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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 บทน า 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีบทบำทและพันธกิจหลัก 3 
ประกำร ดังนี้ 1) ควบคุม ก ำกับดูแล ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง และส่งเสริมให้
ผลิตภัณฑ์สุขภำพและกำรประกอบกำร ทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลำดเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  2) 
พัฒนำผู้บริโภคให้มีศักยภำพในกำรดูแลตนเอง เพ่ือกำรบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ถูกต้องเหมำะสม รวมถึงผู้บริโภคได้รับกำรสื่อสำรข้อมูลควำม
เสี่ยงอย่ำงรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุกำรณ์  และ 3) ส่งเสริมและ
พัฒนำผู้ประกอบกำรให้มีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในระดับสำกล   
โดยผลิตภัณฑ์สุขภำพที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้แก่ อำหำร ยำ เครื่องส ำอำง เครื่องมือแพทย์  
วัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข และวัตถุเสพติดที่ใช้
ในทำงกำรแพทย์วิทยำศำสตร์และอุตสำหกรรม  ทั้ งนี้  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุม 
ก ำกับผลิตภัณฑ์สุขภำพก่อนออกสู่ตลำด (Pre-marketing Control) และ



กำรควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภำพหลังออกสู่ท้องตลำด (Post-marketing 
Control) อย่ำงเข้มงวด และกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค เผยแพร่ควำมรู้
และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพผ่ำนทำงสื่อ
และรูปแบบกิจกรรมต่ำง ๆ กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุขภำพให้ทันสมัย กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยภำคประชำชนในงำน
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
 ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกำรแสวงหำผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ในกำรดูแลและรักษำสุขภำพของตนเองมำกขึ้น และผู้ประกอบกำรหลำย
รำยมีกำรจ ำหน่ำยและโฆษณำชวนเชื่อผลิตภัณฑ์สุขภำพ ทั้งผลิตภัณฑ์ยำ 
ผลิตภัณฑ์อำหำร ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และเครื่องส ำอำง ผ่ำนสื่อช่องทำง
ต่ำง ๆ อำทิเช่น สื่อออนไลน์ Social Media วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งจำก
กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ พบว่ำมีผู้ประกอบกำรหลำยรำยที่มีกำร
กระท ำผิด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือมีกำรโอ้อวด 
โฆษณำเกินจริง มีกำรใช้คนดัง หรือดำรำในกำรรีวิวสินค้ำ หลอกลวงให้
ผู้บริโภคหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อ และสร้ำงผลกระทบให้กับผู้บริโภคในวง
กว้ำง และผู้บริโภคบำงรำยได้รับอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ไม่ปลอดภัยในขั้นรุนแรงและน ำไปสู่กำรเสียชีวิต หรือก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อร่ำงกำย จิตใจ และเสียทรัพย์โดยไม่จ ำเป็น 
 เนื่องจำกผลิตภัณฑ์สุขภำพที่มีจ ำหน่ำยในท้องตลำดมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
และมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตำมควำมนิยมและต้องกำรของ



ผู้บริโภค และผู้ประกอบกำรมีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพทำงสื่อ
ออนไลน์ หรือ Social Media มำกขึ้น ท ำให้ผู้บริโภคเข้ำถึงแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่อำจไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือได้อย่ำง
ง่ำยดำย และหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อทำงกำรตลำด ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ที่ไม่ปลอดภัยมำบริโภคจนได้รับผลกระทบด้ำนสุขภำพเกิดขึ้น ซึ่งจำก
สถำนกำรณ์ปัญหำที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ยังคงมี
ผู้บริโภคอีกจ ำนวนมำกที่รู้ไม่เท่ำทัน หลงเชื่อโฆษณำเกินจริง และได้รับ
ควำมเสียหำยจำกผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ปลอดภัย กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและหน่วยงำนภำครัฐเพียงฝ่ำยเดียว
คงไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำและคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่ำงยั่งยืน ดังนั้น  
กำรสื่อสำรและสร้ำงควำมรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ และกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ทันสมัยและน่ำเชื่อถือเพ่ือให้
ผู้บริโภคเข้ำถึงได้ง่ำย  และกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริโภคให้รู้เท่ำทัน
และสำมำรถปกป้องสิทธิของตนเองได้ จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญและจ ำเป็น 
อย่ำงยิ่ง  
 ประเด็นความรู้  บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา  
 การวางแผนและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
 กำรวำงแผนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมีคุณภำพและคิดวิเครำะห์
อย่ำงรอบด้ำน มีระบบกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน 
ที่วำงไว้ พร้อมปรับปรุงแผนให้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป ถือว่ำเป็น



