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สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง 

 
 การอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง วนัที่ 
๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง 
กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ทราบข้อมูลอันตรายจากน้าํมันทอดซ้ํา แนวปฏิบัติ
ในการเฝ้าระวังน้ํามันทอดซ้ําของร้านค้าในชุมชน สามารถรู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนจากโฆษณา
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง อาทิ เป็นเท็จ หลอกลวง หรอืโอ้อวดเกินจริง รวมทั้งเกิดความรว่มมือ
ในการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับอันตรายน้ํามันทอดซ้ํา และโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 
การอบรมสรุปผลเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ผู้เข้าร่วมอบรม 
 ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย แกนนําชุมชน อาสาสมัครสื่อวิทยุชุมชน คณะทํางานพัฒนาการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน ของ อย. คณะทํางานภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และเครือข่ายของคณะทํางานภาคประชาชน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ประกอบการ องค์กร 
ภาคประชาชน องค์กรวิชาชีพ ส่ือมวลชน ภาควิชาการ/การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
จํานวน ๑๒๖ คน แยกเป็น 

- แกนนําชุมชนดีอินทร์พัฒนา จ.พิษณุโลก (เครือข่ายจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย) จํานวน ๑๘ คน 

- อาสาสมัครสื่อวิทยุชุมชน (เครือข่ายจากสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ) จากฉะเชิงเทรา, 
จันทบุรี, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ,์ นนทบุรี และกรุงเทพฯ จํานวน ๑๖ คน 

- คณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน ของ อย.  
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจา้หน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และวิทยากร จํานวน ๔๓ คน 

- คณะทํางานภาคประชาชน และผู้ติดตาม จํานวน ๒๑ คน 
- เครือข่ายคณะทํางานภาคประชาชน จากกรมประชาสัมพันธ์ สมาคมพัฒนาประชากร

และชุมชน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล  
คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
ม.ธรรมศาสตร์ และโรงเรียนสตรีนนทบุรี จํานวน ๒๘ คน 

ส่วนที่ ๒ เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
 เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่ม ๓ เรื่อง การบรรยาย ๑ เรื่อง 
และการเสวนา ๑ เรื่อง สรุปได้ ดังนี ้
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กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู้ภยัน้ํามันทอดซ้ํา โดย 
ภญ.อัจจิมา เหลืองดิลก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
นายอารยะ โรจนวณิชชากร สํานักอาหาร 
นางสาวพิทยาภรณ์ ตันติยากร สํานักอาหาร 
ภญ.พิมพ์ชนก ดิษบรรจง สํานักอาหาร 
ภญ.ศริิกุล อาํพนธ ์ กองพัฒนาศกัยภาพผู้บริโภค 
นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว กองพัฒนาศกัยภาพผู้บริโภค 

เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับน้าํมันทอดซ้ํา ในประเด็นปัญหาที่พบ ผลกระทบ และ
แนวทางแก้ไข สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

ปัญหาที่พบ   
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ คือ น้ํามันประกอบอาหารมีราคาแพง น้ํามันพืชขาดตลาด  
- ปัญหาด้านความรู ้คือ ขาดความรู้เกีย่วกับชนิดของน้ํามันที่ควรใช้ให้เหมาะสมกับประเภท

การประกอบอาหาร อันตรายของน้ํามันทอดซ้ําต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบอาหารจําหน่าย รวมถึง
การจัดการน้าํมันทีใ่ช้แล้ว ส่งผลให้มกีารใช้น้าํมันทอดซ้ํา และมีการนาํน้ํามนัทีใ่ช้แล้วเทลงในท่อน้ําทิ้ง 

- ปัญหาเรื่องจริยธรรม คือ ผู้ประกอบอาหารไม่ให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนน้าํมัน 
รวมถึงการมกัง่ายในการนําน้ํามันที่ใชแ้ล้วไปเทในท่อน้ําทิ้ง 

