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บทสรุปการดําเนินงาน 

การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจรวมแสดง

ทัศนะ รวมเสนอปญหา หรือรวมคิดหาแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปน

นโยบายรัฐบาลที่มุงบริหารราชการแผนดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance ) และหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหสวนราชการมีการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเร่ิมดําเนินโครงการมีสวนรวมของประชาชน 

ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีการแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ของ อย. ทําหนาที่วิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญของ อย. ที่เหมาะสมในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม และพิจารณากําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนตัวแทน

ประชาชน และใหแตละกลุมเสนอผูแทนเพื่อแตงตั้งเปนคณะทํางานภาคประชาชน โดยคณะทํางานชุดแรก 

ประกอบดวย ผูทํางานจากทุกภาคสวน จํานวน 26 คน ทําหนาที่ในการใหขอคิดเห็นที่ใชประโยชน 

ในการดําเนินงาน เพื่อผลักดันให อย. มีการพัฒนาระบบราชการ หรือพัฒนาบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2550 คณะทํางานภาคประชาชนไดเห็นชอบจัดทําโครงการเฝาระวังและ 

ลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวมขึ้น โดยมีเครือขายสมัครเขารวมเฝาระวังและ 

ลดปญหาการโฆษณาแบบมีสวนรวม กับ อย. จํานวน 25 องคกร   

ในปงบประมาณ 2551 คณะทํางานภาคประชาชนไดดําเนินโครงการตอเนื่อง โดยให

เครือขายมีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทําผิดเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ และ/หรือประชาสัมพันธ 

ใหความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง   ซึ่งในป 2551 มีเครือขายเขารวมโครงการฯ เพิ่มข้ึน  

5 องคกร  ทําใหจํานวนองคกรเครือขายที่เขารวมโครงการฯ เพิ่มเปน 30 องคกร โดยคณะทํางานภาคประชาชน 

ไดจัดทํา ทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทึกการแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางอินเตอรเน็ต และ

ทางจดหมาย จัดทําคูมือการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ และซีดี รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อทบทวนความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย และชี้แจงแนวทางการแจงขอมูลหรือ

เบาะแสใหแกเครือขาย รวมทั้งไดดําเนินการกับเรื่องรองเรียนที่ไดรับแจงจากเครือขายเมื่อพบโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองตามกระบวนการที่กําหนดไว ตลอดจนมีการประชาสัมพันธการดําเนินงาน

โครงการฯ ผานสื่อที่ อย. และคณะทํางานภาคประชาชนมีอยู   

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ประกอบดวย

ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ กลุมผูประกอบการ 4 องคกร รวม 4 คน,  

ภาคประชาชน/NGOs 4 คน, องคกรวิชาชีพ 5 คน, ส่ือมวลชน 2 คน, ภาควิชาการ 2 คน, ภาครัฐที่เกี่ยวของ  

4 คน และจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 คน ซึ่งคณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวม 

ของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
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เห็นชอบใหกําหนดประเด็นที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และรวม

ติดตามผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2552 คือ “การพัฒนาผูบริโภคใหมีความรู และมีพฤติกรรม 

การบริโภคเพื่อสุขภาพ” โดยมีประเด็นเดนในการรณรงคเผยแพรรวมกัน คือ การใหความรู เรื่อง “อันตราย 

จากน้ํามันทอดซ้ํา”  

โครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

ประจําป 2552  มีการดําเนินกิจกรรมระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2552  โดย อย. และคณะทํางาน 

ภาคประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมไดครบถวนแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวในโครงการฯ  

นอกจากนี้ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนดําเนินการเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ตลอดจน

ผลิตสื่อเผยแพรความรูประเภทซีดีและสิ่งพิมพ รวม 6 รายการ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา 

พรอมทั้งจัดสงสื่อเผยแพรที่ผลิตใหแกคณะทํางานภาคประชาชน เพื่อใหคณะทํางานภาคประชาชนดําเนินการ

เผยแพรส่ือผานทางเครือขาย ทั้งวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต การประชุมสัมมนา และ

กิจกรรมในพื้นที่ มีการสนับสนุนชุดตรวจน้ํามันทอดซ้ําพรอมการสาธิตการใชชุดตรวจแกคณะทํางาน 

ภาคประชาชนเพื่อการทํากิจกรรม รวมถึงการประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการฯ ผานสื่อที่ อย. และ

คณะทํางานภาคประชาชนมีอยู  และดําเนินงานรวบรวมจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของคณะทํางาน 

ภาคประชาชน ประจําป 2552  

เมื่อนําผลการดําเนินการโครงการฯ มาประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค 

เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระบบหรือวิธีการจัดเก็บ

ขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่คณะทํางานภาคประชาชน รวมกันกําหนดกับ อย. 

พบวา ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมาย ตัวชี้วัด และวิธีการวัดผล ที่ต้ังไว  โดยมีองคกร

ภาคประชาชนที่เขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 รวมดําเนินกิจกรรมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑสุขภาพใหแกประชาชนทั่วไป สําหรับผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในโครงการฯ  ได

เผยแพรใหคณะทํางานภาคประชาชนรับทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซต อย. URL : 

http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml ซึ่งเว็บไซตดังกลาวจะมีขอมูลความรูเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพ  ของ อย. ตลอดจนสื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา รวบรวมไว เพื่อเครือขาย

สามารถใชประโยชนในการประชาสัมพันธขอมูลดวย   

คณะทํางานพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนไดรวมกันพิจารณาถึงปจจัยสนับสนุน อุปสรรคตอการดําเนินการ 

ตลอดจนขอเสนอแนะการดําเนินโครงการ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการดําเนินงาน พบวา  โครงการ

การมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพควรดําเนินตอเนื่อง 

และตรงเปาหมาย ซึ่งอาจจะเลือกดําเนินการรณรงคเรื่องน้ํามันทอดซ้ําตอเนื่อง หรืออาจกําหนดหัวขอ 
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การรณรงคใหม โดยการพิจารณาจากขอมูลความถี่ของประเภทผลิตภัณฑที่ถูกรองเรียนสามลําดับแรก โดย

เห็นวาควรมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังนี้  

1. จัดใหมีการประชุมปฏิบัติการ  ที่มีอภิปราย หรือเสวนา บอยครั้ง  เพื่อเปนเวทีใหนักวิชาการ

ไดใหขอมูลกับผูเขารวมงานสําหรับนําไปเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล แกประชาชน ไดอยางถูกตอง และ

ตอเนื่อง โดยตองมีการคัดเลือกผูนําของแตละกลุมเปาหมายเพื่อมารับฟงขอมูล ความรู และนําไปเผยแพรให

สมาชิกในกลุมตอไป 

2. เปดโอกาสใหเครือขายมสีวนรวมในกจิกรรมความรูทกุประเภท 

3. สนับสนนุขอมูลทางวิชาการ เพื่อใหเครือขายนาํไปเผยแพรกับประชาชนไดอยางตอเนื่อง 

และใหทนัตอสถานการณ 

และเห็นวาการดําเนินงานการมีสวนรวมควรมีตัวแทนประชาชนมากกวาปจจุบัน และ

ครอบคลุมทุกสวนของประชาชน เชน ควรเชิญชมรมนักแสดง ชมรมนักรอง ชมรมผูจัดรายการ (สมาคม

นักขาวบันเทิงแหงประเทศไทย) ชมรมแมบานตลก (สมาคมตลกแหงประเทศไทย) ทั้งนี้ใหพิจารณา 

ความเปนไปไดจากเวลา และงบประมาณที่ม ี

 สําหรับปจจยัสนับสนนุการดําเนนิการ คือ  

  1. รัฐบาลมนีโยบายใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานของสวนราชการ เพื่อให

มีการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีข้ึน 

  2. การไดรับความรวมมือจากองคกรเครือขายในการดําเนินงานตามกจิกรรมของโครงการฯ 

3. การประสานงานกับเครือขายอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดประชุมเพื่อฟนฟูความรูและ

แลกเปลี่ยนขอมูลปญหาหรืออุปสรรคของการดําเนนิงานจะชวยผลกัดนัใหการดําเนนิงานสาํเร็จมากขึ้น 

4. การไดรับสนับสนนุขอมูลความรูจากแหลงความรูตางๆ เพื่อนาํมาใชประกอบการผลิตสื่อ

สนับสนนุคณะทํางานภาคประชาชน 

ในสวนของอุปสรรคตอการดําเนนิการ คือ  

1. การนัดหมายผูแทนของสวนราชการและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของเขารวมประชุม  

ไมสามารถดาํเนินการตามเงือ่นเวลาทีก่ําหนดไวในแผนกจิกรรมภาคประชาชนซึ่งเงื่อนไขเวลาเปนตัวชี้วัด

กิจกรรม 

2. คณะทาํงานภาคประชาชนแตละทานมีภารกิจคอนขางมาก สงผลใหตองใชเวลานาน 

ในการรวบรวมความคิดเหน็ อาทิ การตอบแบบสาํรวจเพือ่ใหไดมาซึง่ขอมูลการดาํเนนิงานของภาคประชาชน 

3. ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา และสารโพลารที่ถายทอดโดยวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญยังจํากัดอยูเฉพาะกลุมผูที่เขารวมการประชุมซึ่งมีจํานวนไมมาก การเผยแพรความรูตอไป 

ยังเครือขายอืน่หรือประชาชนจึงตองใชส่ือเผยแพรที่ผลิตเปนเครื่องมือหลัก องคความรูจึงไมลึกซึง้เทากับ 

ผูที่เขารวมการประชุม 
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4. การดําเนนิของ อย. มีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ จงึไมสามารถผลติสื่อที่หลากหลาย 

สําหรับตอบสนองผูบริโภคทกุชองทาง 

5. ส่ือที่ใชสําหรับการประชาสัมพันธการดําเนนิงานตามโครงการฯ มีจาํกัด 
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 บทที่ 1 

ที่มาการดําเนินงานโครงการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยคณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวม

ของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ประจําปงบประมาณ 2552 (รายละเอียดคําสั่งฯ แตงตั้งคณะทํางาน

โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แสดงไวในภาคผนวก) ไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 โดยนําขอมูลแนวทางการดําเนินงานแบบ 

มีสวนรวมในปงบประมาณ 2551  ขอมูลผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในป 2551 และภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ ที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 มาประกอบการวิเคราะหเพื่อกําหนดประเด็นที่จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในป 2552 

จากผลการวิเคราะหเห็นควรใหคณะทํางานภาคประชาชนดําเนินงานในประเด็นพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู 

และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยวิเคราะหและสรรหาผูแทนของสวนราชการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ที่เกี่ยวของที่เหมาะสมกับประเด็นที่กําหนดเพื่อเสนอ อย. แตงตั้งเปนคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป

งบประมาณ 2552 จํานวน 21 คน ซึ่งประกอบดวย กลุมผูประกอบการ 4 องคกร รวม 4 คน, ภาคประชาชน/NGOs  

