตอนท่ี 2 กินอยางปลอดภัย หางไกล

โรคไมติดตอเรื้อรัง NCDs 

6. สารคดีชุด ตั้งสติกอนใช หางไกลอันตราย ตอนท่ี 1 ยาปฏิชีวนะ ใชผิดชีวิต

เปลี่ยน 

 

 

 

 



 

• เมนู Print Media จํานวน 129 เรื่อง 163 ครั้ง 

•  แผนพับ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก  

1. กวาจะมาเปนนมโรงเรียน 

2. โครงการฉันดีมีสุข บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพเหมาะสมพระสงฆสุขภาพดี ไกล

โรค NCDs 

  ชุดนิทรรศการ จํานวน 12 ครั้ง 

1. โฆษณาสรรพคุณยาแบบนี้โออวดชัดๆ 

2. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางโฆษณาหลอกลวง  

3. ผลิตภัณฑอาหารโฆษณาหลอกลวง  

4. ภาพรวมการโฆษณาหลอกลวง  

5. Healthier Choice ลดความเสี่ยงกอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)  

6. อานฉลากชวยได หางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)  

7. สาเหตุของโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)  

8. ยาชุดซ้ืองาย ใชสะดวก อันตรายครอบจักรวาล  

9. 10 พฤติกรรมท่ีอาจทําใหเกิดเชื้อดื้อยา  

10. ยาปฏิชีวนะ กินอยางไรไมใหดื้อยา  

11. รูภัยราย...ยาปฏิชีวนะ  

12. ยาปฏิชีวนะ ความเชื่อผิดๆ ท่ีตองคิดใหม 

  Infographic จํานวน 72 เรื่อง 89 ครั้ง  

                                 -  ผลิต Infographic จํานวน 72 เรื่อง ไดแก 

1. ระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย  

2. สัญลักษณบนฉลากวัตถุอันตรายตามระบบ GHS  

3. แอสไพริน (aspirin) กินอยางไร... ปลอดภัย  

4. ‘ตกขาว’ ผิดปกติ… รักษาได  

5. เหตุใด? ยาลดความอวนกินแลวจึงมีน้ํามันปนมากับอุจจาระ 

6. ขายยาผานเน็ต ผิดกฎหมาย 

7. มะเร็งปากมดลูก กับ วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก(HPV)  

8. หมา-แมวปวย ใชพาราเซตามอลของคนดีไหม  

9. จับ Pokemon ใช pokeball จับผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายใช Oryor 

Smart Application  
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10. อานฉลากกอนบริโภคสุขภาพดี ชีวิตยั่งยืน  

11. เลือกกินใหถูกตอง ถูกใจ หางไกล E.coli  

12. เรื่องของนมรูไหมตองทําอยางไรบาง ?  

13. เครื่องมือแพทยท่ี อย. ดูแลมีอะไรบาง 

14. ซ้ือเครื่องสําอางอยางไรใหปลอดภัยไมเสี่ยงหนาพัง ! 

15. 5 เครื่องดื่มท่ีไมควรดื่มพรอมยา 

16. เลือกซ้ือยาดวยตัวเองอยางถูกตอง 

17. อานชื่อยาและสรรพคุณ "ยาปฏิชีวนะ" & "ยาแกอักเสบ" 

18. อยาใชดีกวา...ถา "ครีมหนาขาว" มีสารตองหาม 

19. อาน & คิด เพ่ือชีวิตและสุขภาพ 

20. พลังสรางสรรคสงเสริมคนไทยสุขภาพดี 

21. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี 

22. อานกอนซ้ือจนเปนนิสัย เพ่ือความปลอดภัยของตัวคุณ 

23. การเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน 

24. หลักการเลือกซ้ือยาท่ีถูกตอง เลือกซ้ือยาดวยตัวเองอยางไรใหปลอดภัย 

25. หนาไมพัง ! 10 วิธีเลือกซ้ือเครื่องสําอาง 

26. "ยาชุด" ภัยรายใกลตัวคุณ 

27. พลงัสรางสรรค สงเสริมคนไทยสุขภาพดี 

28. เค็มนอยโรคนอย 

29. จุดสังเกตกอนซ้ือผลิตภัณฑสุขภาพ 

30. สวยอยางฉลาด อานฉลาก หางสารตองหาม 

31. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (กินอยางไร ใหปลอดภัย)  

32. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (6 วิธีการใชยา อยางฉลาด)  

33. ลดหวาน ลดโรค  

34. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี 3 วิธีเช็คกอนซ้ือ 4 ข้ันตอน อาน

กอนซ้ือ   

35. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (อาหาร)  

36. ดูสักนิด กอนคิดจะใชเครื่องสําอาง  

37. สวยแบบฉลาด เลือกซ้ือแบบถูกวิธี  

38. ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอยูในการกํากับดูแลของ อย.  

39. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (อานฉลากใหดีกอนซ้ือ)  

40. อาน กอน สวย 

41. วิธีเลือกซ้ือครีมกันแดดใหเหมาะกับผิว  
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42. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี ฉลาก GDA  

43. เลือกซ้ือ เลือกใชอยางฉลาด เพ่ือสุขภาพดีอยางยั่งยืน  

44. สวยแบบปลอดภัย...ควรใสใจเรื่องบิ๊กอาย  

45. แนวทางการใชยารักษาตนเอง  

46. ระวัง !! อยาหลงเชื่อผลิตภัณฑเสริมอาหารบนโลกออนไลน อวดอาง

สรรพคุณเกินจริง  

47. สารกันบูด หวังดีประสงคราย  

48. รูทันเหลื่ยมโฆษณาเกินจริง  

49. เช็คดี ๆ ชีวิตไมพัง อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี  

50. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี อานกอนปลอดภัย ฉลาดใช 

สุขภาพดี ไมมีโรค 

51. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี 6 ขอรูไว หากไดใชยา  

52. อานกอนซ้ือคิดกอนใช 6 ของาย ๆ เพ่ือ...คนไทยสุขภาพดี  

53. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี   

54. 4 สหายบนซองขนม 

55. เลือกเครื่องสําอางใหปลอดภัยไรกังวล 

56. รูไวไมปอง 6 วิธีกันคุมกําเนิดและขอดี-ขอเสีย 

57. ประจําเดือนเลื่อนได  

58. เหตุใด? ยาลดความอวนกินแลวจึงมีน้ํามันปนมากับอุจจาระ  

59. ลดโอกาสปองแบบไมตั้งใจดวยยาคุมฉุกเฉิน 

60. ยาแกแพมีก่ีชนิด และมีสรรพคุณเหมือนกันหรือไม ?  

61. ‘ยาสามัญประจําบาน’ มีติดบานไว... ด ี  

62. เรื่อง ปวดทองจากกรดเกินท่ีกระเพาะอาหาร 

63. อานกอนซ้ือจนเปนนิสัย เพ่ือความปลอดภัยของตัวคุณ 

64. การเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน 

65. หลักการเลือกซ้ือยาท่ีถูกตอง เลือกซ้ือยาดวยตัวเองอยางไรใหปลอดภัย 

66. หนาไมพัง ! 10 วิธีเลือกซ้ือเครื่องสําอาง 

67. ยาชุด ภัยรายใกลตัวคุณ 

68. พลังสรางสรรค สงเสริมคนไทยสุขภาพดี 

69. เค็มนอยโรคนอย 

70. จุดสังเกตกอนซ้ือผลิตภัณฑสุขภาพ 

71. สวยอยางฉลาด อานฉลาก หางสารตองหาม 
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72. ลดเสี่ยงลดโรค เลือกบริโภคอาหารท่ีมี สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก

สุขภาพ (Healthier Choice) 

-  เผยแพร Infographic จํานวน 89 ครั้ง ไดแก 

1. ระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย 

2. สัญลักษณบนฉลากวัตถุอันตรายตามระบบ GHS 

3. แอสไพริน (aspirin) กินอยางไร... ปลอดภัย 

4. ‘ตกขาว’ ผิดปกติ… รักษาได 

5. เหตุใด? ยาลดความอวนกินแลวจึงมีน้ํามันปนมากับอุจจาระ 

6. ขายยาผานเน็ต ผิดกฎหมาย 

7. มะเร็งปากมดลูก กับ วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) 

8. หมา-แมวปวย ใชพาราเซตามอลของคนดีไหม  

9. จับ Pokemon ใช pokeball จับผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายใช Oryor 

Smart Application  

10. อานฉลากกอนบริโภคสุขภาพดี ชีวิตยั่งยืน  

11. เลือกกินใหถูกตอง ถูกใจ หางไกล E.coli  

12. เรื่องของนมรูไหมตองทําอยางไรบาง ?  

13. เครื่องมือแพทยท่ี อย. ดูแลมีอะไรบาง 

14. ซ้ือเครื่องสําอางอยางไรใหปลอดภัยไมเสี่ยงหนาพัง ! 

15. 5 เครื่องดื่มท่ีไมควรดื่มพรอมยา 

16. เลือกซ้ือยาดวยตัวเองอยางถูกตอง 

17. อานชื่อยาและสรรพคุณ "ยาปฏิชีวนะ" & "ยาแกอักเสบ" 

18. อยาใชดีกวา...ถา "ครีมหนาขาว" มีสารตองหาม 

19. อาน & คิด เพ่ือชีวิตและสุขภาพ 

20. พลังสรางสรรคสงเสริมคนไทยสุขภาพดี 

21. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี  

22. อานกอนซ้ือจนเปนนิสัย เพ่ือความปลอดภัยของตัวคุณ 

23. การเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน 

24. หลักการเลือกซ้ือยาท่ีถูกตอง เลือกซ้ือยาดวยตัวเองอยางไรใหปลอดภัย 

25. หนาไมพัง ! 10 วิธีเลือกซ้ือเครื่องสําอาง 

26. "ยาชุด" ภัยรายใกลตัวคุณ 

27. พลังสรางสรรค สงเสริมคนไทยสุขภาพดี 

28. เค็มนอยโรคนอย 
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29. จุดสังเกตกอนซ้ือผลิตภัณฑสุขภาพ 

30. สวยอยางฉลาด อานฉลาก หางสารตองหาม 

31. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (กินอยางไร ใหปลอดภัย)  

32. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (6 วิธีการใชยา อยางฉลาด)  

33. ลดหวาน ลดโรค  

34. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี 3 วิธีเช็คกอนซ้ือ 4 ข้ันตอน อาน

กอนซ้ือ   

35. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (อาหาร)  

36. ดูสักนิด กอนคิดจะใชเครื่องสําอาง  

37. สวยแบบฉลาด เลือกซ้ือแบบถูกวิธี  

38. ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอยูในการกํากับดูแลของ อย.  

39. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (อานฉลากใหดีกอนซ้ือ)  

40. อาน กอน สวย 

41. วิธีเลือกซ้ือครีมกันแดดใหเหมาะกับผิว  

42. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี ฉลาก GDA  

43. เลือกซ้ือ เลือกใชอยางฉลาด เพ่ือสุขภาพดีอยางยั่งยืน  

44. สวยแบบปลอดภัย...ควรใสใจเรื่องบิ๊กอาย  

45. แนวทางการใชยารักษาตนเอง  

46. ระวัง !! อยาหลงเชื่อผลิตภัณฑเสริมอาหารบนโลกออนไลน อวดอาง

สรรพคุณเกินจริง  

47. สารกันบูด หวังดีประสงคราย  

48. รูทันเหลื่ยมโฆษณาเกินจริง  

49. เช็คดี ๆ ชีวิตไมพัง อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี  

50. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี อานกอนปลอดภัย ฉลาดใช 

สุขภาพดี ไมมีโรค 

51. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี 6 ขอรูไว หากไดใชยา  

52. อานกอนซ้ือคิดกอนใช 6 ของาย ๆ เพ่ือ...คนไทยสุขภาพดี  

53. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี   

54. 4 สหายบนซองขนม 

55. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (กินอยางไร ใหปลอดภัย)  

56. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (6 วิธีการใชยา อยางฉลาด)  

57. ลดหวาน ลดโรค  
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58. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี 3 วิธีเช็คกอนซ้ือ 4 ข้ันตอน อาน

กอนซ้ือ   

59. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (อาหาร)  

60. ดูสักนิด กอนคิดจะใชเครื่องสําอาง  

61. สวยแบบฉลาด เลือกซ้ือแบบถูกวิธี  

62. ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอยูในการกํากับดูแลของ อย.  

63. อานกอนซ้ือ คิดกอนใช คนไทยสุขภาพดี (อานฉลากใหดีกอนซ้ือ) 

64. อาน กอน สวย 

65. อาน กอน สวยอาหารอานใหรู เสริมอาหารดูใหดี  

66. 8 เคล็ดลับการกินใหไกลอวน  

67. ฉลากหวาน มัน เค็ม ฉลากทางโภชนาการแบบ GDA  

68. อานซักนิด ฉลากโภชนาการ  

69. เลือกซ้ือ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพในความดูแลของ อย. อยางปลอดภัย 

70. รูปสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายตามระบบ GHS บนฉลาก ผลิตภัณฑ

วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน  

71. อานกอนซ้ือ คิดกอนใชคนไทยสุขภาพดี อาหาร/ยา 

72. เลือกเครื่องสําอางใหปลอดภัยไรกังวล 

73. รูไวไมปอง 6 วิธีกันคุมกําเนิดและขอดี-ขอเสีย 

74. ประจําเดือนเลื่อนได  

75. เหตุใด? ยาลดความอวนกินแลวจึงมีน้ํามันปนมากับอุจจาระ  

76. ลดโอกาสปองแบบไมตั้งใจดวยยาคุมฉุกเฉิน 

77. ยาแกแพมีก่ีชนิด และมีสรรพคุณเหมือนกันหรือไม ?  