หัวใจส ำคัญอีกหนึ่งประกำรที่ท ำให้ประเทศสำธำรณรัฐสิงค์โปร์ประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงก้ำวกระโดดในกำรพัฒนำประเทศ โดยกระบวนกำร 
กำรวำงแผนมีกำรก ำหนดหน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน กำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน  
ในกระบวนกำรวำงแผนตั้งแต่แรกเริ่มเพ่ือก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำย
ร่วมกัน และแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจของหน่วยงำน  
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่แรกเริ่มของ
กระบวนกำรวำงแผนนั้นเป็นกลวิธีที่ส ำคัญในกำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็น
เจ้ำของร่วมกันและน ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  
 Think Big, Start Small, Act Fast 
 ตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำนให้ใหญ่ และเริ่มต้นท ำจำกจุดเล็ก  ๆ  
ที่สำมำรถท ำได้ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้เรียนรู้จำกชุดประสบกำรณ์ของ
ประเทศสำธำรณรัฐสิงค์โปร์ ที่มีแนวคิดและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
ประเทศที่คิดอย่ำงรอบด้ำนและตั้งเป้ำหมำยเทียบกับมำตรฐำนระดับสำกล 
แต่เริ่มกำรพัฒนำประเทศจำกศักยภำพที่มีและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
บทเรียนที่ส ำคัญที่ได้เรียนรู้คือ เมื่อเรำเริ่มลงมือท ำ หรือปฏิบัติจำกจุดใด 
จุดหนึ่งซึ่งอำจเป็นจุดเล็ก ๆ ที่เรำสำมำรถท ำได้ด้วยทรัพยำกรที่มีใน
ปัจจุบัน จะน ำไปสู่กำรพัฒนำและก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นเสมอ    
 
 



 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐ
และสร้างศักยภาพของชุมชน   
 จำกแนวคิดเรื่องกำรสร้ำง Smart Nation และ Smart Community  
ท ำให้เห็นตัวอย่ำงของกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบบริกำร
ของหน่วยงำนภำครัฐที่ทันสมัย กำรสร้ำงศักยภำพของชุมชนและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำง
เครือข่ำยและสร้ำงพ้ืนที่ให้กับประชำชนในกำรแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีกำร 
ในกำรจัดกำรปัญหำในชุมชนของตนเอง แทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำนั้น ๆ เนื่องจำกหน่วยงำนภำครัฐ 
ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำทุกอย่ำงได้เพียงล ำพังและบำงปัญหำชุมชนอำจ
สำมำรถท ำได้ดีกว่ำ และน ำไปสู่ควำมยั่งยืนและกำรพ่ึงตนเองของชุมชน   
 Smart Government กับกำรเปลี่ยนแนวคิดจำกกำรปกป้องข้อมูล 
เป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กำรสร้ำงระบบบริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลและบริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
ต่ำงๆ ให้อยู่ในระบบฐำนข้อมูลเดียวกัน หรือ ที่เรียกว่ำ “ONESERVICE” 
เมื่อมีปัญหำควำมเดือนร้อนเกิดขึ้น ประชำชนเพียงแจ้งข้อมูล หรือ
ร้องเรียนผ่ำนระบบบริกำร ONESERVICE ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกประมวล 
วิเครำะห์และแจ้งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  นอกจำกจำกนี้ยังมีออกแบบ
ระบบฐำนข้อมูลให้สำมำรถใช้ได้ง่ำย เหมำะกับกลุ่มเป้ำหมำย และน ำ 
Artificial Intelligence (AI) เข้ำมำใช้ในให้กำรบริกำร ท ำให้สำมำรถ
ให้บริกำรข้อมูลและตอบสนองต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว 



 ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการพัฒนางาน : Smart Government  
for Smart Consumer  
 แม้ปัจจุบัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ จะมีกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงครอบคลุม  ทั้งด้ำนกำรควบคุม ก ำกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ก่อนออกสู่ตลำด (Pre-marketing Control) กำรควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หลังออกสู่ท้องตลำด (Post-marketing Control) กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริโภค และกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ให้ทันสมัยอยู่แล้วนั้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังมีควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
ระบบดังกล่ำวให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะ  
กำรสื่อสำรและสร้ำงควำมรอบรู้เกี่ยวกับยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ และ 
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ทันสมัยและ
น่ำเชื่อถือเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้ำถึงได้ง่ำย และกำรพัฒนำศักยภำพของ
ผู้บริโภคให้รู้เท่ำทันและสำมำรถปกป้องสิทธิของตนเองได้ ดังที่กล่ำวในบท
น ำไปแล้วนั้น  
 โดยจำกข้อมูลควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม 
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้และเสนอแนวคิดในกำรพัฒนำระบบบริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ : Smart Government เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพ
ของผู้บริโภคหรือประชำชนให้รู้เท่ำทันและสำมำรถพ่ึงตนเองได้ : Smart 
Consumer หลัก ๆ 4 ประกำร ดังนี้ 
 
 



 1. การวางแผนและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
  หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ มีกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ
เรื่องกำรใช้ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพอย่ำงเข้มแข็งภำยใต้บทบำทหน้ำที่และ
ภำรกิจของตนเอง แต่ยังคงขำดกำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำรท ำงำน
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ในฐำนะหน่วยงำนหลักของประเทศในกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
และพัฒนำศักยภำพของผู้บริโภค ควรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
และภำคี เครือข่ำยที่ เกี่ยวข้อง โดยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมตั้ งแต่
กระบวนกำรกำรวำงแผน ก ำหนดแนวทำง และเป้ำหมำยร่วมกัน  
พร้อมก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน มีระบบ 
กำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ประเมินสถำนกำรณ์และปรับ
กลยุทธ์ในกำรท ำงำนให้ทันต่อสถำนกำรณ์  
 2. การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 เนื่องจำกมีหลำยหน่วยงำนและเครือข่ำยที่มีกำรด ำเนินงำนในกำรให้
ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพแก่
ประชำชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ เหล่ำนั้น ได้มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภำพเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและองค์กร
ของตนเอง ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และน่ำเชื่อถือได้อย่ำงเท่ำทัน ควรมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ที่มีกำรรวบรวมและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง



หน่วยงำนภำยใน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และระหว่ำง
หน่วยงำนอ่ืน ๆ ให้เป็นระบบฐำนข้อมูลเดียวกัน อำทิเช่น ระบบฐำนข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภำพที่มีกำรขออนุญำต ขึ้นทะเบียน หรือจดแจ้งรำยละเอียด
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ระบบแจ้งเตือนภัยฐำนข้อมูล
คุณภำพควำมปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ โดยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
ซึ่งประกอบด้วย รำยงำนผลิตภัณฑ์เสี่ยงที่เฝ้ำระวังโดยเครือข่ำยในชุมชน
และข้อมูลผลกำรวิเครำะห์คุณภำพควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
หรือ Tawei for Health ระบบรำยงำนและติดตำมควำมปลอดภัย 
ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ (โดยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน) ซึ่งเป็นระบบรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ รำยงำนผลิตภัณฑ์ต้อง
สงสัย รำยงำนโฆษณำเกินจริง เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้บริโภค 
 3. การน าเทคโนโลยีมาให้ในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ  
 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพส ำหรับผู้บริโภค 
ที่น่ำเชื่อถือ ทันสมัย และเหมำะกับกลุ่มเป้ำหมำยและง่ำยต่อกำรใช้งำน 
โดยประกอบด้วยบริกำรและข้อมูลหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
 ผู้บริโภคสำมำรถเช็คข้อมูลกำรขึ้นทะเบียน หรือ ขออนุญำตของ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพได้ง่ำยๆ แค่เพียงกำรสแกน QR Code หรือถ่ำยรูป
ผลิตภัณฑ์สุขภำพเข้ำสู่ระบบ แล้วระบบสำมำรถประมวลข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุขภำพและแสดงผลให้กับผู้บริโภคทรำบได้ทันที ด้วยกำรแสดงสัญลักษณ์
ง่ำย ๆ เช่น เครื่องหมำยถูกสีเขียวหำกผลิตภัณฑ์สุขภำพดังกล่ำวได้รับ