- ปัญหาเรื่องการควบคุมดูแล คือ หน่วยงานเฝ้าระวังเข้าไม่ถึงร้านค้าแผงลอยอาหารทอด 
และการตักเตือนร้านคา้เหล่านี้ทําได้ยาก  

สําหรับการใช้น้ํามันทอดซ้ําในครัวเรือนอาจเนื่องจากการไม่ตระหนักต่อสุขภาพ 
ผลกระทบ 
- ด้านกายภาพ อาหารที่ทอดด้วยน้ํามันทอดซ้ํามีกล่ินหืน สีดําผิดปกติ มีสีคลํ้า ไม่น่ากิน 
- ด้านสุขภาพ ผู้ที่บริโภคอาหารที่ทอดด้วยน้ํามันทอดซ้ําเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้ 

เกิดโรคมะเรง็ สําหรับผู้ประกอบการอาหารทอดที่ใช้น้ํามันทอดซ้ําจะส่งผลให้เกิดโรคในระบบ 
ทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ รวมถึงมะเร็งได้ และส่ิงที่เป็นผลกระทบตามมาคือ ค่ารักษาพยาบาล 

- ด้านส่ิงแวดล้อม การนําน้าํมันที่ใช้แล้วไปเทในท่อน้ําทิ้งจะส่งผลให้เกิดมลภาวะ  
มีกล่ินเหม็น รวมทั้งกําจัดได้ยาก 

แนวทางแกป้ัญหา 
- ปลุกจิตสํานึกผู้ประกอบอาหารจําหนา่ยและผู้บริโภค  
- จัดอบรมให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบอาหารและผู้บริโภค เรื่องชนิดของน้ํามันที่ควรเลือกใช้ 

ให้เหมาะกับประเภทการประกอบอาหาร อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา รวมถึงทราบวิธีการตรวจ
คณุภาพน้ํามนั 

- หน่วยงานในพื้นที่ทํางานแบบบูรณาการ เพิ่มการเฝ้าระวัง และมีหน่วยงานออกตรวจ
รับรองคุณภาพ โดยมีป้าย “ร้านค้านี้ไม่ใช้น้ํามันทอดซ้ํา” 

- มีหน่วยงานกลางดูแลเรื่องนําน้ํามันทอดซ้ําไปผลิตเป็นไบโอดีเซล 
ทั้งนี้เห็นว่าส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเรา 



 ๓ 

การบรรยาย เรื่อง ปฏิวตันิ้ํามันทอดซ้ํา ทุกคนช่วยได้ โดย  
ภก.วรวิทย์ กติติวงศ์สุนทร ศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธาน ี
ภญ.อัจจิมา เหลืองดิลก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
นายอารยะ โรจนวณิชชากร สํานักอาหาร 

สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 
 ความร้อน ออกซิเจน และน้ําในอาหารจะเป็นตัวทําให้เกิดการเสื่อมสภาพของน้ํามัน ซ่ึง 
การนําน้าํมันที่ใช้ทอดอาหารแล้วกลับมาใช ้จะเกิดสารกลุ่มโพลาร์ ซ่ึงเป็นสารที่ก่อใหเ้กิดโรค 
ความดันโลหติสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคมะเร็ง โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กําหนดปริมาณสารโพลารใ์นน้ํามันที่ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจําหน่ายต้องไม่เกิน ร้อยละ ๒๕ 
ของน้ําหนัก แต่พบว่าพฤติกรรมของผู้ประกอบอาหารเพื่อจําหน่ายนั้น การทอดอาหารทั่วไปจะเติม
น้ํามันใหม่เพิ่มลงไป ซ่ึงมีงานวิจัยระบุว่าหากเติมน้ํามันใหม่ลงไปขณะที่น้าํมันที่ใช้ทอดซ้ํามี
ปริมาณสารโพลาร์ถึงร้อยละ ๒๕ ของน้ําหนักแล้ว จะส่งผลให้น้ํามันเสื่อมเร็วยิ่งขึ้น โดยวิธีการ
ตรวจสอบหาสารโพลาร์มีหลายวิธ ีแต่จะมคี่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้
พัฒนาชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ํามันทอดซ้ํา ซ่ึงขั้นตอนการตรวจสอบไม่ยุ่งยาก ประชาชนทั่วไป
สามารถใช้ชดุทดสอบดังกล่าวได้ 
  ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับน้าํมันทอดซ้ําในพื้นที่ โดยใช้ความรว่มมือของเครือข่าย และการใช้
ส่ือเป็นเรื่องสําคัญ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างการทาํงานให้กับผู้อื่น ทั้งนี้หากรณรงค์จนทําใหค้น
ตระหนักและเข้าใจในผลเสียแล้ว ก็จะทําให้เลิกใชน้้ํามันทอดซ้ําในที่สุด 

