
ประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานคุม้ครองผู้บริโภคดา้นสาธารณสุข 
เครือข่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2565 
วันท่ี 9-10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์คลินิก ชัน้ 3 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 
วาระที่ 1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ   

     เปลี่ยนแปลงวันประชุม จากเดือน มีนาคม – เมษายน 2565 เป็นวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19  
วาระที่ 2  ทบทวนรายงานการประชมุและติดตามเรื่องสบืเนื่อง  

 ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/2565 วันที่ ๘ มีนาคม 2565  (พญ. วิภาวี จริงจิตร)  
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๓.๑ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงและการเลือกซือ้ยาอย่างสมเหตุสมผล (ภญ.นนทรี ขวัญ
ทอง) 

 ๓.๒ ความรู้เรื่องสมุนไพร (ภญ.ณัฐธิดา ช่วยบุญชู) 

 ๓.๓ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑส์ุขภาพ (นางพะเยาว์ ชอบธรรม) 
 
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

          ไม่มี 

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 ๕.๑ ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบโดยให้ผู้เข้าอบรมนำผลิตภัณฑ์จากในพื้นที่มาทดสอบตรวจสารห้ามใช้ 5 
ชนิดในอาหาร และทดสอบสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งประเมินผลหลังทำการทดสอบ 

 ๕.๒ ติดตามผลประเมินโครงการ (โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังอบรม และการปฏิบัติจริง) 

๕.๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ รบัรู้ เข้าถึงข้อมลูสุขภาพทีถู่กต้อง สามารถแนะนำคนในชุมชน 
ในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑส์ุขภาพด้านยาและผลิตภัณฑส์ุขภาพกลุ่มเสี่ยงอื่นในชุมชนได้
ถูกต้อง  
๕.๒.๒ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่แก่คนในชุมชน จนเกิดการสร้างรปูแบบ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของคนในชุมชนได้ 
๕.๒.๓ ผู้เข้าอบรมสามารถทดสอบสารห้ามใช้ 5 ชนิดในอาหาร และสามารถใช้ชุดทดสอบส
เตียรอยด์และอ่านผลได้  



ประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
เครือข่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความปลอดภัยการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กลุ่มเสี่ยงในชุมชน 

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์คลินิก ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 
การดำเนนิการตามโครงการ 
หัวข้อท่ี 1 การเลือกซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพกลุม่เสี่ยงและการเลือกซื้อยาอยา่งสมเหตสุมผล 
❑ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น

ต่อการดารงชีวิตและมีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพอนามัย รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสขุภาพอนามัย ได้แก่ ยา 
อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เป็นต้น 

❑ ยา 
- ความหมายของยา ตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510  

▪ วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการ วินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือ
ความเจ็บป่วย ของมนุษย์หรือสัตว์  

▪ วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ ใด ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ 

- สิ่งที่ควรอ่านบนฉลากยา 
▪ ช่ือยา 
▪ ช่ือการค้า 
▪ สรรพคุณ 
▪ คำเตือน/ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ 
▪ วันผลิต 
▪ วันหมดอายุ 
▪ สถานที่ผลิต 
▪ เลขทะเบียนตำรับยา 

  



- เลขทะเบียนยา  
▪ เพื่อยืนยันว่า เป็นยาที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่ “ยาเถื่อน” หรือ “ยา

ปลอม” 
 

 
 

❑ อาหาร 
- คำนิยามตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

▪ อาหาร หมายถึง ขอกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิตได้แก่ 
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะ

ใด ๆ 
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร สีและ เครือ่งปรุงแตง่กลิ่นรส 
- รายละเอียดบนฉลากอาหาร 

▪ ช่ืออาหาร 
▪ สถานที่ผลิตหรือนำสั่งอาหาร 
▪ ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ 
▪ สว่นประกอบเพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
▪ ปริมาตรหรือปริมาณสุทธิ เป็นระบบเมตรกิ 
▪ เลข อย. หรือ เลขสารบบอาหาร จำนวน 13 หลกั 
▪ วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ หมดอายุ หรือควรบรโิภคก่อน 

 



❑ เครื่องสำอาง 
- ความหมาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 

▪ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะกับผิวกายภายนอกเท่านั้น เช่น ผิว ริมฝปีาก ช่องปาก เส้นผม เล็บ  
โดยไม่มีผลต่อโครงสร้างหรอืร่างกายมนุษย์ไมส่ามารถบรรเทา รักษา  ป้องกันโรคได้ 

