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บทสรุปการดําเนินงาน 
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจรวม

แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา หรือรวมคิดหาแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ เปนนโยบายรัฐบาลที่มุงบริหารราชการแผนดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

governance ) และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหสวนราชการมีการบริหารราชการที่
เปดเผย โปรงใส  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเร่ิมดําเนินโครงการมีสวนรวมของ

ประชาชน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตมีการแตงตั้ง

คณะทํางานพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ทําหนาที่วิเคราะหภารกิจ

หลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญของ อย. ที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี     

สวนรวม และพิจารณากําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนตัวแทนประชาชน 

และใหแตละกลุมเสนอผูแทนเพื่อแตงตั้งเปนคณะทํางานภาคประชาชน ทําหนาที่ในการให

ขอคิดเห็นที่ใชประโยชนในการดําเนินงาน เพื่อผลักดันให อย. มีการพัฒนาระบบราชการ หรือ

พัฒนาบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะทํางานภาคประชาชนไดเห็นชอบจัดทํา

โครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวมขึ้น  

และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะทํางานภาคประชาชนไดดําเนินโครงการ

ตอเนื่อง โดยใหเครือขายมีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทําผิดเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ

สุขภาพ และ/หรือประชาสัมพันธใหความรูดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง   ในการ
ดําเนินงานคณะทํางานภาคประชาชนไดจัดทํา ทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทึกการแจงขอมูลการ

โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางอินเตอรเน็ต และทางจดหมาย จัดทําคูมือการตรวจสอบเฝาระวัง

โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ และซีดี รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนความรูดานการ

โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย และชี้แจงแนวทางการแจงขอมูลหรือเบาะแสใหแก

เครือขาย รวมทั้งไดดําเนินการกับเรื ่องรองเรียนที่ไดรับแจงจากเครือขายเมื่อพบโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองตามกระบวนการที่กําหนดไว  

สวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาค

ประชาชน เห็นชอบใหกําหนดประเด็นที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น และรวมติดตามผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ “การพัฒนา



 ๓ 

ผูบริโภคใหมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ” โดยมีประเด็นเดนในการรณรงค

เผยแพรรวมกัน คือ การใหความรู เร่ือง “อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา”  

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนได

สวนเสียรวมทั้งส้ิน ๒๑ คน ดังนี้ กลุมผูประกอบการจาก ๔ องคกร รวม ๔ คน, องคกร 

ภาคประชาชนจาก ๔ องคกร รวม ๔ คน, องคกรวิชาชีพจาก ๕ องคกร รวม ๕ คน, ส่ือมวลชน

จาก ๒ องคกร รวม ๒ คน, ภาควิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา ๒ แหง รวม ๒ คน, หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของจาก ๔ หนวยงาน รวม ๔ คน โดยมีทีมเลขานุการคณะทํางานเปนบุคคลากร
ของ อย. ๔ คน ในการนี้คณะทํางานพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน เห็นชอบใหกําหนด

ประเด็น “การพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ภายใต

โครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือก
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย” โดยมีประเด็นเดนในการรณรงคเผยแพรรวมกัน คือ การ

ใหความรูเร่ือง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

โครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชน มีความรูที่ถูกตอง 

เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย มีการดําเนินกิจกรรมระหวางเดือนเมษายน - 

กันยายน ๒๕๕๓  โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมไดครบถวนแลว

เสร็จตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวในโครงการฯ  นอกจากนี้ไดจัดประชมุสัมมนาเรื่อง รอบรู

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตลอดจนคณะทํางานภาคประชาชนไดดาํเนินการเผยแพรส่ือผานทางเครือขาย 

ทั้งวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี อินเทอรเน็ต และการประชุมสัมมนา และกิจกรรมในพื้นที่ รวมถึงการ

ประชาสัมพนัธการดําเนินงานโครงการฯ ผานสื่อที่ อย. และคณะทํางานภาคประชาชนมีอยู  และ

ดําเนินงานรวบรวมจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของคณะทาํงานภาคประชาชน ประจําป ๒๕๕๓ 

เมื่อนําผลการดําเนินการโครงการฯ มาประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ 

ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่คณะทํางานภาค

ประชาชน รวมกันกําหนดกับ อย. พบวา ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมาย 

ตัวชี้วัด และวิธีการวัดผล ที่ตั้งไว  โดยมีจํานวนคณะทํางานภาคประชาชนที่เขารวมโครงการ

มากกวารอยละ ๘๐ และองคกรเครือขายของคณะทํางานภาคประชาชน รวมดําเนินกิจกรรม
การเผยแพรความรู เกี ่ยวก ับผลิตภัณฑส ุขภาพใหแกประชาชนทั ่วไป  สําหรับผลการ

ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในโครงการฯ  ไดเผยแพรใหคณะทํางานภาคประชาชนรับทราบ



 ๔ 

ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซต อย. URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml 
ซึ่งเว็บไซตดังกลาวจะมีขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารรวบรวมไว เพื่อเครือขาย

สามารถใชประโยชนในการประชาสัมพันธขอมูลดวย   

คณะทํางานพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนไดรวมกันพิจารณาถึงปจจัยสนับสนุน 

อุปสรรคตอการดําเนินการ ตลอดจนขอเสนอแนะการดําเนินโครงการ เพื่อประโยชนตอ 

การพัฒนาการดําเนินงาน พบวา คณะทํางานภาคประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยาง

กวางขวางสําหรับการดําเนินการในปตอไป สามารถสรุปไดดังน้ี 

๑. เห็นควรจัดทําโครงการมอบรางวัลแกส่ือมวลชนที่สนับสนุนขอมูลการเผยแพร
ความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยดาํเนินโครงการภายใตการดําเนินงานของคณะทํางาน 

ภาคประชาชน และใหมีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูรับรางวัลที่ชัดเจน 
๒. ควรจัดประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝาระวังฯ สําหรับงานโครงการ อย.นอย  
๓. เห็นควรนําภาพนิ่ง หรือวีดีโอ การดําเนินงานของ อย. นอย ไปเผยแพร 

ในรายการประจําทางเคเบิลทีวี หรือโทรทัศนดาวเทียม ที่ทางคณะทํางานภาคประชาชนเห็นชอบ 

ใหดําเนินโครงการ รวมทั้งการขอความรวมมือสถานีเคเบิลทองถิ่นประชาสัมพันธภาพนิ่งพรอมขาว
ของ อย. นอย  

๔. ไดเสนอใหคณะทํางานภาคประชาชนควรมีผูแทนจากภาคการศึกษาระดับโรงเรียน 

 สําหรับปจจัยสนับสนุนการดําเนินการ คือ  
  ๑.  องคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนมีความหลากหลาย รวมทั้ง

สามารถแสดงความคิดเห็นอยางเสรี ทําใหมีการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่กวางขวาง

หลายมุมมอง ทั้งนี้การสรางเครือขายสนับสนุนจากทุกภาคสวนมีความจําเปน เพราะทุกคนตอง

บริโภค  
๒.  การดําเนินการ ควรใชเชิงรุก โดย ส่ือทุกรูปแบบ และ บุคคลทุกกลุม 

๓.  เกิดพันธมิตร ของ อย. เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากมีบุคคลภายนอกมารวมรับรู 

ขั้นตอนการทํางาน ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของ อย.  
๔.  การไดรับสนับสนุน ขอมูลประกอบในการพิจารณาของคณะทํางานภาค

ประชาชน รวมถึงการสงรายงานการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสซึง่สะดวกตอการดําเนินการ 

