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บทสรุปการดําเนินงาน 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือร่วมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่มุ่งบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance ) เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารราชการที่ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เริ่มดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะทํางาน
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ทําหน้าที่วิเคราะห์ภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของ อย. ที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
พิจารณากําหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทนประชาชน และให้แต่ละกลุ่ม
เสนอผู้แทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทํางานภาคประชาชน ทําหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ในการดําเนินงาน เพื่อผลักดันให้ อย. มีการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา
บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการดําเนินโครงการฯ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ คณะทํางานภาคประชาชนได้เห็นชอบในการจัดทํา
โครงการเฝ้าระวังและลดปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วมข้ึน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ คณะทํางานภาคประชาชนได้ดําเนินโครงการต่อเนื่อง 
โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทําผิดเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง   ในการดําเนินงานคณะทํางาน
ภาคประชาชนได้จัดทําแบบทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทึกการแจ้งข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางอินเตอร์เน็ต และทางจดหมาย จัดทําคู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และซีดี รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย และชี้แจงแนวทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้แก่เครือข่าย รวมทั้งได้ดําเนินการกับ
เรื ่องร ้องเร ียนที ่ได ้ร ับแจ้งจากเครือข่ายเมื ่อพบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องตาม
กระบวนการที่กําหนดไว้  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน เห็นชอบ
ให้กําหนดประเด็นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วม
ติดตามผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ คือ “การพัฒนาผู้บริโภคให้มีความรู้ และมี
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ” โดยมีประเด็นเด่นในการรณรงค์เผยแพร่ร่วมกัน คือ การให้ความรู้ 
เรื่อง “อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา”  
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ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
เห็นชอบให้กําหนดประเด็นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมติดตามผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ คือ “การพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ 
และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีความรู้ที่ถูกต้อง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย” โดยมีประเด็นใน
การรณรงค์เผยแพร่ร่วมกัน คือ การให้ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรวมทั้งสิ้น ๒๔ คน จาก ๒๔ หน่วยงาน/องค์กร ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการจาก ๔ องค์กร, องค์กร
ภาคประชาชนจาก ๕ องค์กร, องค์กรวิชาชีพจาก ๖ องค์กร, ส่ือมวลชนจาก ๒ องค์กร, ภาควชิาการ
จากสถาบันอุดมศึกษา ๒ แห่ง, หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาก ๕ หน่วยงาน โดยมีเลขานุการ
คณะทํางานเป็นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๔ คน ในการนี้คณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาค
ประชาชน เห็นชอบให้กําหนดประเด็น “ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้อย่างปลอดภัยและสมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี ภายใต้โครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้อง” โดยมีโครงการย่อย คือ โครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวัง
โฆษณา 

โครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้อง 
มีการดําเนินกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔  โดย อย. และคณะทํางานภาค
ประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ในโครงการฯ  
ตลอดจนคณะทํางานภาคประชาชนได้ดําเนินการเผยแพร่ส่ือแก่เครือข่าย ผ่านช่องทางวิทยุชุมชน 
เคเบิลทีวี อินเทอร์เน็ต การจัดประชุมสัมมนา และการทํากิจกรรมในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานโครงการฯ ผ่านสื่อที่ อย. และคณะทํางานภาคประชาชนมีอยู่  และดําเนินการรวบรวม
จัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

เมื่อนําผลการดําเนินการโครงการฯ มาประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระบบหรือวิธีการ
จัดเก็บข้อมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่คณะทํางานภาคประชาชน ร่วมกัน
กําหนด พบว่า ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย ตัวชี้วัด และวิธีการวัดผลที่ต้ังไว้ 
โดยมีจํานวนคณะทํางานภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๘๐ และองค์กร
เครือข่ายของคณะทํางานภาคประชาชน ร่วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป สําหรับผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในโครงการฯ 
ได้เผยแพร่ให้คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และเว็บไซต์ อย. URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml  
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คณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยสนับสนุน/ 
อุปสรรคต่อการดําเนินการ ตลอดจนข้อเสนอแนะการดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้องและโครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาการดําเนินงาน พบว่า คณะทํางานภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. พัฒนาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา คือ ชุมชนดีอินทร์
พัฒนา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างเป็นชุมชนต้นแบบ สําหรับเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนอื่น 
ถ่ายทําวิดีโอเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งควรมกีารเผยแพรท่างสื่อมวลชน นอกจากนีค้วรดําเนินการต่อเนื่อง
ในประเด็นการสนับสนุน ข้อมูลความรู้ และต้องติดตามประเมินผล เพื่อศึกษาแนวทางการขยาย
ขอบเขตการดําเนินกิจกรรมต่อไป 

๒. เสนอให้คาํส่ังแต่งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ระบุชื่อหน่วยงาน หรือองค์กร
แทนการระบุชื่อบุคคล และให้หน่วยงานเสนอรายชื่อผู้แทน ผู้แทนสํารองจากหน่วยงาน หรือองค์กรนั้นๆ 

๓. เสนอให้มผู้ีแทนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็น
คณะทํางานภาคประชาชน  

๔. เสนอให้ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น เขียนโครงการเกีย่วกับ
การส่งเสริมสุขภาพของบประมาณสนบัสนุนจาก สสส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่าย 

๕. เสนอให้ของบประมาณจากท้องถิ่น สนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังฯ 
๖. ควรมีส่วนร่วมในระดับสากลมากข้ึน หรือให้การดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย

ของประเทศในด้านที่เกี่ยวข้อง 
๗. แผนการดําเนินงาน ควรกําหนดใหเ้ร็วข้ึน เพื่อขยายเวลาดําเนินการใหย้าวข้ึน 

และมีเวลาเพียงพอ ไม่ต้องเร่งรัดการทาํงาน 

 สําหรับปัจจัยสนบัสนุนการดําเนินการ คือ  
  ๑. มีเจ้าหน้าท่ีของ อย. ทีเ่กี่ยวข้องเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมโครงการเข้ามาร่วม
ประชุมคณะทํางานภาคประชาชน เพือ่แสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
โครงการฯ  

๒. พิจารณางบประมาณสนับสนุนจากภายนอก ยกตัวอย่างงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงาน สสส. ควรให้มกีารสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมอย่างทั่วถึง และเพียงพอให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

อุปสรรคการดําเนินการ คอื  
๑. ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการคอ่นข้างสั้น  
๒. ควรมีการจัดทําสรุปการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ

คณะทํางาน เพื่อให้คณะทํางานที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ทราบถึงความเป็นมาของคณะทํางาน
ภาคประชาชนในแต่ละปี 