78. ‘ยาสามัญประจําบาน’ มีติดบานไว... ดี  

79. เรื่อง ปวดทองจากกรดเกินท่ีกระเพาะอาหาร  

80. อานกอนซ้ือจนเปนนิสัย เพ่ือความปลอดภัยของตัวคุณ 

81. การเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน 

82. 1หลักการเลือกซ้ือยาท่ีถูกตอง เลือกซ้ือยาดวยตัวเองอยางไรใหปลอดภัย 

83. 1หนาไมพัง ! 10 วิธีเลือกซ้ือเครื่องสําอาง 

84. 1ยาชุด ภัยรายใกลตัวคุณ 

85. 1พลังสรางสรรค สงเสริมคนไทยสุขภาพดี 

86. 1เค็มนอยโรคนอย 

87. จุดสังเกตกอนซ้ือผลิตภัณฑสุขภาพ 

88. สวยอยางฉลาด อานฉลาก หางสารตองหาม 
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89. ลดเสี่ยงลดโรค เลือกบริโภคอาหารท่ีมี สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก

สุขภาพ (Healthier Choice) 

 คําคมสุขภาพกับ อย. จํานวน 60 เรื่อง 60 ครั้ง ไดแก 

-  ผลิต จํานวน 60 เรื่อง ไดแก 

1. อ้ึงแน! ถามี "ฟอรมาลิน" ในอาหาร ทิป – คําคม 

2. วาดวยเรื่องถุงยางอนามัย ทิป – คําคม 

3. คอนแทคเลนสแฟชั่นดวงตา 

4. ตรวจเช็คผลิตภัณฑเครื่องสําอางผาน Oryor Smart Application 

5. คอนแทคเลนสแฟชั่นดวงตา 

6. ตรวจเช็คผลิตภัณฑเครื่องสําอางผาน Oryor Smart Application 

7. อันตราย ! ครีมสเตียรอยด ทไหนาขาวใส แถมไดผิวแตกลายและสิวส

เตียรอยด 

8. เสี่ยง !!! หนาพัง ผิวบาง แสบรอน หนาเปนสิว เพราะ "สเตียรอยด" 

9. เคล็ด(ไม)ลับดูแลผิวชะลอวัยตามอายุ 

10.เลือกซ้ือเลือกใชผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคอยาปลอดภัย 

11.น้ําแข็งแหง (dry ice) อันตรายใกลตัว 

12.จริงหรือม่ัว? ชัวรหรือแน? พริกข้ีหนูแกพิษงู  

13.น้ําเชื่อมฟรุกโตสเขมขน ภัยรายใกลตัว  

14.ทําความรูจัก “ผลิตภัณฑทรายกําจัดลูกน้ํายุง”  

15.จริงหรือหลอก “ถวยบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป” เคลือบแวกซ  

16. ทําความรูจัก... ฉลากอาหารท่ีไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุ

วิศวกรรม (ฉลาก GMOs)  

17.ขิงตม สามารถขจัดนิโคตินไดจริงหรือ?  

18.ไมหนีบหูรักษาโรคไมได  

19.ขาวแชร สตรอเบอรรี่ควิก ยาเสพติดชนิดใหมในร.ร.ไมเปนความจริง  

20.เตือนภัย “ยาทรามาดอล” ใชในทางท่ีผิด อันตรายถึงชีวิต!!  

21.“แปงฝุนโรยตัว” ใชไดใชดี ใชถูกวิธี ไมมีอันตราย 

22.ซ้ือยาอยางไรใหปลอดภัย? เรามีเคล็ดลับมาบอก  

23.ยาหยอดตา จําเปนตองเก็บในตูเย็นไหม?  

24.“ยาเลื่อนประจําเดือน” เรื่องใกลตัวท่ีสาว ๆ ควรรู    

25.เรียนรูไปกับ “ยาเลื่อนประจําเดือน”  

26.ใชใหถูก ใชใหเปน “ยาคุมฉุกเฉิน”  
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27.ยาแกแพมีก่ีชนิด และมีสรรพคุณเหมือนกันหรือไม ?    

28.“ซิลเดนาฟล” ยาท่ีลักลอบใสในผลิตภัณฑอาหาร   

29.ทําความรูจัก “ฟลเลอร” สารเติมเต็มความสวย 

30.กัญชารักษาโรคมะเร็งได... จริงหรือหรอก 

31.ระวัง!! ทําฟนปลอมเถ่ือน เสี่ยงอันตรายในชองปาก 

32.ซ้ือยาอยางไรใหปลอดภัย? เรามีเคล็ดลับมาบอก 

33.ยาหยอดตา จําเปนตองเก็บในตูเย็นไหม? 

34.“ยาเลื่อนประจําเดือน” เรื่องใกลตัวท่ีสาวๆ ควรรู 

35.เรียนรูไปกับ “ยาเลื่อนประจําเดือน” 

36. ใชใหถูก ใชใหเปน “ยาคุมฉุกเฉิน” 

37.ยาแกแพมีก่ีชนิด และมีสรรพคุณเหมือนกันหรือไม ?  

38.“ซิลเดนาฟล” ยาท่ีลักลอบใสในผลิตภัณฑอาหาร 

39.ทําความรูจัก “ฟลเลอร” สารเติมเต็มความสวย 

40.กัญชารักษาโรคมะเร็งได... จริงหรือหรอก 

41.ระวัง!! ทําฟนปลอมเถ่ือน เสี่ยงอันตรายในชองปาก 

42.อาการเหน็บชา รักษาหายดวยน้ํายาบวนปาก (ไมเปนความจริง) 

43.ยาสามัญประจําบาน มีติดบานไว... ด ี 

44.“ไซบูทรามีน” ยาท่ีลักลอบใสในผลิตภัณฑอาหาร  

45.หายหรือตาย? แชเทา ดูดสารพิษ พิชิตโรค  

46.ชื่อสามัญทางยา รูไวดีมีประโยชน 

47.ใชใหถูก ใชใหเปน “ยาคุมฉุกเฉิน”  

48.ยาแกแพมีก่ีชนิด และมีสรรพคุณเหมือนกันหรือไม ?  

49.“ซิลเดนาฟล” ยาท่ีลักลอบใสในผลิตภัณฑอาหาร  

50.ทําความรูจัก “ฟลเลอร” สารเติมเต็มความสวย  

51.กัญชารักษาโรคมะเร็งได... จริงหรือหลอก  

52.ระวัง!! ทําฟนปลอมเถ่ือน เสี่ยงอันตรายในชองปาก 

53.“แปงฝุนโรยตัว” ใชไดใชดี ใชถูกวิธี ไมมีอันตราย 

54.ซ้ือยาอยางไรใหปลอดภัย? เรามีเคล็ดลับมาบอก 

55.ยาหยอดตา จําเปนตองเก็บในตูเย็นไหม? 

56.“ยาเลื่อนประจําเดือน” เรื่องใกลตัวท่ีสาว ๆ ควรรู 

57.เรียนรูไปกับ “ยาเลื่อนประจําเดือน” 

58.ไมหนีบหูรักษาโรคไมได 

59.ขาวแชร สตรอเบอรรี่ควิก ยาเสพติดชนิดใหมในร.ร.ไมเปนความจริง 

 

 



60.เตือนภัย “ยาทรามาดอล” ใชในทางท่ีผิด อันตรายถึงชีวิต!! 

-  เผยแพร จํานวน 60 ครั้ง ไดแก 

1. อ้ึงแน! ถามี "ฟอรมาลิน" ในอาหาร ทิป – คําคม 

2. วาดวยเรื่องถุงยางอนามัย ทิป – คําคม 

3. คอนแทคเลนสแฟชั่นดวงตา 

4. ตรวจเช็คผลิตภัณฑเครื่องสําอางผาน Oryor Smart Application 

5. คอนแทคเลนสแฟชั่นดวงตา 

6. ตรวจเช็คผลิตภัณฑเครื่องสําอางผาน Oryor Smart Application 

7. อันตราย ! ครีมสเตียรอยด ทไหนาขาวใส แถมไดผิวแตกลายและสิวส

เตียรอยด 

8. เสี่ยง !!! หนาพัง ผิวบาง แสบรอน หนาเปนสิว เพราะ "สเตียรอยด" 

9. เคล็ด(ไม)ลับดูแลผิวชะลอวัยตามอายุ 

10.เลือกซ้ือเลือกใชผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคอยาปลอดภัย 

11.น้ําแข็งแหง (dry ice) อันตรายใกลตัว 

12.จริงหรือม่ัว? ชัวรหรือแน? พริกข้ีหนูแกพิษงู  

13.น้ําเชื่อมฟรุกโตสเขมขน ภัยรายใกลตัว  

14.ทําความรูจัก “ผลิตภัณฑทรายกําจัดลูกน้ํายุง”  

15.จริงหรือหลอก “ถวยบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป” เคลือบแวกซ  

16. ทําความรูจัก... ฉลากอาหารท่ีไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุ

วิศวกรรม (ฉลาก GMOs)  

17.ขิงตม สามารถขจัดนิโคตินไดจริงหรือ?  

18.ไมหนีบหูรักษาโรคไมได  

19.ขาวแชร สตรอเบอรรี่ควิก ยาเสพติดชนิดใหมในร.ร.ไมเปนความจริง  

20.เตือนภัย “ยาทรามาดอล” ใชในทางท่ีผิด อันตรายถึงชีวิต!!  

21.“แปงฝุนโรยตัว” ใชไดใชดี ใชถูกวิธี ไมมีอันตราย 

22.ซ้ือยาอยางไรใหปลอดภัย? เรามีเคล็ดลับมาบอก  

23.ยาหยอดตา จําเปนตองเก็บในตูเย็นไหม?  

24.“ยาเลื่อนประจําเดือน” เรื่องใกลตัวท่ีสาว ๆ ควรรู    

25.เรียนรูไปกับ “ยาเลื่อนประจําเดือน”  

26.ใชใหถูก ใชใหเปน “ยาคุมฉุกเฉิน”  

27.ยาแกแพมีก่ีชนิด และมีสรรพคุณเหมือนกันหรือไม ?    

28.“ซิลเดนาฟล” ยาท่ีลักลอบใสในผลิตภัณฑอาหาร   
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29.ทําความรูจัก “ฟลเลอร” สารเติมเต็มความสวย 

30.กัญชารักษาโรคมะเร็งได... จริงหรือหรอก 

31.ระวัง!! ทําฟนปลอมเถ่ือน เสี่ยงอันตรายในชองปาก 

32.ซ้ือยาอยางไรใหปลอดภัย? เรามีเคล็ดลับมาบอก 

33.ยาหยอดตา จําเปนตองเก็บในตูเย็นไหม? 

34.“ยาเลื่อนประจําเดือน” เรื่องใกลตัวท่ีสาวๆ ควรรู 

35.เรียนรูไปกับ “ยาเลื่อนประจําเดือน” 

36.ใชใหถูก ใชใหเปน “ยาคุมฉุกเฉิน” 

37.ยาแกแพมีก่ีชนิด และมีสรรพคุณเหมือนกันหรือไม ?  

38.“ซิลเดนาฟล” ยาท่ีลักลอบใสในผลิตภัณฑอาหาร 

39.ทําความรูจัก “ฟลเลอร” สารเติมเต็มความสวย 

40.กัญชารักษาโรคมะเร็งได... จริงหรือหรอก 

41.ระวัง!! ทําฟนปลอมเถ่ือน เสี่ยงอันตรายในชองปาก 

42.อาการเหน็บชา รักษาหายดวยน้ํายาบวนปาก (ไมเปนความจริง) 

43.ยาสามัญประจําบาน มีติดบานไว... ด ี

44.“ไซบูทรามีน” ยาท่ีลักลอบใสในผลิตภัณฑอาหาร 

45.หายหรือตาย? แชเทา ดูดสารพิษ พิชิตโรค 

46.ชื่อสามัญทางยา รูไวดีมีประโยชน 

47.ใชใหถูก ใชใหเปน “ยาคุมฉุกเฉิน”  

48.ยาแกแพมีก่ีชนิด และมีสรรพคุณเหมือนกันหรือไม ?  

49.“ซิลเดนาฟล” ยาท่ีลักลอบใสในผลิตภัณฑอาหาร  

50.ทําความรูจัก “ฟลเลอร” สารเติมเต็มความสวย  

51.กัญชารักษาโรคมะเร็งได... จริงหรือหลอก 

52.ระวัง!! ทําฟนปลอมเถ่ือน เสี่ยงอันตรายในชองปาก 

53.“แปงฝุนโรยตัว” ใชไดใชดี ใชถูกวิธี ไมมีอันตราย 

54.ซ้ือยาอยางไรใหปลอดภัย? เรามีเคล็ดลับมาบอก 

55.ยาหยอดตา จําเปนตองเก็บในตูเย็นไหม ? 

56.“ยาเลื่อนประจําเดือน” เรื่องใกลตัวท่ีสาว ๆ ควรรู 

57.เรียนรูไปกับ “ยาเลื่อนประจําเดือน” 

58.ไมหนีบหูรักษาโรคไมได 

59.ขาวแชร สตรอเบอรรี่ควิก ยาเสพติดชนิดใหมในร.ร.ไมเปนความจริง 

60.เตือนภัย “ยาทรามาดอล” ใชในทางท่ีผิด อันตรายถึงชีวิต!! 
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 Smart Tips (เลือกซ้ือเลือกใช) จํานวน 65 เรื่อง 65 ครั้ง ไดแก 

1. อ้ึงแน! ถามี "ฟอรมาลิน" ในอาหาร 

2. วาดวยเรื่องถุงยางอนามัย  

3. เลือกซ้ือขนมทุกครั้ง ยึดหลัก 3 ฉ 

4. ผลิตภัณฑถ่ัวเหลือง ขุมทรัพยของสตรีวัยทอง 

5. รูไหม...ไขสุกๆดิบๆใหโทษตอรางกาย 

6. ตรวจเช็คผลิตภัณฑเครื่องสําอางผาน Oryor Smart Application 

7. อันตราย ! ครีมสเตียรอยด ทไหนาขาวใส แถมไดผิวแตกลายและสิวสเตียรอยด 

8. เคล็ด(ไม)ลับดูแลผิวชะลอวัยตามอายุ 

9. คอนแทคเลนสแฟชั่นดวงตา 

10.เลือกซ้ือเลือกใชผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคอยาปลอดภัย 

11.น้ําแข็งแหง (dry ice) อันตรายใกลตัว 

12.ความตางระหวางแพยากับผลขางเคียงจากยา 

13.ภาวะตาแหง กับ น้ําตาเทียม 

14.“ตกขาว” ผิดปกติ… รักษาได 

15.แอสไพริน (aspirin) กินอยางไร... ปลอดภัย 

16.สัญลักษณบนฉลากวัตถุอันตรายตามระบบ GHS 

17.ครีมกันแดด 

18.สังเกตอยางไร? รานยารานไหนเปน “รานยาคุณภาพ” 

19.เรื่อง ... ยาชุดลดความอวน ภยัรายเสี่ยงตาย 

20.เรื่อง .... หยุดการใช “ยาทําแทง” เพ่ือยุติการตั้งครรภ 

21.การดูแลผิวในหนาหนาว   

22.รูไวเรื่องยาสีฟน   

23. อยาเชื่อ... โฆษณายาลดอวน ระเบิดพุง สลายไขมัน ระวัง! กินแลวอันตราย

ถึงชีวิต 

24. อันตราย! สมุนไพรสลายไขมัน “มาเมะ” ไมผาน อย. อยาเชื่อ อยาแชรตอ 

25.รูไว... “แผนหยกใหความรอน” รักษาโรคไมได อยาเชื่อโฆษณาลวงโลก 

26.อยาเชื่อ โฆษณาจุลชีพกําจัดเซลลมะเร็งได ไมจริง!!! 