4 คน, องคกรวิชาชีพ 5 คน, ส่ือมวลชน 2 คน, ภาควิชาการ 2 คนและภาครัฐที่เกี่ยวของ 4 คน โดยมีคณะทํางานฯ 

ที่เปนบุคลากรของ อย. อีก 4 คน (รายละเอียดคําสั่งฯ แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน แสดงไวในภาคผนวก) 

นอกจากนี้ไดจัดใหมีวิธีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการพัฒนาการมี   

สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป 2552 เผยแพร

ทางเว็บไซต อย.โดยประเด็นการสอบถามความคิดเห็น คือ 

1. รายชื่อบุคคลที่ อย. จะแตงตั้งเปนคณะทํางานภาคประชาชน ประจาํป 2552 

2. ประเด็นที่ภาคประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ในการนี้ผูที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม แสดงความเห็นดวยกับรายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ

จากหนวยงาน/องคกร 21 แหง โดยเปนหนวยงาน/องคกร ที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมขางตน 

ใหเรียนเชิญเปนคณะทาํงานภาคประชาชน (รายละเอยีดแบบสอบถามโครงการแสดงไวในภาคผนวก) 

ตอมา อย. โดยคณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 

ของ อย. ไดจัดประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดย

เห็นวาการใหความรูผูบริโภคจะเปนการปองกันและลดความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมมี

คุณภาพ ทั้งยังกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย นอกจากนี้การพัฒนา
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ใหผูบริโภคมีความรูและมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ สามารถใชชองทางและกลวิธีหลากหลายตาม

ความถนัดของกลุมเครือขายของภาคประชาชนที่จะรวมดําเนินงาน (รายละเอียดกรอบแนวทางแสดงไว 

ในภาคผนวก) 
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บทที่ 2 

การกําหนดแผนงานโครงการ 
การกําหนดแผนงานโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรม 

การบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําป 2552 เกิดขึ้นหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.)        

และคณะทํางานภาคประชาชน มีฉันทามติ เห็นชอบดําเนินการโครงการดังกลาวรวมกัน  โดย อย. และ      

คณะทํางานภาคประชาชนไดรวมกันจัดทําแผนงานโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรูและ 

มีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําป 2552  ประกอบดวย วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด  

วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล วิธีการติดตามประเมินผล 

งบประมาณ และผูรับผิดชอบ ดังนี้     

 

♣  วัตถุประสงค  
  

1. เพื่อใหองคกรเครือขายภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู  
และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

2. เพื่อใหองคกรเครือขายภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกนัและลดความเสีย่ง 
ในการบริโภคผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพ/ไมปลอดภัย 

3. เพื่อใหองคกรเครือขายภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหประชาชนกระตุนใหเกิด
พฤติกรรมการเฝาระวงัผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยโดยใชความรูตรวจสอบได 

 

♣  เปาหมาย/ผลสําเร็จ 
 

องคกรเครือขายภาคประชาชนมีสวนรวมดําเนนิกิจกรรมการเผยแพรความรูเกีย่วกบั

ผลิตภัณฑสุขภาพใหแกประชาชนทัว่ไป 

 

♣  ตัวช้ีวัด  
 

จํานวนองคกรเครือขายภาคประชาชนที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 มีสวนรวม 

ดําเนนิกิจกรรมการเผยแพรความรูเกีย่วกบัผลิตภัณฑสุขภาพใหแกประชาชนทั่วไป  
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♣  วิธีการดําเนินการ  
 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวมกําหนดแผนงาน กิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยชี้แจง
ขอมูลกิจกรรมตามแผนงบประมาณ และชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงค  ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด 
วิธีการวัดผล  แกองคกรเครือขายภาคประชาชนที่เขารวมโครงการ 

2. ดําเนนิกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูเกีย่วกบัผลิตภัณฑสุขภาพใหแกประชาชนทั่วไปตาม
แผนงาน 

3. ประชาสัมพันธการดําเนินตามสื่อที่สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และสื่อ/
ชองทางที่คณะทํางานภาคประชาชนม ี

4. รวบรวม/จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพรความรูผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหแกประชาชนทัว่ไป 

5. รายงานผลการดําเนนิงาน/ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิการในป
ตอไป 
 

♣  ระยะเวลาดําเนินการ  
 
เมษายน  -  กนัยายน 2552 

1. แผนปฏิบัติการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ  
โดยเนนกิจกรรมการเผยแพรส่ือที่ผลิตเพื่อใหความรูแกประชาชนทัว่ไป ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  
ของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป 2552  
 

กิจกรรม  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค. ก.ย. 
1.สอบถาม - จํานวนเครือขาย 
                 - ชองทางการเผยแพรส่ือ 
                 - รายการสื่อเผยแพรที่ตองการ 

       

2. จัดเตรียมสือ่เผยแพรสําหรับคณะทํางาน 
    ภาคประชาชน 

       

3. สนับสนนุรายการสื่อเผยแพรแกคณะทาํงานฯ         

4. เครือขายดาํเนนิการเผยแพรส่ือ        
5. รายงานผลการดําเนินการเผยแพรส่ือ        

6. ประชาสมัพันธการดําเนนิงาน        

7. รวบรวมจัดเก็บขอมูลการดําเนนิงานของเครือขาย        
8. จัดทาํรายงานผลการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค        



  
9 

 2. แผนปฏิบัติการรณรงคเผยแพรความรูเกี่ยวกบั “น้ํามนัทอดซ้าํ” 

 

กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับเครือขาย       

   - เตรียมงาน       

   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทําแผนใหความรู 

     เกี่ยวกับน้าํมันทอดซ้ํา 

       * 

  18 มิ.ย. 

   

2. ผลิตสื่อเผยแพรความรูเกีย่วกับน้ํามันทอดซ้ํา        
3. จัดสงสื่อน้ํามันทอดซ้าํใหคณะทํางานภาคประชาชน       
4. คณะทาํงานฯ ดําเนนิกิจกรรมเผยแพรความรู       
5.ประชาสัมพนัธการดําเนนิงาน       

6.รวบรวมจัดเก็บขอมูลการดําเนนิงานของเครือขาย       

7.จัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน/ปญหา/อุปสรรค       

 

♣  วิธีการวัดผล 
 

พิจารณาจากจํานวนองคกรเครือขายภาคประชาชน ที่รวมกับ อย. ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร 

ความรูเกีย่วกบัผลิตภัณฑสุขภาพไปยังประชาชนทัว่ไป 

 

♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล 
 

จัดเก็บขอมูลการเผยแพรส่ือตามกิจกรรมโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู  

และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําป 2552 ประกอบดวย รายชื่อองคกร รายการสื่อเผยแพร  

กิจกรรมเสริมที่สนับสนุนการเผยแพร เปนตน 

 

♣  วิธีการติดตามประเมินผล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการดําเนนิงานใหคณะทํางานภาคประชาชน 

ทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และ/หรือ รายงานอยูในเว็บไซต อย. โดยดูไดที่ URL : http://www.fda. 

moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml  
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♣  งบประมาณ  
 

จัดสรรจากงบประมาณกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

โดยมอบหมายใหกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูบริหารจัดการ

รายละเอียดของงบประมาณสําหรับการดําเนนิกิจกรรม 

 

♣ ผูรับผิดชอบ  

 
 ผูรับผิดชอบหลัก กองพฒันาศักยภาพผูบริโภค อย./คณะทาํงานภาคประชาชน ประจาํป 

งบประมาณ 2552 

 หนวยงานสนับสนุน กองและกลุมผลิตภัณฑ/กลุมพัฒนาระบบบริหาร/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ/  

  กลุมกฎหมายอาหารและยา  
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บทที่ 3 
      ผลการดําเนินงานโครงการ 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมี

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําป 2552 กําหนดประเมินผลดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบกับ

ตัวชี้วัด เปาหมาย วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บขอมูล และระบบการติดตามความกาวหนา ซึ่งคณะทํางาน

ภาคประชาชนรวมกันกําหนดกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการการมสีวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมคีวามรู และ 

มีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําป 2552   มทีั้งสิน้ 6 กิจกรรม สามารถดาํเนนิกิจกรรม 

ไดแลวเสร็จตามทีก่ําหนดไว โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี ้  

 

1. การรวบรวม/จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ   
    ผลิตภัณฑสุขภาพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค และการเผยแพรความรู 
    เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา 

 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดมีการรวบรวมจัดเก็บขอมูลการดําเนินงาน

ของเครือขาย เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการดําเนินงานตอไป 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมิถุนายน – กันยายน 2552)  
1.1 ขอมูลการเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 27 รายการ 

(รายการสื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑสุขภาพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค จํานวน 27 รายการ  

แสดงไวในภาคผนวก) 

 ผลการดําเนนิงาน มีการดาํเนนิการเผยแพรระหวางเดือนมิถนุายน – กันยายน 2552  

โดยหนวยงานเครือขาย จํานวน 17 หนวยงาน รายละเอยีดดังตาราง 
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ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรสื่อความรูเกีย่วกับผลิตภณัฑสขุภาพ 

1.  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย 
 

นําขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพจากสื่อ

เผยแพรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกสมาชิกกลุม

อุตสาหกรรมอาหาร และ สมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป 

รวม 400 บริษทั กลุมเปาหมาย จาํนวน 3,000 คน  

2.  สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย - 

3.  เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ 8 สงมอบสื่อเผยแพรใหเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑ

สุขภาพชุมชน 11 จังหวัด, สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสิงหบุรี, ประชาสัมพนัธจงัหวัดสิงหบุรี (วิทยุ

ชุมชน), สํานักงานพืน้ทีก่ารศึกษาจงัหวัด และโรงเรียน

ฐานวิทยฯ (อาชีวศึกษาสิงหบุรี) รวมทัง้ไดนําเอกสาร 

ไปเผยแพรในการจัดประชุมตางๆ 

4.  สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ เผยแพรส่ือแผนพับ และซีดีใหแกสมาชิกในการประชมุ

ของสมาคมฯ 

5.  สมาคมคุมครองผูบริโภคไทย - 

6.  สมาคมอาสาสมัครสาธารณสขุ  
ปทุมธาน ี

สงสื่อเผยแพรสนับสนนุแกเครือขาย อสม. ในจงัหวัด

เพื่อเปนขอมูลดําเนนิกิจกรรมเผยแพรความรู 

7.  สมาคมสันนบิาตเทศบาล 
แหงประเทศไทย 

สงมอบสื่อเผยแพรใหกรรมาธิการบริหาร(นายกเทศมนตรี) 

เพื่อแจกจายใหเทศบาลแตละจังหวัดทัว่ประเทศไทย 

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ไดเผยแพรส่ือใหองคการตางประเทศ

ที่มาติดตอทางสมาคม เชน UN และจัดสงสื่อเผยแพร

ใหแกเทศบาลที่ประสงคขอรับส่ือเพิ่มเติม  

8.  สมาคมพัฒนาประชากร 
และชุมชน 

-  มอบส่ือใหวทิยุชุมชนที่ อ. แมเมาะ และ จ.พิษณุโลก 

เพื่อใหมกีารประชาสัมพนัธความรูผานสื่อวิทยชุุมชน 

-  เผยแพรส่ือที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  

ที่กรุงเทพฯ ใหแกประชาชนที่มาติดตอที่สมาคมฯ  

-  มอบส่ือใหแกโรงเรียนลําปรายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย 