และการเผยแพร  
๕.  เอกสารเผยแพรมีความหลากหลาย ชวยใหคณะทํางานภาคประชาชนสามารถ

นําไปประยุกตใชในการเผยแพรไดดี และ อย. มีงบประมาณในการผลิตสื่อเพียงพอ สําหรับ 
สนับสนุนใหคณะทํางานนําไปดําเนินการตอ  



 ๕ 

๖.  คณะทํางานภาคประชาชนสวนใหญมีความพรอมและชองทางในการนําขาวสาร 

ขอมูลจาก อย. ไปเผยแพร 
ในสวนของอุปสรรคตอการดําเนินการ คือ  

๑.  คณะทํางานภาคประชาชนขาดความตอเนื่องในการดําเนินการดานการเผยแพร

ความรูในชวงรอยตอของปงบประมาณ  
๒.  ระยะเวลาการดําเนินการสั้นเกินไป ควรปรับโดยการวางแผนขยายเวลาการ

ทํางานเปน ๒ ปงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง และควรพิจารณาใหขอมูล 
และรายละเอียดแกผูบริโภคมากกวานี้ 

๓.  คณะทํางานภาคประชาชน สวนใหญอยูสวนกลาง ทําใหมุมมองสวนภูมิภาค 

แคบเกินไป 
๔.  ความหลากหลายของคณะทํางานภาคประชาชนสงผลตอการสื่อความหมาย 

ในบางครั้ง 

๕.  กรอบการทํางานของคณะทํางานภาคประชาชนขาดความชัดเจน สงผลใหมี

ขอมูลที่ใชในการกําหนดประเด็นสําหรับการดําเนินการมีนอย รวมทั้งขาดเปาหมายและการวาง
แผนการทํางานเชิงรุกที่ชัดเจน 

๖.  คณะทํางานภาคประชาชนมีภารกิจประจํา สงผลใหไมสามารถเขารวมประชุม 

ไดทุกครั้ง 
๗.  ประชาชนทั่วไปไมไดนําทฤษฎีไปปฏิบัติจริง เพราะยังคงจบัจายใชสอยโดย 

ไมคํานึงผลเสียดานสุขภาพ จึงเปนชองทางสรางรายไดของผูฉกฉวยโอกาส รวมทั้งยังขาดจิตสํานึก 

และความรับผิดชอบตนเองและสังคม  
๘.  การดําเนินการใหความรูเนนการเผยแพรส่ือมากกวาการฝกอบรม 
๙.  ส่ือที่ใชในการเผยแพรไมนาสนใจ และไมสงผลตอการเฝาระวังพฤติกรรม

เบ่ียงเบนหรือไม สามารถชวยใหประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัวในเรื่อง 

การเลือกซื้อ การบริโภค การเก็บรักษา และการเตรียมอาหารอยางถูกตอง 
๑๐. การดําเนินการใชกรอบเวลาและงบประมาณเปนตัวกําหนดกิจกรรม มากกวา 

มุงสูความสําเร็จในการยกระดับมาตรฐานผูบริโภค หรือผูผลิตใหมีพฤติกรรมในการบริโภค 
อาหารที่พึงประสงค 



 ๖ 

 บทที่ ๑ 

ที่มาการดําเนินงานโครงการ 
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มุงบริหารราชการแผนดินตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good governance ) และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหสวนราชการมีการบริหาร
ราชการที่เปดเผย โปรงใส โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู เรียนรู  

ทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา หรือรวมคิดหาแนวทางแกไขปญหาในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ไดเห็นชอบประเด็นที่จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามาสวนรวมดําเนินงาน คือ การ

พัฒนาผูบริโภคใหมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยวิเคราะหจากภารกิจ

หลักและยุทธศาสตรที่สําคัญของ อย. ผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะของคณะทํางาน     

ภาคประชาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีสวนรวม

ของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (รายละเอียดคําส่ังฯ แตงตั้ง

คณะทํางานพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา แสดงไวในภาคผนวก) 
คณะทํางานพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ไดวิเคราะหและสรรหาผูแทนของสวนราชการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่เกี่ยวของ เหมาะสมกับประเด็นที่กําหนดใหเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามาสวนรวม

ดําเนินงาน และเสนอ อย. แตงตั้งเปนคณะทํางานภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

จํานวน ๒๑ คน ซึ่งประกอบดวย กลุมผูประกอบการ ๔ องคกร รวม ๔ คน, องคกรภาคประชาชน
จาก ๔ องคกร รวม ๔ คน, องคกรวิชาชีพจาก ๕ องคกร รวม ๕ คน, ส่ือมวลชนจาก ๒ องคกร 

รวม ๒ คน, ภาควิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา ๒ แหง รวม ๒ คน, หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
จาก ๔ หนวยงาน รวม ๔ คน โดยมีทีมเลขานุการคณะทํางานเปนบุคคลากรของ อย. ๔ คน 

(รายละเอียดคําส่ังฯ แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน แสดงไวในภาคผนวก) 

นอกจากนี้ไดจัดใหมีวิธกีารรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและกลุมผูมสีวนได

สวนเสีย(Stakeholder) ที่เกี่ยวของกบัประเด็นที่กําหนด โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น

โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ประจําป ๒๕๕๓ เผยแพรทางเว็บไซต อย. ในการนี้ผูที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม แสดงความเห็นดวยกับกิจกรรมที่จะดําเนินการในชื่อโครงการการมีสวนรวมใน

การสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมคีวามรูที่ถูกตอง เลือกซือ้ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่

ปลอดภัย (รายละเอียดแบบสอบถามโครงการแสดงไวในภาคผนวก) 



 ๗ 

ตอมา อย. โดยคณะทํางานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของ อย. ไดจัดประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  (รายละเอียดกรอบแนวทางแสดง

ไวในภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

บทที่ ๒ 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชน

และชุมชน มีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัยเกิดขึ ้น

หลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน มี

ฉันทามติ เห็นชอบดําเนินการโครงการดังกลาวรวมกัน  โดย อย. และคณะทํางานภาค

ประชาชนไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและ

ชุมชน มีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย ประกอบดวย 
วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด  วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการวัดผล 

ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล วิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผูรับผิดชอบ ดังนี้     
 

♣  วัตถุประสงค  
  

๑. เพื่อใหองคกรเครือขายของคณะทํางานภาคประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

๒. เพื่อใหองคกรเครือขายของคณะทํางานภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน
และลดความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพ/ไมปลอดภัย 

 

♣  เปาหมาย/ผลสําเร็จ 
 

องคกรเครือขายของคณะทํางานภาคประชาชนมีสวนรวมดําเนินกิจกรรม 
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหแกประชาชนทั่วไป 

 

♣  ตัวชี้วดั  
 

จํานวนคณะทํางานภาคประชาชนที่เขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐  
และองคกรเครือขายของคณะทํางานภาคประชาชน มีสวนรวมดําเนินกิจกรรมการ เผยแพรความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหแกประชาชนทั่วไป  

 



 ๙ 

♣  ระยะเวลาดําเนินการ และวธิีการดําเนินการ  
 

เมษายน  -  กันยายน ๒๕๕๓ 
 

รายละเอียด มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ประชุมระหวางคณะทํางานของ อย.และคณะทํางานภาค 

    ประชาชน ในการกําหนด เปาหมาย วัตถุประสงค ระยะเวลา 
    ดําเนินการ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บขอมูล 

    ในประเด็นที่คณะทํางานกําหนดไว 

       