27. กาแฟอางลดน้ําหนัก ไมมีเลขสารบบอาหาร ซ้ือมากิน เสี่ยง อันตรายถึงชวีิต 

28.เลือกใชอุปกรณวัดไขใหเหมาะสม เม่ือลูกนอยไมสบาย 

29.สูงวัยอยางสุขใจ  

30.ไขหวัดใหญกับไขหวัดท่ัวไปแตกตางกัน และปองกันไดอยางไร 

31.โรคพิษสุนัขบา กับ วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา   
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32.อยาให “รังแค” รังควานใจ   

33.ยาอะไรบางตองเก็บยาในตูเย็น   

34.รูไดอยางไร... อาการแบบไหนตองประคบรอน หรือเย็น 

35.การดูแลบาดแผล  

36.รักษาใหเปนกับ “อาการน้ํากัดเทา” 

37.ทองเสียอยางไรตองใชยาฆาเชื้อ 

38.ใช “ยาดม” อยางไรใหถูกวิธี 

39.การเลือกซ้ือและเลือกใชคอนแทคเลนสอยางปลอดภัย 

40.วิธีสังเกตฉลากผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 

41.ดูใหดี...เครื่องมือแพทยในสถานเสริมความงาม 

42.วิธีสังเกตฉลากผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

43.ขอปฏิบัติตัวเม่ือสิวมาเยือน 

44.การใชเครื่องสําอางอยางปลอดภัย 

45.ผลิตภัณฑยอมผม 

46.เรื่อง ... ยาแกปวดอักเสบ (NSAIDs) เสี่ยงรับประทานซํ้าซอน 

47.เรื่อง ... ไขมันดี HDL คืออะไร 

48. เรื่อง ... ทองเสีย จิบเกลือแรสําหรับคนทองเสีย อยา... จิบเกลือแร  สําหรับ 

นักกีฬา 

49.  ลดเสี่ยงลดโรค เลือกบริโภคอาหารท่ีมี สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก

สุขภาพ   (Healthier Choice)” 

50.กินงายๆ หางไกลความอวน 

51.ครีมกันแดดท่ีดีตองมีท้ัง SPF และ PA 

52. ผลิตภัณฑสมุนไพร “โนโยโย” อางเปนสมุนไพรลดความอวน อยาหลงเชื่อ!!! 

โกหกท้ังเพ  

53. ขอควรระวังในการใชกาวติดขนตา 

54. ระวังปญหายาตีกันเม่ือใชยาแกปวดไมเกรน 

55. เตือนภัย : ทานยานอนหลับรวมกับแอลกอฮอลอาจถึงตาย ! 

56. ใชกลองแบงยา เสี่ยงยาเสื่อมคุณภาพ 

57. เก็บยาอยางไรใหคงสภาพ 

58. ยาแกปวดไมเกรน Ergotamine ใชอยางไรใหปลอดภัย 

59. เตือน... อยาหลงเชื่อกระแส เครื่องดื่มอางดื่มแลวอารมณดี โอ?อวด

สรรพคุณเกินจริง  

60. ครีมกันแดด 
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61. การใชสมุนไพรท่ีถูกตองควรปฏิบัติดังนี้ 

62. ขนมควันทะลัก ของหวานอันตราย หลีกเลี่ยงไดดีท่ีสุด 

63. ผาอนามัยสมุนไพร รักษาโรคไดจริงหรือ   

64. เตือนภัย... ผลิตภัณฑเสริมอาหารอางลดน้ําหนัก ไมไดข้ึนทะเบียน ระวัง! 

แอบผสมสารไซบูทรามีน อันตรายถึงชีวิต 

65. เตือน “เกาอ้ีไฟฟาสถิต” อวดอางสรรพคุณเกินจริง 

1.4  โครงการประชาสัมพันธ Oryor Smart Application,Website และ Social Media  

1. ขออนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา 100% 

2. ดําเนินการจัดจางแลว 

3. กําลังดําเนินการออกแบบและวางแผนการทําการตลาดบนสื่ออินเทอรเน็ต 

4. กําลังทําการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอขอมูลผานทาง Databank และเว็บไซต 

www.oryor.com เพ่ือใหรองรับการทํากิจกรรมบนชองทางออนไลนท้ังหมดของ อย. 

5. กําลังดําเนินการจัดกิจกรรม workshop สําหรับการระดมความคิดและแนวทางการ

นําเสนอสื่อ 

6. ดําเนินการบริหารจัดการซ้ือโฆษณา (Social Media) 

7. ดําเนินการจัดทํา SEO บน Google Search 

8. ดําเนินการจัดทํา Search Engine Optimization (SEO) บน Google Search 

9. ผลิตและโพสตขอมูลครบถวน โดยรวบรวมการผลิตและการโพสตขอมูลเปน เอกสาร 

จํานวน 3 ชุด 

10. จัดทํารูปเลมสรุปรายงานการดําเนินงานท้ังโครงการ สี่สี สวยงาม จํานวน 3 เลม 

1.5  โครงการผลิตเนื้อหาและออกแบบประเมินความรูเพ่ือใชในเมนู E-learning  

1. ขออนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา 100% 

2. ดําเนินการจัดจางแลว 

๓. กําลังดําเนินการเขียนบทและและสตอรี่บอรด Motion Infographic สําหรับ E-

learning ท้ังหมด 

๔. ออกแบบคาแร็กเตอรสําหรับ E-learning 

5. ดําเนินการผลิตสื่อตัวเรื่องเพ่ือใชในเมนู E-Learning โดยอยูในข้ันตอนกระบวนการผลิต 

6. สงมอบงาน จํานวน 1 ตอน เรื่อง ด็อกเตอรผี 4.0 ตอน ถึงตายถากินยาพาราเกินขนาด 

ลง Youtube และ Facebook เพ่ือทําการประชาสัมพันธ 

7. ไฟล Motion  Infographic สําหรับ E-learning ไดแก คลิปตนเรื่อง  และคลิป

ทางเลือกท้ังหมด (พรอมเสียงบรรยายจริง) โดยเปนไฟลนามสกุล MP4 ท่ีมีความ

ละเอียด 720 x 576 pixels , 1280 x 720 pixels และ 1920 x 1080 pixels 
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8.  ไฟล Motion  Infographic สําหรับ E-learning ไดแก คลิปสรุปท้ังหมด (พรอมเสียง

บรรยายจริง) ท้ัง 2 Versions คือแบบท่ีมี Subtitle ภาษาไทย และท่ีมี Subtitle 

ภาษาอังกฤษ โดยเปนไฟลนามสกุล MP4 ท่ีมีความละเอียด 720 x 576 pixels , 

1280 x 720 pixels และ 1920 x 1080 pixels 

9. รายงานสรุปการดําเนินการท้ังโครงการ ไดแก รายละเอียดการผลิต Motion  

Infographic , รายละเอียดและหลักฐานการประชาสัมพันธ  เปนรูปเลมสี่สีสวยงาม  

จํานวน 3 เลมพรอมไฟล Word และ PDF 

10. ไฟลโปสเตอรสําหรับใชในการประชาสัมพันธ ขนาด 1920 x 1080 pixels ไฟล

นามสกุล JPEG และ AI หรือ PSD 

1.6  โครงการผลิตส่ือ Animation สําหรับ Website และ Oryor Smart Application  

1.  อนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา 100% 

2.  ดําเนินการจัดจางแลว 

๓.  กําลังดําเนินการเขียนบทและและสตอรี่บอรด Animation ครบทุกตอน 

๔.  กําลังดําเนินการออกแบบภาพคาแร็กเตอรตัวดําเนินเรื่อง 

5.  กําลังอยูในข้ันตอนการผลิตข้ึนชิ้นงาน 3D 

6.  ดําเนินการผลิตสื่อ Animation โดยอยูในข้ันตอนกระบวนการผลติ 

7.  Animation พรอมเสียงพากษจริง จํานวน 2 Version ครบท้ังหมด (แบบท่ีมีและไมมี 

Subtitle ภาษาอังกฤษ) โดยเปนไฟลนามสกุล MP4 โดยมีความละเอียดของ 

Animation ดังนี้ คือ 720 x 576 pixels, 1280 x 720 pixels และ 1920 x 1080 

pixels 

8.  ไฟลภาพสําหรับประชาสัมพันธ Animation ครบท้ังหมด 

9.  ไฟลภาพใน Animation แตละตอน ท่ีจัดทําเปนภาพนิ่งพรอมคําบรรยายภาษาไทย 

ขนาด 700x 700 pixels นามสกุล JPEG และ AI หรือ PSD ครบทุกตอน 

10. รายงานสรุปการดําเนินการท้ังหมด ไดแก รายละเอียดการผลิต Animation, 

รายละเอียดการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรม เปนรูปเลมสีสี่ สวยงาม จํานวน 3 เลม 

พรอมไฟล word และ PDF 

11. หลักฐานการจัดสง DVD รวมเรื่อง Animation สงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

จํานวน 2 ชุด แผน DVD รวมเรื่อง Animation ซ่ึงสกรีนแผนพรอมพิมพหนาปกสี่สี 

บรรจุใสกลองครบท้ังหมด (ไฟลนามสกุลสําหรับเลนบนเครื่องเลน DVD) ท่ีเหลือจาก

การจัดสงตามขอ 6 

1.7  โครงการเฝาระวังและรวบรวมขอมูลบนเครือขาย Social Media  
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1.  อนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา 100% 

2.  สงรายงานประจําเดือนตุลาคม 2559 

3.  สงรายงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 

๔.  สงรายงานประจําเดือนธันวาคม 2559 

5.  สงรายงานประจําเดือนมกราคม 2560 

6.  สงรายงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 

7.  สงรายงานประจําเดือนมีนาคม 2560 

8.  สงรายงานประจําเดือนเมษายน 2560 

9.  สงรายงานประจําเดือนพฤษภาคม 2560 

10. สงรายงานประจําเดือนมิถุนายน 2560 

11. สงรายงานประจําเดือนกรกฎาคม 2560 

12. สงรายงานประจําเดือนสิงหาคม 2560 

13. สงรายงานประจําเดือนกันยายน 2560 

1.8 โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และส่ือสรางสรรคสําหรับ Social Media  

1.  อนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา 100% 

2.  ดําเนินการจัดจางแลว 

๓.  กําลังดําเนินการออกแบบและผลิตใชเพ่ือประชาสัมพันธการประกวด 

๔.  กําลังดาํเนินการประชาสัมพันธผาน Facebook Fanpage และสื่อ Social Network อ่ืน ๆ  

5.  เตรียมงานประชาสัมพันธพรอมเริ่มการตัดสินรอบคัดกรองภายในเดือน พฤษภาคมนี้ 

6.  DVD บันทึกการออกอากาศการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน จํานวน 2 แผน 

7.  จัดทํา Photobook รวมเลม รูปถายวันงานมอบรางวัล จํานวนไมนอยกวา 100 ภาพ 

จํานวน 3 เลม 

8.  รวบรวมไฟลขอมูลท้ังหมด ไดแก เอกสารสรุปผลการดําเนินงานการจัดงานประกวด 

ไฟลภาพ หลักฐานการประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ ไดแก สกูปขาว ภาพหนาจอการ

ประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน ท่ีสามารถยืนยันการประชาสัมพันธไดจริง)  และไฟล

งานของผูเขาประกวดท้ัง 3 ประเภท เก็บบันทึกในแฟลชไดรฟเดียวกัน จํานวน 2 ชุด 

 

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 : รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

2.1  โครงการ อย.นอย 

๒.๒ รายละเอียดการรายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน (อธิบายสรุปตามข้ันตอนการ

ดําเนินงาน) 



๒.๒.๑.  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม อย.นอย สนับสนุนโรงเรียนในสวนภูมิภาคท่ี

สังกัด สพฐ. (แยกตามเขต สพป. และ สพม.) ทํากิจกรรม อย.นอย โดยแบงเปนสังกัด สพป. 

๑๘๒ โดยโอนเงินผาน สสจ. 

๒.๒.๒.  การดําเนนิการผานเทคโนโลยี Social Media 

๒.๒.๔.  จัดกิจกรรมเย่ียมชมโรงเรียน อย.นอย โดยนําคณะผูบริหาร อย. ตรวจเย่ียมโรงเรียน   อย.