เพื่อเผยแพรส่ือแกนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

-  มอบส่ือใหแกหนวยปฏิบัติการในเครือขาย จํานวน 10 

แหง เพื่อดําเนนิการเผยแพรตอไป 
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ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรสื่อความรูเกีย่วกับผลิตภณัฑสขุภาพ 

9.  สภาทนายความ - 

10.  แพทยสภา - 

11.  ชมรมนักกฎหมายเพื่อความ
มั่นคง 

สงขอมูลเผยแพรไปยัง 7 เครือขาย และสงขอมูลผาน

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังเครือขาย จํานวน 3,000 คร้ัง 

12.  ชมรมสาธารณสขุแหงประเทศ
ไทย จ.สมุทรปราการ 

เผยแพรส่ือใหแกเครือขายของชมรมในพืน้ที่จงัหวัด

สมุทรปราการ 

13. l สมาคมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางอาหารแหง
ประเทศไทย 

เผยแพรส่ือในงานสัมมนา และงานฝกอบรมของ

สมาคมฯ ซึ่งมสีมาชิกเขารวมกิจกรรม โดยเฉลี่ย  

50 คน/คร้ัง 

14.  สหพันธวทิยชุุมชนแหงชาติ - เผยแพรส่ือแกวิทยุชุมชน จาํนวน 50 สถานี,  

กลุมสตรีระยอง/แกลง/บานคาย, กลุมส่ือภาคตะวนัออก, 

โรงเรียนระดับมัธยม 20 แหง, โรงเรียนระดบัประถม  

15 แหง, อบต. 3 แหง, สถานที่สอนศาสนา คริสเตียน

จันทบุรี และชลบุรี, กลุม อสม. อําเภอบานคาย  

- ถายทอดผานรายการวทิย ุ5 แหง 

- เผยแพรขอมลูผานการเปน พิธกีร /วิทยากร  

- เผยแพรขอมลูผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

แกกลุมเปาหมายจาํนวน  200 คน 

15.  สมาคมเคเบลิทีวีแหงประเทศ
ไทย 

- สมาคมฯ ไดขอความรวมมอืให อย.ออกบูธ และ

เผยแพรส่ือแผนพับความรูและวีซีดีในงานสัมมนาและ

ประชุมใหญสมัยวิสามัญ ประจําป 2552 คร้ังที่ 1 วันที่ 

27 มิถุนายน 2552 อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี 

- คัดลอกสื่อซีดีเผยแพรและจัดสงไปยังสถานีขาว 

16.  
 

 

 

 

 

คณะนิเทศศาสตร  มหาวทิยาลัย
กรุงเทพ 
 
 
 
 
 

- เผยแพร สารคดีส้ันทางโทรทัศน ชุด รูกอนใช แสดง

โดยวงโปงลางสะออน ในงานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม  

- เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ อย.

ดําเนินการ(ขาวเพื่อส่ือมวลชน) ที่บอรดภายใน 

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- เผยแพรความรูส่ือโปสเตอร ที่บอรดภายใน 
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ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรสื่อความรูเกีย่วกับผลิตภณัฑสขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิเทศศาสตร  มหาวทิยาลัย
กรุงเทพ (ตอ) 

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- เผยแพรส่ือแผนพับแกนักศกึษา และประชาชนทั่วไป 

และเผยแพรส่ือแผนพับในการจัดกิจกรรม “นทิานทาํด”ี  

ของ ชมรมสรางสรรคสังคมและคุมครองผูบริโภค 

รวมทัง้เผยแพรส่ือแผนพับทกุวันพุธที่ 1 และ 4 ของ

เดือน ซึง่มีการจัดตลาดนัด  

- เผยแพรผานเว็บไซต มหาวทิยาลยักรงุเทพ ที่ URL : 

  http://buca.bu.ac.th//index.php 

- นําขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพเผยแพร 

ทางจดหมายอิเล็กทรอนกิสแก บุคลากรทัง้หมดของ

มหาวิทยาลยักรุงเทพ กวา 800 คน 

- รณรงคเผยแพรความรูใหกบัผูประกอบการรานอาหาร 

ภายในบริเวณมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- รณรงคผานสื่อวิทยชุุมชน มหาวิทยาลยักรุงเทพ FM 

107.25 และ/หรือ ทาง mms://10.212.2.16:8.80/   

17.  ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยกีารอาหาร ม.ธรรมศาสตร 

เผยแพรผานฝายประชาสัมพันธของ ม. ธรรมศาสตร 

และเผยแพรทางจดหมายอิเล็กทรอนกิสแกเครือขาย 

18.  เครือขายคุมครองผูบริโภค
สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด 

สงสื่อเผยแพรสนับสนนุแกหนวยงานตางๆ ของจังหวัด 

เพื่อใชในการดําเนนิกิจกรรมเผยแพรความรู 

19.  สํานกังานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 

- เผยแพรส่ือใหแก 200 เครือขาย ในโครงการเพิ่มศักยภาพ

ดานกฎหมายแกประชาชนจงัหวัดภูเก็ต  

- เผยแพรส่ือใหเครือขายในโครงการ  สคบ. สัญจร 

จังหวัดหนองคาย  

20.  สํานกัอนามยักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพรแกหนวยงานตางๆ ในสังกัด จาํนวน 74 แหง 

เพื่อใชในการเผยแพรใหแกประชาชนที่มารับการบริการ 

อาทิ ที่ศูนยบริการสาธารณสุข และผูที่มารับบริการที่

หนวยสาธารณสุขเคลื่อนที ่ 

- เผยแพรแกประชาชนที่มารวมกิจกรรมของสํานักอนามยั

ตามศูนยการคา 5 แหง (เซน็ทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล 
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ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรสื่อความรูเกีย่วกับผลิตภณัฑสขุภาพ 

สํานกัอนามยักรุงเทพมหานคร 
(ตอ) 

พระราม 2, เซ็นทรัลเวิรล, แฟชัน่ไอรแลนด, เจ เจ มอลล 

และศนูยการประชุมแหงชาตสิิริกิต์ิ)  

- เผยแพรแกขาราชการ ลูกจางที่มารับบริการที่ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร 1 และ 2  

21.  กรมประชาสมัพันธ เผยแพรส่ือใหแกเครือขาย จาํนวน 30 สถาน ี

 

1.2 ขอมูลการเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับน้าํมนัทอดซ้ํา  

(รายการสื่อความรูเกีย่วกับน้ํามนัทอดซ้ํา จํานวน 11 รายการ แสดงไวในภาคผนวก) 

 ผลการดําเนนิงาน อย. ไดรวบรวมขอมูลความรูและส่ือเผยแพรเกีย่วกบัน้าํมนัทอดซ้าํ 

ซึ่งเปนประโยชนตอการเผยแพรความรูเกี่ยวกบัน้าํมนัทอดซ้ํา ตลอดจนเครือขายและประชาชนสามารถนาํขอมลู

ความรูเร่ืองดังกลาวมาใชได โดยเผยแพรผาน URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml ต้ังแต

เดือนมิถุนายน 2552 นอกจากนี้ไดดําเนินการผลิตสื่อความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา จํานวน 6 รายการแลวเสร็จ

ในเดือนกรกฎาคม 2552 จึงมีการดําเนินการเผยแพรระหวางเดือนมิถนุายน – กันยายน 2552 โดยหนวยงาน

เครือขาย จํานวน 19 หนวยงาน รายละเอยีดดังตาราง 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามนัทอดซ้ํา 

1.  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย 

นําขอมูลความรูเผยแพรทางจดหมายอิเลก็ทรอนกิส 

แกสมาชิกกลุมอุตสาหกรรมอาหาร และ สมาคมผูผลิต

อาหารสาํเร็จรูป รวม 400 บริษัท กลุมเปาหมาย จาํนวน 

3,000 คน 

2.  สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย เดือนกรกฎาคม – กนัยายน เผยแพรขอมูลแผนพับที่

เว็บไซตของทางสมาคมฯ และมีการสงขอมูลเผยแพรทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังเครือขาย ประมาณ 38,000 คน 

3.  เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ 8 สงมอบสื่อเผยแพรใหเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑ

สุขภาพชุมชน 11 จังหวัด, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สิงหบุรี และประชาสัมพนัธจังหวัดสิงหบุรี (วิทยุชุมชน)

รวมทัง้ไดนําเอกสารไปเผยแพรในการจัดประชุมตางๆ 

4.  สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ เผยแพรส่ือหนงัสือ และแผนพับ ใหแกสมาชิก 

ในการประชมุของสมาคมฯ 
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ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามนัทอดซ้ํา 

5.  สมาคมคุมครองผูบริโภคไทย 
 

- เผยแพรส่ือซีดีรวบรวมสื่อทางวิทยุเกี่ยวกบัน้ํามันทอดซ้าํ 

จํานวน 3 คร้ัง กลุมเปาหมาย 300 คน 

- เผยแพรส่ือแผนพบั เร่ือง อันตรายจากน้าํมันทอดซ้าํ 

จํานวน 8 คร้ัง กลุมเปาหมาย 1,000 คน  

- เผยแพรส่ือแผนพบั เร่ือง การเลอืกซือ้น้าํมันประกอบ

อาหาร จํานวน 8 คร้ัง กลุมเปาหมาย 2,000 คน 

6.  สมาคมอาสาสมัครสาธารณสขุ  
ปทุมธาน ี
 

- เผยแพรส่ือวีซีดี องคกร(ลับ)พิทักษผูบริโภค O.R.Y.O.R  
20 คร้ัง แก 5 โรงเรียน จํานวนกลุมเปาหมาย 400 คน 
- เผยแพรส่ือวีซีดีรวบรวมสื่อทางโทรทัศนเกีย่วกับน้ํามนั 

ทอดซ้ํา  25 คร้ัง แก 2 ตลาด และ 5 โรงเรียน จาํนวน

กลุมเปาหมาย 500 คน 

- เผยแพรส่ือซดีีรวบรวมสื่อทางวทิยเุกี่ยวกบัน้ํามนั 

ทอดซ้ํา 30 คร้ัง แก 104 หมูบาน จํานวนกลุมเปาหมาย 

15,000 คน 

- เผยแพรส่ือวซีีดีจุดเปลี่ยนน้ํามนัทอดซ้ํา 5 คร้ัง แก

ผูประกอบการ จํานวน 30 คน 

- เผยแพรแผนพับ เร่ือง อันตรายจากน้าํมันทอดซ้ํา 6 คร้ัง 

ในการจัดประชุมสัมมนา จํานวนกลุมเปาหมาย 400 คน 

- เผยแพรแผนพับ เร่ือง การเลือกซื้อน้ํามันประกอบ

อาหาร 2 คร้ัง ในชุมชน และตลาดนัด จาํนวนกลุมเปาหมาย 

200 คน  

โดยมีการจัดกจิกรรมเสริมทีส่นับสนนุการเผยแพร คือ 

การสาธิตการทําอาหารโดยไมตองใชน้ํามนั การเดิน

รณรงคเร่ืองไขหวัด 2009 และแจกแผนพับ รวมทัง้ 

แจกแผนพับในตลาดนัดทุกวันพุธ และวันศุกร 

7.  สมาคมสันนบิาตเทศบาล 
แหงประเทศไทย 

- 

8.  สมาคมพัฒนาประชากร 
และชุมชน 
 

- มอบส่ือใหวทิยุชุมชนที่ อ. แมเมาะ และ จ.พิษณุโลก 

เพื่อใหมกีารประชาสัมพนัธความรูผานสื่อวิทยชุุมชน 

- เผยแพรส่ือทีส่มาคมพฒันาประชากรและชุมชน  
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ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามนัทอดซ้ํา 

