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บทสรุปการดําเนินงาน 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วม

แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือร่วมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่มุ่งบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารราชการที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
เห็นชอบให้กําหนดประเด็นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมติดตามผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คือ “ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี ภายใต้โครงการการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคท่ีถูกต้อง” โดยมีโครงการเสริม คือ 
โครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทั้งสิ้น ๒๗ คน จาก ๒๗ หน่วยงาน/องค์กร ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการจาก ๓ องค์กร, องค์กร
ภาคประชาชนจาก ๕ องค์กร, องค์กรวิชาชีพจาก ๓ องค์กร, ส่ือมวลชนจาก ๔ องค์กร, ภาควชิาการ
จากสถาบันการศึกษา ๕ แห่ง, หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาก ๗ หน่วยงาน โดยมีเลขานุการ
คณะทํางานเป็นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน ในการนี้คณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาค
ประชาชน เห็นชอบให้กําหนดประเด็น “ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แก่ประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และบริโภคอย่างปลอดภัย สมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี 
เป็นประเด็นการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕” ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างความรู้สู้ภัยน้ํามันทอดซ้ํา รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มีการดําเนินกิจกรรมระหว่างเดือนT
ธันวาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕  โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชนสามารถดําเนิน
กิจกรรมได้ครบถ้วนแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ในโครงการฯ  โดยคณะทํางานภาค
ประชาชนและเครือข่ายของคณะทํางานฯ ได้ดําเนินการเผยแพร่ ส่ือความรู้ประเภทต่างๆ 
ประกอบด้วย แผ่นพับ คู่มือ โปสเตอร์ ซีดีความรู้ ผ่านกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา การจัดส่ง
เอกสารให้แก่สมาชิกและเครือข่าย รวมทั้งเผยแพร่แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ําแก่ร้านค้า, 
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เผยแพร่ความรู้แก่เครือข่ายผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอข้อมูลความรู้ผ่านสถานีวิทยุชุมชน  
เสียงตามสายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และในชุมชน, รณรงค์ทาง Social network หรือ
เว็บไซต์, จัดบอร์ดความรู้, เปิด CD และโฆษณาประชาสัมพันธ์, เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์หรือวารสาร
ของหน่วยงาน, สอดแทรกในรายวิชา และจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชน 
นอกจากนี้ได้ผลิตส่ือความรู้ประเภทวีซีดีและดีวีดีใช้สนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งมีเครือข่าย
คณะทํางานฯ ดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
การเฝ้าระวังการใช้น้ํามันทอดซ้ําของร้านค้า และดําเนินการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงาน
ของคณะทํางานภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

เมื่อประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระบบหรือวิธีการ
จัดเก็บข้อมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่คณะทํางานภาคประชาชน ร่วมกัน
กําหนด พบว่า ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ต้ังไว้ โดยมีจํานวน
คณะทํางานภาคประชาชน ร้อยละ ๘๑.๔๘ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู ้เกี ่ยวกับอันตรายน้ํามันทอดซ้ํา และการโฆษณาที ่ไม่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั ่วไป 
นอกจากนี้มีองค์กรเครือข่ายของคณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด้วย แกนนําชุมชน ๑๘ คน 
และอาสาสมัครสื่อวิทยุชุมชน ๑๖ คน ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้วย สําหรับผลการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในโครงการฯ ได้เผยแพร่ให้คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชน
ทั่วไปรับทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ อย. URL : http://www.fda.moph.go.th/ 
prac/watch/pcc.shtml  

คณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยสนับสนุน/ 
อุปสรรคต่อการดําเนินการ ตลอดจนข้อเสนอแนะการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการดําเนินงาน พบว่า คณะทํางานภาคประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. คณะทํางานภาคประชาชนควรมรีะยะเวลาทํางาน วาระละ ๒ ปี เพื่อให้สามารถ
ทํางานได้ต่อเนื่อง และมีผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น  

๒. การดําเนนิงานของคณะทํางานต้องมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ดําเนินกิจกรรมเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพดี และควรดําเนินกจิกรรมตามความเหมาะสมขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนรว่มของประชาชนเพิ่มมากขึ้น  

๓. ควรใช้ศกัยภาพของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ทกุระดับทั่วประเทศ 
คือ ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ในการช่วยเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยสนับสนุน
ส่ือเผยแพร่ให้เพียงพอ 
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๔. ควรใช้ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ 
นายกเทศมนตรี นายก อบต. สนับสนุนการดําเนินโครงการฯ เพราะถ้าผู้นําท้องถิ่นให้ความสนใจ  
จะส่งผลให้การดําเนินการโครงการสําเร็จลุล่วง 

๕. ควรสร้างชุมชนต้นแบบ มีแกนนํา และสมาชิกของชุมชนที่ตระหนักถึงประเด็น 
ที่เป็นปัญหาร่วมกัน และร่วมกันแก้ไข  

กรณีที่ดําเนนิการโครงการเสริมสร้างความรู้ สู้ภัยน้าํมันทอดซ้ํา รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง 
ต่อเนื่อง มีข้อเสนอดังนี้ 

๑. กิจกรรมรณรงคไ์ม่ใช้น้าํมันทอดซ้าํ ควรมกีารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อม
การให้ความรู้กับผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภค เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของการใช้น้ํามัน
ทอดซ้ํา  

๒. เสนอให้สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลักดันให้
ผู้ประกอบการน้ํามันระบุผลร้ายของการใช้น้ํามันทอดซ้ําหรือเพิ่มเติมข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับ
น้ํามันทอดซ้ําท่ีฉลาก เพื่อย้ําเตือนผู้บริโภค 

๓. กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการมอบหมายคณะทํางานเฉพาะ 
เพื่อให้ดูแลเรื่องน้ํามันทอดซ้ํา ควรทําวิจัยภาพรวมระดับประเทศ พิจารณาวา่องค์ความรู้เรื่องน้ํามัน
ทอดซ้ําที่เผยแพร่ให้ผู้บริโภคส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือไม่อย่างไร และควร
จัดทําส่ือภาพและเสียงประชาสัมพันธ ์(สปอตโทรทัศน์) เรื่อง อันตรายน้ํามนัทอดซ้ํา ความยาว ๓๐ 
วินาที โดยเป็นการผลิตใหม่ ทั้งนี้เห็นวา่ส่ือเผยแพร่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มี
การแสดงสัญลักษณ์ของหน่วยงานประกอบในเนื้อหา บางครั้งจะเป็นอุปสรรคในการนําไปขอความ
ร่วมมือหรือขอสนับสนุนการเผยแพร่ต่อโดยเฉพาะสื่อที่นําเสนอทางโทรทัศน์ นอกจากนี้หากเป็นสื่อ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ควรเน้นการเสนอโดยใช้ข้อความน้อย รูปภาพ/ภาพประกอบมาก จะได้ผลในการสร้าง
การรับรู้มากกว่าท่ีใช้ข้อความมากๆ 

๔. ควรมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ (show case) และเสนอข่าวผ่านทางวิทยุชมุชน
หรือเคเบิลทีวีในท้องถิ่น  

 ๕. ควรมอบตรา/ป้าย หรอืจัดให้มีส่ิงสนับสนุนแก่ร้านคา้ที่ประกอบอาหารโดยไม่ได้
ใช้น้ํามันซ้ํา เพื่อเป็นแรงจูงใจ    

๖. ควรมีเกยีรติบัตรให้ผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นหลักประกันที่เชื่อถือ ช่วยให้แนะนํา
ชาวบ้านได้สะดวกขึ้น 

๗. หน่วยงานที่ดูแลการกํากับโฆษณา ควรจัดประชมุชี้แจงส่ือมวลชนให้ทราบ
หลักเกณฑ์ และแนวทางการเฝ้าระวังการโฆษณาไม่ถูกต้อง 

 สําหรับปัจจัยสนับสนุนการดําเนินการ คือ  
๑. คณะทํางานภาคประชาชนเป็นหน่วยงาน/องค์กรทีเ่ป็นผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้อง และมีบทบาทเอื้อต่อการดําเนินงาน สามารถช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ต่อผู้บริโภคและผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
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๒. ความหลากหลายของคณะทํางานภาคประชาชน ทําให้เกิดแนวคิด มุมมองที่
หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน 