นอย เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ณ โรงเรียนนาสาร จ.สรุาษฎรธานี  

๒.๒.๓.  จัดประชุม / สัมมนา /อบรม  

 จัดประชุมสัมมนาครูแกนนํา อย.นอย ระดับประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง  

- ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเจาพระยา ปารค 

กรุงเทพฯ 

- ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอชีย พัทยา จ.ชลบุร ี

 จัดอบรมครู อย.นอย “หลักสูตรการจัดการเรียนรู” จํานวน ๔ ครั้ง (กิจกรรมรณรงคการ

พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน อย.นอย เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไม

ติดตอเรื้อรัง (NCDs) 

- ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ 

- ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง จ.ลําปาง 

- ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแกน 

- ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง 

๒.๒.๔. การประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคการพัฒนาพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของนักเรียน 

อย.นอย เพ่ือลดปจจัยเส่ียงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 

๒.๒.๕. เดินทางไปราชการเพ่ือตรวจเย่ียมและติดตามผลการดําเนินโครงการ อย.นอย จํานวน ๔ ครั้ง 

 ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกานตมณี พาเลซ สะพานควาย กรุงเทพ 

 ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม 

จ.เชียงใหม 

 ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแกน 

 ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด ปารค จ.นครศรีธรรมราช 

๒.๒.๖. จัดงานมหกรรม อย.นอย ๑๕ ป เม่ือวันท่ี ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา 

จ.ชลบุรี  

๒.๒.๗. การวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน  อย.นอย 

๒.๒.๘. การจัดทําส่ือประกอบการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียน  อย.นอย 
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๒.๒.๙. จัดทําส่ือประชาสัมพันธและสนับสนุน 

 ผลิตและจัดสงปายรับรองโรงเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย ระดับดีเยี่ยม 

จํานวน ๓๐๐ ปาย 

 ผลิตใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนและครูท่ีผานเกณฑการประเมินโรงเรียน อย.นอย 

ระดับดีข้ึนไป จํานวน ๒,๐๐๐ ใบ 

 ผลิตใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนและครูท่ีผานเกณฑการประเมินโรงเรียน อย.นอย 

ระดับ  ดีเยี่ยม จํานวน ๑,๐๐๐ ใบ 

 จัดพิมพจดหมายขาว อย.นอย “จากเพ่ือน...ถึงเพ่ือน” (ราย ๓ เดือน) จํานวน ๔ ฉบับ ๆ 

ละ ๑๐,๐๐๐ เลม รวมเปฯ ๔๐,๐๐๐ ฉบับ 

 สื่อสนับสนุนอ่ืน ๆ 

- เสือ้โปโล อย.นอย  จํานวน ๘๐๐ ตัว 

- เสื้อคอวี อย.นอย จํานวน ๑,๐๐๐ ตัว 

- ชุดเครื่องเขียนขนาดเล็กพรอมกระเปา อย.นอย จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 ๑. การายงานผลการใชจายงบประมาณของสวนภูมิภาคมีความลาชา สงผลกระทบตอตัวชี้วัดใน

การใชจายงบประมาณของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

 ๒. การประเมินผลโรงเรียนในระดับดีเยี่ยมจากสํานักงานสาธารณสุข สงมาใหลาชา สงผลกระทบ

ตอการจัดทําปายรับรองมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในระยะตอไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการ อย.นอย ไดนํากิจกรรมรณรงคการพัฒนาพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.นอย เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) มาจัดอบรมให

ครู อย.นอย ท่ัวประเทศ จํานวน ๕๔๘ คน รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนักเรียน อย.นอย มีความรูท่ี

เหมาะสมตอการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง 

 การประเมินผล “การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโณงเรียน อย.นอย เพ่ือลด

ปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)” ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงดําเนินการในนักเรียนกลุมทดลองและ

นักเรียนกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา กอนการทดลองนักเรียนท้ังสองกลุมมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร

ปลอดภัยไมตางกัน หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีพฤ๖กรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกวา

นักเรียนกลุมควบคุม 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย เห็นควรนํารูปแบบการดําเนินการฯ ไปขยายผลโดยนําไปใชกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  ซ่ึงจะสงผลดีตอเยาวชนท้ังประเทศและลด

ปญหาผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในอนาคต 
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   2.2 โครงการอาหารปลอดภัย  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

มุงสงเสริมใหใชประโยชนจากขอมูลบนฉลาก เชน สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 

(Healthier Choice)  และ/หรือใชขอมูลบนฉลากโภชนาการ และ ฉลากหวาน มัน เค็ม  (ฉลากโภชนาการแบบ

จีดีเอ)  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสมของตนเอง   

ผลการดําเนินงาน 

 ผลิตสื่อตนแบบ และสื่อสนับสนุนกิจกรรม  

- สารคดีนิทานชาวบาน 

 

 

 

นําตัวอยางสื่อบุคคลในชุมชนท่ีสุขภาพดี และบุคคลท่ีเกิดโรค NCDs นํามาสราง

เรื่องราว โดยมีแทรกการสงเสริมใหอานฉลากและใชประโยชนจากขอมูลบนฉลาก 

ซ่ึงเปนพฤติกรรมสุขภาพท่ีควรปฏิบัติในสารคดีดวย 

- วีดิทัศนการตูน  Motion Infographic  จํานวน 2 เรื่อง  

 

 

 

 

 

 

มุงสื่อสารวาการเลือกบริโภคอาหารใหเหมาะสม โดยใชขอมูลบนฉลาก เชน Healthier 

Choice และฉลากโภชนาการ ใชเปนทางเลือกลดโรคได  

                    

 

 

 

ตัวอยางสื่อใชในฐานกิจกรรม/ ส่ือนิทรรศการ 8 เรื่อง/สแตนดี้ 4 ช้ิน 

 

คูมือความรู / 

บันทึกชวยจํา 
แมสคอต 
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ส่ือเสริมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมลงพ้ืนท่ีในชุมชน  

- มีการออกแบบกิจกรรมรวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง ในรูปแบบโปรแกรมสงเสริมการอานฉลากในชุมชน โดย

กิจกรรมท่ีทําในแตละครั้งจะมีการใชสื่อตนแบบท่ีผลิตประกอบการดําเนินกิจกรรม 

o กิจกรรมครั้งท่ี 1 ใหความรู สรางความตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และการเลือก

บริโภคอาหารใหเหมาะสมกับตนเอง 

 

o กิจกรรมครั้งท่ี 2  : มีการบรรยายใหความรูและมีฐานเกมเพ่ือเรียนรูถึงวิธีการอานฉลาก ไดแก 

ฉลากอาหารท่ัวไป/ ฉลากโภชนาการ/ ฉลาก GDA หรือฉลากหวาน มัน เค็ม/ฉลาก Healthier Choice 

หรือฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ” โดยทุกฐานจะทําใหรูจักสังเกตปริมาณน้ําตาล/ ไขมัน/โซเดียม 
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o กิจกรรมครั้งท่ี 3 เม่ือผานการเรียนรูในเบื้องตนแลว ใหผูรวมกิจกรรมบันทึกการกินอาหารของตนเอง 

1-2 สัปดาห และนํามาวิเคราะหรวมกับวิทยากร ผานกิจกรรม “บันทึกชวยจํา” นอกจากนี้ยังมีการใหผูเขารวม

กิจกรรมนําผลิตภัณฑท่ีมีฉลากอาหารจากบาน และนํามาพิจารณาเปรียบเทียบสารอาหารจากแตละฉลาก

รวมกัน  เ พ่ือประเมินความรู ความเข าใจด าน

ก า ร อานฉลากอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

- วันดําเนินกิจกรรมในชุมชน  2 ชุมชน จํานวน 3 ครั้งตอชุมชน   

กิจกรรม จังหวัดชลบุรี 
(ชุมชนเทศบาลเมืองพัทยา) 

จังหวัดเชียงราย 
(ชุมชนสันโคงหลวง  

เทศบาลนครเชียงราย)  

ครั้งท่ี 1 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 3 เมษายน พ.ศ. 2560 

ครั้งท่ี 2 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 4 เมษายน พ.ศ. 2560 

ครั้งท่ี 3 10 เมษายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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 การเผยแพรผานส่ือสาธารณะ 

 

 

 

 

 

- สกูปขาว : เผยแพรผลการดําเนินงานรวมกับชุมชนผาน รายการสนามขาว 7 สี ชอง 7 จ.-ศ เวลา 

7.30-9.30 น จํานวน 4 ตอน  มีผูรับชมท้ังส้ิน  6,255,734 คน 

ตอน เผยแพร เรตติ้ง  จํานวนคนชม*  

ตอน 1 อย. ลงพ้ืนท่ีชลบุรี เนนอานฉลาก ชวยลดหวาน มัน เค็ม 23 พค.60 3.06 1,708,336 คน  

ตอน 2 อย. ลงพ้ืนท่ีเชียงราย มุงอานฉลากเพ่ือลดเสี่ยงโรค 24 พค.60 2.41 1,348,454 คน 

ตอน 3 อย. สงเสริมชุมชนอานฉลาก ปรับพฤติกรรม 26 พค.60 3.24 1,808,827 คน 

ตอน 4 :  อย. แถลงผลงานการเดินหนาเสริมสรางพฤติกรรมอาน

ฉลากในชุมชน 

6 มิย.60 2.49 1,390,117 คน 

จํานวนคนชม รวม 4 ตอน 6,255,734 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สารคดีโทรทัศน  : ใหความรูถึงประโยชนและวิธีการใชประโยชนจากสัญลักษณ Healthier Choice  

     เผยแพรผานรายการ เกมพันหนา ชอง 7 วันอาทิตยเวลา 11.45-13.15 น. จํานวน 4 ตอน 

     มีผูรับชมท้ังส้ิน 4,723,047 คน 
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ช่ือตอน เผยแพร rating จํานวนคนชม* 

ตอน 1 อานฉลาก..ลดโรคไมติดตอเรื้อรังได 5 มี.ค.60 2.66 1,485,024 คน 

ตอน 2 “เครื่องหมาย “ทางเลือกสุขภาพ” เพ่ือผูรักสุขภาพ 2 เม.ย.60 1.27 709,015 คน 

ตอน 3 เครื่องหมาย “ทางเลือกสุขภาพ” เห็นแลวเลือกไดเลย 30 เม.ย.60 2.23 1,244,964 คน 

ตอน 4 ไมอยากอวน อานฉลากชวยได 7 พ.ค. 60 2.30 1,284,044 คน 

จํานวนคนชม รวม 4 ตอน  4,723,047 คน 

 

*สูตรการหาคาจํานวนกลุมเปาหมายท่ีจะเปดรับชมรายการ (คา GI) 

   GI     = Rating x จํานวนกลุมเปาหมาย

ท้ังหมด                                                                                   

                                   ๑๐๐ 

 

Rating ๑  

จะมีประชาชนรับชมประมาณ 558,280 คน  

 

คิดจากประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ ปข้ึนไป ไตรมาสท่ี 1 ม.ค.-มี.ค. 2560  ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 55,828,000 คน 

(ขอมูลจาก การสํารวจภาวการณทํางานของประชากรท่ัวราชอาณาจักร ไตรมาสท่ี 1 ม.ค.-มี.ค. 2560,

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

,http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search/result_by_department-th.jsp) 

 

 

- ส่ือรถเคล่ือนท่ี  (รถแอร NGV)  

ติดตั้งปายโฆษณาขนาดครึ่งคัน (Half Wrap) 3 ดาน จํานวน 5 คัน มุงใหประชาชนรูจักและเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสญัลักษณโภชนาการ 

“ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Start   : 1 มี.ค. 2560 –  31 พ.ค. 2560   

 สายรถ และเสนทางเดินรถ 

o ปอ. 18  ทาอิฐ – กระทรวงสาธารณสุข –อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

o ปอ 80  วัดศรีนวลธรรมวิมล - หนองแขม– สนามหลวง 

o ปอ. 29  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)  - หัวลําโพง 

o ปอ. 38  ม.รามคําแหง 2 - ม.ราชภัฎจันทรเกษม 

o ปอ. 547 ม.เทคโนฯวิทยาเขตศาลายา– สวนลุมพินี 

ผล :  Average exposure  3 เดือน 121,950,000 ครั้ง / 5 คัน 
 

 การแถลงขาว  

จัดงานแถลงขาว  ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดย

มีแกนนําชุมชนท่ีรวมดําเนินงาน เจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับชุมชน เชน สสจ. /สสอ. หรือ รพ.สต. 

และผูบริหารและเจาหนาท่ีจาก อย. ตลอดจนผูเก่ียวของ เชน ผูสื่อขาว ผูวิจัย เขารวมงาน จํานวน 50 คน  

และมีการเผยแพรขาวประชาสัมพันธงานผานทางรายการตาง ๆ  ดังนี้  
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รายการ ชองทาง  วันท่ี จํานวน  

ขาวคํ่า NBT 25 พ.ค. 2560 1 ครั้ง 

ขาวคํ่า TNN 25 พ.ค. 2560 1 ครั้ง 

Biz News อัมรินทรทีวี 29 พ.ค. 2560 1 ครั้ง 

ขาวหนา 22 นสพ. เดลินิวส 26 พ.ค. 2560 1 ครั้ง 

ขาวหนา 9 นสพ.แนวหนา 26 พ.ค. 2560 1 ครั้ง 

ภาพขาวหนา 5 นสพ.ขาวสด 10 มิ.ย.2560 1 ครั้ง 

   นสพ.มติชน 10 มิ.ย.2560 1 ครั้ง 

 
ปจจัยสนับสนุน 

1. ผูบริโภคมีแนวโนมสนใจขอมูลท่ีชวยสงเสริมใหตนเองสุขภาพดี หรือวิธีท่ีชวยรักษาโรคท่ีเปนอยูใหดีข้ึน  

ดังนั้นโอกาสท่ีจะปฏิบัติตามขอแนะนําของ อย. ในเรื่องท่ีรณรงคจึงมีมากข้ึน  

2. ผลลัพธจากการดําเนินงานใหผลดีท้ังตอผูผลิต และผูบริโภค โดยชวยใหผูผลิตจําหนายผลิตภัณฑ

อาหารไดมากข้ึน สําหรับผูบริโภคจะชวยใหงายตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารท่ีชวยลดหวาน มัน 

เค็ม เหมาะกับภาวะโภชนาการของตนเอง สงผลดีตอสุขภาพ 

3. อย. มีเครือขายจากชุมชนชวยในการรณรงคเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูเขารวมกิจกรรมซ่ึงเปนบุคคลในพ้ืนท่ีมี

การบอกตอขอมูลท่ีไดรับแกบุคคลในชุมชนผานกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในชุมชน  

4. นโยบายรัฐบาลสงเสริมการสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอ

สุขภาพ ทําใหโครงการมีโอกาสไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 

5. อย. มีเครือขายจากหนวยงานราชการ เชน เจาหนาท่ีจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล ซ่ึงเปน

บุคคลในพ้ืนท่ีชวยสนับสนุน จึงเอ้ือใหการดําเนินงานใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน  

6. การสงเสริมใหมีการเพ่ิมกลุมผลิตภัณฑท่ีมีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากข้ึน และ

สงเสริมใหผูผลิตมีการกระจายผลิตภัณฑสูทองตลาดมากข้ึน จะชวยสนับสนุนใหผูบริโภคเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑท่ีเอ้ือตอการลดหวาน มัน เค็ม ไดงายข้ึน   

ปญหาอุปสรรค 

1. เนื่องจากเปนระยะเริ่มตนของการใหสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ดังกลาวแกผูประกอบการ 

ผลิตภัณฑท่ีมีสัญลักษณดังกลาวจึงมีใหเลือกซ้ือไมมาก และการจําหนายจะพบอยูในบางสถานท่ีเทานั้น 

ดังนั้นโอกาสท่ีผูบริโภคจะใชประโยชนจากสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในการเลือกซ้ือจึง

นอยลงตามขอจํากัดท่ีกลาวไป  
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2. การดําเนินงานตองวางแผนใหสอดคลองกับนโยบายการเบิกจายงบประมาณของ อย. และการดําเนิน

กิจกรรมในพ้ืนท่ีตองคํานึงถึงความสะดวกของชุมชนดวย จึงทําใหการผลิตสื่อและการรณรงคในปนี้

ตองทําในเวลาท่ีจํากัดมากข้ึนกวาปท่ีผานมา   

3. แมผูเขารวมกิจกรรมจะมีการบอกตอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอบุคคลอ่ืนในชุมชน แตอยางไรก็ตามการ

ดําเนินงานอาจไดแคระยะเวลาหนึ่งเทานั้น จึงควรตองหากลวิธีและรูปแบบการดําเนินงานท่ีจะสงเสริม

ใหเกิดความตอเนื่องยั่งยืนมากข้ึน  

4. จากการดําเนินกิจกรรมกับชุมชน พบวาผูท่ีเขารวมกิจกรรมจะมีวัยกลางคนและผูสูงอายุดวย ดังนั้น

ลักษณะสื่อและรูปแบบของกิจกรรมท่ีออกแบบไว อาจตองปรับใหเหมาะสมกับชวงกลุมวัยดังกลาว

มากข้ึนดวย 

แนวทางการดาํเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ควรบูรณาการทุกภาคสวนของชุมชน (บาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล : บวร.ร.) ใหกลุมดังกลาวขางตนมีสวน

รวมในการดําเนินงาน ตลอดจนเผยแพรขอมูลความรูผานสื่อสารมวลชนควบคูกันไป ซ่ึงการสงเสริมใหแกนนํา

ชุมชนจากกลุมตาง ๆ ทีเขาใจบริบทและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชุมชนตนเองเขามามีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมจะชวยใหการบริหารจัดการสงตอขอมูลไปยังบุคคลในชุมชนใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี

เหมาะสมตอสุขภาพมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนมากข้ึน และทําใหการดําเนินงานมีแนวโนมตอเนื่อง

และยั่งยืนมากข้ึน   

 

2.3 โครงการอยาหลงเช่ืองาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ธีม : จิตอาสาชุมชน ไมหลงกลโฆษณา) 

1. สรุปผลการดําเนินงาน  

 โครงการอยาหลงเชื่องาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ธีม : จิตอาสาชุมชน ไมหลงกลโฆษณา)  

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทีมจิตอาสาชุมชนสรางสรรคกิจกรรมรณรงคใหความรูแกผูบริโภคในชุมชนของตนใหเกิด

การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง โดยไมหลงคลอยตามการโฆษณาชวนเชื่อ ใหทีมจิตอาสาชุมชนเปน

กระบอกเสียงและเปนตัวแทนของ อย. รวมท้ังทําใหคนในชุมชนสามารถดูแลตนเองและดูแลบุคคลใน

ครอบครัว ในดานการเลือกซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย 

หัวขอการรณรงค :  

• รณรงคไมใชยาท่ีมีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด ยาชุด หรือยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา 

• รณรงคใหใชยาอยางสมเหตุสมผล 

• รณรงคลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม 

• รณรงคไมใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมีสวนผสมของสารหามใช 

 

สื่อท่ีผลิตในโครงการ :  

• คูมือความรูและการสมัครเขารวมการประกวดฯ 
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• สปอตประชาสัมพันธและการสมัครเขารวมการประกวดฯ 

• สารคดีใหความรู ตั้งสติกอนใช หางไกลอันตราย จํานวน 4 ตอน 

   - ยาปฏิชีวนะ ใชผิด ชวีิตเปลีย่น 

   - กินอยางปลอดภัย หางไกลโรค NCDs 

   - สวยอยางปลอดภัย 

   - สเตียรอยด อันตรายใกลตัว  

 กิจกรรมหลักในโครงการคือ การประกวดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560 โดยรับ

สมัครทีมจิตอาสาจากท่ัวประเทศ ทีมละ 4 คน คัดเลือกเขารอบ จํานวน 6 ทีม โดยท้ัง 6 ทีมท่ีผานการคัดเลือก 

อย. จะไดสนับสนุนงบประมาณใหทีมละ 80,000 บาท เพ่ือใหนําไปดําเนินการจริง โดยมีคณะทํางาน อย. ลง

พ้ืนท่ีติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานของทีมจิตอาสาอยางใกลชิด จากนั้น จึงใหทีมจิตอาสามานําเสนอ

โครงการ เพ่ือพิจารณาตัดสินโครงการจิตอาสาท่ีดีท่ีสุดท่ีจะไดรับรางวัลดีเดน 

 โดยมีการมอบรางวัล ดังตอไปนี้ 

• เงินรางวัลสําหรับทีมท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ เปนโครงการจิตอาสาชุมชนดีเดน (จํานวน 1 

รางวัล) 50,000 บาท 

• เงินรางวัลสําหรับทีมท่ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 (จํานวน 1 รางวัล) 30,000 บาท 

• เงินรางวัลสําหรับทีมท่ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 (จํานวน 1 รางวัล) 20,000 บาท 

• เงินรางวัลสําหรับทีมท่ีไดรับรางวัลชมเชย (จํานวน 3 รางวัล ๆ  ละ 10,000 บาท) 30,000 บาท 

• โลและใบประกาศเกียรติคุณ มอบใหแกจิตอาสาทุกทานท่ีผานการคัดเลือก 

• โลเกียรติคุณ มอบใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีใหการสนับสนุนทีมจิตอาสาท่ี  ผาน

การคัดเลือก 

 โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดคัดเลือกทีมจิตอาสาท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีผานการคัดเลือก จํานวน 6 

ทีมจาก 18 ทีม 18 จังหวัดท่ัวประเทศ ท่ีสงผลงานเขารวมประกวด ซ่ึงทีมจิตอาสาท่ีผานเขารอบ 6 ทีมสุดทาย 

ไดแก 

1) ทีมกุดขอนแกนอาสาพัฒนาชุมชน ไมหลงกลโฆษณา (จังหวัดขอนแกน)  

เนนการเขาถึงทุกพ้ืนท่ีในชุมชน ดวยนวัตกรรม “รถซาเลงนักวิทย” และศูนยแจงเตือนภัยผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

2) ทีม อส.คบ.ชอนสมบูรณ (อาสาสมัครคุมครองผูบริโภคชอนสมบูรณ) (จังหวัดลพบุรี)  

นําแนวคิด บาน วัด โรงเรียน ประสานพลังชุมชนกับรานชํา เพ่ือใหไดรานชําคุณภาพ ปลอดภัย สราง

สุขภาพท่ีดีใหกับชุมชน 

3) ทีมจิตอาสาโมคลาน สรางสุขดวยงาน คบส. (จังหวัดนครศรีธรรมราช)  

กับแนวคิดรณรงคไมใชยาท่ีลักลอบผสมสารสเตียรอยด เนนทําขอมูลเจาะลึก ตรวจเยี่ยมตามบาน เพ่ือ

นํามาแกปญหา 
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4) ทีมหนองอีบุตรอาสา พัฒนาชุมชน (จังหวัดกาฬสินธุ)  

กับแนวคิด จิตอาสาสรางจิตอาสา ขยายเครือขายคนอาสารุนใหม สงตอความรูการใชยาท่ีถูกตอง

ใหแกชาวบาน และ อสม. รุนตอรุน 

5) ทีมโรงพยาบาลสรางสรรค อย. สรางเสริม (จังหวัดเพชรบูรณ)  

มาในแนวคิด หยุดปญหา สรางภูมิคุมกัน แบงปนสุขภาพท่ีดีอยางยั่งยืน นําโดยโรงพยาบาล รวมกับ 

อสม. และหนวยงานทองถ่ิน สรางชุมชนสุขภาพดีผานฐานกิจกรรมท่ีใหท้ังความรูและความสนุกสนาน 

6) ทีมกุดชุมพัฒนา จิตอาสาชุมชนไมหลงกลโฆษณา (จังหวัดยโสธร)  

มีกิจกรรมมอบความรูเก่ียวกับการบริโภคท่ีถูกตองในชุมชน และมีดีเจอาสา คอยกระจายความรูเรื่อง

อาหารและยาปลอดภัยผานทางวิทยุชุมชน 

  ทีมท่ีผานการคัดเลือกท้ัง 6 ทีม ไดนําเสนอการดําเนินงานโครงการของตนเองแก

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตัวแทนจากสื่อมวลชนในวันพิจารณา

ตัดสินโครงการ เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 พรอมท้ังจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานแถลงขาว เม่ือวันท่ี 30 

พฤษภาคม 2560 โดยผลการประกวดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560 คือ  

• รางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีมหนองอีบุตรอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ไดแก ทีมกุดขอนแกนอาสาพัฒนาชุมชน ไมหลงกล

โฆษณา จังหวัดขอนแกน 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ไดแก ทีมโรงพยาบาลสรางสรรค อย. สรางเสริม จังหวัด

เพชรบูรณ 

• รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ไดแก ทีม อส.คบ. ชอนสมบูรณ จังหวัดลพบุรี  ทีมกุดชุม

พัฒนา  จิ ตอาสาชุ มชน  ไม หลงกล โฆษณา  จั งหวั ดย โสธร  และทีมจิ ตอาสา 

โมคลาน สรางสุขดวยงาน คบส. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2. ปจจัยสนับสนุน  

1) ผูบริหารใหความสําคัญกับงานจิตอาสาชุมชนท่ีชวยงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใน

การคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคในชุมชน 

2) ทีมจิตอาสามีความมุงม่ันในการดําเนินโครงการเพ่ือผลสําเร็จ 

3) คนในชุมชนของทีมจิตอาสามีความเขมแข็ง และใหความรวมมือ รวมใจ เปนอยางดี 

4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  

ชวยประชาสัมพันธขาวการรับสมัครประกวดใหเขาถึงชุมชน 

5) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) รวมถึง

องคการปกครองระดับทองถ่ินใหความชวยเหลือการดําเนินงานของทีมจิตอาสาเปนอยางดี 

3. ปญหาอุปสรรค  

1) ชองทางท่ีใชในการรับสมัครชองทางหนึ่งคือการรับสมัครผานไปรษณีย ทําใหเกิดความลาชาตอการ

ไดรับเอกสารการสมัครของทีมจิตอาสา 

2) เวลาการดําเนินงานเปนระยะเวลาท่ีสั้น ทําใหการดําเนินงานอาจจะยังไมเห็นถึงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคอยางชัดเจน 

3) เนื่องจากทีมจิตอาสามาจากหลากหลายจังหวัด ทําใหการนัดหมายเพ่ือติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี

ของทีมจิตอาสาลงตัวไดยาก 
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4. แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรมีการดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 และควรมีการเพ่ิมจํานวนสมาชิกในทีมจิตอาสาเปนทีมละ 5 คน (รวมท่ีปรึกษา) รวมท้ังเพ่ิมการสนับสนุน

ใหทางทีมจิตอาสามีผูรวมดําเนินงานมารวมงานในวันพิจารณาผลการประกวดกับงานแถลงขาว และมีการ

ติดตามการดําเนินงานของทีมจิตอาสาท่ีผานการคัดเลือกและไดรับรางวัลจากการประกวดเม่ือป พ.ศ. 2560 

จํานวน 6 ทีม ท้ังนี้ท่ีปรึกษาของทีมจิตอาสาจะเนนใหเปนเจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให

เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดติดตาม และใหการสนับสนุนทีมจิตอาสาในจังหวัดนั้น ๆ ตอไป 

2.4 โครงการฉันดีมีสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ธีม :  อย.หวงใย พระสงฆบริโภคปลอดภัยไกลโรค 

NCDs) 

1. สรุปผลการดําเนินงาน 

1.1 ท่ีมา 

จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งท่ี 5 มติ 7 ท่ีเห็นความสําคัญของสุขภาวะพระสงฆ โดยมี

การสงเสริมสนับสนุนและนําประเด็น “พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ” ขับเคลื่อนไปยังหนวยงานตางๆ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงไดติดตามและศึกษาสุขภาวะของพระสงฆจากงานวิจัยตาง ๆ   

พบวา จํานวนของพระภิกษุสงฆปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มี

จํานวนไมนอยและมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน โดยขอมูลจากกรมการแพทย ป พ.ศ. 2559 มีพระสงฆ-สามเณร

อาพาธมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงฆ มากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง และโรคขอเขาเสื่อม ซ่ึงสาเหตุหนึ่งในนั้น อาจเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี

น้ําตาลเปนสวนประกอบ อาหารท่ีมีรสชาติหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ตอเนื่องสะสมเปนเวลานาน โดย

เครื่องด่ืมท่ีอาจเปนสาเหตุของโรค NCDs เชน เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต ชา กาแฟ น้ําผลไม น้ําหวาน หรือ