 การเสวนา เรื่อง หลากหลายมุมมองกับโฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ โดย 
ผศ.ภญ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
นางนิตย์ แช่มชื่น ชุมชนดีอินทร์พัฒนา พิษณุโลก 
นางชุติมา ไตรโกมุท สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
 กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 
นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร สหพันธ์วิทยชุุมชน 

ผู้ดําเนินการเสวนา คือ นายธาราวฒุิ สืบเชื้อ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

ข้อมูลโฆษณาที่ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาอวดอ้างเกินจริง คือ 
มักกล่าวอ้างว่า “ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)” 
หรือ “หากการโฆษณานั้นไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดําเนินการตาม
กฎหมายแลว้” และสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาอวดอ้าง 
เกินจริง คือ อยากลอง และหวังว่าผลิตภัณฑ์ดังกลา่วจะเป็นทางเลือกโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรค
เรื้อรงัรกัษาไม่หาย ซ่ึงปรากฏการณ์นีส้ะท้อนถึงอิทธิพลของสื่อ รูปแบบการตลาดและการส่งเสริม
การขายสมัยใหม่ ข้อจํากัดของการควบคุมการโฆษณา ข้อจํากัดในการเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุข โดยผลกระทบที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาอวดอ้างเกินจริง คือ 
กระทบต่อสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดอาการช็อกจากการบริโภคน้าํผลไม้เพื่อสุขภาพ 
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เนื่องจากน้ําผลไม้ดังกล่าวมีปริมาณน้าํตาลสูง นอกจากนี้ยังเกดิผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ผู้บริโภค เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

การกํากับดูแลโฆษณาของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ซ่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน ์มิให้มีการดาํเนินการใดๆ ที่จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค หากปรากฏว่า
มีการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดการเดือดร้อน
รําคาญ ไมว่่าวิธีการใด กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดงักล่าวได้ ทั้งนี้ กสทช. มีอาํนาจ
กําหนดระยะเวลาในการโฆษณา ตามประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการที่กําหนดใน พ.ร.บ.
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงปัจจุบันได้มีบันทึกข้อตกลง
ความรว่มมือ เรื่อง การกํากับดูแลโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผิดกฎหมาย 
หรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระหว่าง 
สํานักงาน กสทช. สํานักสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานกังานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุม้ครอง
ผู้บริโภค (บก.ปคบ.) 

กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง กลเม็ด เคล็ดลบั ให้รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย 
 ภญ.พนิตนาฏ  คํานุ้ย          สํานักยา 
 นางนภาพร กําภูพงษ์          สํานักอาหาร 
 ภญ.น้ําหนึ่ง ศรีประเสริฐยิ่ง      กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง 
 ภก.ชาญชัย วสุธาลัยนันท ์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย ์
 ภก.วิบูลย์ เวชชัยชีวะ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 
 ภญ.วรพร นาคบรรพต กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 
 ภก.อัครวัฒน ์บุญญาเขมวงศ์ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 
 ภญ.วารรีัตน์ เลิศนที ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  กองพัฒนาศกัยภาพผู้บริโภค 
สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

การเฝ้าระวังโฆษณายา 
การโฆษณายา แบ่งออกเป็น การโฆษณาต่อประชาชนทั่วไป ซ่ึงจะต้องแสดงเลขที่อนุญาต