อนุญำตอย่ำงถูกต้อง หรือ เครื่องหมำยกำกบำทสีแดงหำกผลิตภัณฑ์
สุขภำพดังกล่ำวไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้อง และแสดงข้อมูลส ำคัญ ๆ  
ที่ผู้บริโภคควรทรำบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น  
 กรณีผู้บริโภคเจอผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย เช่น โฆษณำโอ้อวดเกินจริง 
ผู้บริโภคสำมำรถถ่ำยรูป สแกน หรือ พิมพ์ข้อควำมโฆษณำดังกล่ำว เข้ำสู่
ระบบเพ่ือตรวจสอบและแสดงผลได้อย่ำงรวดเร็ว โดยแสดงข้อมูลด้วย
สัญลักษณ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้ำใจได้ง่ำย อำทิเช่น แสดงสัญลักษณ์สีเขียว 
หำกยำหรือผลิตภัณฑ์สุขภำพดังกล่ำวปลอดภัย แสดงสัญลักษณ์สีส้ม  
หำกยำหรือผลิตภัณฑ์สุขภำพดังกล่ำวมีข้อควรระวังหรือควรปรึกษำ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ก่อนใช้ และแสดงสัญลักษณ์สีแดง หำกยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงและไม่ปลอดภัย พร้อมมีระบบและ
แสดงช่องทำงให้ผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียนและเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ที่ไม่ปลอดภัยต่อไป  
 กำรสร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน เมื่อผู้บริโภคเจอผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย 
โดยกำรออกแบบระบบให้มีกำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียนอย่ำงทันท่วงที  
หรือตอบสนองและให้ค ำตอบกับผู้ร้องเรียนอย่ำงรวดเร็วที่สุด โดยหำกเป็นยำ 
หรือผลิตภัณฑ์สุขภำพที่มีกำรแจ้ ง เตือนหรือตรวจสอบแล้วพบว่ำ 
ไม่ปลอดภัยและมีข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพดังกล่ำวในฐำนข้อมูลอยู่แล้ว 
ระบบควรสำมำรถประมวลผลและแสดงผลให้ผู้บริโภคทรำบได้ทันที  
 ข้อมูลแจ้งเตือนภัย watch list ที่เป็นกำรแจ้งเตือนภัยข้อมูลยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ปลอดภัยที่มีกำรแพร่กระจำยในท้องตลำดและพ้ืนที่
ต่ำงๆของประเทศไทย และสร้ำงช่องทำงในกำรรำยงำนข้อมูลเฝ้ ำระวัง



ผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปอลดภัยจำกผู้บริโภคและเครือข่ำย และน ำไปสู่ 
กำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัย และกำร mapping  
กำรกระจำยของผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีไม่ปลอดภัยในประเทศไทย 
 ข้อมูลข่ำวสำรควรรู้ เกี่ยวกับยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพต่ำง ๆ  
เพ่ือสร้ำงควำมรอบรู้และพฤติกรรมกำรบริโภคยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ
อย่ำงสมเหตุผล โดยควรมีกำรจัดท ำสื่อรณรงค์อย่ำงต่อเนื่อง และออกแบบ
สื่อรณรงค์ให้น่ำสนใจ เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย และอยู่ในรูปแบบ 
ทีเ่ครือข่ำยต่ำงๆสำมำรถน ำไปเผยแพร่ในสื่อช่องทำงต่ำง ๆ ได้  
 การประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมของผู้บริโภคในการใช้
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและก่อให้เกิด 
กำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกระบบฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพ กำรประชำสัมพันธ์ 
ให้ผู้บริโภคได้รู้จักระบบฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพที่น่ำเชื่อถือ และมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำวเป็นเรื่องที่
จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  
 บทสรุป 
 พฤติกรรมกำรเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่  
ถูกเหนี่ยวน ำด้วยกระแสแห่งกำรโฆษณำ กลไกทำงกำรตลำด ค่ำนิยมและ
บริบททำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท ำให้สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ และ
เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้
มีกำรด ำเนินงำนโดยกำรจัดกำรตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ 



แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น 
หน่วยงำนภำครัฐจ ำเป็นต้องมีกำรปรับระบบกำรท ำงำนให้ทันสมัยและ 
ทันต่อสถำนกำรณ์ และต้องกำรควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และประชำชนทุกคนในฐำนะที่เป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง เพ่ือให้เกิดเครือข่ำย
กำรด ำเนินงำนและเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัยอย่ำงเข้มแข็ง 
กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภคและประชำชนให้มีควำมรอบรู้  เ ข้ำถึง
แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ มีภูมิต้ำนทำนทำงควำมคิดและสำมำรถคุ้มครอง
สิทธิและพ่ึงตนเองได้ จึงเป็นอีกกลยุทธ์ส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่ำงยั่งยืน  