๓. แกนนําชมุชนที่เข้าร่วมโครงการบางส่วน ยังไมม่ีความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับ 
อย่างแท้จริง 
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๖ 

 บทที่ ๑ 

ที่มาการดําเนินงานโครงการ 
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance ) เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารราชการ
ที่เปิดเผย โปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  ทําความ
เข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือร่วมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้
เห็นชอบประเด็นที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมดําเนินงาน คือ การส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมประโยชน์ เพื่อสุขภาพ 
ที่ดี โดยวิเคราะห์จากภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่ สําคัญของ อย . ผลการดําเนินงานและ
ข้อเสนอแนะของคณะทํางานภาคประชาชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และได้แต่งตั้ง
คณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ (รายละเอียดคําส่ังฯ แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ๑) 

คณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้วิเคราะห์และสรรหาผู้แทนของ 
ส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับประเด็นที่กําหนดให้เป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมดําเนินงาน และเสนอ อย. แต่งตั ้งเป็นคณะทํางานภาคประชาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน ๒๔ คนจาก ๒๔ หน่วยงาน/องค์กร ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการ
จาก ๔ องค์กร, องค์กรภาคประชาชนจาก ๕ องค์กร, องค์กรวิชาชีพจาก ๖ องค์กร, ส่ือมวลชนจาก 
๒ องค์กร, ภาควิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา ๒ แห่ง, หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาก ๕ 
หน่วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางานเป็นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๔ คน (รายละเอียดคําส่ังฯ 
แต่งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แสดงไว้ในภาคผนวก ๒) 

นอกจากนี้ได้จัดให้มีวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กําหนด โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อย. ในการนี้ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม แสดงความเห็นด้วยกับกิจกรรมที่จะดําเนินการในชื่อโครงการการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้อง(รายละเอียดแบบสอบถามโครงการแสดงไว้ใน
ภาคผนวก ๓) 
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๗ 

ต่อมา อย. โดยคณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้จัดประชุมเพื่อ
กําหนดกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (รายละเอียดกรอบแนวทางแสดงไว้ในภาคผนวก ๔) 
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๘ 

บทที่ ๒ 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริม

ให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้องเกิดขึ้นหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) และ
คณะทํางานภาคประชาชน มีฉันทามติ เห็นชอบดําเนินการโครงการดังกล่าวร่วมกัน โดย อย. 
และคณะทํางานภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลสําเร็จ 
ตัวชี้วัด  วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการ
ติดตามประเมินผล งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้     
 

♣  วัตถุประสงค์  
  

 ๑. เพื่อให้องค์กรเครือข่ายของคณะทํางานภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาให้
ผู้บริโภคมีความรู ้และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

๒. เพื่อให้องค์กรเครือข่ายของคณะทํางานภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปอ้งกัน และ
ลดความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ/ไม่ปลอดภัย 

 

♣  เป้าหมาย/ผลสําเร็จ 
 

คณะทํางานภาคประชาชนและองค์กรเครือข่ายของคณะทํางานฯมีส่วนร่วมดําเนิน
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
 

♣  ตัวชี้วัด  
 

จํานวนคณะทํางานภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และองค์กร
เครือข่ายของคณะทํางานภาคประชาชน มีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป  
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๙ 

♣  ระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการดําเนินการ  
 

มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 

รายละเอียด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. เชิญผู้เกี่ยวข้องที่ คณะทํางานของ อย.
คัดเลือกประชุมช้ีแจง ทําความเข้าใจ 

*         

๒. รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้เสีย เพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผนงาน/ 
โครงการตามประเด็นที่กําหนด 

*         

๓. แต่งต้ังคณะทํางานภาคประชาชนประจําปี
งบประมาณ 

*         

๔. ประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ในการ
กําหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผลและระบบการ
จัดเก็บข้อมูลในประเด็นที่คณะทํางานกําหนดไว้ 
และจัดทําระบบการติดตามประเมินผล หรือ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กําหนด 

         

๕. คณะทํางานภาคประชาชนดําเนินการตาม
แผนงาน 

         

๖. จัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และเครือข่าย          
๗. ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน 
อย่างสม่ําเสมอ 

         

๘. ประชุมระหว่างคณะทํางานของ อย.และ
คณะทํางานภาคประชาชนเพื่อประเมินผล 
การดําเนินงาน 

         

 

♣  วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข้อมูล 
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๑๐ 

ข้อมูลรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
คณะทํางานภาคประชาชนตามแบบรายงานที่กําหนด 
 

♣  วิธีการติดตามประเมินผล 
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการดําเนินงานให้คณะทํางานภาค
ประชาชนทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ รายงานอยู่ในเว็บไซต์ อย. โดยดูได้ที่ URL: 
http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml  
 

♣  งบประมาณ  
 

จัดสรรจากงบประมาณกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยมอบหมายให้กองพัฒนาศกัยภาพผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็น
ผู้บริหารจัดการรายละเอียดของงบประมาณสําหรับการดําเนินกจิกรรม 

 

♣ ผู้รับผิดชอบ  
 
 ผู้รับผิดชอบหลัก กองพัฒนาศกัยภาพผู้บริโภค อย./คณะทํางานภาคประชาชน ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 หน่วยงานสนับสนุน กองและกลุ่มผลิตภัณฑ์/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กองแผนงานและ

วิชาการ/กลุ่มกฎหมายอาหารและยา  
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๑๑ 

บทที่ ๓ 
      ผลการดําเนินงานโครงการ 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริม
ให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้อง กําหนดประเมินผลดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบการติดตามความก้าวหน้า ซ่ึงคณะทํางานภาค
ประชาชนร่วมกันกําหนดกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  
ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการสง่เสริมให้

เกิดการบริโภคที่ถูกต้องมีทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม สามารถดําเนินกิจกรรมได้แล้วเสร็จตามทีก่ําหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดการดําเนินกจิกรรม ดังนี ้  

 

๑. การรวบรวม/จัดเก็บข้อมูลการดาํเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อความรู้ 
    เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 
การดําเนินงานของเครือข่าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการดําเนินงานต่อไป 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๔)  
ข้อมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ส่ือความรูเ้กี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ในโครงการพฒันาศักยภาพผู้บริโภค รายละเอียดดังตาราง 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
การเผยแพรส่ื่อความรู้เก่ียวกับ 

ผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
๑. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
 
 

- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่เครือข่าย 
- เผยแพร่แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้แก่สมาชิกสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สํานกังาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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๑๒ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
การเผยแพรส่ื่อความรู้เก่ียวกับ 

ผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
 

๒. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย - เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่เครือข่าย 

