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สมาคมพ ิท ักษ์ป ร ะโยชน ์ผู้บ ร ิ โภค
CONSUMER PROTECTION ASSOCIATION

อาคาร ๕ ชัน้ ๔ ตกึสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์ ตลาดขวญั นนทบรุี ๑๑๐๐๐
โทร (๐๘๑)๖๒๐-๙๐๘๐, (๐๒)๕๘๗-๓๒๘๖ โทรสาร (๐๒)๐๔๗-๕๒๒๖
เว็บไซต์ : www.consumerprotection.or.th อีเมล์ : consumerprotection2521@gmail.com

สมาคมพทัิกษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (สพบ.) เสนอผลงานการดาํเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่เก่ียวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2564-2565 รวม 7 ผลงาน

สมาคมพิทกัษป์ระโยชนผ์ูบ้ริโภค (สพบ.) เสนอผลงานการดาํเนินงานดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในปี 2564-2565 โดยสร้างความตระหนกัรู้ดา้นการใชย้าอยา่ง

สมเหตุสมผล และการโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพ โดยการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ผูบ้ริโภคในหลายรูป

แบบ รวม 7 ผลงาน ดงัน้ี

ปี 2564 - 2565 รวม 7 ผลงาน :

1) ผูแ้ทนสมาคม ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ นายกสมาคม ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการดา้น

การคุม้ครองผูบ้ริโภค ในคณะกรรมาธิการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุม้ครองผูบ้ริโภค วฒิุสภา

ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบนั มีการประชุมพิจารณาประเดน็ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา และผลิตภณัฑ์

สุขภาพ อาทิ สินคา้และผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบาดของไวรัสโควดิ 19, ปัญหาการบริการ การ

รักษาพยาบาล การคิดค่าบริการและค่ายา รวมทั้งการจาํหน่ายยาท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมตามระเบียบเพ่ือ

คุม้ครองผูบ้ริโภคตามสิทธิท่ีกาํหนด เป็นตน้
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2) เผยแพร่หนงัสือ “คู่มือ...ผูบ้ริโภค” ท่ีสมาคมจดัทาํเพ่ือเผยแพร่ใหค้วามรู้ผูบ้ริโภคตั้งแต่ ปี 2557 ถึงปัจจุบนั

โดยรวบรวม ขอ้มูล สาระความรู้ท่ีผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งรู้ ทั้งในเร่ืองบริโภคและอุปโภค การดูแลสุขภาพ การ

ดูแลเก่ียวกบัเร่ืองยา เผยแพร่เพ่ือประโยชนข์องผูบ้ริโภคและบุคคลในครอบครัวใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี

3) ผูแ้ทนสมาคม นายทวี กาญจนภู กรรมการฝ่ายวจิยั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใน

คณะกรรมการเคร่ืองสาํอาง ของกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง

คราวละ 2 ปี โดยใหค้าํแนะนาํในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและมาตรการควบคุม เคร่ืองสาํอางตามพระราชบญัญติั

เคร่ืองสาํอาง พศ.2558 ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักบัยา และผลิตภณัฑสุ์ขภาพ



3

4) ผูแ้ทนสมาคม นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ กรรมการวเิทศสมัพนัธ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการดา้นสินคา้

และบริการทัว่ไป สภาองคก์รของผูบ้ริโภค เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี มีการ

ประชุมพิจารณาประเดน็ต่างๆ รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ อาทิ สินคา้และผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการระบาดของไวรัสโควดิ 19 , ปัญหาโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพเกินจริง โดยนาํเสนอใหจ้ดัการ

ใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร แก่ผูบ้ริโภค จนเกิดโครงการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่

-- “โครงการใหค้วามรู้ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่ผูบ้ริโภค กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย” จดัทางระบบ Zoom ของสภาองคก์รของผูบ้ริโภค วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2565 เวลา 10 -11.30 น.

หวัขอ้การบรรยายประกอบดว้ย : -สิทธิผูบ้ริโภค -รู้ไดอ้ยา่งไรเม่ือใครละเมิดสิทธ์ิเรา -การรับเร่ืองร้องเรียนร้อง

ทุกขเ์ม่ือถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงมีสมาชิกและผูป้ฏิบติังานทัว่ไป ใหค้วามสนใจเขา้ร่วมฟังกวา่ 200 คน เนน้ปัญหาท่ี

ผูบ้ริโภคมกัจะถูกละเมิดสิทธิจากปัญหาดา้นอาหาร ยา ผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพ ท่ีขายผา่นช่องทางออนไลน์ โดย

การโฆษณาเกินจริง ผลิตภณัฑป์ลอม และผลิตภณัฑท่ี์เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

--โครงการเสวนา ในวนัผูสู้งอายแุห่งชาติเดือนเมษายน 2565 หวัขอ้ "สูงวยั รู้เท่าทนั-โฆษณา-สินคา้-มิจฉาชีพ

ออนไลน"์ วนัท่ี 8 เมษายน 2565 ทาง Zoom และ Facebook Live ของสภาองคก์รของผูบ้ริโภค เวลา 9-12.00 น.