โฆษณา คือ ฆท. และการโฆษณาต่อผู้ประกอบวิชาชีพ (แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และ 
เภสัชกร) จะมีเลขที่อนุญาตโฆษณา คือ ฆศ. 
 โดยการโฆษณาขายยาต่อประชาชนทั่วไป ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ห้ามโฆษณาโดยการเปรียบเทียบทับถมผลิตภัณฑ์อื่น ทําให้สําคัญผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ทําให้ 
เข้าใจผิดในสรรพคุณยา ชักชวนให้ใช้ยาพร่ําเพรื่อเกินจําเป็น ขัดต่อธรรมเนียมประเพณี 

ลักษณะปัญหาการโฆษณายาที่พบบ่อย คือ เป็นเท็จหลอกลวง ทําให้เข้าใจผิดในสรรพคุณ
ยา เช่น อ้างบํารุงกาม เสริมสมรรถภาพทางเพศ, อ้างรักษาโรคร้าย โรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง  
วัณโรค โรคเกี่ยวกับสมอง หัวใจ ปอด ฟื้นฟูตับไต ม้าม, อ้างทําให้สวย ขาวใส อึ๋ม กระชับมดลูก, 
อ้างเป็นยาทําแท้ง ยาขับ ฯลฯ หรือรับรองผลของยา เช่น นําเสนอประสบการณ์การใช้ยา อ้าง
วิชาชีพ ฯลฯ หรือโปรโมชั่น แถมพก ออกสลากรางวัล 
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การเฝ้าระวังโฆษณาอาหาร 
อาหารไม่ใช่ยา ซ่ึงเป็นสิ่งที่รับประทานเพื่อค้ําจุนชีวิตเท่านั้น การโฆษณาอาหาร จะต้อง

แสดงเลขที่อนุญาตโฆษณา คือ ฆอ. โดยหากเป็นการโฆษณาทั้งประเทศต้องได้รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่ถ้าเป็นการโฆษณาในพื้นที่ต้องได้รับอนุญาตจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่นั้นๆ ซ่ึงการโฆษณาว่า “เพื่อสุขภาพ” ต้องมีการแสดง
ปริมาณสารอาหารตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ลักษณะการโฆษณาอาหารที่ต้องเฝ้าระวัง คือ  
การโฆษณาคุณประโยชน์ ของอาหารเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 
ประกอบด้วย การรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์, การโฆษณาโดยมีการรับรอง ยกย่อง สรรพคุณ
ทางยาโดยบุคคลอื่น ว่ารักษา บําบัด บรรเทาโรคได้, การโฆษณาเชิงเครื่องสําอาง ว่ามีผลทําให้ 
ผิวขาวเนียน และการโฆษณาโดยการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น 

การเฝ้าระวังโฆษณาเครือ่งสําอาง 
เครื่องสําอางมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม สะอาด หรือสุขอนามัยที่ดี ไม่มีผลต่อ

โครงสร้าง หรือการทําหน้าที่ใดๆ ของร่างกาย และเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ภายนอกเท่านั้น การ
โฆษณาเครื่องสําอางไม่ต้องขออนุญาตก่อนแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ทําให้เข้าใจผิด
ในสาระสําคัญของความเป็นเครื่องสําอาง ลักษณะการโฆษณาเครื่องสําอางที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น ช่วย
ยับยั้งกระบวนการที่ทําให้ผิวอักเสบ, ช่วยลดไขมันใต้ชั้นผิวหนังในส่วนต่างๆของร่างกาย, ผลิตภัณฑ์
เพื่อการกระชับสัดส่วน ลดไขมันอุดตันที่ทําให้รากผมตีบ ลดการสร้างน้ํามันสาเหตุหลักของผมร่วง 
เพิ่มการไหลเวียนโลหิตเพื่อนําสารอาหารไปเลี้ยงเส้นผมมากขึ้น บํารุงรากผมและเส้นผมให้แข็งแรง
ไม่หลุดร่วงง่าย, อกอึ๋มข้ันเทพ จาก CUP เล็กสู่ CUP ใหญ่ เพิ่มขนาดทรวงอกและปรับผิวให้ขาวใส
เต่งตึงไปพร้อมๆกัน เป็นต้น 