๓. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ ๘ - เผยแพร่ข้อมูลผ่านการประชุมสมาชิกเครือข่าย 
๔. สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ - เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่เครือข่าย 
- เผยแพร่แผ่นพับ หรือโปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่
ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้แก่สมาชิกสมาคมฯ 
ณ ที่ทําการสมาคมฯ 

๕. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย - เผยแพร่แผ่นพับ และโปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่
ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้แก่สมาชิกสมาคมฯ 

๖. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข  
ปทุมธานี 

- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริง
ให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
หมู่ ๓ รวมทัง้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคณุภาพ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

๗. สมาคมสันนบิาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย 

- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่เครือข่าย 
- เผยแพร่ส่ือแผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้ แก่โรงเรียนสังกัด
เทศบาล เทศบาลนครพิษณุโลก 

๘. สมาคมพัฒนาประชากร 
และชุมชน 

- เผยแพร่ส่ือแผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้ แก่ผู้สนใจ 

๙. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค - 
๑๐. สภาทนายความ - เผยแพร่ส่ือแผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย

เลขานุการฯ จัดส่งให้ แก่ผู้สนใจ 
๑๑. สภาเภสชักรรม - 
๑๒. แพทยสภา - 
๑๓. ชมรมนักกฎหมายเพื่อความมั่นคง - เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่เครือข่าย 
- เผยแพร่แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
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๑๓ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
การเผยแพรส่ื่อความรู้เก่ียวกับ 

ผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
เลขานุการฯ จัดส่งให้ แก่ประชาชน ณ 
สํานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รวมถงึ
เผยแพร่ให้แก่ประชาชน จ.นครพนม  
จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น 

๑๔. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  - เผยแพร่แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้ ในการประชุม เรือ่ง 
พัฒนาศักยภาพ อสม. ปี ๒๕๕๔  ณ โรงแรม
นนทบุรีพาเลส จ.นนทบุรี 
- เผยแพร่ในงานสัมมนา เรื่อง ประชุมวิชาการ
สาธารณสุข ของชมรมสาธารณสุขภาคกลาง ปี 
๒๕๕๔ 
- เผยแพร่ใหแ้ก่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
รพสต. ภาคกลาง ๒๕ จังหวัด 

๑๕. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห่งประเทศไทย 

- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่เครือข่าย 
- เผยแพร่แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้ แก่สมาชิกและบุคคล
ทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร ณ งานประชุม/
งานสัมมนา/กิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมฯ 

๑๖. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาต ิ - เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่เครือข่าย 

๑๗. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย - เผยแพร่แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ในการ
ประชุมใหญ่สมัยวิสามัญปี 54 "THE SUCCESS 
OF TCTA" 

๑๘. คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่บุคลากร ม.กรุงเทพ 

- เผยแพร่ เพลง อย. ในงานปฐมนิเทศ คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต  
- เผยแพร่ข่าว อย. ผ่านวารสารศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ 
- เผยแพร่แผ่นพับตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
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๑๔ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
การเผยแพรส่ื่อความรู้เก่ียวกับ 

ผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
- นักศึกษานาํ “คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวัง
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น” เป็นข้อมูล
ประกอบการประกวดโครงการเฝ้าระวงัโฆษณา 
สายลับตรวจจับโฆษณา ของ สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

๑๙. ภาควชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ม.ธรรมศาสตร ์

- 

๒๐. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เผยแพร่ส่ือแผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้ แก่ผู้สนใจ 

๒๑. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- เผยแพร่ส่ือแผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้ แก่ผู้สนใจ 
- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่เครือข่าย 

๒๒. สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
 
 

- เผยแพร่ส่ือแผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้ แก่ผู้สนใจ 

๒๓. กรมประชาสมัพันธ์ 
 

- เผยแพร่ส่ือแผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้ แก่ผู้สนใจ 

๒๔. โรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 

 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนสื่อแผ่นพับ ซีดี และวีซีดี มอบให้แก่คณะทํางานภาคประชาชน ทําให้
คณะทํางานฯ และเครือข่ายมีส่ือให้เลือกใช้ได้ตามศักยภาพและความถนัด จึงทําให้เกิดความพร้อม
เพรียงในการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด รวมทั้งการสนับสนุนสื่อเผยแพร่ และข้อมูลต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์แก่คณะทํางานและเครือข่ายได้อย่างทันท่วงที ทําให้การดําเนินการเผยแพร่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

๑๕ 

ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดส่งสื่อให้แต่ละหน่วยงานที่ประสงค์ 
จะเผยแพร่ไปยังเครือข่ายได้  
 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
ควรมีการดําเนินการต่อเนือ่งในปีต่อไปตามแผนงานเผยแพร่ที่คณะทํางานฯ 

เสนอไว้ แม้จะส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
๒. โครงการย่อย : โครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา 

 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  

ปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าสูง การโฆษณาจึงถูกใช้เป็นกลยทุธ์หลักในการดึงดูด  
โน้มน้าว ความสนใจของผู้บริโภคเพื่อให้เลือกซื้อสินค้าและบริการ ซ่ึงพบว่ามีปัญหาการโฆษณาคุณภาพ 
สรรพคุณ คณุประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโฆษณาไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต 
มีการดัดแปลง ตัดต่อข้อความ/ภาพ และใช้ข้อมูลที่โอ้อวด เป็นเท็จ แม้ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางประเภทจะ
อยู่ในข่ายท่ีไม่ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณาก็พบว่ามีการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเช่นกัน ส่งผล
ให้เกิดการหลงเชื่อโดยไม่สมควร ทั้งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การเชิญภาคีภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมดําเนนิงานเฝ้าระวงัโฆษณาโดยการคัดสรรชมุชนที่มีศักยภาพเพื่อให้เป็นต้นแบบในการดําเนินงาน
เฝ้าระวังโฆษณา และให้สามารถคุ้มครองสมาชิกในชุมชนจากโฆษณาที่โอ้อวด เป็นเท็จ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ผลการดําเนินงาน  
(เดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔)   

มีข้ันตอนการดําเนินโครงการฯ ดังนี้ 
๑. คณะทํางานภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอข้อมูลชุมชนที่เห็น

ว่าเหมาะสมที่จะกําหนดเป็นชุมชนต้นแบบ จํานวน ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนดีอินทร์พัฒนา  
อ.เมือง จ.พิษณุโลก, ชุมชนบ้านหนองคอกหมู อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และชุมชนวัดไตรรัตนาราม เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 

๒. คณะทํางานภาคประชาชน และ อย. ได้ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ “ชุมชนต้นแบบ
เฝ้าระวังโฆษณา และจัดอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเป็นแนวทาง 
การดําเนินงานเฝ้าระวังโฆษณาให้แก่แกนนําชุมชนต้นแบบทั้ง ๓ ชุมชน ชุมชนละ ๒๐ คน ยกเว้น
ชุมชนดีอินทร์พัฒนาที่มีแกนนําชุมชนร่วมอบรม จํานวน ๒๕ คน 
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๑๖ 