สมาคมพัฒนาประชากร 
และชุมชน (ตอ) 
 
 

ที่กรุงเทพฯ ใหแกประชาชนที่มาติดตอที่สมาคมฯ  

- มอบส่ือใหแกโรงเรียนลําปรายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย  

เพื่อเผยแพรส่ือแกนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

- มอบส่ือใหแกหนวยปฏิบัติการในเครือขาย จํานวน  

16 แหง เพื่อดําเนนิการเผยแพรตอไป 

9.  สภาทนายความ เผยแพรใหแกทนายความ ทีสํ่านกังานชวยเหลอืประชาชน

ทางกฎหมาย สภาทนายความ 

10.  แพทยสภา จัดทําขอมูลเผยแพรความรูเกี่ยวกบัน้าํมนัทอดซ้ํา  

หัวขอ "เลิกเสี่ยงมะเร็งราย เลกิใชน้ํามนัทอดซ้ํา ในคอลมัน 

ทันโลกทนัเหตกุารณกับแพทยสภา หนังสอืพิมพแนวหนา 

ฉบับวนัที ่6 มถิุนายน 2552 หนา 18 

11.  ชมรมนักกฎหมายเพื่อความ
มั่นคง 

- เผยแพรวีซีดี องคกร(ลับ)พทิักษผูบริโภค O.R.Y.O.R 

จํานวน 5 คร้ัง แกประชาชน 500 คน 

- เผยแพรแผนพับ เร่ือง อันตรายจากน้าํมันทอดซ้ํา และ

แผนพับ เร่ือง การเลือกซื้อน้าํมันประกอบอาหาร 

จํานวน 15 คร้ัง แกประชาชน 1,500 คน 

ทั้งนี้มกีิจกรรมที่สนับสนนุการเผยแพร คือ จดัเวท ีถาม-ตอบ 

เร่ืองน้ํามันทอดซ้ํา จาํนวน  10  คร้ัง และสงขอมูลความรู

เร่ืองน้ํามันทอดซ้ําทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส จํานวน 

2,000 คร้ัง และผานทาง hi 5  จํานวน 1,200 คร้ัง  

12.  ชมรมสาธารณสขุแหงประเทศ
ไทย จ.สมุทรปราการ 

- เผยแพร จํานวน 300 คร้ัง แก กลุมเปาหมาย 200,000 คน 

โดยใชส่ือเผยแพรวีซีดีและซดีี 4 รายการ  

- เผยแพรส่ือแผนพับ 2 รายการ จํานวน 10 คร้ัง แก 

กลุมเปาหมาย1,000 คน  

ทั้งนี้มีกจิกรรมเสริมที่จัดเพื่อสนับสนนุการเผยแพร คือ 

จัดหารางวัลตอบปญหาและความรูผานรายการเคเบิลทวีี

และวิทย ุ2 แหง 

13.  สมาคมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางอาหารแหง
ประเทศไทย 

เผยแพรส่ือจํานวน 8 รายการ ในงานสมัมนา และงาน

ฝกอบรมของสมาคมฯ   
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ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามนัทอดซ้ํา 

14.  สหพันธวทิยชุุมชนแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพรส่ือวีซีดี องคกร(ลับ)พิทักษผูบริโภค O.R.Y.O.R 

100 คร้ัง แก 30 สถาบนั สพท. และ 20 สถานวีิทยุ 

จํานวนกลุมเปาหมาย 13,000 คน โดยมีการจัดกิจกรรม

เสริมที่สนับสนุนการเผยแพรคือ การพูดในงานบุญที่วัด/

งานศพ การแนะนาํผูคาอาหารที่ตลาดนดั และที่จัด

อาหารในงานอบรมโครงการ  

- เผยแพรส่ือซดีีรวบรวมสื่อทางวทิยเุกีย่วกบัน้าํมนัทอดซ้าํ, 

แผนพับ เร่ือง อันตรายจากน้ํามนัทอดซ้ํา และแผนพับ 

เร่ือง การเลือกซื้อน้าํมันประกอบอาหาร 100 คร้ัง แก 

40 สถาบัน สพท. 40 สถานวีิทย ุจาํนวนกลุมเปาหมาย 

22,000 คน โดยมกีารจัดกจิกรรมเสริมที่สนบัสนนุการเผยแพร 

คือ การพูดในงานบุญที่วัด/งานศพ การแนะนําผูคาอาหาร

ที่ตลาดนัด และที่จัดอาหารในงานอบรมโครงการ ทั้งนี้

ทางสหพันธฯ ไดถายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

แผนดาํเนินการเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้าํ  

ในวนัที ่18 มิถุนายน 2552 ทางวทิยชุุมชน และสมัภาษณ

ผูบริหารผานทางวทิยุชุมชน 

15.  สมาคมเคเบลิทีวีแหงประเทศ
ไทย 

- 

16.  คณะนิเทศศาสตร  มหาวทิยาลัย
กรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพรส่ือแผนพับแกนักศกึษา และประชาชนทั่วไป 
และเผยแพรส่ือแผนพับในการจัดกิจกรรม “นทิานทาํด”ี  
ของ ชมรมสรางสรรคสังคมและคุมครองผูบริโภค รวมทัง้
เผยแพรส่ือแผนพับทุกวันพุธที่ 1 และ 4 ของเดือน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมกีารจัดตลาดนัด จงึ
กําหนดเปนวนัเผยแพรความรูแกผูมาใชบริการตลาดนัด 
- เผยแพรผานเว็บไซต มหาวทิยาลยักรุงเทพ ที่ URL : 
  http://buca.bu.ac.th//index.php 
- นําขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพเผยแพร 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนกิสแก บุคลากรทัง้หมดของ
มหาวิทยาลยักรุงเทพ กวา 800 คน 
- รณรงคเผยแพรความรูใหกบัผูประกอบการรานอาหาร 
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ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามนัทอดซ้ํา 

คณะนิเทศศาสตร  มหาวทิยาลัย
กรุงเทพ (ตอ) 

ภายในบริเวณมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- รณรงคผานสื่อวิทยชุุมชน มหาวิทยาลยักรุงเทพ FM 
107.25 และ/หรือ ทาง mms://10.212.2.16:8.80/   

17.  ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยกีารอาหาร ม.ธรรมศาสตร 

นําขอมูลความรูเกี่ยวกับน้าํมันทอดซ้าํ เผยแพรทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสแกสมาชิกเครือขาย  

18.  เครือขายคุมครองผูบริโภค
สํานกังานสาธารณสขุจังหวัด 

เผยแพรแกเครือขายคุมครองผูบริโภคของสาธารณสุข

จังหวัดปทมุธาน ีประกอบดวย เครือขายสมาชิกชมรม

รานขายยาจังหวัดปทุมธานี จํานวน 430 ราน, โรงพยาบาล

ชุมชนทุกแหงภายในจงัหวัดปทุมธาน ีจํานวน 8 แหง และ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง ภายในจังหวัดปทุมธาน ี

จํานวน 7 อําเภอ  

19.  สํานกังานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 

- เผยแพรส่ือประเภทวีซีดีและซีดี 4 รายการ จาํนวน 3 คร้ัง 

แกกลุมเปาหมาย 600 คนตอคร้ัง  

- เผยแพรส่ือประเภทแผนพบั 2 รายการ จาํนวน 1 คร้ัง 

แกกลุมเปาหมาย 200 คน 

20.  สํานกัอนามยักรุงเทพมหานคร เผยแพรผานสาํนักงานเขต 50 เขต โดยเผยแพรใหแก 

ผูประกอบการรานอาหาร นกัเรียน เครือขายอาหาร

ปลอดภัย และชุมชนตางๆ  

ทั้งนี้มีกจิกรรมเสริมที่จัดเพื่อสนับสนนุการเผยแพร ไดแก 

การจัดอบรมความรูเร่ืองสุขาภิบาลอาหาร, การรณรงค

ประชาสัมพันธในกลุมเปาหมายตางๆ, กิจกรรมการมอบ

ปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และการใหความรู

ในชุมชน  

21.  กรมประชาสมัพันธ 
 
 
 
 
 
 

-  เผยแพรวีซดีี องคกร(ลับ)พิทักษผูบริโภค O.R.Y.O.R  

และวีซีดีรวบรวมสื่อทางโทรทัศนเกีย่วกับน้ํามนัทอดซ้ํา 

จํานวน 4 คร้ัง แกกลุมเปาหมาย 200 คน  

- เผยแพรซีดีรวบรวมสื่อทางวิทยเุกี่ยวกับน้าํมันทอดซ้ํา

ทางสถานวีิทยุกระจายเสียง จาํนวน 1 คร้ัง/150 คลื่น 

โดยมีกลุมเปาหมาย 100,000 คน 

- เผยแพรวีซีดีจุดเปลี่ยนน้ํามันทอดซ้าํทางสถานีวทิยุ
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ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามนัทอดซ้ํา 

กรมประชาสมัพันธ (ตอ) โทรทัศน จาํนวน 1 คร้ัง/10 สถาน ีโดยมีกลุมเปาหมาย 

100,000 คน 

- นําขอมูลจากแผนพับ เร่ือง อันตรายจากน้ํามันทอดซ้าํ 

มาจัดทาํเปนบทความผานทางสถานวีิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จํานวน 2 คร้ัง/150 คลื่น โดยมี

กลุมเปาหมาย 100,000 คน 

- นําขอมูลจากแผนพับ เร่ือง การเลือกซื้อน้ํามนัประกอบ

อาหาร มาจัดทําเปนบทความผานทางสถานี

วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย และเสียงตามสาย

ภายในองคกร จํานวน 2 คร้ัง โดยมีกลุมเปาหมาย 

100,000 คน 

 

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดาํเนนิงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดไว 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานกับเครือขายอยางตอเนื่อง การสนับสนุนสื่อจากโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูบริโภค รวม 27 รายการ ตลอดจนการสนับสนุนจาก อย. ในการจัดสรรงบประมาณผลิตสื่อความรูเกี่ยวกับ

น้ํามันทอดซ้ํา รวม 6 รายการ และสื่อที่ อย. ไดรับสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา 5 รายการ มอบใหแก

คณะทํางานภาคประชาชน ทําใหคณะทํางานฯ และเครือขายมีส่ือใหเลือกใชไดตามศักยภาพและความถนัด 