การเฝ้าระวังโฆษณาเครือ่งมือแพทย์ 
โดยส่วนใหญ่เครื่องมือแพทย์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานเสริมความงาม (Aesthetic 

Clinic) เนื่องจากเทคโนโลยีด้านเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับความงามเติบโตอย่างเร็ว ประกอบกับ 
คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องความงามมากขึ้น ซ่ึงลักษณะการโฆษณาจะเป็นการติดป้ายโฆษณา
หน้าสถานเสริมความงาม ซ่ึงหากมีการแสดงรูปเครื่องมือแพทย์ ต้องขออนุญาตโฆษณาจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย โดยลักษณะการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ต้องเฝ้าระวัง 
คือ การแสดง การรับรอง หรือ ยกย่องคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด,  
การโฆษณาที่ชักนําให้ผู้บริโภคมีการใช้เครื่องมือแพทย์ด้วยตัวเอง หรือรับบริการอย่างเกิน 
ความจําเป็น หรือไม่เหมาะสม หรืออาจได้รับอันตรายจากการใช้, การจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคโดยวิธีใดๆ และการโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ 
ทั้งนี้ปัญหาโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่พบ คือ มักเป็นการโฆษณาเกินจริงจากผู้ขายรายย่อยที่ต้องการ
ขายเครื่องมือแพทย์ 

การเฝ้าระวังโฆษณาวัตถุอันตราย 
วัตถุอันตราย แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ตามความรุนแรงของการก่อให้เกิดอันตรายและความ

เข้มงวดในการควบคุม 
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันกําจัดแมลง ฯลฯ 

ซ่ึงตัวอย่างคําหรือข้อความที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกําจัดแมลง เช่น กําจัด
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แมลงได้ทุกชนิด, พลังแรง, พิฆาตยุงแรงสูง, เพิ่มพลังกําจัด, สูตรฆ่าแมลง…เรียบ…เร็ว และสูตรมือ
ปราบแมลง ฯลฯ 

ทั้งนี้คําหรือข้อความที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณาวัตถุอันตราย เช่น ได้ผลเด็ดขาด, ได้ผล 
๑๐๐% (ร ้อยเปอร ์เซ็นต ์) , ปลอดภัย , ยา น้ํายา (ยกเว ้นยาจุดกันยุง) , ไม่เป็นอันตราย ,  
ออกฤทธิ์แรง, ไม่เป็นพิษ และหอมสดชื่น ฯลฯ 

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทย มีการแสดงข้อความที่
ครบถ้วนตามกฎหมายกําหนด อ่านได้ชัดเจน บนฉลากต้องแสดงเลขที่รับแจ้ง ภาชนะบรรจุและ 
หีบห่อต้องอยู่ในสภาพดี มีฝาปิด ไม่บุบ ไม่มีรอยรั่วซึม ฉลากไม่ฉีกขาด  

การร้องเรียนเมื่อพบโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพที่เป็นเท็จ หลอกลวง หรือทําให้หลงเชื่อ 
ประเด็นที่ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนกบั อย. คือ พบความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เห็นได้

ชัดเจน พบโฆษณาโอ้อวด หลอกลวง หรือทําให้เขา้ใจผิด ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาโดยวิธใีด พบการผลิต 
นําเข้า หรือขายยาและวัตถุเสพติด โดยไม่ได้รับอนุญาต พบการผลิต นําเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอม พบการผลิต หรือขาย ผลิตภัณฑ์ที่ห้าม หรือมีสารที่ห้ามใช้ หรอืได้รับอันตรายจาก
การบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งที่ได้ปฏิบัติตามวิธีใช้ คาํแนะนํา หรอืข้อควรระวงัตามที่ระบุ
บนฉลากแล้ว  