๒. ดําเนินการตามแผนงาน        

๓. ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อจัดทําระบบ 
    การติดตาม ประเมินผล หรือตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
    ตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

       

๔. จัดอบรม/สมัมนาคณะทํางาน และเครือขาย        

๕. ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อติดตามตรวจสอบ และ 
     รายงานผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 

       

๖. ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อประเมินผล 

    การดําเนินงาน 

       

 

♣  วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บขอมูล 
 

ขอมูลการรายงานผลดําเนินงานกิจกรรมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
สุขภาพของคณะทํางานภาคประชาชนตามแบบรายงาน 

 

♣  วิธีการติดตามประเมินผล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการดําเนินงานใหคณะทํางาน 

ภาคประชาชนทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และ/หรือ รายงานอยูในเว็บไซต อย. โดย 

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

 
 



 ๑๐ 

♣  งบประมาณ  
 

จัดสรรจากงบประมาณกองพฒันาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา โดยมอบหมายใหกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา เปนผูบริหารจัดการรายละเอียดของงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรม 

 

♣ ผูรับผิดชอบ  

 

 ผูรับผิดชอบหลัก กองพัฒนาศกัยภาพผูบริโภค อย./คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 หนวยงานสนับสนุน กองและกลุมผลิตภัณฑ/กลุมพัฒนาระบบบริหาร/ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กลุมกฎหมายอาหารและยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑ 

บทที่ ๓ 

      ผลการดําเนินงานโครงการ 
ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและ

ชุมชน มีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย กําหนดประเมินผล

ดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด เปาหมาย วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บขอมูล และ

ระบบการติดตามความกาวหนา ซึ่งคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนดกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  
ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและ

ชุมชน มีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย มีทั้งส้ิน ๖ กิจกรรม 

สามารถดําเนินกิจกรรมไดแลวเสร็จตามที่กําหนดไว โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี ้  

 

๑. การรวบรวม/จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพรสื่อความรู 

    เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  

 

 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดมีการรวบรวมจัดเก็บขอมูล 

การดําเนินงานของเครือขาย เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการดําเนินงานตอไป 

 ผลการดําเนินงาน  

(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๓)  
๑.๑ ขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย และส่ือความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค รายละเอียดดังตาราง 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

๑. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

- เผยแพรขอมูลเร่ืองอาหารที่ฝายเลขานุการฯ 

จัดสงใหผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส แก



 ๑๒ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

(ตอ) 
 

 

เครือขาย 

- เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย แกสมาชิกสภา

อุตสาหกรรม ณ ที่ทําการสภาฯ ศูนยการ

ประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และเผยแพรใหแก

พนักงานของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

๒. สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย - เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย แกผูสนใจ 

๓. เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ ๘ - เผยแพรขอมูลผานการประชุมสมาชิก

เครือขาย 

๔. สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ - เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 

๕. สมาคมคุมครองผูบริโภคไทย - เผยแพรความรู และส่ือแผนพับ เร่ือง

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และแผนพับ เร่ือง 

หลีกใหไกลผลิตภัณฑอาหารอันตราย ณ  

ที่ทําการสมาคม 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 

๖. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข  

ปทุมธานี 
- เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตรายแก อบต. ลาด

สวาย / ร.พ.ส.ต. ลาดสวาย / ตลาดกลาง

ลาดสวาย โดยมีกลุมเปาหมาย คือ อสม. 

กลุมคนรักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป 
รวมทั้งสนับสนุนแกเครือขาย อสม. ใน

จังหวัดเพื่อเปนขอมูลดําเนินกิจกรรม

เผยแพรความรู 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 



 ๑๓ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

๗. สมาคมสันนิบาตเทศบาล 

แหงประเทศไทย 
- 

๘. สมาคมพัฒนาประชากร 

และชุมชน 
- เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย แกผูสนใจ 

๙. สภาทนายความ - เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย ณ ชอง ๑๑,  
เอส แชเนล และโฮม แชเนล รวมถึงมีการ
เผยแพรผานวิทย ุ

๑๐. แพทยสภา - 

๑๑. ชมรมนักกฎหมายเพื่อความมั่นคง - เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 

๑๒. ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย 

เขตที่ ๑ 

- เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย แกผูสนใจ 

๑๓. สมาคมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยทีางอาหารแหง 

ประเทศไทย 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 
- เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย แกผูสนใจ 

๑๔. สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ - เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตรายแกผูสนใจ  

๑๕. สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย - เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตรายแกสมาชิกของ

สมาคมฯ 

๑๖. คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกบุคลากร    
ม.กรุงเทพ 

- เผยแพร เพลง อย. ในงานปฐมนิเทศ 

คณะนิเทศศาสตร เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มี

นักศึกษา เขารวมงานประมาณ ๒๕๐๐ คน 



 ๑๔ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

๑๗ ภาควิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารอาหาร ม.ธรรมศาสตร 
- เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย แกผูสนใจ 

๑๘. เครือขายคุมครองผูบริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- เผยแพรส่ือแผนพับ เร่ืองผลิตภัณฑอาหาร, 

การแสดงฉลากอาหาร และเครื่องสําอาง ใน
การประชุม เร่ือง การถายโอนภาระกิจการ

คุมครองผูบริโภคและการสรางเครือขาย

คุมครองผูบริโภคสูองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครสวรรค 
- เผยแพร เร่ือง สารปนเปอนในอาหาร

ใหแกนักเรียน/ครู ณ โรงเรียนประถมขยาย

โอกาส และโรงเรียนมัธยม 
- เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย ในการประชุม 

เร่ือง การถายโอนภาระกิจการคุมครอง

ผูบริโภคและการสรางเครือขายคุมครอง

ผูบริโภคสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ อปท จํานวน ๘ แหง 

๑๙. สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 

- เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย แกผูสนใจ 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 

๒๐. สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
 
 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกศูนยบริการ

สาธารณสุข๖๘ แหง และเครือขาย 

๒๑. กรมประชาสัมพันธ 
 
 
 

- เผยแพรแผนพับ เร่ือง หลีกใหไกล

ผลิตภัณฑอาหารอันตราย ในงานสัมมนา 

เร่ืองโครงการสังสรรคเครือขายดานการ

ประชาสัมพนัธและส่ือมวลชนของกรม



 ๑๕ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

กรมประชาสัมพันธ(ตอ) ประชาสัมพนัธ ณ สมุทรปราการ, นนทบุรี, 

ปทุมธานี, นครปฐม,  พระนครศรีอยุธยา,  

และกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมเปาหมาย 

คือ ส่ือวิทยุชมุชน,  เคเบิลทีวี, โทรทัศน

ดาวเทียม, วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุ-

โทรทัศน 

๑.๒ ขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

สุขภาพอื่นๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค รายละเอียดดังตาราง 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ 

๑. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

- เผยแพรขอมูลเร่ืองเครื่องสําอาง และ

เครื่องมือแพทยทีฝ่ายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกเครือขาย 

๒. สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย - เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกเครือขาย 

จํานวน ๓๕๐ เครือขาย 

๓. เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ ๘ - เผยแพรขอมูลผานการประชุม 

- เผยแพร อย. Report ใหแกเครือขาย 

จํานวน ๑๐ แหง 

๔. สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ - เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกเครือขาย 

๕. สมาคมคุมครองผูบริโภคไทย - 

๖. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข  

ปทุมธานี 
เผยแพรใหแกกลุมกํานนัผูใหญบาน, อสม.