จึงทําใหเกิดความพรอมเพรียงในการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด รวมทั้งการสนับสนุนสื่อเผยแพร และ

ขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนแกคณะทํางานและเครือขายไดอยางทันทวงที ทําใหการดําเนินการเผยแพร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน  

ไมสามารถสนบัสนุนงบประมาณในการจดัสงสื่อเผยแพรของแตละหนวยงานไปยัง

เครือขายได และการที ่อย. ดําเนนิการจัดสงสื่อเผยแพรไปยังเครือขายพบวาใชเวลา และงบประมาณ

คอนขางมาก 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
ควรมีการดําเนินการตอเนื่องตามแผนงานเผยแพรที่คณะทํางานฯ เสนอไว แมจะสิน้สุด

ปงบประมาณ 2552 
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2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูเรื่องน้ํามันทอดซ้ํา 
 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาเครือขายใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับน้าํมนัทอดซ้าํ และสารโพลาร 

ที่เกิดจากน้าํมนัทอดซ้าํ รวมถึงโทษจากการใชน้ํามนัทอดซ้ํา และวธิีการตรวจหาปริมาณสารโพลารในน้าํมนั

ทอดซ้ํา รับฟงการถายทอดประสบการณจากหนวยงานหรือองคกรทีม่กีารดําเนินการรณรงคการเลิกใช และ

การกําจัดน้ํามนัทอดซ้าํเพื่อไมใหถูกนาํกลบัมาใชในระบบอาหารของคน หรืออาหารสัตว จะชวยใหเครือขาย

สามารถดาํเนนิงานเผยแพรความรูเกีย่วกบัน้ํามนัทอดซ้าํไดอยางมีศักยภาพมากขึ้น    

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2552)    
-  วนัที่ 18 มิถนุายน 2552 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ

คณะทํางานภาคประชาชนรวมกนัจัดการประชุมเชิงปฏบัิติการจัดทําแผนดําเนนิการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

น้ํามนัทอดซ้ํา ใหแกเครือขาย ณ หอง Peridot โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี  

-  ผลการดําเนนิงาน  มีผูเขารวมประชุม ทัง้สิ้น 90 คน ประกอบดวย ผูแทนเครือขาย

และคณะทํางานภาคประชาชน จาํนวน 66 คน และบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จาํนวน 

24 คน ผลการประเมินจากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 35.56 ประกอบดวย 

1. ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการอภิปราย เร่ือง ปฏิบัติการน้ํามันทอดซ้าํ (คะแนนเต็ม 4) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ความรูความสามารถของวิทยากร และเนื้อหาสาระความครบถวน 

อยูในเกณฑดีมาก สําหรับระยะเวลาที่ใช เอกสาร/โสตทศันวัสดุ ประกอบการบรรยาย ตลอดจนความพรอม

ของอุปกรณคอมพิวเตอร/โสตทัศนูปกรณ อยูในเกณฑดี 

2. ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการอภิปราย เร่ือง การดําเนินการของ อย. เกี่ยวกับน้าํมนั 

ทอดซ้ํา (คะแนนเต็ม 4) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ความรูความสามารถของวิทยากร เนื้อหาสาระความครบถวน 

ระยะเวลาที่ใช เอกสาร/โสตทัศนวสัดุ ประกอบการบรรยาย และความพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอร/

โสตทัศนูปกรณ อยูในเกณฑดี 

3. ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการจดัการ (คะแนนเต็ม 4) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ระยะเวลาที่ใช สถานที่/บรรยากาศ การติดตอประสานงานของ

เจาหนาที ่และอาหาร/เครื่องดื่ม อยูในเกณฑดี 

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดาํเนนิงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดไว 
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 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับเครือขายอยางตอเนื่อง รวมถึงการจดัประชุมเพื่อฟนฟูความรูและ

แลกเปลี่ยนขอมูลปญหาหรืออุปสรรคของการดําเนนิงานจะชวยผลกัดนัใหการดําเนนิงานสาํเร็จมากขึ้น  

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน    

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับน้ํามนัทอดซ้ํา และสารโพลารที่ถายทอดโดยวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญยังจํากัดอยูเฉพาะกลุมผูที่เขารวมการประชุมซึ่งมีจาํนวนไมมาก การเผยแพรความรูตอไปยัง

เครือขายอื่นหรือประชาชนจงึตองใชส่ือเผยแพรที่ผลิตเปนเครื่องมือหลัก องคความรูที่ไดจึงไมลึกซึ้งเทากับ 

ผูที่เขารวมการประชุม 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
-  ควรมีตัวแทนประชาชนเขารวมกิจกรรมมากกวานี ้ และครอบคลุมทุกสวนของประชาชน 

-  ควรจัดใหมกีารจัดอภิปราย หรือเสวนาบอยๆ เพื่อเปนเวทีใหนกัวิชาการ 

ไดใหขอมูลกับผูเขารวมงานสําหรับนําไปเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล แกประชาชน ไดอยางถูกตอง และตอเนื่อง 

- โครงการควรตองดําเนินตอเนื่อง และใหตรงเปาหมาย 

 

3.  การผลิตส่ือซีดีและสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา 
 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนครัง้ที่ 2/2552 วันที่ 21 พฤษภาคม 

2552 คณะทํางานภาคประชาชนไดกาํหนดประเด็นการใหความรู เร่ือง “อันตรายจากน้ํามันทอดซ้าํ” เปน

ประเด็นเดนในการรณรงคเผยแพรรวมกนั และสื่อเผยแพรของ อย. เกี่ยวกบัประเดน็ดังกลาว ไมเพียงพอ 

ที่จะสนับสนนุคณะทํางานฯ จึงเหน็สมควรใหเสนอขอรับการสนับสนุนจาก อย. สําหรับการลิตสื่อซีดีและ

ส่ิงพิมพเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกบัน้าํมนัทอดซ้ํา  

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2552)   
อย. พิจารณาอนุมัติใหดําเนนิการจัดจางผลิตสื่อสําหรับใชสนับสนนุกจิกรรมโครงการ

พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนนิงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเด็น

กิจกรรมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ “อันตรายจากน้ํามนัทอดซ้าํ” จํานวน 6 รายการ ดังนี ้

 - วีซีดี “องคกร(ลับ)พิทักษผูบริโภค O.R.Y.O.R” 

 - วีซีดีรวบรวมสื่อทางโทรทัศนเกี่ยวกับน้ํามนัทอดซ้าํ 

 - ซดีีรวบรวมสือ่ทางวทิยุเกีย่วกับน้าํมนัทอดซ้ํา 

 - วีซีดีจุดเปลี่ยนน้าํมนัทอดซ้าํ 
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 - แผนพับ เร่ือง “อันตรายจากน้ํามันทอดซ้าํ” 

 - แผนพับ เร่ือง “การเลือกซือ้น้ํามนัประกอบอาหาร” 

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดาํเนนิงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดไว 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานขอขอมูลความรูเกี่ยวกับเร่ืองน้ํามนัทอดซ้ํา จากกองผลิตภัณฑที่

ดําเนนิการอยู เพื่อนํามาใชประกอบการผลิตสื่อแผนพับ 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน    

การดําเนินของ อย. มีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ จึงไมสามารถผลิตสือ่ที่หลากหลาย 

  สําหรับตอบสนองผูบริโภคทุกชองทาง 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
เสนอใหมกีารผลิตสื่อในรูปแบบโปสเตอร โดยคณะทาํงานมีความเหน็วาสื่อในรูปแบบ

โปสเตอรจะคงทนและเขาถงึประชาชนไดมากกวาสื่อแผนพับที่ตองมอบใหแกประชาชนเปนรายบคุคล 

 

4. การประชาสัมพันธการดําเนินงาน  

 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และ อย. เหน็ควรมีการประชาสัมพนัธการดําเนินงาน 

 โครงการการมีสวนรวมพฒันาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําป 2552 

ใหประชาชนทัว่ไปรับทราบ 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2552)   
- เผยแพรการดําเนนิงานโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และ 

มีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําป 2552 ทางเว็บไซต อย. 

- ถายทอดสดการประชุมเชงิปฏิบัติการจดัทําแผนดาํเนนิการเผยแพรความรูเกีย่วกบั

น้ํามนัทอดซ้ํา ในวนัที ่18 มถิุนายน 2552 ทางวทิยุชุมชน โดยสหพันธวิทยชุุมชนแหงชาต ิ

- ผลิตขาวเพื่อส่ือมวลชน ฉบับที ่91 วนัที่ 18 มิถนุายน 2552  เร่ือง  “อย. ชี ้น้าํมนัทอดซ้ํา 

ภัยจากอาหารที่ตองชวยกนัแก จับมือเครอืขายภาคประชาชน รวมรณรงคใหความรู” เผยแพรแกส่ือมวลชน 

คณะทํางานภาคประชาชนและเครือขาย  

- กรมประชาสมัพันธ นําเสนอขาววทิยวุันที่ 18 มถิุนายน 2552 เร่ือง  “อย.  

จับมือเครือขายภาคประชาชน รวมรณรงคใหความรูภัยน้าํมันทอดซ้ํา” 
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- หนังสือพิมพไทยรัฐ (กรอบบาย) ฉบับวันที่ 20 มถิุนายน 2552 หนา 12 เสนอขาว 

เร่ือง “ใชน้ํามนัทอดซ้าํกอโรคอันตรายอื้อ” 

- นําเสนอโปสเตอรผลงานการดําเนนิโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู 

และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ในงานประชุมสัมมนา เร่ือง “การจัดการงานคุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพในภาวะวกิฤต” วันที่ 24 – 25 กนัยายน 2552 ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมริาเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดาํเนนิงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดไว 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประชาสมัพันธหากสามารถดําเนินการเผยแพรในสือ่ที่สรางการรบัรูไดสูง เชน  

ส่ือโทรทัศน จะชวยใหการดําเนนิงานโครงการฯ เปนที่รับรูในวงกวางมากขึ้น  

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
 ส่ือที่คณะทํางานภาคประชาชนและ อย. สามารถเผยแพรไดนั้นมีจาํกัด   

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
ไมมี 

 

5. การเฝาระวังโฆษณา : กิจกรรมโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณา 
    ผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม (ตอเนื่อง) 

 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชนไดดําเนินการเฝาระวงัโฆษณาตอเนื่องจากปงบประมาณ 2551 

ตามกิจกรรมโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม(ระยะที่ 2)  

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนกันยายน 2551 – 30 กันยายน 2552)  
ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2551 – 30 กันยายน 2552 ไดรับเร่ืองรองเรียนจากเครือขาย  

5 เครือขาย รวม 12 เร่ือง  แจงผานแบบบนัทกึการแจงขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางอนิเตอรเน็ต 

4 เร่ือง จดหมายอิเล็กทรอนกิส 4 เร่ือง และเปนลักษณะเอกสารรองเรยีน 4 เร่ือง ประกอบดวย อาหาร 7 เร่ือง 

เครื่องสําอาง 3  เร่ือง  เครื่องมือแพทย 1 เร่ือง อ่ืนๆ 1 เร่ือง โดยเปนเรื่องรองเรียนที่ขอรับเงินสินบน 7 เร่ือง 

ซึ่งไดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานเรียบรอยแลว  ผลการดําเนินการ พบวา ยุติเร่ืองแลว 5 เร่ือง  

และสงเรื่องใหหนวยงานภายนอกดําเนนิการ  3 เร่ือง ทีเ่หลืออยูระหวางการดําเนนิการของหนวยงานภายใน อย. 