๓. เจ้าหน้าท่ีของ อย. มีความพร้อมในการสนับสนุนการทํางานของคณะทํางาน 
ภาคประชาชน  

อุปสรรคการดําเนินการ คอื  
๑. คณะทํางานภาคประชาชนมาจากหลายหน่วยงานซึง่ผู้แทนจากแต่ละหน่วยงาน

มีภารกิจประจํา ทําให้การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ขาดการประสานงาน ขาดความเข้าใจต่อ
กิจกรรมการดําเนินงานของคณะทํางานฯ จึงควรทบทวนหน่วยงานที่เป็นคณะทํางาน 

๒. คณะทํางานภาคประชาชน มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ทําให้มีระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรมค่อนข้างสั้น เกิดปัญหาเรื่องความตอ่เนื่องของกิจกรรม ควรเพิ่มวาระของคณะทํางาน
อย่างน้อย ๒ ปี  

๓. งบประมาณจํากัด 
๔. การให้ความรู้โดยไม่สามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหา จะทําให้

การเผยแพรค่วามรู้นั้นๆไม่ได้ผล เช่น ประเด็นไม่ให้ใช้น้ํามันประกอบอาหารที่ผ่านการใชแ้ล้ว ให้ใช้
น้ํามันใหม่หรอืเปลี่ยนน้ํามันบ่อยๆ แต่น้ํามันประกอบอาหารมีราคาแพงขึ้นๆ และไม่มีหน่วยงานใด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านที่ประกอบอาหารโดยไม่ใช้น้ํามนัซ้ํา เป็นต้น 
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บทที่ ๑ 

ที่มาการดําเนินงานโครงการ 
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance ) เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารราชการ
ที่เปิดเผย โปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  ทําความ
เข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือร่วมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้
เห็นชอบประเด็นที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมดําเนินงาน คือ ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และบริโภคอย่าง
ปลอดภัย สมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี โดยวิเคราะห์จากภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่สําคัญของ 
อย. ผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะทํางานภาคประชาชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ และได้แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
(รายละเอียดคําส่ังฯ แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แสดงไว้ในภาคผนวก ๑) 

คณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้วิเคราะห์และสรรหาผู้แทนของส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี ่ยวข้อง เหมาะสมกับประเด็นที ่กําหนดให้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วม
ดําเนินงาน และเสนอ อย. แต่งตั้งเป็นคณะทํางานภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
จํานวน ๒๗ คนจาก ๒๗ หน่วยงาน/องค์กร ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการจาก ๓ องค์กร, องค์กรภาค
ประชาชนจาก ๕ องค์กร, องค์กรวิชาชีพจาก ๓ องค์กร, ส่ือมวลชนจาก ๔ องค์กร, ภาควิชาการจาก
สถาบันการศึกษา ๕ แห่ง, หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาก ๗ หน่วยงาน โดยมีเลขานุการ
คณะทํางานเป็นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน (รายละเอียดคําส่ังฯ แต่งตั้งคณะทํางานภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แสดงไว้ในภาคผนวก ๒) 

นอกจากนี้ได้จัดให้มีวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย(Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กําหนด โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อย. ในการนี้ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม แสดงความเห็นด้วยกับกิจกรรมที่จะดําเนินการในชื่อโครงการการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคท่ีถูกต้อง(รายละเอียดแบบสอบถามโครงการ และผลการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ๓) 

ต่อมา อย. โดยคณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการ



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๙ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รายละเอียดกรอบ
แนวทางแสดงไว้ในภาคผนวก ๔) 

สําหรับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้แสดงรายละเอียดไว้
ในบทที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๐ 

บทที่ ๒ 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เกิดขึ้น
หลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน มีฉันทา
มติ เห็นชอบดําเนินการโครงการดังกล่าวร่วมกัน โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชนได้
ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๕๕ ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด  วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการวัดผล 
ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธกีารติดตามประเมินผล งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้     
 

♣  วัตถุประสงค์  
  

 ๑. เพื่อให้คณะทํางานภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาใหผู้้บริโภคมีความรู ้
และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

๒. เพื่อให้คณะทํางานภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ/ไม่ปลอดภัย 

 

♣  เป้าหมาย/ผลสําเร็จ 
 

คณะทํางานภาคประชาชนและองค์กรเครือข่ายของคณะทํางานฯ มีส่วนร่วมดําเนิน
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
 

♣  ตัวชี้วัด  
 

จํานวนคณะทํางานภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และองค์กร
เครือข่ายของคณะทํางานภาคประชาชน มีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป  

 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๑ 

♣  ระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการดําเนินการ  
 

ธันวาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
 

รายละเอียด ธ.ค. 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. รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนํามาประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตามประเด็นที่กําหนด 

          

๓. แต่งต้ังคณะทํางานภาคประชาชน
ประจําปีงบประมาณ 

 *         

๔. ประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ใน
การกําหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด วิธีการ
วัดผลและระบบการจัดเก็บข้อมูลใน
ประเด็นที่คณะทํางานกําหนดไว้ 
และจัดทําระบบการติดตามประเมินผล 
หรือตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่กําหนด 

          

๕. คณะทํางานภาคประชาชน
ดําเนินการตามแผนงาน 

          

๖. จัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และ
เครือข่าย 

          

๗. ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อ
ติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการ
ดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 

          

๘. ประชุมคณะทํางานของ อย. เพื่อ
นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางาน
ภาคประชาชน 

          

 

♣  วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข้อมูล 
 

ข้อมูลรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
คณะทํางานภาคประชาชนตามแบบรายงานที่กําหนด 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๒ 

♣  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. ๒๕๕๕ 
 หน่วยงานสนับสนุน กองและกลุ่มผลิตภัณฑ์/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กองแผนงานและ

วิชาการ/กลุ่มกฎหมายอาหารและยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๓ 

บทที่ ๓ 
      ผลการดําเนินงานโครงการ 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กําหนด
ประเมินผลดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล และระบบการติดตามความก้าวหน้า ซ่ึงคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันกําหนดกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  
ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มีทั้งส้ิน ๖ กิจกรรม 
สามารถดําเนินกิจกรรมได้แล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี ้  
๑. ผลิตสื่อความรู้เก่ียวกับน้ํามันทอดซ้ํา และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ภายใต้โครงการ 
    เสริมสร้างความรู้สู้ภัยน้ํามันทอดซ้ํา รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 

การดําเนินงานของเครือข่าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการดําเนินงานต่อไป 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๕)  
ผลิตส่ือความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ในโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ดังนี้ 
 - วีซีดีรวมสื่อวิทยุ เกี่ยวกบัน้ํามันทอดซํ้า และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง 
 - ดีวีดีรวมสื่อโทรทัศน์ เกีย่วกับน้ํามันทอดซ้ํา และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง 
 - ดีวีดีสารคดีจุดเปลี่ยนน้ํามันทอดซ้ํา 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
- 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๔ 

 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  
ส่ือเผยแพร่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีการแสดงสัญลักษณ์ของ

หน่วยงานประกอบในเนื้อหา บางครั้งจะเป็นอุปสรรคในการนาํไปขอความร่วมมือหรือขอสนับสนุนการ
เผยแพร่ต่อโดยเฉพาะสื่อที่นําเสนอทางโทรทัศน์  

 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคณะทํางานเฉพาะ ควร

มอบหมายให้ดูแลเรื่องน้ํามันทอดซ้ํา ควรทําวิจัยภาพรวมระดับประเทศ พิจารณาวา่องค์ความรู้เรื่อง
น้ํามันทอดซ้ําท่ีเผยแพร่ให้ผู้บริโภคส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือไมอ่ย่างไร 
และควรจัดทําส่ือภาพและเสียงประชาสัมพันธ์ (สปอตโทรทัศน์) เรื่อง อันตรายน้ํามันทอดซ้ํา ความ
ยาว ๓๐ วินาที โดยเป็นการผลิตใหม่  

 