การร้องเรยีนเกี่ยวการโฆษณา ข้อมูลที่ควรทราบ คอื ชนิด/ประเภท ของสื่อที่ลงโฆษณา 
เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุโทรทัศน ์ส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น รายละเอียดของการ
โฆษณา อาทิ สาระสําคัญของเนื้อหาการโฆษณา  ควรทราบเนื้อหาโดยประมาณ เช่น เป็นการ
โฆษณา ยาเอเอ ว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค สนใจติดต่อที่คุณ เอบี หมายเลขโทรศพัท์ ๐๘ 
๙๕๙๐ xxxx เป็นต้น  

ช่องทางการร้องเรียน คือ ตู้ ปณ ๑๕๕๖ ปณฝ กท สธ ๑๑๐๐๔ สายด่วน อย. ๑๕๕๖, 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๕๖ จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 1556@fda.moph.go.th โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ 
๑๕๕๖               

กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ยุทธการลดภัยน้ํามันทอดซ้ํา กํากับโฆษณาลวง โดย 
ภญ.ศิริกุล อําพนธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
ภญ.วารีรัตน์ เลิศนที ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
นางผุสดี เวชชพิพัฒน์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
นางสาวพทิยาภรณ์ ตันติยากร สํานักอาหาร 
ภญ.พิมพ์ชนก ดิษบรรจง สํานักอาหาร 

สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 
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แผนการดําเนินงานโดยชมุชนดีอินทรพ์ัฒนา  

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม                    ระยะเวลา(สัปดาห์ท่ี) 
กิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
๑.ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ํามันทอดซ้ํา
และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องในชุมชน 
- เสียงตามสายชุมชน 
- เคาะประตูบ้าน 
- ผ่านเวทีแอโรบิกชุมชน 
- ประชุมกลุ่มต่าง ๆ ใน/นอกชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
√ 

    
 
 
 
  √ 

 
 
 
 
 
  √ 

 
 
 
 
 
  √ 

  
 
 
 
  √ 

๒. จัดการอบรม 
- ผู้ประกอบการอาหารทอดในชุมชน 
- อบรมการใช้ชุดทดสอบให้
คณะทํางาน  

        
 √ 
 √ 
 

  

๓. สํารวจและตรวจน้ํามันทอดซํ้า
ร้านอาหารทอดในชุมชน 

        √   

๔. ต้ังจุดรวบรวมน้ํามันทอดซ้ํา     √         
๕. ต้ังจุดรับเรื่องร้องเรียนและ
โฆษณาที่ไม่ถูกต้องในชุมชน 

    √         

๖. สรุปผล และรายงาน      √      √    √ 
 - ใช้ชุดทดสอบเฝ้าระวัง     √      √    
- เผยแพร่ความรู้น้ํามันทอดซํ้าแก่
ประชาชน/แม่ค้าแบบตัวต่อตัว 

          

- รายงานผลการเฝ้าระวังให้ชุมชน
ทราบ 

   √    √   

- รายงานผล อย.          √ √ 

แผนการดําเนินงานโดยอาสาสมัครสือ่วิทยุชุมชน 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม                    ระยะเวลา(สัปดาห์ท่ี) 
กิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
เผยแพร่ความรู้ 
-เปิดสปอต/สัมภาษณ์อย. 
- จัดรายการ 

 
 

         

เฝ้าระวังในเรื่องสื่อ 
-สร้างเครือข่าย/เปิดสายหน้าไมค์/
บันทึกเสียง 

 

 

         

รับเรื่องร้องเรียน  
- ผ่านวิทยุ/บันทึกเสียง/ตรวจสอบ
ข้อมูล 

 
 

         

รายงานผลชุมชน           
ส่งต่อ สสจ. / อย.           
รายงานผล อย.           