 



  

25 

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดาํเนนิงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดไว 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกีย่วของกับการดําเนนิการเรื่องรองเรียน เชน 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบพระราชบญัญัติวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร จะชวยใหการดําเนนิการกบัส่ือโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางอนิเทอรเนต็ที่ผิด

กฎหมายมีศักยภาพมากขึ้น เปนตน 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน  

การดําเนินการกับส่ือโฆษณาทางอนิเทอรเน็ตยากแกการดําเนนิการ โดยเฉพาะเว็บ

บอรด/เว็บไซตที่มีการลงทะเบียนในตางประเทศ และในกรณีการดําเนนิการทางเว็บไซตที่ฝาฝนกฎหมาย  

ในการดําเนนิการปดเว็บไซตตองใชคําสั่งศาลตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทาํผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ซึ่งจะตองประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูดําเนนิการ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
ไมมี 

 

6. การรายงานผลการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ  

 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรวบรวมผลการติดตามความกาวหนา

ในการดําเนินงานตามโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ

สุขภาพ ประจําป 2552  นําเสนอคณะทํางานภาคประชาชน  ผานทางอีเมลของคณะทํางานภาคประชาชน 

และเว็บไซต อย. ที่ URL http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml และนําเสนอผูบริหาร อย. 

อยางสม่ําเสมอทุกเดือน สําหรับปญหา/อุปสรรค  ตลอดจนขอเสนอแนะการดําเนินการโครงการฯ นั้นได

นําเสนอตอที่ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นในการดําเนินงาน  ตลอดจน

เสนอแนะการดําเนินงานรวมกัน อยางสม่ําเสมอ และไดมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

การมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ในการประชุมคณะทํางาน

ภาคประชาชน คร้ังที่ 5/2552 วันที่ 3 กันยายน 2552 
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 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2552) 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)  และคณะทํางานภาคประชาชน  

ไดมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมี

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน คร้ังที่ 5/2552 วันที่ 3 กันยายน 

2552  ตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการฯ ในปตอไป (รายละเอียดแสดงไวในบทที่ 4)   

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดาํเนนิงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนดไว 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
ไมมี  

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

ไมมี 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
ไมมี  

 
การประเมินผลดําเนินงาน 
   

เมื่อนําผลการดําเนนิการโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรม

การบริโภคเพือ่สุขภาพ ประจําป 2552  มาประเมนิผลโดยเปรียบเทยีบกับวัตถุประสงค เปาหมาย/ผลสําเร็จ 

ตัวชี้วัด  วิธกีารวัดผล   วิธกีารดําเนนิงาน  ระยะเวลาดําเนินการ  ระบบหรือวิธีการจดัเก็บขอมูล  และวิธีการ

ติดตามประเมนิผลการดําเนนิงานที่คณะทาํงานภาคประชาชน รวมกันกําหนดกับ อย.  ผลการประเมินสรุป

ไดดังนี้   

 

♣  การบรรลุวัตถุประสงค 
 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยองคกรเครือขายภาคประชาชนเขามา 

มีสวนรวมในการพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ เพื่อใหสามารถปองกัน

และลดความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพ/ไมปลอดภัย ตลอดจนกระตุนใหประชาชนทั่วไป

เกิดพฤติกรรมการเฝาระวังผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยโดยใชความรูตรวจสอบได 
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♣  การบรรลุเปาหมาย/ผลสําเร็จ และตัวช้ีวัด  
 

จากการพิจารณาเปาหมาย/ผลสําเร็จ  และ ตัวชีว้ัด  ซึ่งกําหนดจากจาํนวนองคกรเครือขาย 

ภาคประชาชนที่เขารวมโครงการมีสวนรวมดําเนนิกิจกรรมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหแก

ประชาชนทัว่ไป นัน้ พบวาสามารถบรรลุเปาหมาย/ผลสําเร็จ ตามตัวชีว้ัดโครงการ ฯ ที่กําหนดไว โดยมีองคกร

เครือขายภาคประชาชนที่เขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 มีสวนรวมดําเนนิกจิกรรมการเผยแพรความรู

เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหแกประชาชนทัว่ไป แบงเปน  

  - เครือขายที่ดําเนินการเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน 17 หนวยงาน  

คิดเปนรอยละ 80.95 

 - เครือขายที่ดําเนนิการเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้าํมนัทอดซ้ํา จํานวน 19 หนวยงาน คิดเปน 

รอยละ 90.48 

ทั้งนี้พบวาทุกองคกรเครอืขายทีเ่ขารวมโครงการฯ มีสวนรวมดําเนนิกจิกรรมการเผยแพร

ความรูตามกิจกรรมโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ

สุขภาพ ประจําป 2552 

 

♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  
 

สามารถดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานในโครงการไดแลวเสร็จ 100 % ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

♣  การวัดผลการดําเนินงาน 
 

สามารถวัดผลการดําเนินงานไดตรงตามตวัชี้วัดที่กําหนดไว  

 

♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีการจัดเก็บขอมูลการดําเนนิการเผยแพร

ความรูตามกิจกรรมโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ

สุขภาพ ประจําป 2552 ไวในระบบสารสนเทศของกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค หลากหลายรูปแบบ  อาทิ 

เก็บในฐานขอมูลคอมพิวเตอร รวมทัง้จัดเขาแฟมเอกสารอยางเปนระบบ  นอกจากนี้ยังเผยแพรขอมูลการ

ดําเนนิงานผาน URL  http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml  ดวย  
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♣  การติดตามประเมินผล  
 

คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรวมกัน

ติดตามตรวจสอบผลการดําเนนิการใหเปนไปตามระบบที่กําหนดไว   โดย อย. ไดรวบรวมและรายงานผล 

การดําเนินงานตามกิจกรรมที่กาํหนดไวในโครงการฯ  ซึ่งดําเนินการตั้งแตเดือน พฤษภาคม – กนัยายน 2552  

ใหคณะทํางานภาคประชาชนติดตามรับทราบรวมกันผานทางเว็บไซต อย. ที่ URL : http://www.fda.moph.go.th/ 

prac/watch/pcc.shtml   ทุกเดือน 
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   บทที่ 4 
ปจจัยสนับสนุน/อุปสรรคตอการดําเนินการ 
 และขอเสนอแนะการดําเนินการปตอไป 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน ไดมีการ

รวบรวมปจจัยสนับสนนุ อุปสรรคตอการดําเนนิงานโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และ 

มีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําป 2552  ตลอดจนขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิการโครงการ 

ในปตอไป เพือ่ใหผูที่เกี่ยวของนาํไปใชประโยชนสําหรับพัฒนาแนวทางในการดําเนนิงานโครงการ ดังนี ้ 

 

♣  ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ 

 

1. รัฐบาลมนีโยบายใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานของสวนราชการ เพื่อให

มีการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีข้ึน 

  2. การไดรับความรวมมือจากองคกรเครือขายในการดําเนินงานตามกจิกรรมของโครงการฯ 

3. การประสานงานกับเครือขายอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดประชุมเพื่อฟนฟูความรูและ

แลกเปลี่ยนขอมูลปญหาหรืออุปสรรคของการดําเนนิงานจะชวยผลกัดนัใหการดําเนนิงานสาํเร็จมากขึ้น 

4. การไดรับสนับสนนุขอมลูความรูจากแหลงความรูตางๆ เพื่อนาํมาใชประกอบการผลิตสื่อ

สนับสนนุคณะทํางานภาคประชาชน 

 

♣  อุปสรรคตอการดําเนินการ 
 

1. การนัดหมายผูแทนของสวนราชการและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของเขารวมประชุม  

ไมสามารถดําเนนิการตามเงือ่นเวลาทีก่ําหนดไวในแผนกจิกรรมภาคประชาชนซึ่งเงื่อนไขเวลาเปนตัวชี้วัด

กิจกรรม 

2. คณะทาํงานภาคประชาชนแตละทานมีภารกิจคอนขางมาก สงผลใหตองใชเวลานาน 

ในการรวบรวมความคิดเหน็ อาทิ การตอบแบบสาํรวจเพือ่ใหไดมาซึง่ขอมูลการดาํเนนิงานของภาคประชาชน 

3. ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับน้าํมนัทอดซ้ํา และสารโพลารทีถ่ายทอดโดยวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญยังจํากัดอยูเฉพาะกลุมผูที่เขารวมการประชุมซึ่งมีจาํนวนไมมาก การเผยแพรความรูตอไปยัง

เครือขายอื่นหรือประชาชนจงึตองใชส่ือเผยแพรที่ผลิตเปนเครื่องมือหลัก องคความรูจึงไมลึกซึ้งเทากับ 

ผูที่เขารวมการประชุม 
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4. การดําเนนิของ อย. มีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ จงึไมสามารถผลติสื่อที่หลากหลาย 

สําหรับตอบสนองผูบริโภคทกุชองทาง 

5. ส่ือที่ใชสําหรับการประชาสัมพันธการดําเนนิงานตามโครงการฯ มีจาํกัด 

  

♣  ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป  
 

  ประเด็นการดําเนินงาน :  

โครงการการมสีวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมคีวามรู และมพีฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

ควรดําเนนิตอเนื่อง และตรงเปาหมาย ซึง่อาจจะเลือกดาํเนนิการรณรงคเร่ืองน้าํมนัทอดซ้ําตอเนื่อง หรือ 

อาจกําหนดหวัขอการรณรงคใหม โดยการพิจารณาจากขอมูลความถี่ของประเภทผลิตภัณฑที่ถกูรองเรียน 

สามลําดับแรก  

  รูปแบบการดําเนินงาน :  

1. จัดใหมีการประชุมปฏิบัติการ  ที่มีอภิปราย หรือเสวนา บอยครั้ง  เพื่อเปนเวทีให

นักวิชาการไดใหขอมูลกับผูเขารวมงานสําหรบันําไปเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล แกประชาชนไดอยางถูกตอง 

และตอเนื่อง โดยตองมีการคัดเลือกผูนําของแตละกลุมเปาหมายเพื่อมารับฟงขอมูล ความรู และนาํไปเผยแพร 

ใหสมาชกิในกลุมตอไป 

2. เปดโอกาสใหเครือขายมสีวนรวมในกจิกรรมความรูทกุประเภท 

3. สนับสนนุขอมูลทางวิชาการ เพื่อใหเครือขายนาํไปเผยแพรกับประชาชนไดอยางตอเนื่อง 

และใหทนัตอสถานการณ 

โดยการดําเนนิงานการมีสวนรวมควรมีตัวแทนประชาชนมากกวาปจจุบัน และครอบคลุม 

ทุกสวนของประชาชน เชน ควรเชิญชมรมนักแสดง ชมรมนักรอง ชมรมผูจัดรายการ (สมาคมนักขาวบนัเทงิ

แหงประเทศไทย) ชมรมแมบานตลก (สมาคมตลกแหงประเทศไทย) ทั้งนี้ใหพิจารณาความเปนไปไดจากเวลา 

และงบประมาณที่มีอยู 

ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของ อย.  