๓.  แกนนําชุมชนที่ได้รับการอบรมแล้ว หรือถ่ายทอดส่งต่อความรู้ทีไ่ด้รับให้กับสมาชิกใน
ชุมชน และร่วมกันเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง โดยในเบื้องต้นเน้นในเรือ่งของการ
เฝ้าระวังป้ายโฆษณาในเขตชุมชน รวมถึงส่ือโฆษณาอื่นๆ ในชุมชนด้วย 

๔. แกนนําและสมาชิกท่ีพบส่ือโฆษณาที่สงสัยว่าจะเป็นโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง โอ้อวดเกินจริง 
ให้รายงานไปยังแกนนําชุมชนที่ได้รับมอบหมาย 

๕. แกนนําชุมชนที่ได้รับมอบหมายรวบรวมสื่อโฆษณาฯ ที่สงสัยส่งให้แก่ อย. เป็นรายงาน
ประจําเดือน  

๖. ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานภาคประชาชนฯ ส่งส่ือโฆษณาฯ ที่สงสัยให้ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เชี่ยวชาญของ อย. พิจารณา 

๗. อย. ตรวจเยี่ยม/แนะนําการดําเนินงานของชุมชนบ้านหนองคอกหมู และชุมชน 
ดีอินทร์พัฒนา หลังจากชุมชนได้ทดลองดําเนินโครงการครบ ๑ เดือน ส่วนชุมชนวัดไตรรัตนารามแจ้งว่า
ยังไม่พร้อมที่จะดําเนินงาน และได้ขอความรว่มมือให้ อย. จัดอบรมให้แก่แกนนําชุมชนอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อความมั่นใจ ซ่ึง อย. ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๘. ผลการเดินทางไปตรวจเยีย่ม/แนะนํา/ประเมินการดําเนินโครงการ ฯ ของทั้ง ๓ ชุมชน
เป็นดังนี้ 

ชุมชนบ้านหนองคอกหมู อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
กิจกรรมการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ชุมชนดําเนินการ คือ ประชมุวางแผน

การดําเนินงานเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ, เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรูเ้กี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง/อวดอ้างเกินจริง โดย
ดําเนินการรว่มกับนักเรยีน อย.น้อย เช่น เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนบ้านหนองคอกหมู,  
อ่านบทความสารคดีผ่านทางหอกระจายข่าว, แจกคู่มอืการตรวจเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ้ืองต้น, เปิดสปอตวิทยุเกี่ยวกับการตรวจเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ, จัดนิทรรศการให้ความรู้
แก่นักเรียนในโรงเรียน และการให้ความรู้ผ่านการแสดงละครเวที (หนังตะลุง) เป็นต้น ซ่ึงพบว่าปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนนิงาน คือ ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ, แกนนําส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ใน
การบันทึกภาพ/เสียง และการดําเนินงานของแกนนําไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่ิงที่ชุมชน
ต้องการการสนับสนุน คือ งบประมาณในการดําเนินการ, การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในพื้นที่ รวมถงึ
การประสานงาน และการร่วมมือดําเนนิการระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และแกนนําชุมชน  

ชุมชนดีอินทร์พัฒนา อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 
กิจกรรมการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ชุมชนดําเนินการ คือ ออกสํารวจเฝ้าระวงั

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ, ประชาสัมพันธ์ ให้ความรูเ้กี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง/
อวดอ้างเกินจริง โดยการขยาย ๑ แกนนํา ต่อ ๒๐ ครัวเรือน และในอนาคตจะขยายการเฝ้าระวังไปยัง  
๕๔ ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกท่ีเหลือ ซ่ึงพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ ขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการเฝ้าระวงัในระยะแรก สําหรับปัจจัยสนับสนุน คือ เทศบาลให้ความสําคญั และ 
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๑๗ 

มีส่วนร่วมกับการดําเนินการ, ชุมชนดีอนิทร์พัฒนา เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง และ
ทําให้ดูเป็นตัวอย่าง และส่ิงที่ชุมชนต้องการการสนับสนุน คือ การอบรมใหค้วามรู้เพิ่มเติมในพื้นที่ โดย
จัดอบรมให้ความรู้ทั้ง ๕๔ ชุมชน  

 ชุมชนวัดไตรรัตนาราม บางเขน กรุงเทพฯ 
แกนนําชุมชุนวัดไตรรัตนารามฯ ได้รับการอบรม เรือ่ง การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพ เพิ่มเติมอีกครั้ง ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และแกนนํามีความรูค้วามเข้าใจมากขึ้น ขณะนี้ได้
เผยแพร่ความรู้ต่อให้แก่แกนนําท่ีไม่ได้รับการอบรม และดําเนินการเฝ้าระวังร่วมกัน 

จากการพิจารณาผลการดาํเนินงานการเฝ้าระวังโฆษณาของทั้ง ๓ ชุมชน คณะทํางานภาค
ประชาชนมีความเห็นว่าชมุชนดีอินทร์พัฒนา เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีการดําเนนิการเฝ้าระวงั
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยแกนนํามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง น่าจะสามารถพัฒนาให้เป็นชมุชนต้นแบบ 
และพัฒนาให้มีการเฝ้าระวังโฆษณาอย่างยั่งยืนได ้

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
ชุมชนดีอินทร์พัฒนา เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง และเทศบาล

ให้ความสําคญัจึงทําให้การดําเนินการเฝ้าระวังคืบหน้ากว่าชุมชนอื่น 
 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน 
 แกนนําชุมชนมีพื้นฐานความรู้ และประสบการณแ์ตกต่างกัน ทําให้เข้าใจเกี่ยวกับ

การเฝ้าระวังไม่เท่ากัน   
 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
- คณะทํางานฯ วางแผนแก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ 
- ขยายเครือข่ายชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างชุมชน เช่น การศกึษาดูงาน, คณะทํางานเยีย่มให้

กําลังใจ เป็นต้น 
 
๓. การจัดอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
การจัดอบรมเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรูใ้นการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพเบื้องต้น สามารถจําแนกลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ซ่ึงในการดําเนินการต่อไป 
แกนนําชุมชนที่เข้ารับการอบรมต้องดําเนินการเฝ้าระวังในชุมชนของตนเอง และนําข้อมูลส่งต่อ
ให้แก่สมาชิกในชุมชน  
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๑๘ 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔)    
- วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันจัดการอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ให้แก่แกนนําชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ 
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงัสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

- ผลการดําเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น ๑๑๗ คน ประกอบด้วย แกนนํา
ชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา จํานวน ๖๐ คน หนว่ยงานอื่นๆ ภาคประชาชนและเครือข่าย จํานวน 
๓๒ คน และบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๒๕ คน ผลการประเมินจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๑ ประกอบด้วย 

ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอภปิราย เรื่อง รูท้ันโฆษณาเกินจริง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๘๔-๙๙) เห็นว่า ความรู้ความสามารถ

ของวิทยากร และเนื้อหาสาระมีความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก สําหรับความเห็นเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก  
ร้อยละ ๗๘-๘๑ อย่างไรก็ตามมีผู้ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ เนื้อหาสาระ และ
เอกสาร/โสตทัศนวัสดุ ร้อยละ ๓-๕ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยาย เรื่อง ทักษะการส่งต่อข้อมูลอย่างมี
สาระ และได้รับความบันเทิง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๘๕-๑๐๐) เห็นว่า ความรู้
ความสามารถของวิทยากร เนื้อหาสาระมีความครบถ้วน ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ
ประกอบการบรรยาย อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก อย่างไรก็ตามมีผู้ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงระยะเวลา
ที่ใช้ เนื้อหาสาระ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ ร้อยละ ๑-๕ 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๗๗–๑๐๐) เห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้  

สถานที่/บรรยากาศ ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ การติดต่อ
ประสานงานของเจ้าหน้าท่ี และอาหาร/เครื่องดื่ม อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 

ตอนที่ ๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ 
๔.๑ ต้องการให้มกีารอบรมอีกครั้งเพื่อความเข้าใจมากขึ้น และควรมกีาร

อบรมต่อเนื่องและต้องการให้มีการจัดอบรมแบบนี้บ่อยครั้ง เพราะพิธีกร หรอืวิทยากรใหค้วามรู ้
ดีอย่างยิ่ง  

๔.๒ ระยะเวลาทีใ่ช้น้อยไป ควรเพิ่มเวลาการอภิปรายของวิทยากรให้มากข้ึน 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

๑๙ 

๔.๓ ต้องการให้อธิบายประสบการณ์ให้ชัดเจนในแบบที่ชาวบ้านสามารถ
เข้าถึง และเน้นความรู้ข้ันพื้นฐานให้ชุมชนเข้าใจได้ง่าย 

๔.๔ รูปแบบการนําเสนอเป็นรูปแบบการบรรยายที่ไม่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม การประยุกต์การเรียนรู้ด้วยการเปิดให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 

๔.๕ การบรรยาย เรื่อง ทักษะการส่งต่อข้อมูลอย่างมีสาระ และได้รับความ
บันเทิง ไม่สอดคล้องกับประเด็นการอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซ่ึงควร
ปรับเปลี่ยนให้มีการลงมือปฏิบัติจริง 

๔.๖ กลุ่มผู้เข้าร่วมใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับเวลาที่วางไว ้ควรจัดอบรม
เฉพาะแกนนําท่ีมีความสนใจ จํานวนไมเ่กิน ๓๐ คน 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดประชุมเพื่อฟื้นฟู

ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาหรืออุปสรรคของการดําเนินงานจะช่วยผลักดันให้การดาํเนินงาน
สําเร็จมากข้ึน  

 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน    
  เนื่องจากผู้รับการอบรมมีความรู้ ประสบการณ์ และช่วงอายุทีห่ลากหลาย ทําให้

การตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้จากการอบรมแตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
ควรมีการอบรมต่อเนื่องและต้องการให้มีการจัดอบรมแบบนี้บ่อยครั้ง และเพิ่ม

ระยะเวลาในการอบรม 
 

๔. การประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน  
 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และ อย. เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์การดําเนนิงาน

โครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้อง ให้ประชาชน
ทั่วไปรับทราบ 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔)   



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

๒๐ 

- เผยแพร่การดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริม
ให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้องทางเว็บไซต์ อย. 

- ผลิตข่าวเพือ่สื่อมวลชน ฉบับที่ ๖๔ วนัที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “อย. 
รวมพลังเครอืข่ายภาคประชาชน นาํชุมชนเฝ้าระวังโฆษณาลวง รว่มคุม้ครองตนเองและชุมชน” 
เผยแพร่แก่ส่ือมวลชน คณะทํางานภาคประชาชนและเครือข่าย  

- เผยแพร่การดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริม
ให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้องผ่านทาง อย. Report 

- เผยแพร่การดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริม
ให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้องผ่านทาง social media ได้แก่ facebook และ twitter 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประชาสมัพันธ์หากสามารถดําเนินการเผยแพร่ในสื่อที่สร้างการรับรู้ได้สูง 

เช่น ส่ือโทรทัศน์ จะช่วยให้การดําเนินงานโครงการฯ เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากข้ึน  
 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน 
 ส่ือที่คณะทํางานภาคประชาชนและ อย. สามารถเผยแพร่ได้นั้นมีจํากัด   

 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
- เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นคณะทํางานภาคประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์การดําเนนิงาน 
- ควรมกีารประชาสัมพันธผ่์านส่ือมวลชนให้มากข้ึน 
 

๕. การพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพประเด็น 
    น้ํามันทอดซ้ํา (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชนได้ดําเนินการพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ และ

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพประเด็นน้ํามันทอดซ้ําต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – สิงหาคม ๒๕๕๔)  
รายละเอียดดังตาราง 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

๒๑ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
การเผยแพรส่ื่อความรู้เก่ียวกับ 

น้ํามันทอดซ้ํา 
๑. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ณ 

สํานักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๒. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย - เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่เครือข่าย 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ําให้แก่
ประชาชน ณ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 

๓. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ ๘ - 
๔. สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา แก่

สมาชิกสมาคมฯ ณ ที่ทําการสมาคมฯ 
๕. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา แก่

สมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่
นักศึกษา/คร ู คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต 

๖. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข  
ปทุมธานี 

- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับน้าํมันทอดซ้ํา ให้แก่
ประชาชน ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ ๓ 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ อสม. ณ 
สาธารณสุขตําบล 

๗. สมาคมสันนบิาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย 

- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับน้าํมันทอดซ้ํา แก่
โรงเรียนสังกดัเทศบาล เทศบาลนครพิษณุโลก 
และเครือข่าย อสม. ชุมชนเป้าหมายของ
เทศบาล 

๘. สมาคมพัฒนาประชากร 
และชุมชน 

- 

๙. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  
๑๐. สภาทนายความ - 
๑๑. แพทยสภา - 
๑๒. สภาเภสชักรรม  
๑๓. ชมรมนักกฎหมายเพื่อความมั่นคง - เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่เครือข่าย 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา แก่
ประชาชน ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