- รายละเอียดบนฉลากเครื่องสำอาง 
▪ ช่ือผลิตภัณฑ ์
▪ สถานที่ผลิตหรือนำเข้า 
▪ ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ 
▪ ปริมาตรหรือปริมาณสุทธิ เป็นระบบเมตรกิ 
▪ เลขทีจ่ดแจง้หรือเลขที่ใบรับแจ้ง จะต้องมี 10 หรอื 13 หลัก 
▪ วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ หมดอายุ  



- อันตรายจากเครื่องสำอาง/สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง 
▪ สารไฮโดรควิโนน : สารทำให้เกิดการแพร้ะคายเคือง เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดำ 

เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย 
▪ สารปรอท/แอมโมเนีย : เป็นสารที่ทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ บางลง เกิดพิษ

สะสมของปรอททำใหท้างเดินปสัสาวะอักเสบและไตอักเสบ 
▪ กรดเรติโนอิกหรอืกรดวิตามินเอ : ใช้แล้วหน้าแดง ระคายเคืองแสบร้อนรุนแรง เกิดการ

อักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรงและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ 
▪ สารสเตียรอยด์ : ทำให้ผิวบาง เกิดรอยแตกบนผิวหนงั เส้นเลือดใต้ผิวหนงัผิดปกติ  

หน้าแดงตลอดเวลา เกิดผื่นแพ้ เกิดสิวผด 
❑ กฎหมายเรื่องยา 

กฎหมาย บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
มาตรา 72 ห้ามผลิตห้ามผลิต ขาย นำเข้า ซึ่งยาปลอม ยาผดิมาตรฐาน ยาเสือ่มคุณภาพ ยาไม่ได้ข้ึน
ทะเบียนตำรับยา 
- ขายยาปลอม มาตรา 119 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี และปรบัตั้ง

แต่ หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
- ขายยาเสื่อมคุณภาพ มาตรา 121 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไมเ่กิน

สามพันบาท หรือทั้งจำทัง้ปรับ 
- ขายยาที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนตำรับยา มาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรบัไม่เกิน

ห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรบั 
มาตรา 75 ทวิ  
ห้ามขายยาชุด  

มาตรา 122 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไมเ่กินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทัง้จำทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
 
  



❑ อันตรายจากสเตียรอยด์ 

 
 

- การตรวจหาสารสเตียรอยด์ 
▪ ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ใช้เป็นวิธีทดสอบเบือ้งต้น สำหรบัตรวจหาเดกซาเมทาโซน 

(Dexamethasone) และเพรดนิโซโลน (Prednisolone) ทีป่นปลอมในยาแผนโบราณ
ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี (IC) วิธีใช้สะดวกและรวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ
เหมาะสำหรบั ใช้ในภาคสนามและประชาชนทั่วไป สนับสนนุงานคุ้มครองผูบ้ริโภคใน
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  

 



หัวข้อท่ี 2 ความรู้เรื่องสมุนไพร 
❑ “สมุนไพร”หมายความว่า ผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือ แร่ ที่ใช้ ผสม ปรงุ หรือแปร
สภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร (มาตรา 4) 

- ยาจากสมุนไพร  
- ยาแผนไทย  
- ยาพัฒนาจากสมุนไพร  
- ยาแผนโบราณที่ ใช้กับมนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยยา  
- ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนาของ คณะกรรมการประกาศ

กาหนด เพื่อการบำบัด รักษา และบรรเทา ความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือการป้องกันโรค 
❑ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นหรือ แปรสภาพจากสมุนไพร ซึ่ง
พร้อมที ่จะนาไปใช้แก่มนุษย์ เพื ่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ หรือการทางานของร่างกายให้ดีขึ ้น เสริมสร้าง
โครงสร้างหรือการทางานของ ร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 
❑ เอกสารกำกับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที ่ขอข้ึน 
ทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องแสดงรายการ ดังต่อไปนี้ 

- ช่ือผลิตภัณฑ์ช่ือและปริมาณของ 
- ส่วนประกอบที่เป็นสาระสำคัญขนาดบรรจุ 
- คำเตือน (กรณีที่ผลิตภัณฑ์กำหนดให้มีคำเตือน) 
- สรรพคุณช่ือ ที่อยู่ สถานที่ผลิต 
- ข้อความระบุประเภท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
- ข้อความระบุเงื่อนไขในการขาย ตัวอักษรสูง ≥ 2 มม. 