น้ําอัดลม รวมถึง เครื่องดื่มท่ีผสมกาเฟอีน น้ําอัดลมประเภทน้ําดํา หรือน้ําชาเขียวบางประเภท 

 ดวยความหวงใยสุขภาพของพระสงฆผูเปนบุคคลสําคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา อย. จึงได

ดําเนินงานโครงการฉันดีมีสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใตแนวคิด “อย.หวงใย พระสงฆบริโภค

ปลอดภัยไกลโรค NCDs” ท่ีมีวัตถุประสงค 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ  

1. เพ่ือใหพระภิกษุสงฆบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางเหมาะสม มีสุขภาพดี ไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง 

หรือ NCDs ไดแก โรคอวน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง และโรค

ขอเขาเสื่อม 

 2. มุงหวังใหพระภิกษุสงฆซ่ึงเปนผู ท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําทางความคิดในชุมชน หาก

พระภิกษุสงฆไดรับความรูท่ีถูกตองก็จะสามารถเปนแบบอยางท่ีดีในดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

สามารถถายทอดไปยังฆราวาสและญาติโยม รวมถึงสาธุชนท้ังหลายได   

 1.2 วิธีการดําเนินงาน 
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 ผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน ใหความรูเก่ียวกับการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

เหมาะสม ปลอดภัย ไดแก คูมือฉันดีมีสุข จํานวน 10,000 เลม  แผนพับ จํานวน 100,000 แผน ชุดนิทรรศการ  

จํานวน 8 เรื่อง  วีดิทัศนใหความรู ความยาว 5 นาที  จํานวน 1 เรื่อง และสกูปขาวโทรทัศน  จํานวน 6 เรื่อง 

และจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูในมหาวิทยาลัยสงฆ หรือ วัดในกรุงเทพ ฯ และตางจังหวัด จํานวน 3 แหง 

โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยสงฆ หรือ วัด ท่ีมีความพรอมและมีความสนใจในการเขารวมโครงการ   

 1.3 ผลการดําเนินงาน 

โครงการฉันดีมีสุข ภายใตแนวคิด “อย.หวงใย พระสงฆบริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs” ไดถวาย

ความรูแดพระสงฆ และใหความรูแกฆราวาส ณ มหาวิทยาลัยสงฆและวัด จํานวน 3 แหง ไดแก  

 การจัดกิจกรรมรณรงค ครั้งท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอ 

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกรท่ี  ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี พระราชปริยัติมุนี ผศ.ดร. 

คณบดีคณะพุทธศาสตร เปนประธานฝายสงฆ และ นายแพทยพูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา เปนประธานฝายฆราวาส  

 การจัดกิจกรรมรณรงคครั้งท่ี 2 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ใน

วันพุธท่ี ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ วิ. (ไสว ธีรโสภโณ) ผูอํานวยการศูนยวิปสสนา 

นานาชาติ วัดมหาธาตุฯ เปนประธานฝายสงฆ และ นายแพทยพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา เปนประธานฝายฆราวาส  

 การจัดกิจกรรมรณรงคครั้งท่ี 3 ณ วัดชลประทานรังสฤษด์ิ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย

ท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพระครูสังฆกิจพิมล ผูชวยเจาอาวาส วัดชลประทาน ฯ เปนประธานฝายสงฆ 

และ นายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนประธานฝายฆราวาส  

ท้ังนี้ ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 มีการบรรยายถวายความรู โดยทีม Mobile Unit จาก 

สํานักอาหาร แนะนําวิธีการอานฉลากผลิตภัณฑ หัวขอ “โภชนาการกับโรค NCDs” โดย อาจารยสงา ดามา

พงษ และถวายความรูเรื่อง “ดูแลสุขภาพและบริหารกายอยางไรใหหางไกลจากโรค NCDs” โดย รศ.นพ.

ปญญา ไขมุก และ“ประสบการณการรักษาพระภิกษุท่ีอาพาธดวยโรค NCDs”   โดย อ.พญ.ประพิมพพร ฉัตรา

นุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) แพทยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี  ซ่ึงกิจกรรมภายใตโครงการฉันดีมีสุข สงผลให

พระสงฆและฆราวาสท่ีเขารวมกิจกรรม มีแนวโนมท่ีจะนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ

ดื่ม และบริโภคอาหารมากถึงรอยละ 84  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย รอยละ 75 และบอกตอใน

เรื่องโทษของการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม ใหคนใกลชิด หรือญาติโยมไดรับรูดวย รอยละ 92 

2. ปจจัยสนับสนุน 

2.1 ภาพลักษณท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการคุมครองความปลอดภัยของ

ผูบริโภคสงผลใหกลุมเปาหมายมีความสนใจในกิจกรรม และเชื่อถือในขอมูลดานวิชาการ 

รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560           52   

 

 



2.2 ผูบริหารใหความสําคัญกับโครงการฉันดีมีสุข เพ่ือใหพระภิกษุสงฆซ่ึงเปนกลุมเปาหมายใหมมี

สุขภาพท่ีดี ไมเปนโรค NCDs และคาดหวังใหสงตอขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเหมาะสมในการบริโภค

ใหแกฆราวาสหรือญาติโยม  

2.3 บริษัทท่ีรับจางดําเนินงานมีความรู ความเชี่ยวชาญดานพุทธศาสนาเปนอยางดี ทําใหมีความ

คลองตัวในการประสานงานกับพระสงฆ และการจัดงานกับพระสงฆ 

3. ปญหาอุปสรรค  

3.1 พระสงฆท่ีเขารวมกิจกรรมยังไมสามารถถายทอดความรูดานการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

ปลอดภัยได เนื่องจากเวลาการจัดกิจกรรมใหความรูไมเพียงพอ และพระสงฆท่ีเขารับการถวายความรูอาจยัง

ไมใชพระสงฆท่ีมีอาวุโสพอทีจะสงตอความรูไดและอาจสึกโดยไมไดบวชตอ 

3.2 ชวงเวลาท่ีจะถวายความรูใหแกพระสงฆมีเวลาจํากัด เนื่องจากพระสงฆตองฉันเพล และทําวัตร 

ซ่ึงเปนกิจสําคัญของสงฆ 

3.3 เจาหนาท่ี อย. ควรศึกษาหาความรูดานพุทธศาสนา และภาษาท่ีใชกับพระสงฆเพ่ิมมากข้ึน 

4. แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4.1 ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใหความรู และมีความตอเนื่อง 

4.2 จะดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย หางไกลโรค NCDs . ในกลุมเปาหมายใหม ในอีกรูปแบบท่ี

รวมท้ัง ผูแทนฆราวาสท่ีเปนหลักสําคัญของชุมชน ไดแก บาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ซ่ึงคาดหวังวาจะเปน

แกนนําในการขับเคลื่อนงานลงชุมชนใหเขาถึงยิ่งข้ึน ท้ังนี้ อาจนํารองใน 4 จังหวัด จาก 4 ภาค  

4.3 เนื่องจากทีมจิตอาสามาจากหลากหลายจังหวัด ทําใหการนัดหมายเพ่ือติดตามการดําเนินงานใน

พ้ืนท่ีของทีมจิตอาสาลงตัวไดยาก 
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แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรมีการดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 และควรมีการเพ่ิมจํานวนสมาชิกในทีมจิตอาสาเปนทีมละ 5 คน (รวมท่ีปรึกษา) รวมท้ังเพ่ิมการสนับสนุน

ใหทางทีมจิตอาสามีผูรวมดําเนินงานมารวมงานในวันพิจารณาผลการประกวดกับงานแถลงขาว และมีการ

ติดตามการดําเนินงานของทีมจิตอาสาท่ีผานการคัดเลือกและไดรับรางวัลจากการประกวดเม่ือป พ.ศ. 2560 

จํานวน 6 ทีม ท้ังนี้ท่ีปรึกษาของทีมจิตอาสาจะเนนใหเปนเจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให

เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดติดตาม และใหการสนับสนุนทีมจิตอาสาในจังหวัดนั้น ๆ ตอไป 

 

2.5 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนางานคุมครองผูบริโภค 

   2.5.1 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 

7. ดําเนินการเก็บแบบสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ภาค ไดแก ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก   

ภาคกลาง 

8. ท่ีปรึกษารายงานผลการสํารวจขอมูลระยะแรก 

 

 



9. วิเคราะห แปลผล และสรุปผลขอมูลวิจัย 

10. จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

2.5.2  โครงการสํารวจความคิดเห็น และคานิยมของประชาชนท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพ  

1.  ขออนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา 100% 

2.  ขออนุมัติแปลงงบประมาณ 

3.  เซ็นสัญญากับท่ีปรึกษาแลวเสร็จ 

๔.  จัดประชุมสัมมนา วันท่ี 11 - 13 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ไมดา ทวารวดี แกรนด จ.

นครปฐม 

5.  ประชุมพิจารณาเครื่องมือ (คําถามโพล) 

6.  กําลังรวบรวมผลการสํารวจ 

7.  ประชุมตั้งคําถาม Poll หัวขอท่ี 2 วันท่ี 24 เมษายน 2560 ณ กองพัฒนาศักยภาพ

ผูบริโภค อาคาร 5 ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

8.  ดําเนินการสํารวจกลุมตัวอยางแลวเสร็จ 

9.  อยูระหวางจัดทําสรุปเลมรายงาน 

ผลสํารวจความคิดเห็นและคานิยมของประชาชนท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 

1. เหตุผลท่ีผูหญิงทําไมจึงอยากสวยและดูดี 
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กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับ ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(นิดา) เปดเผยผลสํารวจเรื่อง “ความคิดเห็นและคานิยมของประชาชนท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ” ทําการสํารวจความคิดเห็นดังกลาว 

ระหวางวันท่ี 6 - 24 มีนาคม 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนท่ัว

ประเทศท่ีเปนเพศหญิง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมท้ังสิ้นจํานวน 

2,085 หนวยตัวอยาง การสํารวจอาศัยการสุมตัวอยางจากบัญชีรายชื่อฐานขอมูล

ตัวอยางหลัก (Master Sample) ของ “นิดาโพล” ดวยความนาจะเปนแบบแบง

ชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบงภูมิภาคออกเปน 5 ภูมิภาค 

จากนั้นในแตละภาคสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) 

เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยกําหนดคาความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 

95.0 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไมเกิน 1.09 

จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางท่ีเปนผูหญิง เม่ือถามถึงเหตุผลท่ีผูหญิง

ทําไมจึงอยากสวยและดูดีมากท่ีสุด พบวา ผูหญิงสวนใหญมีเหตุผลคือเพ่ือสราง

ความม่ันใจใหกับตนเองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.93 รองลงมา คือ เพ่ือทําใหมี
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โอกาสในการทํางานมากข้ึน คิดเปนรอยละ 17.31 เพ่ือดึงดูดใหเพศตรงขามสนใจ

หรือมีโอกาสไดคูครอง คิดเปนรอยละ 9.69 เพ่ืออยากใหสุขภาพดีและรูปรางดี 

คิดเปนรอยละ 1.06 และเพ่ือใหไดเขาสังคมท่ีดี คิดเปนรอยละ 0.38 ตามลําดับ 

ลักษณะสีผิวท่ีผูหญิงคิดวาสวยและดูดีมากท่ีสุด พบวา ผูหญิงท่ีมีผิวสี

น้ําผึ้ง หรือผิวสองสีสวยและดูดีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.52 รองลงมา ผูหญิงท่ี

มีผิวสีขาว คิดเปนรอยละ 44.94 ผูหญิงท่ีมีผิวสีอะไรก็ได คิดเปนรอยละ 5.85 

และผูหญิงท่ีมีผิวสีคล้ํา คิดเปนรอยละ 3.69 ตามลําดับ 

ลักษณะรูปรางท่ีผูหญิงคิดวาสวยและดูดีมากท่ีสุด พบวา ผูหญิงท่ีมี

รูปรางสมสวนจะสวยและดูดีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.49 รองลงมา ผูหญิงท่ีมี

รูปรางผอมจะสวยและดูดี คิดเปนรอยละ 12.33 

ผูหญิงท่ีมีรูปรางอวบจะสวยและดูดี คิดเปนรอยละ 10.26 ผูหญิงท่ีมี

รูปรางอยางไรก็ได คิดเปนรอยละ 1.15 และผูหญิงท่ีมีรูปรางอวนก็สวยและดูดีได 

คิดเปนรอยละ 0.77 ตามลําดับ 

วิธีการท่ีผูหญิงคิดวาสามารถทําใหสวยและดูดีข้ึนได พบวา ผูหญิงสวนใหญคิดวาการ

ออกกําลังกายใหสมํ่าเสมอจะทําใหสวยและดูดีข้ึนได มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 79.25 

รองลงมา การทานผักและผลไมใหมากข้ึน คิดเปนรอยละ 71.95 การใชผลิตภัณฑ

เสริมความงาม คิดเปนรอยละ 24.83 การทานผลิตภัณฑอาหารเสริม คิดเปนรอยละ 

22.05 การ 

ศัลยกรรมตกแตง คิดเปนรอยละ 11.00 การฉีดผลิตภัณฑเสริมความงาม 

คิดเปนรอยละ 7.44 และการกินยาลดความอวน คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ 

วิธีการท่ีผูหญิงใชทําเพ่ือเสริมความงามใหแกตัวเอง พบวา ผูหญิงสวน

ใหญใชวิธีการทานผักและผลไมใหมากข้ึน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73.03 

รองลงมา ใชวิธีออกกําลังกายใหสมํ่าเสมอ คิดเปนรอยละ 69.51 ใชผลิตภัณฑ

เสริมความงาม คิดเปนรอยละ 27.31 ใชวิธีการทานผลิตภัณฑอาหารเสริม คิด

เปนรอยละ 19.08 ใชวิธีการกินยาลดความอวน คิดเปนรอยละ 5.64 ใชวิธี

ทําศัลยกรรมตกแตง คิดเปนรอยละ 4.62 และใชวิธีการฉีดผลิตภัณฑเสริมความ

งาม คิดเปนรอยละ 3.81 ตามลําดับ 

สําหรับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยทําศัลยกรรมตกแตง หากมีโอกาสท่ีจะ