๒๒ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
การเผยแพรส่ื่อความรู้เก่ียวกับ 

น้ํามันทอดซ้ํา 
รวมถึงเผยแพร่ให้แก่ประชาชน จ.นครพนม 
และ จ.อุดรธานี 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา แก่
เครือข่าย อสม. ณ หมู่บ้านมิตรประชา  
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา แก่
นักศึกษา/คร ูคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต 

๑๔. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ในการ
ประชุม พัฒนาศักยภาพ อสม. ณ โรงแรม
นนทบุรีพาเลส จ.นนทบุรี  
- เผยแพร่ใหแ้ก่เครือข่าย อสม. นักเรียน/ครู 
และสมาชิกชมรมร้านยา จ.นนทบุรี 
- เผยแพร่ใหแ้ก่ สสอ. รพสต. และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี 

๑๕. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห่งประเทศไทย 

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ในงาน 
Exibition ต่างๆ ที่สมาคมเข้าร่วม เชน่ งาน 
ProPAk, งาน Food ingredient Asia ให้กับ
บุคลากรในอตุสาหกรรมอาหาร และบุคคล
ทั่วไป 

๑๖. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ําในการ
ประชุม เรื่อง สมัชชาสุขภาพ ณ จ.ระยอง  
จ.นครนายก จ.นครปฐม และ จ.นนทบุรี 
โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนสมัชชาสุขภาพ
ภาคกลาง 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา แก่
นักเรียนระดับมัธยม ณ ศนูย์ประมง จ.ระยอง 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามนัทอดซ้ํา แก่ 
ประชาชน ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย  
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ผ่าน
สถานีวิทยุชมุชน จ.ระยอง FM.๙๑.๗๕, 
๙๔.๗๕, ๙๘.๕ MHz       
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๒๓ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
การเผยแพรส่ื่อความรู้เก่ียวกับ 

น้ํามันทอดซ้ํา 
๑๗. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย - 
๑๘. คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 
- 

๑๙. ภาควชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ม.ธรรมศาสตร ์

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา 
ผ่านกองประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒๐. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- 

๒๑. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- 

๒๒. สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร - 
๒๓. กรมประชาสมัพันธ์ - 
๒๔. โรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การสนับสนุนจาก อย. ในการจัดสรรงบประมาณผลิตส่ือความรู้เกี่ยวกับน้ํามัน

ทอดซ้ํา รวม ๖ รายการ และสื่อที่ อย. ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ๕ รายการ มอบ
ให้แก่คณะทํางานภาคประชาชน ทําให้คณะทํางานฯ และเครือข่ายมีส่ือให้เลือกใช้ได้ตามศักยภาพ
และความถนัด จึงทําให้เกิดความพร้อมเพรียงในการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด รวมทั้งการ
สนับสนุนสื่อเผยแพร่ และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะทํางานและเครือข่ายได้อย่างทันท่วงที 
ทําให้การดําเนินการเผยแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  
ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดส่งสื่อเผยแพร่ของแต่ละหน่วยงานไป

ยังเครือข่ายได้ และการที่ อย. ดําเนินการจัดส่งส่ือเผยแพร่ไปยังเครือข่ายพบว่าใช้เวลา และ
งบประมาณค่อนข้างมาก 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
การเผยแพร่เพื่อให้เกิดการสร้างผลกระทบด้านบวกอย่างแท้จรงิจําเป็นต้องมี

การดําเนินการต่อเนื่อง 
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๒๔ 

๖. การเฝ้าระวังโฆษณา : กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและลดปัญหาการโฆษณา 
    ผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชนได้ดําเนินการเฝ้าระวังโฆษณาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและลดปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วม  
 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – สิงหาคม ๒๕๕๔)  
ระหว่างวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับข้อมูลร้องเรียน/

แจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์จากเครือข่าย จํานวน ๓๖ ครั้ง 
 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการดําเนินการเรื่องร้องเรยีน 

เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงรับผิดชอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้การดําเนินการกับส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง
อินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายมีศักยภาพมากข้ึน เป็นต้น 

 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  
การดําเนินการกับส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตยากแก่การดําเนินการ โดยเฉพาะ

เว็บบอร์ด/เว็บไซต์ที่มีการลงทะเบียนในต่างประเทศ และในกรณีการดําเนินการทางเว็บไซต์ที่ฝ่าฝืน
กฎหมายในการดําเนินการปิดเว็บไซต์ต้องใช้คําส่ังศาลตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะต้องประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
ผู้ดําเนินการ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
การร้องเรยีนที่มีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จะช่วยให้การดําเนินการของ

เจ้าหน้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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๒๕ 

๗. การรายงานผลการดําเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รวบรวมผลการติดตาม

ความก้าวหนา้ในการดําเนนิงานตามโครงการการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิด
การบริโภคทีถู่กต้อง นําเสนอคณะทํางานภาคประชาชน  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
คณะทํางานภาคประชาชน และเว็บไซต์ อย. ที่ URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/ 
pcc.shtml และนําเสนอผู้บริหาร อย. อย่างสม่ําเสมอทุกเดือน สําหรับปัญหา/อุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะการดําเนินการโครงการฯ นั้น ได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อ
พิจารณาให้ข้อคิดเหน็ในการดําเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะการดําเนินงานร่วมกันอย่างสม่ําเสมอ  

 
 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๔) 
 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ ตลอดจนปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการฯ 
ในปีต่อไป (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ ๔)   

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การเข้ารว่มประชุมตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการของคณะทํางานฯ ทําให้

สามารถรวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานเสนอแก่คณะทํางานฯ ได้ต่อเนื่อง 
นอกจากนี้การส่ือสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคณะทํางานฯ ช่วยใหส้ามารถรวบรวม
ข้อมูลได้ครบถ้วน  

 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน 
การดําเนินงานต้องอาศัยความรว่มมือของคณะทํางานภาคประชาชน ซ่ึงแต่ละท่าน 

มีภารกิจค่อนข้างมาก ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานต้องใช้ระยะเวลานาน 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
ติดตามข้อมูลการดําเนินงานจากคณะทํางานภาคประชาชนอย่างสม่ําเสมอ 
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๒๖ 

การประเมินผลดําเนินงาน 

  เมื่อนําผลการดําเนินการโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้
เกิดการบริโภคที่ถูกต้อง มาประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลสําเร็จ 
ตัวชี้วัด วธิีการวัดผล วิธกีารดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล และ
วิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่คณะทํางานภาคประชาชน ร่วมกันกําหนดกับ อย.  
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้   
 

♣  การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยภาคประชาชน และองค์กร

เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ และมีพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อสุขภาพ เพื่อให้สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ/
ไม่ปลอดภัย  
 