 
- ขนาดและวิธีการใช้ 
- ครั้งทีผ่ลิต 
- เลขที่ใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตำรับ ใบรับจดแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง  
- สภาวะการเก็บรักษา ถ้ามี 
- วันเดือนปีทีผ่ลิต วันเดือนปีทีส่ิ้นอาย ุ
-  

❑ ปัญหาท่ีพบเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑส์มุนไพรโฆษณาโดยไม่ได ้
- ใบอนุญาตโฆษณาไม่ตรงโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจรงิตามที่ขออนุญาตไว้โฆษณาไม่ตรงตาม

ประเภทผลิตภัณฑ ์
- ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีร่ัฐมนตรีกำหนด 

 
 



❑ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการโฆษณา พระราชบญัญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 หมวด 10  
- มาตรา 70 ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑส์มุนไพร เว้นแต่ได้รบั

อนุญาต 
- ใบอนุญาตโฆษณามีอายุ 3 ป ีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกชนิด ต้องได้รับอนญุาตจาก อย.ก่อน 
- มาตรา 74ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้

▪ โอ้อวดสรรพคุณว่าสามารถบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรคหรือความเจบ็ป่วยได้อย่าง
ศักดิ์สิทธ์ิหรือหายขาด หรือใช้ถ้อยคำอื่นในทำนองเดียวกัน  

▪ แสดงสรรพคุณเป็นเทจ็ เกินความจริง 
▪ ทำให้เข้าใจว่ามสี่วนประกอบของสมุนไพร แต่ความจริงไมม่ี 
▪ รับรอง ยกย่องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์โดยบุคคล สถาบัน  

❑ สรุปประเด็นผลิตภัณฑส์มุนไพร 
- เปลี่ยนมาจากยาแผนโบราณเดมิ เฉพาะยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย ์
- ผลิตภัณฑ์มทีั้งยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร และเวชสำอาง ที่มีจุดมุ่งหมายเพือ่ใหสุ้ขภาพ

ร่างกายดีข้ึน ป้องกันโรค หรือช่วยเสรมิสร้างร่างกาย 
- ใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้รบัอนญุาต ,ใบอนุญาต

โฆษณามีอายุ 3 ป ี
 
หัวข้อท่ี 3 รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑส์ุขภาพ 
❑ การเฝา้ระวังโฆษณายา 

- การโฆษณาขายยาที่มีการแถมหรอืออกสลากรางวัลโฆษณาว่า ให้ส่งช้ินส่วนมาชิงโชค/ ส่งฉลากยา
แลกรางวัล ซื้อยา 1 ขวด แถม 1 ขวด/ ซื้อ ยา 1 ขวด แถมกระติกน้า 1 ใบ เป็นต้น 

- การโฆษณาสรรพคุณยา ว่าสามารถรักษา หรอื ป้องกันโรค ได้หายขาด 
- โฆษณาที่มีการใช้คำ ดังต่อไปนี ้เช่น ยอดเยี่ยม หายแน่ วิเศษยิ่งปลอดภัย ไม่มผีลข้างเคียง 
- โฆษณาสรรพคุณยาเกินความจริง 
- โฆษณายาระบายบรรเทาอาการท้องผกู ว่าสามารถลดน้ำหนัก ละลายไขมัน/ ลดไขมัน 
- โฆษณายาว่า รักษาเอดส์ มะเร็ง 
- การโฆษณายาฉีดทุกประเภท 
- การโฆษณายาหรอืทำใหเ้ข้าใจว่าเป็น ยาบา รงุกาม เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 
- การเฝ้าระวังโฆษณาอาหาร 
- มักพบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง เช่น ลดความอ้วน ช่วยผิวขาว ใส กระจ่างรักษาโรค กำ จัด/ขับสารพิษ 

ซึ่งหากพบการอวดอ้างลักษณะดังกล่าว รู้ได้ทันทีว่าเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต และอาจเป็น
การโฆษณาที่ หลอกลวง 

- การโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหาร ที่ไม่ได้รับอนญุาต และอาจหลอกลวง ให้เกิดความหลงเช่ือโดย
ไม่สมควร  

▪ ทำให้ผมมีน้าหนัก เงางาม ดกดา ป้องกันผมร่วง  
▪ ผมขาว ผิวขาว เนียน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สดใส ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น ลดสิว ฝ้า กระ จุด

ด่างดำ  
▪ ลดน้ำหนักส่วนเกินได้รวดเร็วและปลอดภัย สามารถลดน้ำหนักได้อาทิตย์ละอย่างต่ำ 5 

กิโลกรัม โดยร่างกายไม่อ่อนเพลีย  



▪ ช่วยซ่อมแซมและขจัดสารพิษของร่างกาย 
▪ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดีข้ึน มีภูมิคุม้กันโรคที่ดีข้ึน 
▪ ลดสารพิษที่มาจากอาหารและมลพิษทางอากาศ 
▪ ช่วยป้องกัน ไม่ให้เซลล์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง 