๒. การรวบรวม/จัดเก็บข้อมูลการดาํเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อความรู้ 
    เก่ียวกับน้ํามันทอดซ้ํา และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ภายใต้โครงการเสริมสร้าง 
    ความรู้สู้ภัยน้ํามันทอดซ้ํา รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 

การดําเนินงานของเครือข่าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการดําเนินงานต่อไป 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๕)  
ข้อมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ส่ือความรูเ้กี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา และ

การโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค รายละเอียดดังตาราง 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

๑. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพร่แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ณ สํานกังานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ให้แก่ อสม. ณ 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
ทั้งนี้ได้มีการสรุปให้แก่สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๕ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ต่อ) 

ทราบถึงความคืบหน้าในการทํางานของ
คณะทํางานอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดให้สมาชิก
รับทราบถึงเนื้อหาในเรื่องน้ํามันทอดซ้ํา พร้อมกับ
ขอให้ช่วยกันถ่ายทอดความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ําไป
ยังองค์กรของตน ทั้งในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่
อาจเกี่ยวข้องกับข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการใช้
น้ํามันทอดซ้ํา รวมทั้งให้ช่วยกันส่งเสรมิให้พนักงาน
ในบริษัทของตนมีความรู้ในเรื่องนี้ในฐานะเป็น
ผู้บริโภคด้วย 
- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่เครือข่าย 

๒. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย - เผยแพร่แผ่นพับ ซีดีความรู้ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
จัดส่งให้แก่สมาชิกสมาคมฯ 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง
ผ่านงานสัมมนา เรื่อง การโฆษณาไม่ถูกต้อง ณ 
โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 
- เผยแพร่คู่มอืเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ๑๙ สถาบัน  
- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่เครือข่าย 

๓. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพร่ซีดีที่ได้รับจากฝ่ายเลขานกุารฯ ไป
เผยแพรย่ังชมุชน และเครอืข่าย 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา การโฆษณาที่
ไม่ถูกต้อง และความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในการดูงานของกลุ่ม Thai food Cluster ที่
จังหวัดจันทบุรี 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา การโฆษณาที่
ไม่ถูกต้อง และความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑสุ์ขภาพ
ในงาน OTOP MIDYEAR ๑๙-๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ณ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชุม  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา การโฆษณาที่



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๖ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ ๘ (ต่อ) ไม่ถูกต้อง และความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร ์
- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่เครือข่าย 

๔. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย - เผยแพร่แผ่นพับ และโปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้แก่สมาชิกสมาคมฯ 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา การโฆษณาที่
ไม่ถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ 

๕. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข  
ปทุมธานี 

- นําเอกสารแผ่นพับ และซีดี ไปเผยแพร่ให้
ประธานอําเภอ โดยประธานอําเภอได้นําไป
เผยแพร่ต่อให้ประธานตําบล และประธานตําบลก็
นําไปเผยแพร่ต่อให้ประธานหมู่บ้าน  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ให้
คําแนะนําแก่ชาวบ้านว่า ไม่ควรซื้ออาหารที่ผู้ค้า
ใช้น้ํามันทอดซ้ําในการประกอบอาหาร  
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านศูนย์กระจายข่าว  

๖. สมาคมสันนบิาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกับน้ํามันทอดซ้ําผ่านเสยีง
ตามสายในชมุชนดีอินทรพ์ัฒนา จ.พิษณุโลก 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา การโฆษณาที่
ไม่ถูกต้อง ในการอบรม อสม.ต่อเนื่อง ณ ศูนย์
สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
อสม. ๕๔ ชมุชน 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในงานสัมมนา ๖๐ ปี กรม
อนามัย ณ ศูนย์การประชมุอิมแพคเมืองทองธานี 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อปท. นักเรียน ประชาชน
ทั่วไป 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ําให้แก่เครือข่าย 
อสม. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพันปี 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ําให้แก่
นักเรียน/ครู ณ โรงเรียนวดัท่ามะปราง 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา และ



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๗ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

สมาคมสันนบิาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่ประชาชน ณ หอกระจาย
ข่าวชุมชน วดั  
- เผยแพร่ความรู้ผ่านการเคาะประตูบ้าน 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการรับประทานอาหาร
ประเภททอดและใช้น้ํามันทอดน้อย 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ําผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา และการโฆษณา
ที่ไม่ถูกต้องทาง Facebook จํานวน ๓ ครั้ง    

๗. สมาคมพัฒนาประชากร 
และชุมชน 

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ําผ่านเสียง
ตามสาย ในชุมชนอนันต์สุขสันต์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 
- จัดกิจกรรมทบทวนความรู้แก่แกนนําชุมชน 
- เผยแพรค่วามรู้ผ่านการนําแผ่นพับไปจัดเป็นบอร์ด
ความรู้ที่ชุมชน  
- จัดกิจกรรมที่ศูนย์เรยีนรูข้องชุมชนอนนัต์สุขสันต์ 
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม โดยจะมีการสาธติการ
ตรวจสอบน้าํมันทอดซ้ํา และมีการทอดอาหารโดย
ใช้น้ํามนัใหม่  
- สมาคมฯ ได้นาํแผ่นพับไปเผยแพร่แกผู้่มาใช้บริการ
ที่สมาคมฯ รวมทั้งเผยแพร่ที่ร้านอาหารของสมาคม
ซ่ึงมีอยู่ ๑๐ ร้านทัว่ประเทศ  
- จัดประชุมขอความรว่มมอืร้านอาหารของสมาคม
ให้ ใช้น้ํามนัใหม่ในการปรงุอาหารเพื่อสขุภาพที่ดี
ของผู้บริโภค และจัดให้มีน้ํามันประกอบอาหารที่
เหมาะสําหรับอาหารผัด และอาหารทอด 

๘. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค - 
๙. สภาทนายความ - 
๑๐. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  

 
 
 

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยรา้ยน้ํามันทอดซ้ํา 
รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง และวิธีเลือกซื้อ
เครื่องสําอางให้ปลอดภัย ในการประชมุเรื่อง
อาหารปลอดภัย ประจําปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๘ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
(ต่อ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางรักน้อย จ.นนทบุรี 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยรา้ยน้ํามันทอดซ้ํา 
รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง และวิธีเลือกซื้อ
เครื่องสําอางให้ปลอดภัย ให้แก่เครือขา่ย อสม.  
ณ ห้องประชุม รพ.สต.บางเขน หมู่ ๗ 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยรา้ยน้ํามันทอดซ้ํา 
รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง และวิธเีลือกซื้อ
เครื่องสําอางให้ปลอดภัย ให้แก่นักเรยีน/ครู 
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยรา้ยน้ํามันทอดซ้ํา 
รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง และวิธีเลือกซื้อ
เครื่องสําอางให้ปลอดภัย ให้แก่ประชาชน  
ณ ลานเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านวัดแดง 
- ประสาน รพ.สต. ในเขตอําเภอเมืองนนทบุรีทั้ง 
๑๕ แห่ง เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับภัยร้าย
น้ํามันทอดซ้ํา รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง และวิธี
เลือกซื้อเครื่องสําอางให้ปลอดภัยแก่ผู้มารอรับ
บริการ 

๑๑. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห่งประเทศไทย 

- เผยแพร่แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่งให้ แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
ที่งานประชุม/งานสัมมนา/กิจกรรมอื่นๆ ของ
สมาคมฯ 
- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่เครือข่าย 

๑๒. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา การโฆษณา
ไม่ถูกต้อง และความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ในการประชมุกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา การโฆษณา
ไม่ถูกต้อง และความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ในการประชมุกลุ่มออมทรัพย์ และในที่ประชุม
สหพันธ์วิทยชุมุชนแห่งชาติ 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๙ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (ต่อ) - เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา การโฆษณา
ไม่ถูกต้อง และความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผ่านวิทยุชุมชน* 

๑๓. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย - 
๑๔. สมาคมนักวทิยุและโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา ณ สถานี
วิทยุ ปตอ. และสถานีวิทยุมีนบุรี 
- เผยแพร่ซีดีไปที่โรงเรียน 
- เผยแพร่ใหค้วามรูร้้านคา้อาหารทอด 
- เผยแพร่ซีดีที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้แก่นักจัด
รายการวิทยุ และขอความร่วมมือให้พูดในรายการ 