♣  การบรรลุเป้าหมาย/ผลสําเร็จ และตัวชี้วัด  
 
จากการพิจารณาเป้าหมาย/ผลสําเร็จ และตัวชี้วัด ซ่ึงกําหนดจากจํานวนคณะทํางานภาค

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบรโิภคที่ถูกต้อง 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป นั้น พบว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย/ผลสําเร็จ ตามตัวชีว้ัดโครงการ ฯ ที่กําหนดไว้ 
โดยมีองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่ารอ้ยละ ๘๐ มส่ีวนร่วมดําเนินกิจกรรม
การเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเครือข่ายท่ีดําเนินการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จํานวน ๒๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ 

ทั้งนี้พบว่าทุกองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้ตามกิจกรรมโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสรมิให้เกิดการบริโภคที่
ถูกต้อง 
 

♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  
 

สามารถดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานในโครงการได้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ตามระยะเวลา
ที่กําหนด 
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๒๗ 

♣  การวัดผลการดําเนินงาน 
 

สามารถวัดผลการดําเนินงานได้ตรงตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้  
 

♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินการ
เผยแพร่ความรู้ตามกิจกรรมโครงการการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการ
บริโภคที่ถูกต้อง ไว้ในระบบสารสนเทศของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค หลากหลายรูปแบบ อาทิ 
เก็บในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมทั้งจัดเข้าแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้ยังเผยแพร่
ข้อมูลการดําเนินงานผ่าน URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml  ด้วย  

 

♣  การติดตามประเมินผล  
 

คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้
ร่วมกันติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดไว้ โดย อย. ได้รวบรวมและ
รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในโครงการฯ ซ่ึงดําเนินการตั้งแต่เดือน มีนาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปติดตามรับทราบร่วมกันผ่านทาง
เว็บไซต์ อย. ที่ URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml ทุกเดือน และ
รายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนทุกเดือน 
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๒๘ 

      บทที่ ๔ 
ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคตอ่การดําเนินการ 
 และข้อเสนอแนะการดําเนินการปีต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน ได้มี
การรวบรวมปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคต่อการดําเนินงานโครงการการมีส่วนรว่มพัฒนาใหผู้้บริโภคมี
ความรู้ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตลอดจนข้อเสนอแนะสําหรับ
การดําเนินการโครงการในปีต่อไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์สําหรับพัฒนาแนวทางใน
การดําเนินงานโครงการ ดังนี้  

 

♣  ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินการ 
 

  มีที่เจ้าหน้าท่ีของ อย. ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมโครงการเข้ามาร่วมประชุม
คณะทํางานภาคประชาชน เพื่อแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน
โครงการฯ  
 

♣  อุปสรรคต่อการดําเนินการ 
 

๑. ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการคอ่นข้างสั้น  
๒. แกนนําชมุชนที่เข้าร่วมโครงการบางส่วน ยังไมม่ีความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับ 

อย่างแท้จริง 
 

♣  ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป  
 

  คณะทํางานภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางสําหรับการ
ดําเนินการในปีต่อไป สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. พัฒนาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา คือ ชุมชนดีอินทร์
พัฒนา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างเป็นชุมชนต้นแบบ สําหรับเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนอื่น 
ถ่ายทําวิดีโอเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งควรมกีารเผยแพรท่างสื่อมวลชน นอกจากนีค้วรดําเนินการต่อเนื่อง
ในประเด็นการสนับสนุน ข้อมูลความรู้ และต้องติดตามประเมินผล เพื่อศึกษาแนวทางการขยาย
กิจกรรมต่อไป 
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๒๙ 

๒. เสนอให้คาํส่ังแต่งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ระบุชื่อหน่วยงาน หรือองค์กร
แทนการระบุชื่อบุคคล และให้หน่วยงานเสนอรายชื่อผู้แทน ผู้แทนสํารองจากหน่วยงาน หรือองค์กรนั้นๆ 

๓. เสนอให้มผู้ีแทนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็น
คณะทํางานภาคประชาชน  

๔. เสนอให้ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น เขียนโครงการเกีย่วกับ
การส่งเสริมสุขภาพของบประมาณสนับสนุน สสส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่าย 

๕. เสนอให้ของบประมาณจากท้องถิ่น สนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังฯ 
๖. ควรมีส่วนร่วมในระดับสากลมากข้ึน หรือให้การดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย

ของประเทศในด้านที่เกี่ยวข้อง 
๗. แผนการดําเนินงาน ควรกําหนดใหเ้ร็วข้ึน เพื่อขยายเวลาดําเนินการใหย้าวข้ึน 

และมีเวลาเพียงพอ ไม่ต้องเร่งรัดการทาํงาน 
๘. ควรมีการจัดทําสรุปการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ

คณะทํางาน เพื่อให้คณะทาํงานที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ทราบถึงความเป็นมาของคณะทํางาน
ภาคประชาชนในแต่ละปี 
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๓๐ 
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๓๑    
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๓๒ 
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๓๓  
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๓๔ 
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๓๕ 

แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการ 

โครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้อง 
****************************** 

ความเป็นมา  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรว่ม 

ในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตัิราชการ และร่วมดาํเนินงาน  
มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีคณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ อย. กลุ่มต่างๆ คือ ผู้ประกอบการ องค์กรภาคประชาชน องค์กรวิชาชีพ ส่ือมวลชน ภาควิชาการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการทํากิจกรรมเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพร่วมกัน และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ได้ร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านการ
บริโภคที่ถูกต้อง ผ่านทางเครือข่าย ทั้งวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี อินเทอร์เน็ต การประชุมสัมมนา 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมในพื้นที่  

วัตถุประสงค์  
เพื่อนําข้อคิดเห็นมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินโครงการการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ในการดําเนินงานกับ อย. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์ 
 
๑. ในการดําเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่านเห็นด้วยหรือไม ่วา่ควรมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้  

๑.๑ การจัดประชุมระหวา่งคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน เพื่อกําหนด 
       เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด วิธกีารวัดผล การจัดเก็บข้อมูล 
       และการติดตามผล ในประเด็นที่กําหนด 

 เห็นด้วย                                     
  ไม่เห็นด้วย 

เพราะ…………………………………………………………………………………….……… 
๑.๒ การจัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้คณะทํางานและเครือข่าย 
       ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยช์ในการดําเนินงาน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ 
       ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะ ระหว่างคณะทํางาน เครือข่ายและ อย. 