- ตัวอย่างคำที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณา 
 

 
 

❑ การเฝา้ระวังโฆษณาเครื่องสำอาง 
- การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในสาระสำคัญ ช่วยปรับสภาพทรวงอกคุณให้เต่งตึงข้ึน และยัง

ช่วยเพิ่มขนาดอก ให้ใหญ่ข้ึนจนคนใกล้ชิดคุณสามารถสังเกตได้ภายใน    2-3 สัปดาห์ จะเพิ่มข้ึน 1-2 
นิ้ว และจะอยู่ตัวอย่างถาวร โดยไม่ยุบ เมื่อคุณใช้ 3 กระปุก รับรองผลถาวร 

- สบู่... เพื่อผิวหน้าขาวใส ช่วยให้ใบหน้าขาวข้ึนเพียงข้ามคืน สิวอักเสบยุบไปเยอะมาก...สิวนี้ยุบเกือบ
หมดหน้าก็เรียบ 

- ปกป้องผิวจากโรคผิวหนัง ผด ผื่นคัน ช่วยฆ่าเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา กลาก เกลื้อน...  
- ช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง 

  



❑ ภาพกิจกรรม 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 
 

  

  

  

   



  

  

      

   



วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
 

    

     

   

  



         

   

   
    
 
❑ สรุปผลแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม 

ตารางสรุปคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนและหลังอบรบ 

หัวข้อที ่
วันที่ 9 มิ.ย.65 วันที่ 10 มิ.ย.65 

ก่อนอบรม 
(คะแนน) 

หลงัอบรม 
(คะแนน) 

เพิ่มข้ึน 
(ร้อยละ) 

ก่อนอบรม 
(คะแนน) 

หลงัอบรม 
(คะแนน) 

เพิ่มข้ึน 
(ร้อยละ) 

1 6.97 8.29 84.07 7.10 9.08 78.19 
2 2.68 3.23 82.97 2.74 3.48 78.74 
3 6.06 7.43 81.56 6.64 8.55 77.67 

จากตารางสรุปคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม 



- วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าอบรมจำนวน 81 ราย 
▪ หัวข้อที ่ 1 การเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ ่มเสี ่ยงและการเลือกซื ้อยาอย่าง

สมเหตุสมผล คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมคิดเป็น 6.97 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังอบรม
คิดเป็น 8.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนหลังอบรมสูงขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 84.07 

▪ หัวข้อที่ 2 ความรู้เรื่องสมุนไพร อบรมคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมคิดเป็น 2.68 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยหลังอบรมคิดเป็น 3.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนน
หลังอบรมสูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 82.97 

▪ หัวข้อที่ 3 รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อบรมคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมคิดเป็น 
6.06 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังอบรมคิดเป็น 7.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน คะแนนหลังอบรมสูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 81.56 

- วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมจำนวน 75 ราย 
▪ หัวข้อที ่ 1 การเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ ่มเสี ่ยงและการเลือกซื ้อยาอย่าง

สมเหตุสมผล คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมอบรมคิดเป็น 7.10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลัง
อบรมคิดเป็น 9.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนหลังอบรมสูงข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 78.19 

▪ หัวข้อที่ 2 ความรู้เรื่องสมุนไพร อบรมคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมคิดเป็น 2.74 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยหลังอบรมคิดเป็น 3.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนน
หลังอบรมสูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 78.74 

▪ หัวข้อที่ 3 รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อบรมคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมคิดเป็น 
6.64 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังอบรมคิดเป็น 8.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน คะแนนหลังอบรมสูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 77.67 

▪ สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำ
รพ.สต. แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง มีความรอบรู้ ด้าน
สุขภาพเรื่องการใช้ยา อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง สมุนไพร และ
การเฝ้าระวังโฆษณาอันตรายเพิ ่มขึ้นหลังเข้ารับการอบรมดังกล่าว  ทั้งนี้สามารถ
นำไปใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ ส่งผลให้ชุมชนมีเครือข่ายเข้มแข็งในการ
ร่วมกันสร้างและขยายองค์ความรู้ และร่วมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 

 
..................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาวนนทรี  ขวัญทอง) 
          เภสัชกร 
 

...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาววิภาวี  จริงจิตร) 

          นายแพทย์ชำนาญการ 
 



รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 9-10 มิถุนายน 2565 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

 



 



 



 



 



 

 
 