 ๘ 

แผนการดําเนินงานโดยเครือข่ายคณะทํางานภาคประชาชน 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม                    ระยะเวลา(สัปดาห์ท่ี) 
กิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
นักเรียน 
- เผยแพร่ความรู้ผ่านเสียงตามสาย 

          

- เฝ้าระวังสื่อที่โฆษณาเกินจริง           
- ใช้ชุดทดสอบเฝ้าระวังร้านอาหาร
ทอด 

          

นักศึกษา 
- แจกแผ่นพับร้านค้า 

          

- รณรงค์ทาง Social network           
- เปิด CD และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่าน TV และ
หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย 

          

- สอดแทรกในรายวิชา           
- ตรวจตัวอย่างน้ํามันจากร้านค้าและ
ตลาดนัด 
- จัดบอร์ดท่ีโรงอาหาร 

          

ประชาชน 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาชน 

 
 

         

- ติดป้าย แจกแผ่นพับ ในชุมชน
ร้านค้า 

  √      √      √  

- จัดกิจกรรมในหมู่บ้านและที่ทําการ 
ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในวันสําคัญ 

  √          √   √ 

ข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมอบรมต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑. ต้องแจ้งให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบว่ามีเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเกิด 
       ความรว่มมือ 
๒. จัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังโดยมรีหัสสมาชิกรอ้งเรียน 
๓. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องบังคับใช้กฎหมายใหเ้ข้มงวดเป็นจริง 

๓.๑ ผู้รับโฆษณาต้องขอดูใบอนุญาตโฆษณา 
๓.๒ มีกฎหมายบังคับให้ผู้จ้างต้องแสดงใบอนุญาตโฆษณาต่อผู้ประกอบการสื่อ 
๓.๓ ประกาศเลขที่โฆษณาในสื่อทุกประเภท 

๔. กลไกระดับพื้นที่ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องทําหน้าที่เป็นกลไกกลางในการรวบรวมทุกภาคส่วน

มาร่วมแก้ไขปัญหาโดยใชม้ติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ เป็นเครื่องมือ เช่น ภาค
ประชาชน ส่ือท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 



 ๙ 

ส่วนที่ ๓ ผลประเมินการจัดอบรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๗ 
ประกอบด้วย 

ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู ้สู้ภัยน้าํมันทอดซ้ํา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๕.๕๙-๙๗.๐๖) เห็นว่า ความรู้ความสามารถของ

วิทยากร  และเนื้อหาสาระมีความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
๗๖.๔๗-๘๖.๗๖ เห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู่ในเกณฑ์
ดีถึงดีมาก ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑.๔๗ ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ 
และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ  

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยาย เรื่อง ปฏิวัติน้ํามันทอดซ้ํา ทุกคนช่วยได้ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า ความรู้ความสามารถของวิทยากร เนื้อหาสาระมี

ความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และร้อยละ ๘๓.๘๒-๘๘.๒๓ มีความเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ 
และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ ๑.๔๗ ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ  

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสวนา เรื่อง หลากหลายมุมมองกับโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๗.๐๖-๙๘.๕๓) เห็นว่า ความรู้ความสามารถของ
วิทยากร เนื้อหาสาระมีความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และร้อยละ ๘๖.๗๖-๘๘.๒๓  
มคีวามเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู่ในเกณฑ์ดีถึง 
ดีมาก ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๒.๙๔ ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้  

ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง กลเม็ด เคล็ดลับ ให้รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๕.๕๙-๙๗.๐๖) เห็นว่า ความรู้ความสามารถของ
วิทยากร เนื้อหาสาระมีความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และร้อยละ ๘๕.๒๙-๘๖.๗๖  
มีความเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู่ในเกณฑ์ดีถึง 
ดีมาก ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑.๔๗ ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ และ
เอกสาร/โสตทัศนวัสดุ  

ตอนที่ ๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ยุทธการลดภยัน้ํามันทอดซ้ํา กํากับ
โฆษณาลวง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๒.๖๕-๙๔.๑๒) เห็นว่า ความรู้ความสามารถของ
วิทยากร เนื้อหาสาระมีความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และร้อยละ ๘๓.๘๒-๘๖.๗๖  
มีความเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู่ในเกณฑ์ดีถึง 
ดีมาก อย่างไรก็ตามมีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑.๔๗ ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงเอกสาร/
โสตทัศนวัสดุ  