ทําศัลยกรรมตกแตงจะทําหรือไม พบวา ผูหญิงสวนใหญไมกลาทําแนนอน คิด

เปนรอยละ 67.24 โดยระบุเหตุผลอันดับแรกคือ กลัวผลกระทบขางเคียงจากการ

ทําศัลยกรรม อันดับท่ีสองคือไมชอบการทําศัลยกรรม และอันดับท่ีสามคือ ม่ันใจ

ในรูปรางของตัวเองอยูแลว รองลงมา พรอมท่ีจะทําศัลยกรรมตกแตงทันทีหากมี

โอกาส คิดเปนรอยละ 16.12 โดยระบุเหตุผลอันดับแรกคือ อยากแกไข
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จุดบกพรองเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับตนเอง อันดับท่ีสองคือ อยากสวยเหมือน

คนอ่ืนๆ และอันดับท่ีสามคือ อยากดูดีข้ึนเพ่ือการเขาสังคม และยังไมแนใจวา

ทําศัลยกรรมตกแตงทันทีหากมีโอกาส คิดเปนรอยละ 12.18 โดยระบุเหตุผล

อันดับแรกคือ ไมแนใจในความปลอดภัยและผลขางเคียงของการทําศัลยกรรม

ตกแตง อันดับท่ีสองคือ คิดวาเปนสิ่งท่ีไมมีความจําเปนตองทําศัลยกรรมตกแตง 

และอันดับท่ีสามคือ กลัวทําศัลยกรรมตกแตงออกมาแลวไมสวย 

ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมความงามของ

ผูหญิง พบวา ผูหญิงสวนใหญใหความสําคัญกับการมีเครื่องหมาย อย. มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 87.96 รองลงมา ความนาเชื่อถือของผูขายหรือแบรนด คิดเปน

รอยละ 32.49 การมีสวนประกอบท้ังหมดพรอมคําบรรยาย คิดเปนรอยละ 31.13 

การมีแหลงท่ีมาของสินคา คิดเปนรอยละ 28.90 การมีเครื่องหมาย สคบ. คิดเปน

รอยละ 26.27 การบอกตอผลลัพธของบุคคลท่ีทานเชื่อถือ เชน ญาติ หรือ เพ่ือน 

เปนตน คิดเปนรอยละ 24.62 การบอกตอผลลัพธของบุคคลอ่ืนๆ เชน การรีวิว

สินคา หรือ การโพสของเหลาคนดัง คิดเปนรอยละ 19.67 รูปลักษณของ

ผลิตภัณฑ เชน แพ็กเกจ สี กลิ่น เปนตน คิดเปนรอยละ 16.37 และการพบเห็น

จากสื่อบอยๆ และสามารถหาซ้ือไดงาย คิดเปนรอยละ 15.83 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีอายุ

ระหวาง 36 – 45 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20.62 รองลงมา มีอายุต่ํากวา 18 

ป คิดเปนรอยละ 20.43 มีอายุระหวาง 18 – 25 ป คิดเปนรอยละ 20.19 มีอายุ

ระหวาง 26 – 35 ป คิดเปนรอยละ 19.57 และมีอายุมากกวา 45 ปข้ึนไป คิด

เปนรอยละ 19.18 ตามลําดับ 

 

 

กลุมตัวอยางมีสถานภาพโสด มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.71 รองลงมา 

มีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 42.11 สถานภาพคบหาดูใจกัน 

คิดเปนรอยละ 7.67 และสถานภาพหมาย อยาราง แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 

4.51 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางมีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 39.38 รองลงมาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 

32.04 ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 16.16 ระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเทา คิดเปน   รอยละ 7.15 และสูงกวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

คิดเปนรอยละ 5.28 ตามลําดับ 
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กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหรือนักศึกษา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.01 

รองลงมา เปนเจาของธุรกิจหรืออาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 16.88 พนักงาน

เอกชน คิดเปนรอยละ 13.09 พอบาน แมบาน เกษียณอายุ และวางงาน คิด

เปนรอยะละ 13.00 ผูใชแรงงานหรือรับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 10.70 

ขาราชการ ลูกจางของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 10.60 และ

เกษตรกรหรือประมง คิดเปนรอยละ 7.72 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางมีรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

22.97 รองลงมา มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.49 มีรายได

ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.93 มีรายไดมากกวา 40,000 

บาทข้ึนไป คิดเปนรอยะละ 5.56 และมีรายได 30,001 – 40,000 บาท คิดเปน

รอยละ 4.22 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 27.00 รองลงมา 

อาศัยอยูในภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 18.71 อาศัยอยูในปริมลฑล คิดเปนรอยละ 

15.78 อาศัยอยูในภาคกลาง คิดเปนรอยละ 13.76 อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร คิด

เปนรอยละ 12.61 และอาศัยอยูในภาคใต คิดเปนรอยละ 12.13 ตามลําดับ 

2.  ฉลากโภชนาการมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑสุขภาพหรือไม 

รสชาติอาหารท่ีชอบรับประทาน พบวา ตัวอยางสวนใหญ ชอบอาหาร

รสชาติกลาง ๆ พอดี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.60 รองลงมา คือ อาหาร

รสชาติจัด คิดเปนรอยละ 30.09 อาหารรสชาติอะไรก็ได คิดเปนรอยละ 11.63 

และอาหารรสชาติจืด คิดเปนรอยละ 10.69 เม่ือพิจารณาตัวอยางท่ีชอบอาหาร

รสชาติจัด ตัวอยางสวนใหญชอบรสเผ็ด มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.76 
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รองลงมา คือ รสเค็ม คิดเปนรอยละ 25.22 รสหวาน คิดเปนรอยละ 21.04 และ

รสเปรี้ยว คิดเปนรอยละ 12.69 ตามลําดับ 

เม่ือติดฉลาก 

จากผลการสํารวจความสนใจซ้ือเม่ือมีการแสดงสัญลักษณโภชนาการทางเลือก

สุขภาพ (โลโก/เครื่องหมาย) บนฉลากอาหาร เพ่ือแสดงวาอาหารนั้น มีการควบคุม

ปริมาณสวนประกอบน้ําตาล ไขมัน เกลือ (โซเดียม) ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค 

NCDs (โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดิน

หายใจเรื้อรัง) พบวา ตัวอยาง 

สวนใหญสนใจซ้ือเม่ือมีการแสดงสัญลักษณโภชนาการทางเลือกสุขภาพ 

(โลโก/เครื่องหมาย) บนฉลากอาหาร มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.69 รองลงมา 

คือ ไมสนใจ คิดเปนรอยละ 18.95 และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 11.36 ตามลําดับ 

เม่ือปรับสูตรรสชาติ/ราคาลดลง 

จากผลการสํารวจการตัดสินใจซ้ือสินคาเม่ือมีการปรับสูตรอาหารและติด

สัญลักษณโภชนาการทางเลือกสุขภาพ (โลโก/เครื่องหมาย) บนฉลากอาหาร ถา

ราคาลดลง พบวา ตัวอยางสวนใหญตัดสินใจซ้ือ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.59 

รองลงมา คือ ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 21.69 และตัดสินใจไมซ้ือ คิดเปนรอยละ 

11.72 เม่ือพิจารณากลุมตัวอยางท่ีตัดสินใจซ้ือ สวนใหญระบุเหตุผลในการ

ตัดสินใจซ้ือ เพราะ ราคาถูก และมีประโยชน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.37 

รองลงมา คือ มีการควบคุมเพ่ือผลดีตอสุขภาพ คิดเปนรอยละ 19.89 คุณภาพ

เหมือนเดิม คิดเปนรอยละ 9.58 ราคาเปนแรงดึงดูด คิดเปนรอยละ 7.96 และ

ประหยัดคาใชจาย คิดเปนรอยละ 7.35 สวนกลุมตัวอยางท่ีตัดสินใจไมซ้ือ สวน

ใหญระบุเหตุผลในการตัดสินใจไมซ้ือ เพราะราคาลดแลวกลัววาคุณภาพจะลด

ตาม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 22.61 รองลงมา คือ ไมคอยซ้ือผลิตภัณฑสุขภาพ 

คิดเปนรอยละ 16.48 ไมมีความจําเปน คิดเปนรอยละ 12.64 สวนใหญทําอาหาร

เอง คิดเปนรอยละ 6.90 และไมคอยทานอาหารท่ีมีน้ําตาล คิดเปนรอยละ 4.98 

ตามลําดับ 

เม่ือปรับสูตรรสชาติ/ราคาเพ่ิมข้ึน 

จากผลการสํารวจการตัดสินใจซ้ือสินคาเม่ือมีการปรับสูตรอาหารและติด

สัญลักษณโภชนาการทางเลือกสุขภาพ (โลโก/เครื่องหมาย) บนฉลากอาหาร ถา

ราคาเทาเดิม พบวา ตัวอยางสวนใหญตัดสินใจซ้ือ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

64.44 รองลงมา คือ ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 25.59 และตัดสินใจไมซ้ือ 

คิดเปนรอยละ 9.97 เม่ือพิจารณากลุมตัวอยางท่ีตัดสินใจซ้ือ สวนใหญระบุเหตุผล

ในการตัดสินใจซ้ือ เพราะ มีความจําเปนท่ีตองใชในชีวิตประจําวัน มากท่ีสุด คิด
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เปนรอยละ 13.17 รองลงมา คือ ม่ันใจในคุณภาพสินคา คิดเปนรอยละ 12.68 มี

การควบคุมเพ่ือผลดีตอสุขภาพ คิดเปนรอยละ 12.47 มีคุณประโยชนตอรางกาย 

คิดเปนรอยละ 11.78 และซ้ือบริโภคปกติอยูแลว คิดเปนรอยละ 6.83 สวนกลุม

ตัวอยางท่ีตัดสินใจไมซ้ือ สวนใหญระบุเหตุผลในการตัดสินใจไมซ้ือ เพราะไมมี

ความจําเปนตองซ้ือ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 13.96 รองลงมา คือ ดูคุณภาพ

สินคากอน คิดเปนรอยละ 9.91 ไมคอยซ้ือผลิตภัณฑสุขภาพ คิดเปนรอยละ 9.01 

ไมคอยไดดูเครื่องหมาย/สัญลักษณโภชนาการ คิดเปนรอยละ 7.21 สวนใหญ

ทําอาหารเอง คิดเปนรอยละ 6.76 และควบคุมอาหารอยูแลว คิดเปนรอยละ 

5.86 ตามลําดับ 

 

2.6 การพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

2.6.1 โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคาระกรรมการอาหารและยา 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหมีผลิตภัณฑใหม ๆ ออกสูทองตลาดเปน

จํานวนมาก มีท้ังผานและไมผานการศึกษาวิจัยดานความปลอดภัย ท้ังยังมีการโฆษณากลาวอางถึงสรรพคุณ

ของผลิตภัณฑในลักษณะโออวดเกินความเปนจริง หรือใหขอมูลไมครบถวน ทําใหผูบริโภคเขาใจผิดใน

สาระสําคัญ สงผลใหมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสม จนกอใหเกิดพิษภัยและไดรับอันตรายจากการ

บริโภคผลิตภัณฑนั้น การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหมีความรู สามารถดูแลตนเองใหเลือกซ้ือเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย และสมประโยชน จึงกลยุทธท่ีสําคัญท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กําหนดไวในยุทธศาสตรการดําเนินงาน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือของผูเก่ียวของหลายฝาย เพ่ือใหงานดาน

การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคเปนไปอยาง 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. ขออนุมัติโครงการ 

2. จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือรับฟงความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนใน

การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
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3. รวบรวมและสรุปแบบสอบถามความคิดเห็น การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4. ประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เม่ือวันท่ี 7 ธ.ค. 

59 ณ หองประชุมชัยนาทฯ 

5. แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินงานพัฒนาการมีสวน

รวมของประชาชน ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2560 

7. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2560 เม่ือวันท่ี 15 

กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมชยันาทนเรทร อย. 

8. ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลังเขา อ.มวกเหล็ก และฟารมเกษตร

สมเกียรติผักอรอย อ.เมือง จ.สระบุรี เม่ือวันท่ี 15 มี.ค.60 

9. อนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมโครงการ 

10. ดําเนินงานกิจกรรมเผยแพรความรู สูภัยสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 

11. จัดทํา ทําเนียบคณะทํางานภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 แลวเสร็จ 

12. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 2  ประจําปงบประมาณ 2560 เม่ือวันท่ี 19 

เมษายน 2560 ณ หองประชุมชยันาทนเรทร อย. 

13. ขออนุมัติโครงการประกวดออกแบบสื่อความรู “พลังภาคประชาชน สรางคนสุขภาพดี” 

14. จัดอบรมเรื่อง "สรางเสริมปญญา พัฒนาสุขภาพ" วันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ 

โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท กทม. 

15. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 3  ประจําปงบประมาณ 2560 เม่ือวันท่ี 21 

มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมชยันาทนเรทร อย. 

16. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 4  ประจําปงบประมาณ 2560 เม่ือวันท่ี 19 

กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมชยันาทนเรทร อย. 

17. ตัดสินการประกวดออกแบบ "โปสเตอร" "พลังภาคประชาชน สรางคนสุขภาพดี" หัวขอ 

1.อาหารปลอดภัย ลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง 2.การใชยาปฏิชีวนะอยางสม

เหตุผล แลวเสร็จ 

18. จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 5  ประจําปงบประมาณ 2560 เม่ือวันท่ี 16 

สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมชยันาทนเรทร อย. 