๑๕. สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม 
(ประเทศไทย) 

- เผยแพร่ซีดีที่ได้รับจากฝ่ายเลขานกุารฯ ในการ
ประชุมวิสามญัของสมาคมฯ 

๑๖. คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
 

- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา ในงาน
ปฐมนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ  
วิทยาเขตรังสิต  
- เผยแพร่จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑๕ ครั้ง 
- เผยแพร่ความรู้ผ่านวารสารของมหาวิทยาลัย 
- เผยแพร่ความรู้ผ่าน Social network บน 
facebook ของกลุ่มนักศึกษา 
- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษาและบุคลากร 
ม.กรุงเทพ 

๑๗. ภาควชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
 
 
 

- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา ให้แก่
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ 
ในตลาดนัด 
- เผยแพร่ความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ําตามตึกเรียน 
- เผยแพร่ข้อมูลและแจกเอกสารเรื่อง “โฆษณา
กล่าวอ้างเกนิจริง” บริเวณตลาดนัดธรรมศาสตร์ 
ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ : * วิทยุชุมชน หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา, สถานีวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, สถานีวิทยุ
ชุมชนต้นแบบ ๑๐๐.๗๕ จังหวัดกาญจนบุรี, สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สถานีวิทยุชุมชน 
บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง จังหวัดกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุชุมชนดอนสะแก จังหวัดกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุชุมชน 
เพื่อการศึกษา จังหวัดกรุงเทพฯ และสถานีวิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ จังหวัดนนทบุรี 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๒๐ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

 ภาควชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(ต่อ) 

- จัดบูทเผยแพร่ข้อมูลและแจกเอกสารเรื่อง 
“ภัยน้ํามันทอดซ้ํา” ในวนัที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
และ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ บริเวณหนา้โรงอาหาร
กลาง ม.ธรรมศาสตร์ 
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง “ภัยน้ํามันทอดซ้ํา” ผ่าน
หนังสือพิมพ์ธรรมศาสตร์ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์ที่
แจกทั่วมหาวทิยาลัย  
- เผยแพร่ความรู้ผ่าน Social network บน 
facebook ของกลุ่มนักศึกษา ผ่าน page 
“มหันตภัยน้าํมันทอดซ้ํา” และ “โฆษณาขี้จุ๊” 

๑๘. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 

- จัดทําโครงการเรื่องน้ํามนัทอดซ้ํา ในวิชา 
Health promotion ของนักศึกษาปี ๔ และเขียน
บทความเรื่องน้ํามันทอดซ้ํา ในวิชา Health 
promotion 
- เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกีย่วกับน้ํามันทอดซ้ํา และ
การโฆษณาที่ไม่ถูกต้องผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แก่ประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ให้แก่นกัศึกษา
และอาจารยข์องภาควิชาโภชนวิทยา  

๑๙. คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ดําเนินการร่วมกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ (ลําดับที่ ๒๕) 

๒๐. โรงเรียนสตรนีนทบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรยีนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เผยแพร่
ความรู้น้ํามันทอดซ้ําแกแ่มค่้า โดยจัดประชุมแม่ค้า
ที่โรงเรยีน  
- นําเสนอความรู้เรื่องน้ํามนัทอดซ้ําในการประชุม
ผู้ปกครองประจําภาคการศึกษา ซ่ึงมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประมาณ  ๒,๙๐๐ คน 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา 
ในการอบรมเรื่องน้ํามันทอดซ้ํา ให้แก่
ผู้ประกอบการร้านค้าจํานวน ๔๐ คน  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา
ผ่านโทรทัศน์วงจรปิดให้แก่นักเรียน/ครู  



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๒๑ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

โรงเรียนสตรนีนทบรุี(ต่อ) ณ โรงอาหาร โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
- อบรมนักเรยีนแกนนํา อย.น้อย เรื่องเฝ้าระวัง
การโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง 

๒๑. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพร่ความรู้ผ่านการประชุมชมรมคุม้ครอง
ผู้บริโภค ประจําปี ๒๕๕๕, การประชมุชมรม
เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ภาคกลาง, 
การประชุม อสม. ประจําอําเภอ และการประชุม
ส่ือมวลชน (วิทยุชุมชน) 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ก่ประชาชน 
ณ โรงพยาบาลชุมชน และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
- เผยแพร่ความรู้ให้แก่ครแูละนักเรียน ณ โรงแรม
ศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุร ี
- เผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่เครือข่าย 

๒๒. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา  
การโฆษณาไม่ถูกต้อง ผ่านการประชุมโครงการ 
สคบ.สัญจร, การสัมมนาสร้างเครือข่ายเพื่อร่วม
ดําเนินการเผยแพร่ความรูด้้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคปี ๒๕๕๕, การประชุมสัมมนาประจําปี
ทางวิชาการเรื่องเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
พลังสําคัญการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการ
คุ้มครองสิทธผู้ิบริโภค และการประชุมสัมมนา
โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ร่วมกบั
สถาบันการศึกษา (สายลับ...ตรวจจับโฆษณา) 
ครั้งที่ ๔ 

๒๓. สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
 
 

- เผยแพร่ส่ือแผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ให้กับ
ร้านยาเครือข่ายของสํานักอนามัย จํานวน ๒๕ 
ร้านเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนที่มารบับริการที่
ร้านยา 

๒๔. กรมประชาสมัพันธ์ 
 
 

- เผยแพร่ส่ือแผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี วีซีดี ที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จัดส่ง ให้แก ่สวท.กรมประชาสัมพันธ์
ทั่วประเทศ ๘๔ สถานี, สทท.กรมประชาสัมพันธ์



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๒๒ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

กรมประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
 

ทั่วประเทศ ๑๓ สถานี  
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ prd.go.th รวมทัง้เผยแพร่
เป็นข่าวสารภายในกรมประชาสัมพันธใ์นรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ จดหมายข่าว เสียงตามสาย, PRD TV, 
โปสเตอร์ เป็นต้น           

๒๕. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา การโฆษณา
ไม่ถูกต้องผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ  
รพ.สต. ในการคุ้มครองผูบ้ริโภค ที่ จังหวัด
อุบลราชธาน,ี ศรีสะเกษ, อํานาจเจริญ, มุกดาหาร 
และยโสธร 

๒๖. สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 
 

- 

๒๗. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ําในการ
ประชุมผู้บริหารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และงานสัมมนาการส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- เผยแพร่แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับน้ํามนัทอดซ้ําแก่
ผู้มาขอรับบริการที่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนสื่อแผ่นพับ ซีดี และวีซีดี มอบให้แก่คณะทํางานภาคประชาชน ทําให้
คณะทํางานฯ และเครือข่ายมีส่ือให้เลือกใช้ได้ตามศักยภาพและความถนัด รวมทั้งการสนับสนุนสื่อ
เผยแพร่ และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะทํางานและเครือข่ายได้อย่างทันท่วงที ทําให้การ
ดําเนินการเผยแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  
ส่ือเผยแพร่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีการแสดงสัญลักษณ์ของ

หน่วยงานประกอบในเนื้อหา บางครั้งจะเป็นอุปสรรคในการนาํไปขอความร่วมมือหรือขอสนับสนุนการ
เผยแพร่ต่อโดยเฉพาะสื่อที่นําเสนอทางโทรทัศน์  

 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
ควรมกีารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องกิจกรรมรณรงค์ไมใ่ช้น้ํามันทอดซ้ํา 

เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภค ถึงอันตรายของการใช้น้ํามันทอดซ้ํา จนเป็น
ที่ตระหนักและเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง 
 
๓. การรวบรวม/จัดเก็บข้อมูลการดาํเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโฆษณา และ 
    การเฝ้าระวังน้ํามันทอดซ้ําจากร้านค้า ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้สู้ภัย 
    น้ํามันทอดซ้ํา รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 

การดําเนินงานของเครือข่าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการดําเนินงานต่อไป 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕)  
ข้อมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโฆษณา และการเฝ้าระวังน้ํามันทอดซ้ํา

จากร้านค้า รายละเอียดดังตาราง 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

๑. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 
๒. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย - ขอความรว่มมือสมาชิกสมาคมฯ เฝ้าระวังส่ือที่