1. ดําเนินงานในลักษณะเชงิรุกมากขึ้น  โดย 

1.1 สงเสริมผูประกอบการทีรั่บผิดชอบตอสังคม ผูประกอบการที่มกีารประกอบการ 

ในลักษณะที่แสดงถึงการคุมครองผูบริโภค (ปจจุบันที ่อย. ดําเนนิการ คือ อย. Quality Award) 

1.2 ออกบูธวนัเสาร-อาทิตย ตามหางสรรพสินคาที่มีผูบริโภคจํานวนมาก เพื่อเผยแพร

ความรูผานทางโปสเตอร แจกเอกสารเผยแพร และจัดใหมีแบบสอบถามที่สอดคลองกับกิจกรรม หรือ 

ประเด็นที่คณะทํางานฯกําหนดดําเนนิการ ในป 2553  

1.3 จัดกิจกรรมรณรงคในพืน้ที ่(event) ทีอํ่าเภอเมืองของแตละจังหวดัทั่วประเทศ โดย

อาจเนนจัดทีโ่รงเรียน หรือกลุมแมบาน  
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1.4 จัดทําคูมอืการใชยา หรือเครื่องมือแพทย สําหรับเผยแพรใหประชาชนทั่วไป 
2. ในกรณีที่จะรณรงค เร่ือง น้าํมันทอดซ้ําตอเนื่อง ควรดําเนนิการดังนี ้

2.1 มีการตรวจสอบในพื้นที่ เนนการรณรงคกับผูซื้อ เพราะจะทําไดงายกวา ทั้งยังชวยให
ผูบริโภครูเทาทัน และสามารถที่จะเลือกบริโภค  

2.2 กรณีมีงบประมาณเพียงพอควรรณรงคความรูโดยนําเสนอผานสื่อมวลชน เพื่อ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปตระหนักถึงโทษและพิษภัยของน้ํามันทอดซ้ํา ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนได และสงผลใหผูประกอบการไมกลาใชน้ํามันทอดซ้ําเพราะเกรงวาจะ 
ไมสามารถขายสินคาได ทั้งนี้อาจใชวิธีสนับสนุนขอมูลความรูของ อย. ใหแกรายการเกมโชวตางๆ เพื่อ
ประหยัดงบประมาณ 

2.3 ผลักดันใหผูผลิตมีการระบุผลรายของการใชน้ํามนัทอดซ้ําที่ฉลาก 
2.4 ออกประกาศฯ เร่ือง ฉลากผลิตภัณฑน้ํามัน โดยใหกองควบคุมอาหาร อย. รวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของวิเคราะหวาควรเพิ่มเติมขอความใดในฉลากผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อย้ําเตือนผูบริโภค 
2.5 ประสานความรวมมือกับ กรมอนามัย รณรงคเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา เนื่องจากขณะนี้

กรมอนามัยไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกับสมาคมทองถิ่นและกรุงเทพมหานคร ในการดําเนินงาน
โครงการตลาดสดนาซื้อ ซึ่งจะมีตัวชี้วัดเปนเกณฑในการประเมิน จึงเห็นวาควรเพิ่มเกณฑเร่ืองการใชน้ํามัน
ทอดซ้ําเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของโครงการฯ ดังกลาว 

2.6 จัดทํา Model สําหรับรณรงคเร่ืองลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา ตามแหลงตางๆ ที่จําหนาย
อาหาร เชน รณรงคในตลาด ตลาดนัด ตลาดไท ศูนยอาหารตามหางสรรพสินคา รวมทั้งการเชิญชวน
ผูประกอบการดานอาหาร เชน  MK restaurant  และ CPF รวมสนับสนุนการลดใชน้ํามันทอดซ้ํา เพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัทฯ รวมทั้งการจัดทําปายรับรองใหกับศูนยอาหาร หรือผูประกอบการที่ลดการใช
น้ํามันทอดซ้ํา ทั้งนี้ตองมีกลไกในการดําเนินการ อาทิ กําหนดหนวยงานที่ทําหนาที่เปนผูดําเนนิการตรวจสอบ 
จํานวนครั้งที่ตองตรวจสอบซ้ํา และกรณีที่ตรวจไมผานเกณฑอยางไรที่ตองสงคืนปายรับรอง 

2.7 เชิญชวนผูประกอบการผลิตภัณฑน้ํามันปรุงประกอบอาหารทํากิจกรรมเพื่อสังคม : 
CSR [Corporate Social Responsibility] โดยประชาสัมพันธเรื่องลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา เพราะนอกจาก 
จะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีแกบริษัทฯ แลว ยังสามารถเพิ่มยอดขายดวยเนื่องจากประชาชนเปลีย่นน้าํมนับอยขึน้ 

2.8 เพิ่มมาตรการในการสุมตรวจสารโพลาร  รวมทั้งควรสนับสนุนชุดตรวจน้ํามันทอดซ้ํา
เพื่อใหผูประกอบการเฝาระวังและตรวจคาสารโพลารในน้ํามันประกอบอาหารดวยตนเอง ทั้งนี้อาจสนับสนุน
ชุดตรวจน้ํามันทอดซ้ําใหแกผูจัดการตลาดเพื่อใชในการควบคุมรานคาในตลาด 

2.9 สนับสนุนการจัดการน้ํามันทอดซ้าํในระบบ โดยผลกัดันใหนําไปผลิตเปนไบโอดีเซล 
2.10 ควรเผยแพรขอมูลความรูของ อย. ผานสื่อส่ิงพิมพรายเดือน ผสส. ของ อสม. ซึ่ง 

ส่ือดังกลาวจะกระจายไปยัง อสม. ทั่วประเทศ  
2.11 ประสานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อใหสายดวน 1556 สามารถใชบริการไดฟรี 

โดยไมเสียคาใชจาย 
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(สําเนา) 
 

คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่  23 / 2552 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

…………………………………………….. 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได 

กําหนดกรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําป 2552 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการให 

บริการ ประเดน็การมีสวนรวมของประชาชนไวโดยใหทกุหนวยงานเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ในการนี้ เพือ่ให 

การดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควร

แตงตั้งคณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนนิงานของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา โดยมีองคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้ 

1. คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ประกอบดวย 

1.1  รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาที่ไดรับมอบหมาย   ประธาน 

1.2  นกัวิชาการอาหารและยา ระดับทรงคุณวุฒ ิดานความปลอดภัย  คณะทาํงาน 

 และประสิทธิผลของผลิตภัณฑและการใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข 

1.3  นักวิชาการอาหารและยา ระดับเชี่ยวชาญ ดานพัฒนาระบบ      คณะทํางาน 

 การคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑดานสาธารณสุข 

1.4  รักษาการในตําแหนง เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ       คณะทํางาน 

 ดานพัฒนาระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑหลังออกสูตลาด  

1.5  รักษาการในตําแหนง เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ           คณะทํางาน 

 ดานพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิน่ 

1.6  ผูอํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย คณะทํางาน 

1.7  ผูอํานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย คณะทํางาน 

1.8  ผูอํานวยการกองควบคุมยา คณะทํางาน 

1.9  ผูอํานวยการกองควบคุมวตัถุเสพติด คณะทํางาน 

1.10  ผูอํานวยการกองควบคุมอาหาร คณะทํางาน 
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(สําเนา) 

 
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ที่  152 / 2552 
เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ 2552 

…………………………………………….. 
 

ดวยการจัดการบริหารราชการแผนดนิตามหลกัธรรมาภิบาล (Good governance)  และหลกัการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 ซึ่ง
มุงเนนใหสวนราชการมกีารบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน 
ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ในการนีสํ้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จึงเห็นควรแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการ ผูแทนประชาชน/NGOs 
องคกรวชิาชีพ ส่ือมวลชน ภาควิชาการ และองคกรภาครัฐที่เกีย่วของ เพือ่เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในการแสดงความคิดเหน็ และติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยมีองคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

2. คณะทํางานภาคประชาชน ประจาํปงบประมาณ 2552 ประกอบดวย 

1.1 นายอธิวัฒน สินรัชตานนัท     สมาคมคุมครองผูบริโภคไทย ประธาน 

1.2 นางเพ็ญศรี จตุนิรัติศัย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูทํางาน  

1.3 นายธาราวุฒ ิสืบเชื้อ สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย ผูทํางาน  

1.4 นายพนิิต เกตแุกว เครือขายวิสาหกิจชมุชนที่ 8  ผูทํางาน  

1.5 นายพิสุทธิ์ เลศิวิไล สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ  ผูทํางาน  

1.6 นายสมบูรณ จันทรคํา        สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข ผูทํางาน  

1.7 นายประภัสร ภูเจริญ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย 

ผูทํางาน  

1.8 นายประวีณ พยับวิภาพงศ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน ผูทํางาน  

1.9 นายเสงี่ยม บุญจันทร สภาทนายความ  ผูทํางาน  

1.10 นายสกุิจ ทัศนสุนทรวงศ แพทยสภา   ผูทํางาน  

1.11 นายสกุฤษฎิ ์กิติศรีวรพันธุ ชมรมนักกฎหมายเพื่อความมั่นคง ผูทํางาน  

1.12 นายสธุี จนัทนะสุต ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย ผูทํางาน  
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แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการ 
จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการพฒันาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนนิงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป 2552 เผยแพรทางเว็บไซต อย.โดยประเด็นการสอบถาม

ความคิดเหน็ คือ 

1. รายชื่อบุคคลที่ อย. จะแตงตั้งเปนคณะทํางานภาคประชาชน ประจาํป 2552 

2. ประเด็นที่ภาคประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

(รายละเอียดแบบสอบถามแนบทายนี้) 

ผูใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับรายชื่อบุคคลที่ อย. จะแตงตั้งเปนคณะทาํงาน

ภาคประชาชน ประจาํป 2552 ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อจากหนวยงาน/องคกร 21 แหง โดยเปน

หนวยงาน/องคกร 21 แหงทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ใหเรียนเชิญเปนคณะทํางานภาคประชาชน  นอกจากนี้มีผูแสดงความคิดเห็น

เพิม่เติมวาภาควิชาการมีจาํนวนหนวยงานนอยเกนิไป ขอใหพจิารณาเพิม่อาจารยภาควิชาการโฆษณา 2 ทาน 

หรืออาจารยทีเ่ปนกรรมการตรวจพิจารณา(Censor)/ตัวแทนของสถาบันการศึกษาภาครัฐและมหาวิทยาลัย

ราชภัฎดวย   

สําหรับประเดน็ที่ภาคประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานกับ อย. นัน้ ทุกทานแสดงความเหน็ดวย

และมีขอเสนอแนะเพิม่เติมเกี่ยวกบัการพฒันาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนนิงานของ อย.  คือ 