แบ่งเป็น 4 ช่วง ช่วงน้ี 1 "สิทธ์ิของผูสู้งอายใุนฐานะผูบ้ริโภค" วทิยากรจาก สมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศ

ไทย ช่วงน้ี 2 "รู้เท่าทนัส่ือโฆษณาสินคา้ออนไลน"์ วทิยากรจากสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค

(สคบ.) ช่วงน้ี 3 "รู้เท่าทนัมิจฉาชีพออนไลน"์ โดยวทิยากรจาก สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

(สพธอ.) และช่วงน้ี 4 "แนะนาํแบบเลือกสถานดูแลผูสู้งอาย"ุ วทิยากรจากสภาองคก์รของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีผูใ้ห้

ความสนใจเขา้ร่วมฟังกวา่ 300 คน



4

5) จดัอบรมนกัเรียนตามโครงการ “ สร้างสาํนึกเดก็ไทยใส่ใจพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค” โดยไดรั้บการสนบัสนุน

ทุนอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

ประจาํปี 2564 จดักิจกรรมใหค้วามรู้ผูบ้ริโภค ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วดัโคนอนราษฎร์บาํรุง จงัหวดั

นนทบุรี เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 มีนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 60 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ วชิยั

ดิษฐ อุปนายก และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วราภสัร์ พากเพียรกิจวฒันา เหรัญญิก เป็นวทิยากรดาํเนินการให้

ความรู้ในเร่ืองสิทธิผูบ้ริโภค 5 ประการ ท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย ไดแ้ก่

1. สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารรวมทั้งคาํพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอ้ง และเพียงพอเก่ียวกบัสินคา้และบริการ

2. สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ

3. สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ

4. สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการทาํสญัญา

5. สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

โดยสอดแทรกความรู้ในเร่ือง อาหาร ยา ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ สินคา้ อุปโภค บริโภค การเลือกซ้ือ การอ่าน

ฉลาก การรู้เท่าทนัการโฆษณา การเรียกร้องตามสิทธิ และการร้องทุกข์ ร้องเรียน การชดเชยความเสียหาย

และประเมินผลการรับรู้ของนกัเรียนจากกิจกรรมการถามตอบภายหลงัการอบรม ซ่ึงนกัเรียนสามารถตอบ

คาํถามและยกตวัอยา่งประกอบไดอ้ยา่งชดัเจน ตามภาพประกอบ

ทั้งน้ี สมาคมไดจ้ดัโครงการรณรงคใ์หค้วามรู้แก่นกัเรียนเพ่ือพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค โดยไดรั้บการสนบัสนุน

ทุนอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

ปีละ 1 โครงการ ณ โรงเรียนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีและปทุมธานี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั
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6) เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ร่วมกบัคณะทาํงานภาคประชาชน อย. “ในเร่ือง การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล และ

การโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพทางส่ือออนไลน”์ โดย สพบ.รณรงคใ์หค้วามรู้แก่ประชาชนผูบ้ริโภคผา่นช่องทาง

ไลน์ กรรมการสมาคมพิทกัษป์ระโยชนผ์ูบ้ริโภค ไลนส์มาคมพิทกัษป์ระโยชนผ์ูบ้ริโภค ไลนส์ายใยสมัพนัธ์

ไลนช์มรมพรรณภิรมย์ ไลน์ Human Resource และทางเวบ็ไซตส์มาคมพิทกัษป์ระโยชนผ์ูบ้ริโภค ในช่ือ

“consumerprotection.or.th” เร่ิมดาํเนินการส่งส่ือความรู้เผยแพร่ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค ภาพ ไฟล.์pdf และ

คดัลอกลิงค์ โดยมีท่ีมาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ และFacebook สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี

9 มีนาคม 2565 ถึง 14 มิถุนายน 2565 โดยส่งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในแต่ละเดือนเป็นลิงคเ์ขา้ไลนค์ณะทาํงานภาค

ประชาชน อย. ดงัน้ี

เดือนมีนาคม 2565 :

http://www.consumerprotection.or.th/private_folder/CPA.Health_Awareness,March2022.pdf

เดือนเมษายน 2565 :

http://www.consumerprotection.or.th/private_folder/CPA.Health_Awareness,April_2022.pdf

เดือนพฤษภาคม 2565 :

http://www.consumerprotection.or.th/private_folder/CPA.Health_Awareness,May2022.pdf

เดือนมิถุนายน 2565 :

http://www.consumerprotection.or.th/private_folder/CPA.Health_Awareness,June2022.pdf

)

http://www.consumerprotection.or.th/private_folder/CPA.Health_Awareness,March2022.pdf
http://www.consumerprotection.or.th/private_folder/CPA.Health_Awareness,April_2022.pdf
http://www.consumerprotection.or.th/private_folder/CPA.Health_Awareness,April_2022.pdf
http://www.consumerprotection.or.th/private_folder/CPA.Health_Awareness,May2022.pdf
http://www.consumerprotection.or.th/private_folder/CPA.Health_Awareness,May2022.pdf
http://www.consumerprotection.or.th/private_folder/CPA.Health_Awareness,June2022.pdf
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7) ผูแ้ทนสมาคม ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ นายกสมาคม ไดรั้บการเสนอช่ือในการประชุมคณะกรรมการสภาองคก์ร

ผูบ้ริโภค กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 1/2565 วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูเ้ช่ียวชาญดา้น

อาหาร ยา ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ จากการเสนอช่ือของกลุ่มผูบ้ริโภค กทม. และไดเ้สนอความเห็นใหพิ้จารณาปัญหา

การบริการดา้นการรักษาพยาบาล และการจดัจาํหน่ายยา เพ่ือความปลอดภยัและเป็นธรรม รวมทั้งการใหค้วามรู้

เผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสารแก่ผูบ้ริโภค ในเร่ืองการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล และการโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพทาง

ส่ือออนไลน์

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