โฆษณาเกินจริง 
๓. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ ๘ - 
๔. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย - 
๕. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข  

ปทุมธานี 
- 

๖. สมาคมสันนบิาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย 
 

- ใช้ชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ําของกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทยเ์ฝ้าระวังแผงลอยในชุมชนดีอนิทร์พฒันา
จํานวน ๓ ครั้ง   



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๒๔ 

ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

สมาคมสันนบิาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

- รวบรวมน้ํามันทอดซ้ําในครัวเรือนและร้านค้าใน
ชุมชน เพื่อป้องกันการเทลงท่อระบายน้ํา 
- ใช้ชุดทดสอบตรวจสารปนเปื้อนอันตรายอื่น ได้แก่ 
สารบอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว 

๗. สมาคมพัฒนาประชากร 
และชุมชน 

- จัดกิจกรรมสาธิตการตรวจสอบน้ํามันทอดซ้ํา 
- ประสานภาคีภาคผู้ประกอบการของสมาคมฯ 
ในการสนับสนุนการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์เพิ่มเติม 

๘. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค - 
๙. สภาทนายความ - 
๑๐. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  - 
๑๑. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหารแห่งประเทศไทย 
- 

๑๒. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาต ิ - เฝ้าระวังส่ือที่โฆษณาเกินจริงผ่านช่องทางวิทยุ
ชุมชน* 

๑๓. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย - 
 

๑๔. สมาคมนักวทิยุและโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

- 

๑๕. สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม 
(ประเทศไทย) 

- 

๑๖. คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

- 

๑๗. ภาควชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

- ตรวจสอบน้ํามันของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ร้านอาหารทีจํ่าหน่ายของทอดภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้ใช้ชุดทดสอบ
น้ํามันทอดซ้ําของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เฝ้าระวังร้านอาหารทอดอย่างสม่ําเสมอ และมอบ
ป้ายสําหรับรา้นทีใ่ช้น้ํามนัทอดอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 
 

หมายเหตุ : * วิทยุชุมชน หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา, สถานีวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, สถานี
วิทยุชุมชนต้นแบบ ๑๐๐.๗๕ จังหวัดกาญจนบุรี, สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สถานีวิทยุ
ชุมชนบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง จังหวัดกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุชุมชนดอนสะแก จังหวัดกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุ
ชุมชนเพื่อการศึกษา จังหวัดกรุงเทพฯ และสถานีวิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ จังหวัดนนทบุรี 
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ลําดบั 
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร 

ท่ีเป็นเครือข่าย 
กิจกรรม 

 ภาควชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(ต่อ) 

- ตรวจสอบและเฝ้าระวังโดยการติดตามคุณภาพ
ของน้ํามันของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ร้านอาหารบริเวณตลาดนัด ๓ แห่ง ที่จําหน่าย
ของทอดภายใน ม.ธรรมศาสตร์ 

๑๘. คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

๑๙. คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- 

๒๐. โรงเรียนสตรนีนทบรุ ี
 

- เก็บตัวอย่างน้ํามันทอดอาหารตรวจสอบโดยใช้
ชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ําของกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์
- จัดทําโครงการนําน้ํามันทอดซ้ําไปผลิตเป็นสบู่ 

๒๑. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- เฝ้าระวังการโฆษณาผ่านส่ือหนังสือพิมพ์, วิทยุ, 
ป้ายโฆษณา, เคเบิลทีวี และวารสาร/นิตยสาร 
- แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนไปยังสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่อง
ร้องเรียนผลติภัณฑ์สุขภาพ อย. และสายด่วน 
๑๕๕๖ 
- ใช้ชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ําของกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ตรวจสอบเฝ้าระวังร้านค้า 

๒๒. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- เฝ้าระวังการโฆษณาผ่านส่ือหนังสือพิมพ์,  
ป้ายโฆษณา, เคเบิลทีวี และอินเตอร์เน็ต 

๒๓. สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร - 
๒๔. กรมประชาสมัพันธ์ - 
๒๕. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

- 

๒๖. สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 

- 

๒๗. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- เฝ้าระวังการโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต 
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 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การดําเนินงานของภาคประชาชนและเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 

 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  
ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดส่งสื่อให้เครือข่ายของแต่ละหน่วยงานได้ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
       - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรดาํเนินการเพิม่เติมจากการเผยแพร่
ความรู้ผ่านส่ือและกิจกรรม อาทิ การผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้าน้ํามัน ระบุผลร้ายของ
การใช้น้ํามันทอดซ้ําท่ีฉลาก 
 - ควรจัดกิจกรรมในพื้นที่ (Show case) และเสนอข่าวผ่านส่ือท้องถิ่น เช่น  
วิทยุชุมชน เคเบิลทีวีท้องถิ่น 
 
๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา และการโฆษณา 
    ที่ไม่ถูกต้อง 

 

 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้รับการอบรมไดท้ราบข้อมูลอันตรายจาก

น้ํามันทอดซ้ํา แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวงัน้ํามันทอดซ้ําของร้านค้าในชุมชน สามารถรู้เท่าทัน สามารถ
ปกป้องตนจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง อาท ิเป็นเทจ็ หลอกลวง หรือโอ้อวดเกนิจริง 
รวมทั้งเกิดความรว่มมอืในการเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับอันตรายน้ํามันทอดซ้ํา และโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง โดยเนื้อหาการอบรมฯ ประกอบด้วย การทํากิจกรรมกลุ่ม ๓ เรื่อง การบรรยาย 
๑ เรื่อง และการเสวนา ๑ เรื่อง 

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕)    
- วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อันตรายจากน้าํมันทอดซ้ํา 
และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 

- ผลการดําเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น ๑๒๖ คน ประกอบด้วย แกนนําชุมชน 
ดีอินทร์พัฒนา จ.พิษณุโลก (เครือข่ายจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย) จํานวน ๑๘ คน, 
อาสาสมัครสื่อวิทยุชุมชน (เครือข่ายจากสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ) จาก ๖ จังหวัด ประกอบด้วย
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี และกรุงเทพฯ จํานวน ๑๖ คน, คณะทํางาน
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พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เจ้าหน้าท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และวิทยากร จํานวน ๔๓ คน, คณะทํางานภาค
ประชาชน และผู้ติดตาม จํานวน ๒๑ คน, เครือข่ายคณะทํางานภาคประชาชน จากกรมประชาสัมพันธ์ 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 
คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ม.ธรรมศาสตร์ และโรงเรียน
สตรีนนทบรุี จํานวน ๒๘ คน 

- ผลการประเมินจากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๕๓.๙๗ ประกอบด้วย ประกอบด้วย 

ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู ้สู้ภัยน้าํมัน
ทอดซ้ํา 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๕.๕๙-๙๗.๐๖) เห็นว่า ความรู้
ความสามารถของวิทยากร  และเนื้อหาสาระมีความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ ๗๖.๔๗-๘๖.๗๖ เห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการ
บรรยาย อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑.๔๗ ให้ความเห็นว่าควร
ปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ  

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยาย เรื่อง ปฏิวัติน้ํามันทอดซ้ํา ทุกคน
ช่วยได้ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า ความรู้ความสามารถของวิทยากร 
เนื้อหาสาระมีความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และร้อยละ ๘๓.๘๒-๘๘.๒๓ มีความเห็นว่า 
ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ทั้งนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ ๑.๔๗ ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ  

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสวนา เรื่อง หลากหลายมุมมองกับโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๗.๐๖-๙๘.๕๓) เห็นว่า ความรู้
ความสามารถของวิทยากร เนื้อหาสาระมีความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และร้อยละ ๘๖.๗๖-
๘๘.๒๓ มีความเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู่ในเกณฑ์
ดีถึงดีมาก ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๒.๙๔ ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้  

ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง กลเม็ด เคล็ดลับ ให้รู้ทัน
โฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๕.๕๙-๙๗.๐๖) เห็นว่า ความรู้
ความสามารถของวิทยากร เนื้อหาสาระมีความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และร้อยละ ๘๕.๒๙-
๘๖.๗๖ มีความเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู่ในเกณฑ์
ดีถึงดีมาก ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑.๔๗ ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ และ
เอกสาร/โสตทัศนวัสดุ  
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ตอนที่ ๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ยุทธการลดภยัน้ํามันทอดซ้ํา 
กํากับโฆษณาลวง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๒.๖๕-๙๔.๑๒) เห็นว่า ความรู้
ความสามารถของวิทยากร เนื้อหาสาระมีความครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และร้อยละ ๘๓.๘๒-
๘๖.๗๖ มีความเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู่ในเกณฑ์
ดีถึงดีมาก อย่างไรก็ตามมีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑.๔๗ ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงเอกสาร/
โสตทัศนวัสดุ  

ตอนที่ ๖ ความคิดเห็นต่อการจัดอบรม 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมอยู่ใน

เกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๘๘.๒๔-๙๗.๐๖) เห็นว่า ความเหมาะสมของระยะเวลา 
จัดงาน การติดต่อประสานงาน/การบริการของเจ้าหน้าที่ สถานที่/บรรยากาศ ความพร้อมของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ อาหาร/เครื่องดื่ม และรูปแบบการจัดงานโดยรวม อยู่ใน
เกณฑ์ดีถึงดีมาก  

ตอนที่ ๗ การร่วมงานหากมีการจัดอบรมครั้งต่อไป 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๘๐.๘๘) ตัดสินใจที่จะร่วมงานในครั้ง

ต่อไป โดยใหค้วามเห็นวา่ การอบรมครัง้นี้น่าสนใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตาม 
ร้อยละ ๗.๓๕ ไม่แน่ใจว่าจะมาร่วมงานในครั้งต่อไป หรือไม่โดยให้เหตุผลว่าอาจขัดข้องเรื่องของ
เวลา หรือสภาพร่างกายไม่อํานวย ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่าสามารถนําความรู้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้จริงหรือไม่  

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ปัญหาหรืออุปสรรคของการดําเนินงานจะช่วยผลักดันให้การดําเนินงานสําเรจ็มากข้ึน  
 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน    
  เนื่องจากผู้รับการอบรมมีความรู้ ประสบการณ์ และช่วงอายุทีห่ลากหลาย ทําให้

การตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้จากการอบรมแตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 

ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 
- ควรมีการระบุกรอบการดําเนินงาน การขยายผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

เพื่อจะได้เกิดการขับเคล่ือนงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างเป็นรูปธรรม 
- ภาคเช้าควรเป็นการบรรยายให้ความรู้ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมระดม

ความคิด และควรมีตัวอยา่งภาพ และเสียง ประกอบเนื้อหาการอบรม  
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- รูปแบบการจัดอบรม ควรมีการแลกเปลี่ยนร่วมกับเพื่อบูรณาการทํากิจกรรม
ให้เป็นเครือข่ายได้อย่างแท้จริง  และควรให้ความสําคัญในการรบัฟังความคิดเห็นเป็นอันดับแรก 

- กิจกรรมละลายพฤติกรรมควรเตรยีมความพร้อมใหม้ากข้ึน และเลือก
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งควรเพิ่มเกมและของที่ระลึก 

- ควรมีเกยีรตบัิตรให้ผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นหลักประกันที่เชื่อถือ ช่วยให้แนะนาํ
ชาวบ้านได้สะดวกขึ้น 

ประเด็นระยะเวลาการอบรม 
- ผู้บรรยาย วทิยากร ควรกระชับด้านเวลาไม่ให้ยืดเยื้อ  
- ควรเน้นกิจกรรมที่เปิดรับความคิดเห็นของผู้ร่วมอบรม  
- ควรขยายเวลาในการอบรม เพื่อให้ประสิทธิภาพการอบรมสูงขึ้น 
ประเด็นผู้เข้าร่วมอบรม 
- ควรเชิญบุคลากรแต่ละหน่วยงานเป็นจาํนวนคู่ เพื่อง่ายต่อการจดัห้องพัก

และการปรึกษาดําเนินงาน 
- ผู้เข้าร่วมอบรมที่ควรเชิญเพิ่มเติม คือ อปท, ผู้นําชุมชน, ผู้แทนจากวัด, อสม, 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ประกอบการ และควรมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมจํานวนมากขึ้น 
ประเด็นสถานที่การอบรม 
- ควรเลือกสถานที่ฝึกอบรมที่สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติมากท่ีสุด เพื่อความ

ผ่อนคลายจากการอบรม 
- ควรจัดการอบรมต่างจังหวัดบ้าง ทั้งนี้ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง 

น้ํามันทอดซ้ํา ที่จังหวัดตรัง 
อื่นๆ 
- ควรติดตามผลงาน โดยให้ผู้เข้าอบรมรายงานอย่างต่อเนื่อง 
- เจ้าหนา้ที่จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรสํารวจเฝ้าระวังการ

ใช้น้ํามนัทอดซ้ําโดยใช้ชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ํา ร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม 
 

๕. การประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน  
 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และ อย. เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์การดําเนนิงาน

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ประชาชนทั่วไปรบัทราบ 
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 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕)   
- เผยแพร่การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนรว่มของประชาชนในการ

ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ทางเว็บไซต์ อย. 

- ผลิตข่าวเพือ่สื่อมวลชน ฉบับที่ ๗๗ วนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง “อย. 
รวมพลังเครอืข่ายภาคประชาชน ลดการใช้น้ํามนัทอดซ้ํา รูเ้ท่าทนัการโฆษณา” เผยแพร่แก่ส่ือมวลชน 
คณะทํางานภาคประชาชนและเครือข่าย (รายละเอียดข่าว แสดงไว้ในภาคผนวก ๕) 

- เผยแพร่การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนรว่มของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผ่านทาง 
อย. Report ฉบับท่ี ๒๘ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และ ฉบับที่ ๓๑ ประจาํเดือนเมษายน ๒๕๕๕  

- เผยแพร่การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนรว่มของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผ่านทาง 
social media ได้แก่ facebook และ twitter 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประชาสมัพันธ์หากสามารถดําเนินการเผยแพร่ในสื่อที่สร้างการรับรู้ได้สูง 

เช่น ส่ือโทรทัศน์ จะช่วยให้การดําเนินงานโครงการฯ เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากข้ึน  
 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน 
 ส่ือที่คณะทํางานภาคประชาชนและ อย. สามารถเผยแพร่ได้นั้นมีจํากัด   

 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนให้มากข้ึน 

 
๖. การรายงานผลการดําเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รวบรวมผลการติดตาม

ความก้าวหนา้ในการดําเนนิงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนรว่มของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ นําเสนอคณะทํางาน
ภาคประชาชน  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคณะทํางานภาคประชาชน และเว็บไซต์ อย. ที่ 
URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml และนําเสนอผู้บริหาร อย. อย่าง
สม่ําเสมอทุกเดือน สําหรับปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะการดําเนนิการโครงการฯ นั้น  



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๓๑ 

ได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการดําเนนิงาน 
ตลอดจนเสนอแนะการดําเนินงานร่วมกันอย่างสม่ําเสมอ  

 ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๕๕) 
 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ตลอดจนปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการฯ 
ในปีต่อไป (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ ๔)   

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การเข้ารว่มประชุมตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการของคณะทํางานฯ ทําให้

สามารถรวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานเสนอแก่คณะทํางานฯ ได้ต่อเนื่อง 
นอกจากนี้การส่ือสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประสานทางโทรศัพท์ ระหวา่ง
คณะทํางานฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ชว่ยให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน  

 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน 
การดําเนินงานต้องอาศัยความรว่มมือของคณะทํางานภาคประชาชน ซ่ึงแต่ละท่าน 

มีภารกิจค่อนข้างมาก ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานต้องใช้ระยะเวลานาน 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป 
ติดตามข้อมูลการดําเนินงานจากคณะทํางานภาคประชาชนอย่างสม่ําเสมอ 

 
การประเมินผลดําเนินงาน 

  เมื่อนําผลการดําเนินการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มา
ประเมินผล โดยเปรียบเทยีบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลสําเรจ็ ตัวชี้วัด วธิกีารวัดผล วธิกีาร
ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานที่คณะทํางานภาคประชาชน ร่วมกันกําหนดกับ อย. ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้   
 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๓๒ 