 
 



 ๑๐ 

ตอนที่ ๖ ความคิดเห็นต่อการจัดอบรม 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีถึง 

ดีมาก โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๘๘.๒๔-๙๗.๐๖) เห็นว่า ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน  
การติดต่อประสานงาน/การบริการของเจ้าหน้าที่ สถานที่/บรรยากาศ ความพร้อมของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ อาหาร/เครื่องดื่ม และรูปแบบการจัดงานโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ดี
ถึงดีมาก  

ตอนที่ ๗ การร่วมงานหากมีการจัดอบรมครั้งต่อไป 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๘๐.๘๘) ตัดสินใจที่จะร่วมงานในครั้งต่อไป โดยให้

ความเห็นวา่ การอบรมครัง้นี้น่าสนใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตาม ร้อยละ ๗.๓๕ 
ไม่แน่ใจว่าจะมาร่วมงานในครั้งต่อไป หรือไม่โดยให้เหตุผลว่าอาจขัดข้องเรื่องของเวลา หรือสภาพ
ร่างกายไม่อํานวย ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่าสามารถนําความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง
หรือไม่  

ตอนที่ ๘ ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 

- ควรมีการระบุกรอบการดําเนินงาน การขยายผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อจะได้เกิดการ
ขับเคล่ือนงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างเป็นรูปธรรม 

- ภาคเช้าควรเป็นการบรรยายให้ความรู้ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมระดมความคดิ และควรมี
ตัวอย่างภาพ และเสียง ประกอบเนื้อหาการอบรม  

- รูปแบบการจัดอบรม ควรมีการแลกเปลี่ยนร่วมกับเพื่อบูรณาการทํากิจกรรมให้เป็น
เครือข่ายได้อย่างแท้จริง  และควรให้ความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็นเป็นอันดับแรก 

- กิจกรรมละลายพฤติกรรมควรเตรยีมความพร้อมใหม้ากข้ึน และเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัยผู้เข้ารว่มอบรม รวมทั้งควรเพิ่มเกมและของที่ระลึก 

- ควรมีเกยีรตบัิตรให้ผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นหลักประกันที่เชื่อถือ ช่วยให้แนะนาํชาวบ้านได้
สะดวกขึ้น 

ประเด็นระยะเวลาการอบรม 
- ผู้บรรยาย วทิยากร ควรกระชับด้านเวลาไม่ให้ยืดเยื้อ  
- ควรเน้นกิจกรรมที่เปิดรับความคิดเห็นของผู้ร่วมอบรม  
- ควรขยายเวลาในการอบรม เพื่อให้ประสิทธิภาพการอบรมสูงขึ้น 

ประเด็นผู้เข้าร่วมอบรม 
- ควรเชิญบุคลากรแต่ละหน่วยงานเป็นจาํนวนคู่ เพื่อง่ายต่อการจดัห้องพักและการปรึกษา

ดําเนินงาน 
- ผู้เข้าร่วมอบรมที่ควรเชิญเพิ่มเติม คือ อปท, ผู้นําชุมชน, ผู้แทนจากวัด, อสม, เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ผู้ประกอบการ และควรมนีักเรียน นกัศึกษาเข้าร่วมอบรมจํานวนมากขึ้น 
 
 



 ๑๑ 

ประเด็นสถานที่การอบรม 
- ควรเลือกสถานที่ฝึกอบรมที่สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติมากท่ีสุด เพื่อความผ่อนคลายจาก

การอบรม 
- ควรจัดการอบรมต่างจังหวัดบ้าง ทั้งนี้ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง น้ํามนัทอดซ้ํา ที่

จังหวัดตรัง 
อื่นๆ 

- ควรติดตามผลงาน โดยให้ผู้เข้าอบรมรายงานอย่างต่อเนื่อง 
- เจ้าหนา้ที่จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรสํารวจเฝ้าระวังการใช้น้ํามันทอดซ้ํา

โดยใช้ชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ํา ร่วมกบัผู้เข้าร่วมอบรม 
 