19. มอบรางวัลแกผูชนะการประกวด "โปสเตอร" "พลังภาคประชาชน สรางคนสุขภาพดี" 

หัวขอ 1.อาหารปลอดภัย ลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง 2.การใชยาปฏิชีวนะอยาง

สมเหตุผล แลวเสร็จ 
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20. จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน ในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2560 ณ หองประชุมกอง

พัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

- ระยะเวลาในการดําเนินงานในปนี้สั้น ทําใหการทํากิจกรรมรวมกันนอยไป 

- ควรขยายเวลาคณะทํางานเปน ๓ ป 

- การเขารวมประชุมไมตอเนื่อง มีการเปลี่ยนผูแทนของหนวยงานท่ีเขารวมประชุม หรือลาประชุม

บอย ทําใหตองมาแจงขอมูลขาวสาร เกิดความลาชา ไมตอเนื่องในการทํางาน 

- ภาคประชาชนมาจากหลายหนวยงาน และตองไปดําเนินการในสวนของหนวยงานตนเอง จึงทําให

ไมสามารถทําผลงานไดเดนชัด 

- ควรใหคณะทํางานฯ แสดงความคิดเห็น ตามหนวยงานท่ีสําคัญ เก่ียวของ ครอบคลุมเนื้อหา 

กิจกรรม 

- งบประมาณท่ีจํากัด 

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในระยะตอไป 

- การประชุมแตละครั้งควรมีการนําเสนอบทบาทหนาท่ีของคณะทํางานฯ ใหท่ีประชุมไดรับทราบ

เพ่ือจะไดรับทราบงานและเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลกันครั้งละ ๓-๔ หนวยงาน หนวยงานละ

ประมาณ ๑๐ นาที/การประชุมแตละครั้ง หลังจากนั้นจะไดแลกเปลี่ยนกันในสวนการสนับสนุน

การทํางาน ของ อย.  ไดอยางไร เนื่องจากมีบางทานเขามารวมประชุมใหม และแจงความคืบหนา

ของการดําเนินการ ปญหา หรืออุปสรรคท่ีพบระหวางการดําเนินการแกคณะทํางานฯ เปนระยะ 

เพ่ือปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมกิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ 

- จัดทําโครงการยอยตนแบบเพ่ือใหคณะทํางานฯ ไดนําไปปฏิบัติงานรวมกันในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

การรณรงคของ อย. มีงบประมาณสนับสนุนสวนหนึ่งและมีหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมดวยอีกสวน

หนึ่ง ตามความสมัครใจ และจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชนสําหรับการนํามาใชและปฏิบัติได รวมท้ังให

ความรูท่ีเปนเรื่องใกลตัว เนื่องจากคณะทํางานฯ มาจากหลากหลายกิจกรรม ทําใหสามารถขยาย

ความรูความเขาใจไดมากข้ึน 

- สรุปบทเรียนของป ๒๕๖๐ เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการใหม ป ๒๕๖๑ 

- สํารวจขอมูลการมีสวนรวมของคณะทํางานภาคประชาชนท่ีผานมา เพ่ือนํามาพิจารณา  หาก

พบวาหนวยงาน/องคกร ใดท่ีไมมีสวนรวม ควรมีการปรับเปลี่ยนและเชิญหนวยงานอ่ืนเขามาแทน 

เพ่ือกิจกรรมการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนจะเขมแข็งข้ึน 

- การสนับสนุนใหมีการดําเนินงานรวมกันของภาคประชาชน หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ

เอกชน ในลักษณะภาคีเครือขาย พรอมท้ังมีการรับฟงความคิดเห็น แนวทางของผูบริโภคแตละ

กลุมเปาหมาย พรอมติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 
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- นําประเด็นปญหาและอุปสรรคท่ีไดรับจากการดําเนินงานมาปรับปรุงแกไขอยางจริงจังเพ่ือใหการ

ดําเนินงานในปถัดไปดียิ่งข้ึน 

- เนนการใชสื่อออนไลนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีคาใชจายนอย และมีผูในความสนใจมาก 

 

๒.๖.๒ โครงการพัฒนาเครือขายการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ป ๒๕๖๐“เครือขายส่ือเขมแข็ง แกปญหา

โฆษณา พัฒนาสุขภาพ” 

1. วัตถุประสงคของโครงการ 

๑) เพ่ือสรางความรวมมือกับกลุม/องคกรสื่อมวลชนใหมีความรู ความเขาใจ ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย

เก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ 

๒) เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางทัศนคติท่ีดีตอการกํากับดูแลของภาครัฐ ซ่ึงจะชวยทําใหลด

ปญหาการฝาฝนกฎหมายเก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ 

๓) เพ่ือสงเสริมกลุม/องคกรสื่อมวลชน ใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

๔) เพ่ือสนับสนุนเชิดชูประกาศเกียติคุณใหแกกลุม/องคกรสื่อมวลชน ท่ีมีผลงานดานการปฏิบัติตามกฎหมาย

เก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพสามารถดําเนินงานเปนผูเผยแพรขาวสารไปยังผูบริโภค อยางถูกตอง 

๒. เปาหมาย 

เพ่ือใหเครือขายวิทยุชนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเหมาะสมปลอดภัย

และมีสวนรวมในการเผยแพรความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพไปยังประชาชน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตองตลอดจนใหรูเทาทันการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีกลาวอางเกินจริงไม

หลงเชื่อโดยงาย เพ่ือลดความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจไดรับจากการบริโภคผลิตภัณฑนั้น ๆ และชวยลดปญหาการ

ไดรับผลิตภัณฑท่ีไมคุมคา 

3. สรุปผลการดําเนินงาน 

3.1 . การจัดอบรมเครือขายสื่อวิทยุชุมชนในวันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธุ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุร ี

- มีเขารับการอบรบเปนผูอํานวยการสถานีและนักจัดรายการ จํานวน 231 คน ซ่ึงมาจาก 3 กลุม ไดแก 

กลุมเครือขายสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ , กลุมเครือขายนักสื่อสารชุมชนและกลุมเครือขายสื่อชอสะอาด 

- มีการจัดทําสื่อสนับสนุนไดแก บทวิทยุ, คูมือตรวจสอบการเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเบื้องตน, 

เสื้อยืดคอปก, กระเปา และCDรวมสปอต ละครสั้น สารคดีวิทยุดังนี้ 

 บทวิทยุความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด 

 คูมือการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเบื้องตน จ านวน 5,000 เลม 

 เสื้อยืดคอปก จํานวน 300 ตัว 

 โลอะคริลิก เพ่ือใหกับกลุมเครือขายสื่อวิทยุชุมชน จํานวน ๓ โล 

 กระเปาใสเอกสาร จํานวน 230 ใบ 
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-  จัดทําใบประกาศเกียรติคุณใหกับผูเขารวมการอบรม 

-  มีแบบรายงานการเผยแพรความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใหการ

สนับสนุน 

- สรุปการประเมินผลการฝกอบรม 

3.2. จัดศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืนและมอบโลใหกับกลุมเครือขายสื่อวิทยุชุมชน 

จัดศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรตําบลทางาม อําเภอเมือง และบริษัทยูโรเปยนฟูดจํากัด (มหาชน) 

ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีในวันท่ี ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐รายละเอียดตามไฟลท่ีแนบมา

พรอมนี้ 

4. ปจจัยในการสนับสนุน 

4.๑ กลุมเครือขายสื่อวิทยุชุมชนเห็นความสําคัญและเขารวมกิจกรรม พรอมใหการสนับสนุนโครงการเปน

อยางดี เชน ไดเสนอขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในการทํางานรวมกันกับ อย. และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการกลุมเครือขายสื่อ

วิทยุชุมชนก็ยังดําเนินการโครงการนี้ตอไป 

4.๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีใหความสนใจ เห็นประโยชนของโครงการ ฯ ในการชวย

ประสานงาน ลงพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ี อย. และไดมีแนวคิดการทํากิจกรรมใหความรูกับสื่อวิทยุใน

จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

4.๓ สถานท่ีศึกษาดูงานเห็นความสําคัญและยินดีท่ี อย. และคณะเขารวมศึกษาดูงาน 

 

 

5. ปญหาอุปสรรค 

5.๑ การประสานงานกับสถานท่ีศึกษาดูงาน เชน โรงงานผูประกอบการอาหาร มีขอจํากัดมากมาย เชน การ

เขาไปดูสถานท่ีดําเนินกิจกรรม การบริหารตามสายงานตางๆ ท่ีตองเก่ียวของกันหลายๆ ฝายทําใหตองมีการลงพ้ืนท่ี

พูดคุยกันหลายครั้ง 

5.๒ แผนการดําเนินกิจกรรมท่ีตั้งไว ไมสอดคลองกับสถานการณจริง เชน การศึกษาดูงาน สื่อวิทยุชุมชนบาง

ทานแจงเขารวมศึกษาดูงาน แตพอถึงเวลาจริงมีงานท่ีสําคัญทับซอนทําใหไมสามารถเขารวมได หรือเขารวมกิจกรรม

ศึกษาดูงานไดไมครบถวน 

6. แนวทางการดําเนินงานตอไป 

6.๑ ควรดําเนินการโครงการฯ อยางตอเนื่อง ในปงบประมาณตอไป 

6.๒ ดวยงบประมาณท่ีจํากัด การเผยแพรความรูเพ่ือสื่อไปยังกลุมเปูาหมายตองอาศัยพันธมิตรแกนนํา

เครอืขายสื่อวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ีชวยอนุเคราะหสนับสนุน เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

6.3 ควรมีการประสานงานกับพ้ืนท่ีใหมีการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือขยายเครือขายและใหงานออกมาเปน

รูปธรรมมากข้ึน เชน กสทช. เขตพ้ืนท่ี , สสจ. องคการปกครองสวนทองถ่ิน ,อสม. , รพส. ,สปสช. เพ่ือขยายเครือขาย

การทํางาน 
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6.4 สนับสนุนปจจัยตางๆ เชน งบประมาณ สื่อความรู เพ่ือใหสื่อเขาถึงประชาชนและคนทํางานสามารถ

ขับเคลื่อนตอไปได 

2.7  โครงการพัฒนาเพ่ืองานคุมครองผูบริโภค 

2.7.1  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความเปนเลิศ  

1.  ขออนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา ๑๐0% 

2.  ประสานงานวิทยากร 

3.  ขออนุมัติจัดประชุม 

4.  จัดอบรม วันท่ี 17 - 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เวโรนา แอททับลาน  จ.

ปราจีนบุรี โดยมี นายณัฐพล ศุภวงศ ,นายธีรภัทร รัตตนิศานกุล และนายนฤบดี ชูชวย เปน

วิทยากร มีผูเขารวมอบรม จํานวน 46 คน 

2.7.2  อบรมกับหนวยงานอ่ืนตาม  

1.  อบรมหลักสูตรการสรางสรรคขาวเพ่ืองานประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน 

2.  ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการจัดการทางเภสัชกรรม จํานวน 1 คน 

3.  อบรมโครงการปฐมนิเทศขาราชการใหม “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี” ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 คน 

4.  ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะหนโยบายดาน

สุขภาพ (Health Policy Analysis) จํานวน 1 คน 

5.  อบรมหลักสูตร “ครบเครื่องพิธีกร” รุนท่ี 2 จํานวน 1 คน 

6.  อบรม “ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

และวิธีปฏิบัติ” จํานวน 1 คน 

7.  อบรมหลักสูตร “พัฒนางานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย” จํานวน 2 คน 

8.  อบรมหลักสูตร “เทคนิคการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ” รุนท่ี 18 จํานวน 1 คน 

9.  อบรมหลักสูตร “การบริหารความสัมพันธกับลูกคาและการสรางคุณคาในการบริการ 

(CRM)”  จํานวน 1 คน 

10. อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ” รุนท่ี 2 จํานวน 1 คน 

11. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบคิดและความสรางสรรค” จํานวน 2 คน 

12. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบความคิดและความคิดสรางสรรค” รุนท่ี 56 จํานวน 3 

คน 

13. อบรมหลักสูตร “ผูบริหารการสาธาณสุขระดับกลาง รุนท่ี 31 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 จํานวน 1 คน 

14. อบรมหลักสูตร “การพัฒนางานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย” จํานวน 2 คน 
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15. อบรมหลักสูตร “อบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน รุนท่ี 27 ประจําป

งบประมาณ 2560 จํานวน 1 คน 

16. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงรุกดวยทัศนคติบวก” จํานวน 2 คน 

17. อบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตรการวัดความสําเร็จขององคกร KPI” จํานวน 1 คน 

2.7.3  โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ                 

1.  ขออนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา ๑๐๐%  

2.  ประสานโรงแรมเพ่ือจัดประชุม 

3.  ประสานผูเขารวมประชุม 

4.  ขออนุมัติจัดประชุม 

5.  ดําเนินการเตรียมจัดประชุมแลว (จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานผูเขารวมประชุม 

จัดเตรียมโรงแรมและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

6.  จัดประชุม วันท่ี 5-6 มกราคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพ 

โดยมี นายวีระชัย  นลวชัย ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค เปนประธาน และ

มีผูเขาประชุมจํานวน 146 คน 

2.7.4  โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการทํางานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

1.  ขออนุมัติโครงการแลว  ความคืบหนา 100% 

2.  ขออนุมัติจัดประชุม 

3.  จัดประชุมสัมมนา ในวันท่ี 28 – 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา คิว รีสอรท 

จ.ระยอง โดยมี นายธนัฐวัสส วงศทิมารัตน และนายถวัลย วงษสวรรค เปนวิทยากร มี

ผูเขารวมประชุมสัมมนา จํานวน 42 คน 

 

2.7.5  โครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาองคกร  

1. ขออนุมัติโครงการแลว ความคืบหนา 100% 

2. จัดประชุม วันท่ี 10 มกราคม 2590 ณ หองประชุมกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค อาคาร 

5 ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3.  จัดประชุม วันท่ี 20 มกราคม 2590 ณ หองประชุมกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค อาคาร 

5 ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4.  จัดประชุม วันท่ี 3 มีนาคม 2590 ณ หองประชุมกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค อาคาร 5 

ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

5.  จัดประชุมกอง ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 5 เมษายน 2590 ณ หองประชุมกองพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค อาคาร 5 ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560           65   



6.  จัดประชุมกอง ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2590 ณ หองประชุมกองพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค อาคาร 5 ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7.  ดําเนินการนําเสนอการดําเนินการ KM เรียบรอย 

2.7.6  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ  

1. ขออนุมัติโครงการแลว  ความคืบหนา 100% 

2. กําหนดจัดประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

3. ขออนุมัติจัดประชุม Internal audit โดยกอง ช. วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 

4. กําหนดจัดประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร ครั้งท่ี 2 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 
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