และประชาชนทั่วไป ณ อบต. ลาดสวาย /  

ร.พ.ส.ต. ลาดสวาย / ตลาดกลางลาดสวาย 

รวมทั้งสนับสนุนแกเครือขาย อสม.  

ในจังหวัดเพื่อเปนขอมูลดําเนินกิจกรรม

เผยแพรความรู 



 ๑๖ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ 

๗. สมาคมสันนิบาตเทศบาล 

แหงประเทศไทย 
- 

๘. สมาคมพัฒนาประชากร 

และชุมชน 
- เผยแพรเอกสารตางๆ ที่สมาคมฯ และแจก

ไปตามศูนย/สาขาของสมาคมฯ จํานวน ๑๖ 

แหง และแจกตามโรงเรียน จํานวน ๒ แหง 

๙. สภาทนายความ - 

๑๐. แพทยสภา - 

๑๑. ชมรมนักกฎหมายเพื่อความมั่นคง - เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกเครือขาย 

๑๒. ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย 

เขตที่ ๑ 

- 

๑๓. สมาคมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยทีางอาหารแหง 

ประเทศไทย 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 
- เผยแพรส่ือแผนพับเรื่องอื่นๆ ในงาน

ประชุมสัมมนา 

๑๔. สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 

จํานวน ๑๕๓ เครือขาย 
- นําส่ือแผนพับเรื่องอื่นๆ ไปมอบใหสถานี

วิทยุชุมชนภาคตะวันออก ๕ สถานี, โรงเรียน

ระดับประถมศึกษา ๑๑ แหง และ โรงเรียน

มัธยมศกึษา ๙ แหง 
- นําซีดีเผยแพร ไปมอบใหกับสถานีวิทยุ

ชุมชนในเครือขายสหพันธวิทยุชุมชน ๕๐ 

สถานี และโรงเรียนในชุมชน จังหวัดระยอง 
๗ แหง 
- จัดเวทีตอบคําถามของเยาวชน ๔ ครั้ง 

และประชาชนทั่วไป ๗ ครั้ง (รวมกับ

โครงการวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และ  



 ๑๗ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ 

สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ (ตอ) อําเภอบานคาย) 

๑๕. สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย - เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกสมาชิกของ
สมาคมฯ 
- เผยแพรส่ือแผนพับที่ อย.จัดให แก

สมาชิกของสมาคมฯ 

๑๖. คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกบุคลากร ม.

กรุงเทพ 

- เผยแพร เพลง อย. ในงานปฐมนิเทศ 

คณะนิเทศศาสตร เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มี

นักศึกษา เขารวมงานประมาณ ๒๕๐๐ คน 
- เผยแพรส่ือแผนพับ หรือโปสเตอร ณ จุด

แจกเอกสารภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

ทั้ง ๒ วิทยาเขต 

๑๗ ภาควิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารอาหาร ม.ธรรมศาสตร 
- 

๑๘. เครือขายคุมครองผูบริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- 

๑๙. สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 

๒๐. สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกศูนยบริการ

สาธารณสุข ๖๘ แหง และเครือขาย 

- เผยแพรส่ือแผนพับ แกหนวยงานตางๆ 

ในสังกัด จํานวน ๗๐ แหง เพื่อใชในการ
เผยแพรใหแกประชาชนที่มารับการบริการ 

อาทิ ที่ศูนยบริการสาธารณสุข และผูที่มารับ



 ๑๘ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ 

สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

(ตอ) 

บริการที่หนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่  
- เผยแพรส่ือแผนพับแกประชาชนทีม่ารวม

กิจกรรมของสํานักอนามัย(ศูนยการคา

เซ็นทรัลพระราม ๓, และถนนสีลม)  
- เผยแพรส่ือแผนพับแกขาราชการ ลูกจางที่มา
รับบริการที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

๑ และ ๒ 

๒๑. กรมประชาสัมพันธ - 

 

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานกับเครือขายอยางตอเนื่อง โดยเผยแพรขอมูลผานจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสตลอดจนสื่อแผนพับ ซีดี และวีซีดี มอบใหแกคณะทํางานภาคประชาชน ทําให

คณะทํางานฯ และเครือขายมีส่ือใหเลือกใชไดตามศักยภาพและความถนัด จึงทําใหเกิดความ

พรอมเพรียงในการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด รวมทั้งการสนับสนุนสื่อเผยแพร และ

ขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนแกคณะทํางานและเครือขายไดอยางทันทวงที ทําใหการดําเนินการ

เผยแพรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน  
ไมสามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดสงส่ือใหแตละหนวยงานที่ประสงค 

จะเผยแพรไปยังเครือขายได  

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
ควรมีการดําเนินการตอเนื่องตามแผนงานเผยแพรที่คณะทํางานฯ เสนอไว 

แมจะสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

 

 

 



 ๑๙ 

๒. การจัดประชุมสัมมนา เรื่อง รอบรูผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 

 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาเครือขายใหมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑที่ปลอดภัย รวมถึงประเด็นการโฆษณาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารวาสามารถเชื่อถือไดหรือไม นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุมยอย เพื่อ

พิจารณา ส่ือ/ชองทาง ทีใ่ช และเนื้อหา/สาระความรู ที่จะสงเสริมใหผูบริโภคมีความรูที่ถูกตอง 
เลือกซื้อ เลือกบริโภค ผลิตภัณฑที่ปลอดภัย โดยวิเคราะหจากกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

ผูสูงอายุ บุคคลวัยทํางาน และวัยรุน  

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓)    
- วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดการประชุมสัมมนา เร่ือง รอบรูผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ใหแกเครือขาย ณ หองวีนัส  ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต  
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

- ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมประชุม ทั้งส้ิน ๙๑ คน ประกอบดวย 
ประกอบดวย ผูแทนเครือขายและคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๖๓ คน และบุคลากร

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๒๘ คน ผลการประเมินจากผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ๒๐ ราย คิดเปนรอยละ ๒๑.๙๘ ประกอบดวย 

ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอภิปราย เร่ือง รอบรูผลิตภัณฑ 
เสริมอาหาร  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ ๕๐-๖๕) เห็นวา ความรู
ความสามารถของวิทยากร  เนื้อหาสาระมีความครบถวน และระยะเวลาที่ใช อยูในเกณฑดีมาก     
ที่เหลือเห็นวา อยูในเกณฑดี สําหรับความเห็นเกี่ยวกับเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ ประกอบการบรรยาย 
เห็นวา อยูในเกณฑดี รอยละ ๖๐ มีเพียง ๓๐ % ที่เห็นวาดีมาก อยางไรกต็ามมีผูใหความเห็นวา 

ควรปรับปรุงระยะเวลาที่ใช จํานวน ๑ รายคิดเปนรอยละ ๕ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมกลุมยอย แตละกลุมมีผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน ๑๐ ราย    
๒.๑ เร่ือง “ยุทธการสื่อสารใหเขาถึง” วิทยากรโดย ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ ๕๐–๗๐) เห็นวา ความรูความสามารถของวิทยากร  



 ๒๐ 

เนื้อหาสาระมีความครบถวน และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ ประกอบการบรรยาย อยูในเกณฑดี และ
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ ๓๐ มีความเห็นวา ความรูความสามารถของวิทยากร เนื้อหาสาระ     
มีความครบถวน และระยะเวลาที่ใช อยูในเกณฑดีมาก ในการนี้ผูที่เห็นวาควรปรับปรุงระยะเวลา   

ที่ใช มีจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ 

๒.๒ เร่ือง “ส่ืออยางไรถงึไดสาร” วิทยากรโดย นายประวีณ พยับวิภาพงศ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ ๖๐–๙๐) เห็นวา ความรูความสามารถของวิทยากร  
เนื้อหาสาระมีความครบถวน ระยะเวลาที่ใช และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ ประกอบการบรรยาย  
อยูในเกณฑดี  

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ ๘๐–๙๐) เห็นวา ระยะเวลาที่ใช  

สถานที่/บรรยากาศ ความพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอรและโสตทัศนูปกรณ การติดตอ
ประสานงานของเจาหนาที่ และอาหาร/เครื่องดื่ม อยูในเกณฑดี 

 

ตอนที่ ๔ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา 

๔.๑ เปนกิจกรรมที่ดี อย.ควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ตอไป 
๔.๒ ตองการให อย. จัดสัมมนากลุมยอย ระหวางผูประกอบการ และ อย. 