- ตองการใหภาคประชาชนแจงเบาะแสในการรองเรียนผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพ 

- ตองการให อย. มีการตอบสนองเมื่อประชาชนแจงเบาะแส รวมทั้งนาํขอมูลจากคณะทํางาน 

มาปฏิบัติจริงใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

- จัดกิจกรรมใหความรูแกผูบริโภคโดยการบรรยาย  สาธิต  สรางความสนใจโดยการตอบปญหา   

ชิงโชค  กระตุนการสงเสริมใหผูบริโภคเอาใจใสในการเลอืกผลิตภัณฑดีมาบริโภค 

- รวมมือกับองคกรอิสระ และองคกรเพื่อผูบริโภคเพื่อใหความรูผานเครือขาย 

 - ใชเยาวชนเปนเครือขายในการรณรงคเขาถึงกลุมเปาหมาย 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 

โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการดาํเนนิงานของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป 2552 

****************************** 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ดําเนนิงานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนนิงานของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประจาํป 2552 กําหนดประเด็น 
การมีสวนรวมในการพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ  โดยรวมมอืกับ 
ผูแทนองคกรภาครัฐที่เกีย่วของและภาคประชาสังคม  ประกอบดวย  ผูประกอบการ  ผูแทนประชาชน/NGOs  
องคกรวิชาชีพ ส่ือมวลชน  และภาควิชาการ  ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินโครงการในป 2552  เปนไปดวย 
ความเรียบรอยและเกิดประโยชน  อย. จึงใครขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามการดําเนนิโครงการ  
2 ประเด็น คือ 

1. รายชื่อบุคคลที่ อย. จะแตงตั้งเปนคณะทํางานภาคประชาชน ประจาํป 2552 
2. ประเด็นที่ภาคประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

1. ทานเหน็ดวยกับคณะทาํงานภาคประชาชนซึ่งประกอบดวยรายชื่อดานลางนี้หรือไม 

 
ผูประกอบการ (4 ทาน) 1. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย                 นางเพ็ญศรี  จตุนิรัติศัย 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 2. สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย               นายธาราวุฒิ  สืบเชื้อ 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 3. เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ 8      นายพินิต  เกตุแกว 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 4. สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ      นายพิสุทธิ์  เลิศวิไล 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 5. สมาคมคุมครองผูบริโภคไทย      นายอธิวัฒน  สินรัชตานันท 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

 6. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข      นายสมบูรณ  จันทรคํา 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   

ผูแทนประชาชน/  

NGOs (4 ทาน) 
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 7. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย                                             นายประภัสร  ภูเจริญ 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 8. สมาคมพลังผูบริโภคแหงประเทศไทย      วาที่รอยเอกภาดร  ผลาพิบูลย 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   องคกรวิชาชีพ (5 ทาน) 9. สภาทนายความ      นายเสงี่ยม  บุญจันทร 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 10.แพทยสภา      นายสุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 11.ชมรมนักกฎหมายเพื่อความมั่นคง      นายสุกฤษฎิ์  กิติศรีวรพันธุ 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 12.ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย      นายสุธี  จันทนะสุต 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 13.สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย               นางดรุณี  เอ็ดเวิรดส 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   ส่ือมวลชน (2 ทาน) 14.สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ      นายวัฒนา  บรรเทิงสุข 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 15.สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย      นายสุวสันต  ถนัดพจนามาตย 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   ภาควิชาการ (2 ทาน) 16.คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   นายเกียรติศักดิ์  วัฒนศักดิ์ 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 17.ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     นางสุมณฑา  วัฒนสินธุ 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

ผูแทนประชาชน/  

NGOs (ตอ) 
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 18. เครือขายคุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด      นางพิกุล  เสียงประเสริฐ 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 19. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค      นางสาวดาลัด  รยะสวัสดิ์ 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

   
 20. สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร      นางศรีวิมล  จึงเสถียรทรัพย 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

    
 21.กรมประชาสัมพันธ      นางชุติมา  ไตรโกมุท 

    
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย เพราะ………………………………………………….. 

 

2. ประเดน็ที่ภาคประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานกับ อย. คือ การพัฒนาใหผูบริโภคมคีวามรู 

และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

 เห็นดวย                                     

  ไมเหน็ดวย เพราะ…………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนนิงานของ อย.  

ประจําป 2552 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
ขอความกรุณาสงกลับมาทางไปรษณีย  ที่กลุมบริโภคสัมพันธ  กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2591 8472  
ภายใน 27 กุมภาพันธ 2552  

หนวยงานรัฐ 
ที่เกี่ยวของ(4 ทาน) 
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กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู  
และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

ที่มา/หลักการเหตุผล 
 คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรวมกันวิเคราะหภารกิจและยุทธศาสตรของ
หนวยงาน  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลย ี เห ็นว าการให ความรู ผู บร ิโภคจะเปน 
การปองกันและลดความเสี ่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที ่ไมมีคุณภาพ  ทั ้งยังกระตุ นใหเกิด
พฤติกรรมการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย นอกจากนี้การพัฒนาใหผูบริโภคมีความรูและ 
มีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ สามารถใชชองทางและกลวิธีหลากหลายตามความถนัดของกลุมเครือขาย
ของภาคประชาชนที่จะรวมดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ป 2551 จึงเห็นชอบ
กําหนดประเด็น ”พัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ” เปนประเด็นการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนป 2552 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤตกิรรมการบริโภคเพือ่สุขภาพ 
2. เพื่อปองกนัและลดความเสีย่งในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมมีคุณภาพ/ไมปลอดภัย 
3. เพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย 

แนวคิด/หลักการที่เกี่ยวของกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน 

เปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม ในการแสดงความคิดเหน็และคัดเลือกเนื้อหา   
รูปแบบ และวธิีการในการเผยแพรความรูสูผูบริโภค จัดทาํแผนงานเผยแพรความรูและการใชทรัพยากรรวมกนั
หรือสนับสนุนกัน 

แนวทางในการดําเนนิงาน 
1. ประชมุจัดทาํแผน โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมคีวามสอดคลองกบักรอบแนวคิด/กรอบแนวทาง 
ที่ อย. กําหนดในการดําเนนิงานเผยแพรความรูเพื่อพัฒนาผูบริโภคและสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม 
การบริโภคเพือ่สุขภาพ และรายงานผูบริหาร ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 

2. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตาม 
ความกาวหนาการดําเนินงานสม่าํเสมอ  

3. จัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารของสวนราชการและสื่อสารใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของรับทราบ 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ซึง่ระบุปจจัยสนับสนนุ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ และเผยแพรใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี (Stakeholder) 
ที่เกี่ยวของรับทราบ 
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รายการสื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค จํานวน 27 รายการ ประกอบดวย 

1. คูมือ ถามตอบ เร่ือง เมลามีน 

2. ชุดนิทรรศการฉลากโภชนาการ ขนาด ตัด 4 พิมพ 4 สี ใชกระดาษอารต 160 แกรม  

3. แผนพับ เร่ือง อาหารปลอดภัย ไดดวยฉลาก 

4. แผนพับ เร่ือง เครื่องสําอางที่ใช...ปลอดภยัจริงหรือ? 

5. แผนพับ เร่ือง ยาลดความอวน...อันตรายกวาที่คุณคิด 

6. โปสเตอร เร่ือง เครื่องสําอางที่ใช...ปลอดภยัจริงหรือ? 

7. โปสเตอร เร่ือง ยาลดความอวน...อันตรายกวาที่คุณคิด 

8. แผนพับ เร่ือง แอฟลาทอกซนิ ภัยรายใกลตัว 

9. แผนพับ เร่ือง อันตรายเครื่องสําอางผิดกฎหมาย 

10. แผนพับ เร่ือง คูมือการใชบริการ สายดวน อย. 1556   

11. หนงัสือการตูน เร่ือง ขบวนการ อย.นอย 

12. หนงัสือการตูน เร่ือง ขบวนการ อย.นอย ภาค 2 

13. หนงัสือการตูน เร่ือง ครอบครัวหรรษา ไขปญหา อย. 

14. หนงัสือการตูน เร่ือง สุขภาพแข็งแรง กับมดแดงจอมซา 

15. หนงัสือ เร่ือง คลายขอสงสัย เร่ือง นอ..มอ..นม 

16. ซีดี เร่ือง ใชยาอยางไร ปลอดภัย แนนอน 

17. ซีดี เร่ือง ฉลากโภชนาการ 

18. ซีดี เร่ือง สารคดีโทรทัศน ชดุ กวนซาหรรษา กับ อย. 

19. ซีดี เร่ือง สารคดีโทรทัศน ชดุ ชวนชื่น ชวนสุขภาพดี กบั อย. 

20. ซีดี เร่ือง สารคดีวิทย ุชุด อย. เตือนภัยสุขภาพ 

21. ซีดี เรื่อง สารคดีวิทย ุชุด กาวทันสุขภาพกับ อย. 

22. ซีดี เร่ือง สปอตวิทย ุชุด เชอรร่ีพิงค 

23. หนงัสือการตูนครอบครัวอลวน คนอลเวง 

24. หนงัสือ กินเปน ใชเปน ปลอดภัย 

25. แผนพับ หนวยเคลื่อนทีเ่พื่อความปลอดภยัดานอาหาร 

26. ดีวีดี เร่ือง หนอไมปบปรับกรด 

27. วีซีดี เร่ือง จะดําใหดูดี 
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รายการสื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา จํานวน 11 รายการ ประกอบดวย 

1. สื่อเผยแพรความรูที่ผลติ 6 รายการ 
1.1 วีซีดีองคกร(ลับ)พิทักษผูบริโภค O.R.Y.O.R 

1.2 วีซีดีรวบรวมสือ่ทางโทรทัศนเกี่ยวกับน้าํมนัทอดซ้ํา 

1.3 ซีดีรวบรวมสื่อทางวทิยุเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา 

1.4 วีซีดีจุดเปลี่ยนน้ํามนัทอดซ้ํา 

1.5 แผนพับ เร่ือง อันตรายจากน้ํามนัทอดซ้ํา 

1.6 ผนพับ เร่ือง การเลือกซื้อน้าํมันประกอบอาหาร 

2. สื่อเผยแพรความรูที ่อย. ไดรับสนับสนุนเพิ่มเติม และมอบใหคณะทํางานภาคประชาชน 5 รายการ 
2.1 หนงัสือ ปฏิวัติน้ํามนัทอดซ้ํา โดยชุดทดสอบ 

2.2 แผนพับ ใชน้าํมันทอดซ้าํอยางไรใหผูบริโภคปลอดภัย 

2.3 แผนพับ เลิกเสี่ยงมะเร็งราย เลิกใชน้ํามนัทอดซ้ํา 

2.4 หนงัสือ คูมือการดําเนนิงานอาหารปลอดภัยจากการใชน้ํามนัทอดซ้ํา 

2.5 แผนพับ โครงการรับซื้อน้าํมนัพืชใชแลวเพือ่ผลิตไบโอดีเซล 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