♣  การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยภาคประชาชน และองค์กร

เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ และมีพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อสุขภาพ เพื่อให้สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ/
ไม่ปลอดภัย  
 

♣  การบรรลุเป้าหมาย/ผลสําเร็จ และตัวชี้วัด  
 
จากการพิจารณาเป้าหมาย/ผลสําเร็จ และตัวชี้วัดของโครงการฯ กําหนดจากจํานวน

คณะทํางานภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับภยัอันตรายของน้ํามันทอดซ้ํา และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป พบว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย/ผลสําเร็จ ตามตัวชี้วัดโครงการฯ ทีก่ําหนดไว้ โดยมี
องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน จํานวน ๒๒ หน่วยงาน มีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับภัยอนัตรายของน้ํามันทอดซ้ํา และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ให้แก่ประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
๘๑.๔๘ นอกจากนี้มีแกนนําชุมชน จํานวน ๑๘ คน ร่วมดําเนินกจิกรรมการเฝา้ระวังการใชน้้ํามันทอดซ้ํา
ของร้านค้าในชุมชน และอาสาสมัครสื่อ ๑๖ คน ร่วมดําเนินกิจกรรมการเฝ้าระวงัการโฆษณาเกินจริงทาง
คล่ืนวิทยุชุมชนที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากการเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับภัยอนัตรายของน้ํามันทอดซ้ํา 
และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง 

อย่างไรก็ตามพบว่าทุกองค์กรเครือข่ายได้มีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ให้แก่ประชาชนด้วย 
 

♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  
 

สามารถดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานในโครงการได้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

 

♣  การวัดผลการดําเนินงาน 
 

สามารถวัดผลการดําเนินงานได้ตรงตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้  
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๓๓ 

♣  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 ซ่ึงดําเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ ์
– สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปติดตามรับทราบร่วมกันผ่านทาง
เว็บไซต์ อย. ที่ URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml ทุกเดือน และ
รายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนทุกเดือน 

 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๓๔ 

   บทที่ ๔ 
ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคตอ่การดําเนินการ 
 และข้อเสนอแนะการดําเนินการปีต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน ได้มี
การรวบรวมปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคต่อการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดําเนนิงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
ตลอดจนข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการโครงการในปีต่อไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปใช้
ประโยชน์สําหรับพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานโครงการ ดังนี ้ 

 

♣  ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินการ 
 
๑. คณะทํางานภาคประชาชนเป็นหน่วยงาน/องค์กรที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

และมีบทบาทเอื้อต่อการดําเนินงาน สามารถช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บริโภค 
และผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  

๒. ความหลากหลายของคณะทํางานภาคประชาชน ทําให้เกิดแนวคิด มุมมองที่
หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน 

๓. เจ้าหน้าท่ีของ อย. มีความพร้อมในการสนับสนุนการทํางานของคณะทํางาน 
ภาคประชาชน  
 

♣  อุปสรรคต่อการดําเนินการ 
 
 ๑. คณะทํางานภาคประชาชนมาจากหลายหน่วยงานซึ่งผู้แทนจากแต่ละหน่วยงานมี
ภารกิจประจาํ ทําให้การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ขาดการประสานงาน ขาดความเข้าใจต่อ
กิจกรรมการดําเนินงานของคณะทํางานฯ จึงควรทบทวนหน่วยงานที่เป็นคณะทํางาน 
 ๒. คณะทํางานภาคประชาชน มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ทําให้มีระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรมค่อนข้างสั้น เกิดปัญหาเรื่องความตอ่เนื่องของกิจกรรม ควรเพิ่มวาระของคณะทํางาน
อย่างน้อย ๒ ปี  
 ๓. งบประมาณจํากัด 
 ๔. การใหค้วามรู้โดยไม่สามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหา จะทําให้ 
การเผยแพรค่วามรู้นั้นๆไม่ได้ผล เช่น ประเด็นไม่ให้ใช้น้ํามันประกอบอาหารที่ผ่านการใชแ้ล้ว ให้ใช้
น้ํามันใหม่หรอืเปลี่ยนน้ํามันบ่อยๆ แต่น้ํามันประกอบอาหารมีราคาแพงขึ้นๆ และไม่มีหน่วยงานใด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านที่ประกอบอาหารโดยไม่ใช้น้ํามนัซ้ํา เป็นต้น 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๓๕ 

♣  ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป  
 

๑. คณะทํางานภาคประชาชนควรมรีะยะเวลาทํางาน วาระละ ๒ ปี เพื่อให้สามารถ
ทํางานได้ต่อเนื่อง และมีผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น  

๒. การดําเนนิงานของคณะทํางานต้องมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ดําเนินกิจกรรมเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพดี และควรดําเนินกจิกรรมตามความเหมาะสมขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนรว่มของประชาชนเพิ่มมากขึ้น  

๓. ควรใช้ศกัยภาพของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ทกุระดับทั่วประเทศ 
คือ ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ในการช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยสนับสนุน
ส่ือเผยแพร่ให้เพียงพอ 

๔. ควรใช้ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ 
นายกเทศมนตรี นายก อบต. สนับสนุนการดําเนินโครงการฯ เพราะถ้าผู้นําท้องถิ่นให้ความสนใจ จะ
ส่งผลให้การดําเนินการโครงการสําเร็จลุล่วง 

๕. ควรสร้างชุมชนต้นแบบ มีแกนนํา และสมาชิกของชุมชนที่ตระหนักถึงประเด็นที่
เป็นปัญหารว่มกัน และร่วมกันแก้ไข  

กรณีที่ดําเนนิการโครงการฯ ต่อเนื่อง มีข้อเสนอดังนี้ 
๑. กิจกรรมรณรงคไ์ม่ใช้น้าํมันทอดซ้าํ ควรมกีารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อม

การให้ความรู้กับผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภค เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของการใช้น้ํามัน
ทอดซ้ํา  

๒. เสนอให้สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลักดันให้
ผู้ประกอบการน้ํามันระบุผลร้ายของการใช้น้ํามันทอดซ้ําหรือเพิ่มเติมข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับ
น้ํามันทอดซ้ําท่ีฉลาก เพื่อย้ําเตือนผู้บริโภค 

๓. กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคณะทํางานเฉพาะ ควร
มอบหมายให้ดูแลเรื่องน้ํามันทอดซ้ํา ควรทําวิจัยภาพรวมระดับประเทศ พิจารณาวา่องค์ความรู้เรื่อง
น้ํามันทอดซ้ําท่ีเผยแพร่ให้ผู้บริโภคส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือไมอ่ย่างไร 
และควรจัดทําส่ือภาพและเสียงประชาสัมพันธ์ (สปอตโทรทัศน์) เรื่อง อันตรายน้ํามันทอดซ้ํา ความ
ยาว ๓๐ วินาที โดยเป็นการผลิตใหม่ ทั้งนี้ส่ือเผยแพร่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มี
การแสดงสัญลักษณ์ของหนว่ยงานประกอบในเนื้อหา บางครั้งจะเป็นอุปสรรคในการนําไปขอความ
ร่วมมือหรือขอสนับสนุนการเผยแพร่ต่อโดยเฉพาะสื่อที่นําเสนอทางโทรทัศน์ นอกจากนี้หากเป็นสื่อ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ควรเน้นการเสนอโดยใช้ข้อความน้อย รูปภาพ/ภาพประกอบมาก จะได้ผลในการสร้าง
การรับรู้มากกว่าท่ีใช้ข้อความมากๆ 

๔. ควรมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ (show case) และเสนอข่าวผ่านทางวิทยุชมุชน
หรือเคเบิลทีวีในท้องถิ่น  



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๓๖ 

 ๕. ควรมอบตรา/ป้าย หรอืจัดให้มีส่ิงสนับสนุนแก่ร้านค้าที่ประกอบอาหารโดยไม่ได้
ใช้น้ํามันซ้ํา เพื่อเป็นแรงจูงใจ    

๖. ควรมีเกยีรติบัตรให้ผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นหลักประกันที่เชื่อถือ ช่วยให้แนะนํา 
ชาวบ้านได้สะดวกขึ้น 