 เห็นด้วย                                     
  ไม่เห็นด้วย 

เพราะ…………………………………………………………………………………….……… 
......................................................................................................................................... 
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๓๖ 

๑.๓ การประเมินผลการดําเนินการ/นําข้อสรุปมากาํหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการ 
      แบบมีส่วนร่วม ในปีต่อไป 

  เห็นด้วย                                     
  ไม่เห็นด้วย 

เพราะ…………………………………………………………………………………….……… 

......................................................................................................................................... 
๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.๑ ประเด็นที่ต้องการให้ อย. รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคทีถู่กต้อง  
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
         ๒.๒ กิจกรรมที่ควรมีเพิ่มเติมในโครงการฯ นอกจาก ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
           ๒.๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ◌ ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 ๓.๑ ท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อย. ในกลุ่ม 
       ◌ ผู้ประกอบการ     ◌ องค์กรภาคประชาชน / ประชาชน 
       ◌ องคก์รวิชาชีพ     ◌ ส่ือมวลชน 
       ◌ ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา   ◌ หน่วยงานภาครฐั 

๓.๒ ช่องทางการรับรู้ / ส่ือสาร กิจกรรมโครงการฯ ของท่าน ( สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ 
      รายการ ) 

            ◌ เว็บไซต์ อย.     ◌ จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ 
       ◌ จดหมาย     ◌ Facebook 
       ◌ Twitter      ◌ อื่นๆ(ระบุ)............................... 

  
ขอความกรุณาส่งคืนที่กลุ่มบริโภคสัมพันธ์  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๙๑ 
๘๔๗๒ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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๓๗ 

กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ท่ีมา/หลักการเหตุผล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นชอบ 
กําหนดประเด็น “การพัฒนาผู้บริโภคให้มีความรู ้และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ” เป็น
ประเด็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงาน โดยพิจารณาจากพันธกิจ ในการ 
“ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบรโิภคผลติภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย และสมประโยชน ์
เพื่อสุขภาพที่ดี” รวมทั้งจากภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สําคญั คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการดําเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ว่าเหน็ควรดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมพฒันาให้ผู้บริโภคมีความรู้และมีพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อสุขภาพ ต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์   
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงเป็นตัวแทนภาคประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ทีถู่กต้อง 
เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 

๒. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซ่ึงเป็นตัวแทนประชาชน ในการสร้างช่องทางการทํางานแบบมีส่วนร่วม 

๓. เพื่อสร้างกลไกในการรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชน สามารถติดตาม 
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ 

๔. เพือ่พัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

แนวคดิ/หลักการที่เก่ียวข้องกับระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เห็นควรกําหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ตํ่ากว่า ระดับการร่วมมือ โดย 

เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ ในรูปแบบของคณะทํางานภาคประชาชน รวมถึงการ 
ให้มีส่วนร่วมในฐานะภาคใีนการดําเนนิกิจกรรมของสํานักงานฯ 

แนวทาง/กลยุทธ์ในการดาํเนินงาน  
๑. พิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการ 

แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
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๓๘ 

๒. จัดให้มีคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนของ 
ส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กําหนด 

๓. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนรว่มโดย
ความร่วมมือระหว่างคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน 

๔. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ โดยมีการติดตามความก้าวหน้า 
ของการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ และจัดทํา 
รายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการดาํเนินการเสนอต่อผู้บริหารของ อย. และส่ือสารให้ประชาชน
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

๕. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ระบุปัจจัย 
สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

๖. จัดทําแนวทาง และข้อเสนอแนะของการดําเนนิงานในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในปีต่อไปเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารของ อย.  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงเป็นตัวแทน
ประชาชน ในการสร้างช่องทางการทํางานแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน มี
ความรู้ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 
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๓๙ 

ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
คณะทํางานพัฒนาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน เห็นชอบให้กําหนดประเด็นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ คือ “ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสม
ประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี ภายใต้โครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการ
บริโภคที่ถูกต้อง” โดยมีโครงการย่อย คอื โครงการชมุชนต้นแบบเฝ้าระวงัโฆษณา เพื่อให้แกนนําชุมชน 
ดําเนินการเฝา้ระวังโฆษณาในชุมชนของตนเอง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโฆษณาแก่
สมาชิกในชุมชน 
ซ่ึงชุมชนที่คัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ มีจํานวน ๓ ชุมชน คือ 
๑. ชุมชนดีอินทร์พัฒนา อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 
๒. ชุมชนบ้านหนองคอกหมู อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
๓. ชุมชนวัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
 
ผล(ตัวชีว้ัด) : สมาชิกของชุมชนต้นแบบ สามารถแยกแยะโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง/ 

อวดอ้างเกินจริงได้ถูกต้องร้อยละ ๙๑.๓๐ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)  
 

ชุมชน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสําเร็จ บทเรียนที่ไดร้ับ 

๑. ชุมชนบ้านหนองคอก
หมู จ.ระยอง 

- ขาดการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ 
- แกนนําส่วนใหญ่ไม่มี
อุปกรณใ์นการบนัทึกภาพ 
- การดําเนินงานของ
แกนนําไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

อย.น้อย ให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินการ 

การที่ อย.น้อย เข้า
มาร่วมดําเนินการ ทําให้
ขอบข่ายการเฝ้าระวัง
โฆษณาขยายไปยัง
เยาวชนด้วย 

๒. ชุมชนดีอินทร์
พัฒนา จ.พิษณุโลก 

ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังในระยะแรก

- เทศบาลให้ความสําคัญ 
และมีส่วนร่วมกับการ
ดําเนินการ 
- ชุมชนดีอินทร์พัฒนา 
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  
- มผีู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง 
และทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
 

การคัดเลือกชุมชน และ
แกนนําที่มีความพร้อม
เป็นชุมชนต้นแบบ จะ
ส่งผลให้เกิดความสําเร็จ
ของโครงการมากขึ้น 
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๔๐ 

ชุมชน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสําเร็จ บทเรียนที่ไดร้ับ 

๓. ชุมชนวัดไตรรัตนา
ราม บางเขน กรุงเทพฯ 
 

แกนนําชุมชนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุซึ่งศักยภาพจะ
น้อยกว่ากลุ่มวัยทํางาน
จึงทําให้การตอบรับไม่
ค่อยดีเท่าที่ควร 

- กลุ่มเป้าหมายที่จะ
คัดเลือกมาเป็นแกนนํา
ควรคํานึงถึงอายุด้วย 

 จากการพิจารณาทั้ง ๓ ชมุชน เห็นว่าชุมชนดีอินทร์พัฒนา เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และ 
มีการดําเนินการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยแกนนาํมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง น่าจะสามารถ 
พัฒนาใหเ้ป็นชุมชนต้นแบบ และพัฒนาให้มีการเฝ้าระวังโฆษณาอย่างยั่งยืนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