เพื่อกําหนดขอตกลงขอบขายดานผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับเครือขายอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดประชุมเพื่อฟนฟู

ความรูและแลกเปลี่ยนขอมูลปญหาหรืออุปสรรคของการดําเนินงานจะชวยผลักดันใหการ

ดําเนินงานสําเร็จมากขึ้น  

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน    
  ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ถายทอดโดยวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญยังจํากัดอยูเฉพาะกลุมผูทีเ่ขารวมการประชุมซึ่งมจีํานวนไมมาก การเผยแพรความรู

ตอไปยงัเครือขายอื่นหรือประชาชนจึงตองใชส่ือเผยแพรที่ผลิตเปนเครื่องมือหลัก องคความรู 

ที่ไดจึงไมลึกซึ้งเทากับผูที่เขารวมการประชุม 



 ๒๑ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
ควรจัดใหมีการจัดอภิปราย หรือเสวนาบอยๆ เพื่อเปนเวทีใหนักวิชาการ 

ไดใหขอมูลกับผูเขารวมงานสําหรับนําไปเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล แกประชาชน ไดอยางถูกตอง 

และตอเนื่อง 
 

๓. การประชาสัมพันธการดําเนินงาน  

 

 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และ อย. เห็นควรมีการประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชน มีความรูที่ถูกตอง  

เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย ใหประชาชนทั่วไปรับทราบ 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๕๓)   
- เผยแพรการดําเนินงานโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชน

และชุมชน มีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย ทางเว็บไซต อย. 

- ผลิตขาวเพื่อส่ือมวลชน ฉบับที่ ๖๐ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓  เร่ือง  “อย. 
เปดเวทีแลกเปล่ียนทัศนะภาคธุรกิจ และจัดสมัมนาภาคประชาชนใหรอบรูผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

จุดมุงหมายเดียวกัน คอื “คุมครองความปลอดภัยผูบริโภค” เผยแพรแกส่ือมวลชน คณะทํางาน

ภาคประชาชนและเครือขาย  
- เผยแพรการดําเนินงานโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชน

และชุมชน มีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย ผานทาง อย. 

Report 

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  

สามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประชาสัมพันธหากสามารถดําเนินการเผยแพรในสื่อที่สรางการรับรูไดสูง 

เชน ส่ือโทรทัศน จะชวยใหการดําเนินงานโครงการฯ เปนที่รับรูในวงกวางมากขึ้น  

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
 ส่ือที่คณะทาํงานภาคประชาชนและ อย. สามารถเผยแพรไดนั้นมีจํากัด   



 ๒๒ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
- 
 

๔. การพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพประเด็น 
    น้ํามันทอดซ้ํา (กิจกรรมตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 

 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชนไดดําเนินการพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และ

พฤตกิรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพประเด็นน้ํามันทอดซ้ําตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๒  

 ผลการดําเนินงาน  

(มีกําหนดดําเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓)  
รายละเอียดดังตาราง 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

นํ้ามันทอดซ้ํา 

๑. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย - เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา

ใหแกบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- เผยแพรขอมูลผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
แกเครือขาย 

๒. สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย - เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ใน

การประชุมเสวนาผูบริหารบริษัทโฆษณา ณ 

บริษัท โลวเวิลดไวย จํากัด 

- เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ําที่
ฝายเลขานุการฯ จัดสงใหทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย จํานวน ๓๕๐ 

เครือขาย และเผยแพรวีซีดี เร่ือง น้ํามัน 

ทอดซ้ําทางสถานีโทรทัศนดาวเทียม       

ชองลายไทย และชองมฟูว่ีชาแนล 

๓. เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ ๘ - เผยแพรขอมูลผานการประชุมเครือขาย 



 ๒๓ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

นํ้ามันทอดซ้ํา 

๔. สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ - เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ใน

การประชุมสามัญประจําปของสมาชิกสมาคม 

ณ บริษัท โรวิไทย จํากัด โดยมีกลุมเปาหมาย 

คือ สมาชิกของสมาคมฯ เพื่อการเผยแพร

ตอไป 

- เผยแพรส่ือ เร่ืองน้ํามันทอดซ้ํา ในการ

ประชุมสามัญประจําปของสมาชิกสมาคมฯ 
ณ บริษัท โรวิไทย จํากัด 

๕. สมาคมคุมครองผูบริโภคไทย - เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกเครือขาย 

๖. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข  

ปทุมธานี 
 
 
 

- เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ใน
การประชุม เร่ืองอันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา 

ณ โรงเรียนนวตกรรม อสม. ตลาดกลาง 

ลาดสวาย โดยมีกลุมเปาหมาย คือ อสม., 

ประชาชนทั่วไป, แมคาในตลาด,กลุมรัก

สุขภาพ และในงานสัมมนา เร่ือง  อนัตราย

จากนํ้ามันทอดซ้ํา ณ ร.พ.ส.ต. ลาดสวาย / 
วัดสุวรรณาราม โดยมีกลุมเปาหมาย คือ 

กลุมเครือขายสุขภาพ / ประชาชนทั่วไป / 
กลุมกํานันผูใหญบาน รวมถึงเผยแพรเร่ือง 

อันตรายจากน้ํามันทอดซ้าํ แกนักเรียน/ครู 

ร.ร.วัดคลองชัน /ร.ร.แยมสะอาด / ร.ร.  

วัดกลางคลอง ๔ 

- เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา 
ใหแกวิทยุชุมชน ณ สถานีวิทยุชุมชน      

ลาดสวาย ตลาดลาํลูกกาพลาซา 
- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 

 



 ๒๔ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

นํ้ามันทอดซ้ํา 

๗. สมาคมสันนิบาตเทศบาล 

แหงประเทศไทย 
- 

๘. สมาคมพัฒนาประชากร 

และชุมชน 
- เผยแพรเอกสารตางๆ ที่สมาคมฯ และแจก

ไปตามศูนย/สาขาของสมาคมฯ จํานวน ๑๖ 

แหง และแจกตามโรงเรียน จํานวน ๒ แหง 
- เผยแพร อย.Report ใหแกประชาชนที่
ศูนย/สาขาของสมาคมฯ จํานวน ๑๖ แหง 

๙. สภาทนายความ - 

๑๐. แพทยสภา - 

๑๑. ชมรมนักกฎหมายเพื่อความมั่นคง - เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 

๑๒. ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย 

เขตที่ ๑ 

- 

๑๓. สมาคมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยทีางอาหารแหง 

ประเทศไทย 

- เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ใน

การประชุม ณ ม.เกษตรศาสตร โดยมี

กลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรม และเผยแพรในงานสัมมนา

นักวิชาการ 

๑๔. สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ําใน

การประชุม เร่ืองภาษาไทยภาษาถิ่น 

วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ณ อ.บานคาย  

อ.ปลวกแดง อ.พฒันานิคม และอ.เมือง  

จ.ระยอง โดยมีกลุมเปาหมาย เยาวชน ๑๕๐ 

คน และประชาชน ๘๐ คน 
- เผยแพรเร่ือง งดน้ํามนัทอดซ้ํา เพือ่

สุขภาพครอบครัวใหแกเครือขาย อสม. 