๗. หน่วยงานที่ดูแลการกํากับโฆษณา ควรจัดประชมุชี้แจงส่ือมวลชนให้ทราบ
หลักเกณฑ์ และแนวทางการเฝ้าระวังการโฆษณาไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๓๘ 

   



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๓๙ 

 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๔๐ 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๔๑ 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๔๒ 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

****************************** 
ตามที่คณะทํางานภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ องค์กรผู้บริโภค องค์กรวิชาชีพ สื่อมวลชน และ
ภาควิชาการ) และคณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควรให้มีการดําเนินโครงการการมีส่วนรว่มพฒันาใหผู้้บรโิภค
มีความรู้ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพดําเนินงานต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มี
โครงการย่อย คือ โครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา โดยให้ขยายขอบเขตของการเฝ้าระวัง
โฆษณาให้ครอบคลุมพื้นที่ของชุมชนให้มากข้ึน ในการนี้เพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประโยชน์ อย. จึงขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพแก่ประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และบริโภคอย่างปลอดภัย สมประโยชน์ เพื่อ
สุขภาพที่ดี 

โดยกิจกรรมที่จะดําเนินการ คือ 
๑. ประชุมระหว่างคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ในการกําหนด เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัด วิธกีารวดัผล ระบบการจัดเก็บข้อมูล และการติดตามผล  
ในประเด็นที่คณะทํางานกําหนดไว้ 

๒. จัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และเครือข่าย 
๓. ประเมนิผลการดําเนินการ/นําข้อสรุปมากาํหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม 

ในปีต่อไป 
  เห็นด้วย                                     
  ไม่เห็นด้วย 

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

......................................................................................................................................... 
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
ขอความกรุณาส่งคืนที่กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๙๑ 
๘๔๗๒ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pincute@gmail.com ภายใน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ๔๓ 

ผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากช่องทาง/กระบวนการ/วิธกีารรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนที่จัดให้มีข้ึน โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับอนุมัติให้จัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อย. facebook และ twitter ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ peoplenet@fda.moph.go.th และ adnet@fda.moph.go.th รวมทั้งส่งแบบสอบถาม
ทางจดหมาย โดยกําหนดให้ส่งคืนแบบสอบถามภายในวันที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงสามารถสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมีรายละเอยีด ดังนี้ 

มีผู้ให้ความรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้นจํานวน ๑๘ ราย   
รายละเอียดการแสดงความคิดเห็น คือ 
ในการดําเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนใหญร่้อยละ ๗๗.๗๘ เห็นด้วยกับ

กิจกรรมการประชุมระหวา่งคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน การจัดอบรม/
สัมมนาคณะทํางาน เครือข่าย และการประเมินผลการดําเนินการ/นําข้อสรุปมากาํหนดแนวทางหรอื
แผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมในปีต่อไป โดยให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการจดัประชุมสัมมนาจํานวน
มากครั้ง จะทําให้เกิดผลดี  

สําหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของ อย. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

เห็นควรให้ดําเนินการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยมีการกระจายกลุ่มชุมชนต้นแบบมากข้ึน 

สําหรับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ควรจัดลําดับความสําคัญของความรู้ที่ให้แก่ประชาชน เช่น 
ป้องกันเสี่ยงจากการใช้ยา และควรเนน้การตรวจสอบเวชสําอางอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงควร
กระจายความรู้ผ่านทางเครือข่ายให้มากข้ึน 

ควรส่งเสริมให้องค์กรเครอืข่ายจัดกิจกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคณะทํางาน เพื่อเป็น
การกระจายความรว่มมือให้เครือข่าย ช่วยจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มสมาชิกในสาขาอาชีพต่างๆ   

ควรเพิ่มประสิทธิภาพใช้ social network เพื่อให้การส่งเสริมความรู้เกิดผลมากข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการดําเนินงานของ อย. ในพันธกิจด้านอื่นๆ ประกอบด้วย 
ควรต้ังกรรมการดูแลการโฆษณาทางเคเบิลทีวี, โทรทัศน์ดาวเทยีม ฯลฯ ที่มีการโฆษณาสินค้า

เกินความจรงิ ทําให้ประชาชนเข้าใจผิดหลงเชื่อซื้อสินค้าเหล่านั้นไปบริโภค โดยเฉพาะสินคา้บํารุง
กําลัง รักษาสารพัดโรค  

ต้องการให้ อ.ย. เอาจริงเอาจังกับการโฆษณาแอบแฝงและผิดหลักการ รวมทั้งโฆษณาเกิน
ความจริงที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อ.ย. 
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ต้องการให้ทาง อย จัดการสัมมนาร่วม โดยมีทั้งหน่วยงานภาครฐัที่เป็นผู้ออกกฏหมาย 
ตัวแทนจากภาคธรุกิจหรอืผู้ประกอบการ และตัวแทนจากภาคผู้บริโภค หมายรวมถึงผู้ประกอบ
วิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัร่างกฎหมาย หรือระเบยีบ ประกาศต่างๆ ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งระบบ เพราะการรบัฟังหรือสอบถามจากกลุ่มคน หรือบุคคลเพียงส่วนน้อย ไม่อาจใช้เป็น
ข้อสรุปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งประเทศ ควรจัดให้มีการเสวนาวงกว้าง เพื่อนําเอาข้อคิดเห็นจาก
หลากหลายมุมมองมาพิจารณาปรับปรุงร่างกฎระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด ที่ทุกภาคส่วนยอมรับ 
สามารถนํามาบังคับใช้ หรือปฏิบัติได้จริง และเกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด ภายหลังการสัมมนาร่วมต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นระหว่าง 
อย. และผู้ประกอบการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อร่างระเบยีบ ประกาศ ต่างๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ทั้งผู้บรโิภคและผู้ประกอบการ อยา่งเป็นทางการ เมือ่แล้วเสร็จขอให้มีเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อกําหนด
ต่างๆ ในร่างประกาศตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
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กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ท่ีมา/หลักการเหตุผล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นชอบ

กําหนดประเด็น พัฒนาให้ผู้บริโภคมคีวามรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ เป็นประเด็น
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงาน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ของ อย. คือ 
“องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และสมประโยชน ์มุ่งสู่สังคมสุขภาพด”ี และจากพันธกิจ ในการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพแก่ประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และบริโภคอยา่งปลอดภัย  
สมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี รวมทั้งจากภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สําคัญ คือ พัฒนาผู้บริโภค
ให้มีศักยภาพ เพื่อการพึง่พาตนเองในการบรโิภคผลิตภัณฑ์สขุภาพ และการดําเนินงานในการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่าเห็นควรดําเนนิโครงการการมีส่วนรว่มพัฒนาให้ผู้บริโภคมี
ความรู้และมพีฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์   

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงเป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ที่ถูกต้อง เลือกซื้อ  
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 

๒. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซ่ึงเป็นตัวแทนประชาชน ในการสร้างช่องทางการทํางานแบบมีส่วนร่วม 

๓. เพื่อสร้างกลไกในการรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชน สามารถติดตามตรวจสอบ 
และให้ข้อเสนอแนะต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ 

๔. เพือ่พัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
แนวคดิ/หลักการที่เก่ียวข้องกับระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เห็นควรกําหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ตํ่ากว่า ระดับการร่วมมือ โดย 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ  ให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ  ในรูปแบบของคณะทํางานภาคประชาชน รวมถึง 
การให้มีส่วนร่วมในฐานะภาคีในการดาํเนินกิจกรรมของสํานักงานฯ 
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แนวทาง/กลยุทธ์ในการดาํเนินงาน  
๑. พิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการแสดง 

ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
๒. จัดให้มีคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนของ 

ส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กําหนด 
๓. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนรว่ม 

โดยความรว่มมือระหวา่งคณะทํางานของ อย. และคณะทาํงานภาคประชาชน 
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 และข้อเสนอแนะของการดําเนนิงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในปีต่อไปเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารของ อย.  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

เกิดความรว่มมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ผู้ที่เกีย่วข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงเป็น
ตัวแทนประชาชน ในการสร้างช่องทางการทํางานแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิใหป้ระชาชนและ
ชุมชนมีความรู้ที่ถูกต้อง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
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