ณ  ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง 
- เผยแพรสารคดีวิทยุชุด "ขาวดวน อย. เพื่อ

สุขภาพ" ตอน อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา



 ๒๕ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

นํ้ามันทอดซ้ํา 

สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ(ตอ) ใหแกนักเรียน/ครู ณ วัดเชิงเนิน อ.เมือง จ.

ระยอง, ประชาชน ณ งานศพที่วัดหวงหิน อ.

บานคาย จ.ระยอง, หนวยงาน ณ องคการ

บริหารสวนตําบลชากบก อ.บานคาย  

จ.ระยอง, สถานีวิทยุชุมชน จ.ระยอง  
FM.๙๑.๗๕, ๙๘.๕, ๙๔.๗๕, ๑๐๔.๒๕ 

MHz       
- เผยแพรเมื่อเปนวิทยากร 

๑๕. สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย - เผยแพรสปอตโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพและ

ขาวระชาสัมพันธที่ทาง อย.แจง แกสมาชิก
ของสมาคมฯ 

๑๖. คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
 

- เผยแพรความรูเกี่ยวกับนํ้ามันทอดซ้ํา ใน

การประชุม คณะอนุกรรมการโรงอาหาร ณ 

ม.กรุงเทพ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูดําเนิน

กิจการในโรงอาหาร 

๑๗ ภาควิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารอาหาร ม.ธรรมศาสตร 
- 

๑๘. เครือขายคุมครองผูบริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- เผยแพร เร่ือง อันตรายของน้ํามันทอดซ้ํา

เผยแพรใหแกเครือขาย อสม. ณ ตลาดสด

เทศบาล ๑๑ แหง และเผยแพรใหแก
ประชาชน ณ ตลาดสด  

๑๙. สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกเครือขาย 

๒๐. สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

- เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ณ 

ศูนยบริการสาธารณสุข แกผูมารับบริการ 

และเผยแพรผานสํานักงานเขต ๕๐ เขต แก

ผูประกอบการรานอาหาร นักเรียน เครือขาย

อาหารปลอดภัย และชุมชนตางๆ ทั้งน้ีมี
กิจกรรมเสริมที่จัดเพื่อสนับสนุนการเผยแพร 



 ๒๖ 

ลําดับ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร 

ที่เปนเครือขาย 
การเผยแพรส่ือความรูเกี่ยวกับ 

นํ้ามันทอดซ้ํา 

สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร

(ตอ) 
 
 

ไดแก การจัดอบรมความรูเร่ืองสุขาภิบาล
อาหาร, การรณรงคประชาสัมพันธใน

กลุมเปาหมายตางๆ, กิจกรรมการมอบปาย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และการให

ความรูในชุมชน 

- เผยแพรขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ จัดสงให

ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกศูนยบริการ

สาธารณสุข๖๘ แหง และเครือขาย 

๒๑. กรมประชาสัมพันธ - เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา 
ในงานสัมมนา เร่ืองโครงการสังสรรค

เครือขายดานการประชาสัมพันธและ

ส่ือมวลชนของกรมประชาสัมพันธ ณ 

สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, 

นครปฐม,  พระนครศรีอยุธยา,  และ

กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมเปาหมาย คือ 

ส่ือวิทยุชุมชน,  เคเบิลทีวี, โทรทัศน

ดาวเทียม, วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุ-

โทรทัศน 

 

๕. การเฝาระวังโฆษณา : กิจกรรมโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณา 
    ผลิตภัณฑสุขภาพแบบมีสวนรวม (กิจกรรมตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชนไดดําเนินการเฝาระวังโฆษณาตอเนื่องจาก

ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ตามกิจกรรมโครงการเฝาระวังและลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ

แบบมีสวนรวม  

 ผลการดําเนินงาน  

(มีกําหนดดําเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)  



 ๒๗ 

ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ไดรับขอมูล

รองเรียน/แจงเบาะแสผลิตภัณฑจากเครือขาย จํานวน ๓๒ ครั้ง 

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  
สามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการดําเนินการเรื่อง

รองเรียน เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จะชวยใหการดําเนินการกับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ

สุขภาพทางอินเทอรเน็ตที่ผิดกฎหมายมีศักยภาพมากขึ้น เปนตน 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน  
การดําเนินการกับสื่อโฆษณาทางอินเทอรเน็ตยากแกการดําเนินการ 

โดยเฉพาะเว็บบอรด/เว็บไซตที่มกีารลงทะเบียนในตางประเทศ และในกรณีการดําเนินการทาง
เว็บไซตที่ฝาฝนกฎหมายในการดําเนินการปดเว็บไซตตองใชคาํส่ังศาลตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซึ่งจะตองประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเปนผูดําเนินการ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
- 

 

๖. การรายงานผลการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ  

 

 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรวบรวมผลการติดตาม

ความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการการมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมี

พฤตกิรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓  นําเสนอคณะทํางานภาคประชาชน  

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

prac/watch/pcc.shtml และนําเสนอผูบริหาร อย. อยางสม่ําเสมอทุกเดอืน สําหรับปญหา/

อุปสรรค  ตลอดจนขอเสนอแนะการดําเนินการโครงการฯ นั้น ไดนําเสนอตอทีป่ระชุม

คณะทํางานภาคประชาชนเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นในการดําเนินงาน  ตลอดจนเสนอแนะ 

การดําเนินงานรวมกันอยางสม่ําเสมอ  
 



 ๒๘ 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๓) 

 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๓  ตลอดจนปจจัยสนับสนุน อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

โครงการฯ ในปตอไป (รายละเอียดแสดงไวในบทที่ ๔)   

 ระยะเวลาแลวเสร็จ  

สามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การเขารวมประชุมตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการของคณะทํางานฯ ทําให

สามารถรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานเสนอแกคณะทํางานฯ ไดตอเนื่อง 

นอกจากนี้การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสระหวางคณะทํางานฯ ชวยใหสามารถรวบรวม

ขอมูลไดครบถวน  

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
- 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 
- 

 
การประเมินผลดําเนินงาน 

  เมื่อนําผลการดําเนินการโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและ

ชุมชน มีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย มาประเมินผล  

โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด  วิธีการวัดผล   วิธีการดําเนินงาน  

ระยะเวลาดําเนินการ  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล  และวิธีการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานที่คณะทํางานภาคประชาชน รวมกันกําหนดกับ อย.  ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี   
 

 

 

 



 ๒๙ 

♣  การบรรลุวัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยภาคประชาชน และองคกร

เครือขายภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการ

บริโภคเพื่อสุขภาพ เพื่อใหสามารถปองกันและลดความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑที่ไมมี

คุณภาพ/ไมปลอดภัย  
 

♣  การบรรลุเปาหมาย/ผลสําเร็จ และตัวชี้วัด  

 

จากการพิจารณาเปาหมาย/ผลสําเร็จ  และ ตัวชี้วัด  ซึ่งกําหนดจากจํานวนคณะทํางาน

ภาคประชาชนที่เขารวมโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชน มีความรู 

ที่ถูกตอง เลือกซือ้ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภยั ใหแกประชาชนทั่วไป นั้น พบวา

สามารถบรรลุเปาหมาย/ผลสําเร็จ ตามตัวชี้วัดโครงการ ฯ ที่กําหนดไว โดยมีองคกรเครือขาย      

ภาคประชาชนที่เขารวมโครงการมากกวารอยละ ๘๐ มีสวนรวมดําเนินกิจกรรมการเผยแพรความรู

เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหแกประชาชนทั่วไป โดยเครือขายที่ดําเนินการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน ๑๙ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๘ 
ทั้งนี้พบวาทุกองคกรเครือขายที่เขารวมโครงการฯ มีสวนรวมดําเนินกิจกรรม 

การเผยแพรความรูตามกิจกรรมโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชน  

มีความรู ที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย 
 

♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  

 

สามารถดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานในโครงการไดแลวเสร็จรอยละ ๑๐๐ ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

 

♣  การวัดผลการดําเนินงาน 

 

สามารถวัดผลการดําเนินงานไดตรงตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว  

 



 ๓๐ 

♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล 

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีการจัดเก็บขอมูลการดําเนินการ

เผยแพรความรูตามกิจกรรมโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชน มี

ความรูที่ถูกตอง เลือกซือ้ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย ไวในระบบสารสนเทศของ
กองพัฒนาศกัยภาพผูบริโภค หลากหลายรูปแบบ  อาทิ เก็บในฐานขอมูลคอมพิวเตอร รวมทั้ง

จัดเขาแฟมเอกสารอยางเปนระบบ  นอกจากนี้ยังเผยแพรขอมูลการดําเนินงานผาน URL :  

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

♣  การติดตามประเมินผล  

 

คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได

รวมกันติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการใหเปนไปตามระบบที่กําหนดไว   โดย อย. ได

รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการฯ  ซึ่งดําเนินการ

ตั้งแตเดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๓  ใหคณะทํางานภาคประชาชนติดตามรับทราบรวมกัน

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

 



 ๓๑ 

   บทที่ ๔ 

ปจจัยสนับสนุน/อุปสรรคตอการดําเนินการ 

 และขอเสนอแนะการดําเนินการปตอไป 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน ไดมี

การรวบรวมปจจัยสนับสนุน อุปสรรคตอการดําเนินงานโครงการการมีสวนรวมพัฒนาให

ผูบริโภคมีความรู และมีพฤตกิรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  ตลอดจน

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการโครงการในปตอไป เพือ่ใหผูที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน

สําหรับพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานโครงการ ดังน้ี  
 

♣  ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ 

 

  ๑. องคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนมีความหลากหลาย รวมทั้งสามารถ 
แสดงความคิดเห็นอยางเสรี ทําใหมีการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่กวางขวางหลายมุมมอง 
ทั้งนี้การสรางเครือขายสนับสนุนจากทุกภาคสวนมีความจําเปน เพราะทุกคนตองบริโภค  

๒. การดําเนินการ ควรใชเชิงรุก โดย ส่ือทุกรูปแบบ และ บุคคลทุกกลุม 

๓. เกิดพันธมิตร ของ อย. เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีบุคคลภายนอกมารวมรบัรู 

ขั้นตอนการทํางาน ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของ อย.  
๔. การไดรับสนับสนุน ขอมูลประกอบในการพิจารณาของคณะทํางานภาค

ประชาชน รวมถึงการสงรายงานการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสซึง่สะดวกตอการดําเนินการ 

และการเผยแพร  
๕. เอกสารเผยแพรมีความหลากหลาย ชวยใหคณะทํางานภาคประชาชนสามารถ

นําไปประยุกตใชในการเผยแพรไดดี และ อย. มีงบประมาณในการผลิตสื่อเพียงพอ สําหรับ 
สนับสนุนใหคณะทํางานนําไปดําเนินการตอ  

๖. คณะทํางานภาคประชาชนสวนใหญมีความพรอมและชองทางในการนําขาวสาร 

ขอมูลจาก อย. ไปเผยแพร 
 
 
 

 



 ๓๒ 

♣  อุปสรรคตอการดําเนินการ 

 

๑. คณะทํางานภาคประชาชนขาดความตอเนื่องในการดําเนินการดานการเผยแพร

ความรูในชวงรอยตอของปงบประมาณ  
๒. ระยะเวลาการดําเนินการสั้นเกินไป ควรปรับโดยการวางแผนขยายเวลาการ

ทํางานเปน ๒ ปงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง และควรพิจารณาใหขอมูล 
และรายละเอียดแกผูบริโภคมากกวานี้ 

๓. คณะทํางานภาคประชาชน สวนใหญอยูสวนกลาง ทําใหมุมมองสวนภูมิภาค 

แคบเกินไป 
๔. ความหลากหลายของคณะทํางานภาคประชาชนสงผลตอการสื่อความหมาย 

ในบางครั้ง 

๕. กรอบการทํางานของคณะทํางานภาคประชาชนขาดความชัดเจน สงผลใหมีขอมูล

ที่ใชในการกําหนดประเด็นสําหรับการดําเนินการมีนอย รวมทั้งขาดเปาหมายและการวางแผน 
การทํางานเชิงรุกที่ชัดเจน 

๖. คณะทํางานภาคประชาชนมีภารกิจประจํา สงผลใหไมสามารถเขารวมประชุม 

ไดทุกครั้ง 
๗. ประชาชนทั่วไปไมไดนําทฤษฎีไปปฏิบัติจริง เพราะยังคงจบัจายใชสอยโดย 

ไมคํานึงผลเสียดานสุขภาพ จึงเปนชองทางสรางรายไดของผูฉกฉวยโอกาส รวมทั้งยังขาดจิตสํานึก 

และความรับผิดชอบตนเองและสังคม  
๘. การดําเนินการใหความรูเนนการเผยแพรส่ือมากกวาการฝกอบรม 
๙. ส่ือที่ใชในการเผยแพรไมนาสนใจ และไมสงผลตอการเฝาระวังพฤติกรรม

เบ่ียงเบนหรือไม สามารถชวยใหประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัวในเรื่อง 

การเลือกซื้อ การบริโภค การเก็บรักษา และการเตรียมอาหารอยางถูกตอง 
๑๐. การดําเนินการใชกรอบเวลาและงบประมาณเปนตัวกําหนดกิจกรรม มากกวา 

มุงสูความสําเร็จในการยกระดับมาตรฐานผูบริโภค หรือผูผลิตใหมีพฤติกรรมในการบริโภค 
อาหารที่พึงประสงค 
 

 

 

 

 



 ๓๓ 

♣  ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป  

 

  คณะทํางานภาคประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางสําหรับการ

ดําเนินการในปตอไป สามารถสรุปไดดังน้ี 

๑.  เห็นควรจัดทําโครงการมอบรางวัลแกส่ือมวลชนที่สนับสนุนขอมูลการเผยแพร 
ความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยดาํเนินโครงการภายใตการดําเนินงานของคณะทํางาน 

ภาคประชาชน และใหมีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูรับรางวัลที่ชัดเจน 
๒.  ควรจัดประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝาระวังฯ สําหรับงานโครงการ อย.นอย  

              ๓.  เห็นควรนําภาพนิ่ง หรือวีดีโอ การดําเนินงานของ อย. นอย ไปเผยแพร 
ในรายการประจําทางเคเบิลทีวี หรือโทรทัศนดาวเทียม ที่ทางคณะทํางานภาคประชาชนเห็นชอบ 

ใหดําเนินโครงการ รวมทั้งการขอความรวมมือสถานีเคเบิลทองถิ่นประชาสัมพันธภาพนิ่งพรอม
ขาวของ อย. นอย  
              ๔.  ไดเสนอใหคณะทํางานภาคประชาชนควรมีผูแทนจากภาคการศึกษาระดับ

โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๕  



 ๓๖ 

 



 ๓๗ 

 



 ๓๘ 
 



 ๓๙ 

แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการ 
จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและ

ชุมชนมความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย เผยแพรทาง
เว็บไซต อย. และจัดสงแบบสอบถามใหแกผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที ่peoplenet@fda.moph.go.th และ adnet@fda.moph.go.th และทางจดหมาย 
ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ โดยกําหนดใหสงคืนแบบสอบถามภายในวันที่  
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ (รายละเอียดแบบสอบถามแนบทายนี้) 

ผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ปรากฏวา มีผูใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ทั้งส้ินจํานวน ๑๙ ราย สรุปความเห็นไดดังน้ี    

๑) เห็นดวยกับประเด็นที่ภาคประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานกับ อย. 
ใน   ปงบประมาณ ๒๕๕๓ คือ การพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อสุขภาพ ภายใตโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูที่

ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย 
๒) เสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน

ของ อย. คือ 
ควรเพิ่มเครือขายทางดานประชาสัมพันธมากขึ้น เชน ส่ือหนังสือพิมพ โทรทัศน เพื่อให

เกิดมุมมองในการกระจายความรู สงเสริมความรูใหประชาชนใหกวางขวางครอบคลุมมากที่สุด 
พัฒนาเครือขายโดยการจัดอบรม/สัมมนาคณะทํางานและเครือขาย และตองใหมีการถายทอด

ความรูสู  กลุมเปาหมายโดยตรง คือ ประชาชน ชุมชน และผูบริโภคทั่วไป โดยอาจดําเนินการ
ถึงระดับภูมิภาค เชน จัดเปน อย. สัญจร ทั้งนี้เห็นวาการกําหนดแผนและเปาหมายมีสวนสําคัญ
มาก นอกจากนี้    ควรเนนการประชาสัมพันธในเชิงรุก เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นแก

ประชาชน/ผูบริโภคในวงกวาง โดยอาจจะตองมีแหลงขาว/การรับแจงเบาะแส  
๓) ขอเสนอแนะอื่นๆ 

๓.๑) ประชาสัมพันธกฎหมายอาหารใหผูบริโภคเขาใจงายขึ้น  
๓.๒) จัดประชุมคณะทํางานฯ ทุกเดือนในชวง ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ เพื่อ 

กําหนดกรอบการทํางานใหชัดเจน และจัดประชุมทุกสองเดือนในชวง ๖ เดือนหลังของ

ปงบประมาณ เพื่อเปนการลดภาระงานที่คอนขางมากของคณะทํางานฯ  
๓.๓) เรงดําเนินงานโครงการการมีสวนรวมของประชาชนใหเร็วที่สุด เนนเรื่องวิธี 

ดําเนินการ และใหกําหนดชวงเวลาการรณรงคพรอมกันทุกองคกร เพื่อใหมีพลังหรือผลกระทบกับ
สังคม   



 ๔๐ 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
โครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชน 

มีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย 
****************************** 

ตามที่คณะทํางานภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ เห็นควรใหดําเนินโครงการ

การมีสวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพตอเนื่อง ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จึงเห็นสมควรดําเนินงาน

โครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือก

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย โดยรวมมือกับผูที่ เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ประกอบดวย  ผูประกอบการ  องคกรภาคประชาชน  องคกรวิชาชีพ สื่อมวลชน  ภาควิชาการ  

และหนวยงานภาครัฐ ในการนี้เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิด

ประโยชน  อย. จึงขอความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการดําเนินงานกับ อย. ในการพัฒนาใหผูบริโภคมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ

สุขภาพ ภายใตโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชน มีความรูที่ถูกตอง 

เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย 
โดยกิจกรรมที่จะดําเนินการตามโครงการการมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและ

ชุมชน มีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย คือ 

๑. ประชุมระหวางคณะทํางานของ อย.และคณะทํางานภาคประชาชน ในการกําหนด เปาหมาย 

วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บขอมูล และการ

ติดตามผลในประเด็นที่คณะทํางานกําหนดไว 
๒. จัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และเครือขาย 
๓. ประเมินผลการดําเนินการ/นําขอสรุปมากําหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวน
รวมในปตอไป 

 เห็นดวย                                     

  ไมเห็นดวย 
เพราะ…………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย.  
ประจําป ๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
ขอความกรุณาสงคืนที่กลุมบริโภคสัมพันธ  กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือทางโทรสารหมายเลข  

๐ ๒๕๙๑ ๘๔๗๒  ภายใน ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓   



 ๔๑ 

กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่มา/หลักการเหตุผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นชอบ

กําหนดประเด็น “การพัฒนาผูบริโภคใหมีความรู และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ” เปน
ประเด็นในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินงาน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน

ของ อย. คือ “องคกรที่เปนเลิศดานการคุมครอง และสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มี

คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน มุงสูสังคมสขุภาพด”ี และจากพันธกิจ ในการ “สงเสริม
ความรู ความเขาใจในการบริโภคผลติภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย และสมประโยชน เพื่อ
สุขภาพที่ดี” รวมทั้งจากภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ การเสริมสรางความเขมแข็ง
แกประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ถูกตอง และการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในปที่ผานมา มี
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป ๒๕๕๒ วาเห็นควรดําเนินโครงการการมี 
สวนรวมพัฒนาใหผูบริโภคมีความรูและมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ตอเน่ือง 

วัตถุประสงค   
๑. เพื่อเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งเปนตัวแทนภาคประชาชน 

เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูที่

ถูกตองเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย 

๒. เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางองคกรภาครัฐ  ผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ซึ่งเปนตัวแทนประชาชน ในการสรางชองทางการทํางานแบบมีสวนรวม 

๓. เพื่อสรางกลไกในการรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชน สามารถติดตาม 
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได 

๔. เพื่อพัฒนาประสทิธภิาพการปฏบัิติงานของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แนวคิด/หลักการที่เกี่ยวของกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
เห็นควรกําหนดระดับการมีสวนรวมของประชาชนไมต่ํากวา ระดับการรวมมือ โดย 

เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ  ใหเขามามีสวนรวม 

ในกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ  ในรูปแบบของคณะทาํงานภาคประชาชน รวมถึงการ 

ใหมีสวนรวมในฐานะภาคีในการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานฯ 



 ๔๒ 

แนวทาง/กลยุทธในการดําเนินงาน  
๑. พิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๒. จัดใหมีคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบดวยผูแทนของ
สวนราชการและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด 

๓. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบัิติการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยความรวมมอืระหวางคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน 

๔. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ โดยมกีารติดตามความกาวหนา 
ของการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ และจัดทํา 
รายงานสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินการเสนอตอผูบริหารของ อย. และส่ือสารให

ประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของรับทราบ 
๕. จดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ระบุปจจัย 

สนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ และเผยแพรใหประชาชนและกลุมผูมสีวนได 
สวนเสีย(Stakeholder) ที่เกี่ยวของรับทราบ 

๖. จัดทําแนวทาง และขอเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชน 

เขามามีสวนรวมในปตอไปเสนอขอความเห็นชอบตอผูบริหารของ อย.  

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
เกิดความรวมมือกันระหวางองคกรภาครัฐ  ผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งเปน

ตัวแทนประชาชน ในการสรางชองทางการทํางานแบบมีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนและ
ชุมชนมีความรูที่ถูกตอง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย 

 


