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สารบัญ 

หน
า  
 

บทสรุปการดําเนินงาน ๑ 
บทที่ ๑  ที่มาการดําเนินงานโครงการ ๖ 
บทที่ ๒  การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ ๘ 
บทที่ ๓  ผลการดําเนินงานโครงการ   

- ผลการดําเนินกิจกรรม ๑๒ 
- การประเมินผลดําเนินงาน ๓๘ 

บทที่ ๔  ป"จจัยสนับสนุน/อุปสรรคต'อการดําเนินการ และข
อเสนอแนะ 
การดําเนินการป*ต'อไป 

 

- ป+จจัยสนับสนุนต�อการดําเนินการ ๔๐ 
- อุปสรรคต�อการดําเนินการ ๔๑ 
- ข0อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป ๔๑ 

ภาคผนวก  
- ภาคผนวก ๑ : (สําเนา) คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา         

ท่ี ๓๐/๒๕๕๖ เร่ือง แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ก 

- ภาคผนวก ๒ : (สําเนา) คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา            
ท่ี ๙๘/๒๕๕๖ เร่ือง แต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน                    
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ค 

- ภาคผนวก ๓ : แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการ  จ 
                  ผลการรับฟ+งความคิดเห็นและข0อเสนอแนะ ช 

- ภาคผนวก ๔ : กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาให0 
    ผู0บริโภคมีความรู0 และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

ฌ 

- ภาคผนวก ๕ : ข�าวเพ่ือส่ือมวลชน ฎ 
  
  
  

  
  



 
 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

  
 

หน0า 
 

- ภาคผนวก ๖ :  
• อย. Report ฉบับท่ี ๓๘ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๔๑ ประจําเดือนกุมภาพันธN ๒๕๕๖ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๔๒ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๔๓ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๔๔ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๔๕ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๔๖ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

• อย. Report ฉบับท่ี ๔๗ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
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บทสรุปการดําเนนิงาน 
 

การเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส�วนร�วมในการรับรู* เรียนรู* ทําความเข*าใจร�วม
แสดงทัศนะ ร�วมเสนอป0ญหา หรือร�วมคิดหาแนวทางแก*ไขป0ญหาในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ เป5นนโยบายท่ีมุ�งบริหารราชการแผ�นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการ
บ*านเมืองท่ีดี (Good governance) เพ่ือให*ส�วนราชการมีการบริหารราชการท่ีโปร�งใสตรวจสอบได* 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดําเนินโครงการการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต�มีการแต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ทําหน*าท่ีวิเคราะหGภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรGท่ีสําคัญของ อย. 
ท่ีเหมาะสมในการเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส�วนร�วม และพิจารณากําหนดกลุ�มผู*ท่ีเก่ียวข*อง
และผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท่ีเป5นตัวแทนประชาชน และให*แต�ละกลุ�มเสนอผู*แทนเพ่ือแต�งตั้งเป5น
คณะทํางานภาคประชาชน ทําหน*าท่ีในการให*ข*อคิดเห็นท่ีเป5นประโยชนGในการดําเนินงาน         
เพ่ือผลักดันให* อย. มีการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะในเร่ืองการพัฒนาบริการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยเร่ิมดําเนินโครงการฯ ตั้งแต�ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ี 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะทํางานภาคประชาชนได*เห็นชอบในการจัดทํา
โครงการเฝMาระวังและลดป0ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพแบบมีส�วนร�วม  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะทํางานภาคประชาชนได*ดําเนินโครงการเฝMาระวัง
และลดป0ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพแบบมีส�วนร�วมต�อเนื่อง โดยให*เครือข�ายมีส�วนร�วมใน
การแจ*งเบาะแสการทําผิดเก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ และประชาสัมพันธGให*ความรู*ด*านการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีถูกต*อง มีการจัดทําแบบทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทึกการแจ*งข*อมูล
การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพทางอินเตอรGเน็ต และทางจดหมาย จัดทําคู�มือการตรวจสอบเฝMาระวัง
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ และซีดี รวมท้ังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาความรู*ด*านการโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย และช้ีแจงแนวทางการแจ*งข*อมูลหรือเบาะแสให*แก�เครือข�าย 
รวมท้ังได*ดําเนินการกับเรื่องร*องเรียนที่ได*รับแจ*งจากเครือข�ายเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ท่ีไม�ถูกต*องตามกระบวนการท่ีกําหนด  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
กําหนดประเด็นการดําเนินงานร�วมกัน คือ “การพัฒนาผู*บริโภคให*มีความรู* และมีพฤติกรรมการ
บริโภคเพ่ือสุขภาพ” โดยมีประเด็นเด�น คือ การให*ความรู*เร่ือง “อันตรายจากนํ้ามันทอดซ้ํา”  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
กําหนดการดําเนินงานร�วมกัน คือ “การพัฒนาให*ผู*บริโภคมีความรู* และมีพฤติกรรมการบริโภค   
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เพ่ือสุขภาพ ภายใต*โครงการการมีส�วนร�วมในการส�งเสริมให*ประชาชนและชุมชนมีความรู*ท่ีถูกต*อง 
เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีปลอดภัย” โดยมีประเด็นในการรณรงคGเผยแพร�ร�วมกัน คือ 
การให*ความรู*เร่ือง “ผลิตภัณฑGเสริมอาหาร” 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
กําหนดการดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู* ความเข*าใจในการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพได*
อย�างปลอดภัยและสมประโยชนG เพ่ือสุขภาพท่ีดี ภายใต*โครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนใน
การส�งเสริมให*เกิดการบริโภคท่ีถูกต*อง” โดยมีโครงการเสริม คือ โครงการชุมชนต*นแบบเฝMาระวัง
โฆษณา 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
กําหนดประเด็นการดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู* ความเข*าใจในการบริโภคผลิตภัณฑG
สุขภาพได*อย�างปลอดภัยและสมประโยชนG เพ่ือสุขภาพท่ีดี ภายใต*โครงการเสริมสร*างความรู*สู*ภัย
นํ้ามันทอดซ้ํา รู*ทันโฆษณาท่ีไม�ถูกต*อง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕”  

สําหรับในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได*มีการแต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด*วยผู*แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข*องและผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย 
รวมท้ังส้ิน ๒๗ คน จาก ๒๗ หน�วยงาน/องคGกร ดังน้ี กลุ�มผู*ประกอบการจาก ๕ หน�วยงาน       
กลุ�มองคGกรผู*บริโภค ๔ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรวิชาชีพ ๔ หน�วยงาน กลุ�มส่ือมวลชน ๓ หน�วยงาน 
กลุ�มภาควิชาการ ๔ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข*อง ๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการ
คณะทํางานเป5นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน ในการน้ีคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
เห็นชอบให*กําหนดประเด็น “ส�งเสริมความรู* ความเข*าใจในการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพ                
แก�ประชาชน ให*สามารถพ่ึงพาตนเองได* และบริโภคอย�างปลอดภัย สมประโยชนG เพ่ือสุขภาพท่ีดี 
เป5นประเด็นการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” ภายใต*โครงการเสริมสร*าง
ความรู*สู*ภัยนํ้ามันทอดซ้ํา รู*ทันโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 

 โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการดําเนินกิจกรรมระหว�างเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางาน 
ภาคประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมได*ครบถ*วนตามเปMาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการฯ โดย
คณะทํางานภาคประชาชนได*ดําเนินการส�งเสริมให*เกิดการบริโภคท่ีถูกต*อง โดยการเผยแพร�ความรู*
เก่ียวกับอันตรายของนํ้าทอดซ้ํา และการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ผ�านช�องทาง 
และส่ือความรู*ประเภทต�าง ๆ ประกอบด*วย แผ�นพับ หนังสือ โปสเตอรG ซีดีความรู* วารสาร จดหมายข�าว 
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ผ�านกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา การจัดส�งเอกสารให*แก�สมาชิกและเครือข�าย เผยแพร�ความรู*
ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG การเสนอข*อมูลความรู*ผ�านสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียง     
แห�งประเทศไทย ระบบสารสนเทศ เสียงตามสายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และในชุมชน วิทยุ
เพ่ือการศึกษา ทีวีอินเตอรGเน็ต รณรงคGทาง Social network เช�น เว็บไซตG facebook การจัด
นิทรรศการ บอรGดความรู* สอดแทรกในรายวิชา จัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือให*ความรู*แก�สมาชิกชุมชน 
การจัดส�งหนังสือขอความร�วมมือในการรณรงคGให*แก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข*องและเครือข�าย ตลอดจน 
จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน นอกจากน้ีได*ดําเนินกิจกรรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเฝMาระวังการใช*นํ้ามัน
ทอดซ้ําของร*านค*า และการเฝMาระวังการโฆษณาผ�านส่ือในความรับผิดชอบและส่ือในชุมชน โดย
กําหนดให*จัดส�งรายงานผลดําเนินงานเพ่ือรวบรวมจัดเก็บเป5นข*อมูลผลการดําเนินงานของคณะทํางาน
ภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เม่ือประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคG 
เปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการจัดเก็บ
ข*อมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนด 
พบว�า ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคG  เปMาหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีตั้งไว* โดยมีจํานวนคณะทํางาน
ภาคประชาชน ร*อยละ ๘๘.๘๙ (เปMาหมาย ร*อยละ ๘๐) ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*
เกี่ยวกับภัยอันตรายนํ้ามันทอดซ้ํา และการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพที่กล�าวอ*างเกินจริงให*แก�
ประชาชนทั่วไป สําหรับผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว*ในโครงการฯ ได*เผยแพร�ให*
คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชนท่ัวไปรับทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG และเว็บไซตG อย. 
URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/index_ms1.php? 
Submit=Clear&Lang=0 

คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนได*ร�วมกันพิจารณาถึงป0จจัยสนับสนุน  
อุปสรรคต�อการดําเนินการ ตลอดจนข*อเสนอแนะการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ เพื่อประโยชนGต�อการพัฒนาการดําเนินงาน พบว�า คณะทํางานภาคประชาชนได*แสดง
ความคิดเห็นอย�างกว*างขวางสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป สามารถสรุปได*ดังน้ี 

  ๑. การทํางานภาคประชาชนในป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรพิจารณาระยะเวลา
การทํากิจกรรมให*เร็วขึ้น เพราะมีการปรับเปล่ียนเวลาเป'ดเรียนของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย โดย
โรงเรียนเป'ดเรียนเดือนมิถุนายน และมหาวิทยาลัยเป'ดเรียนเดือนสิงหาคม เป5นผลให*เวลาการทํา
กิจกรรมของคณะทํางานภาคประชาชนจากผู*มีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มภาควิชาการเหลือน*อยมาก 
  ๒. การพัฒนาศักยภาพและทักษะของคณะทํางานในการส่ือสารงานคุ*มครอง
ผู*บริโภค โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการควรดําเนินการประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
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  ๓. การจัดกลุ�มเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชนท่ีทํางานประสานกัน เพ่ือสร*าง
พลังในการขับเคล่ือนงานคุ*มครองผู*บริโภค เช�น การทํางานประสานกันระหว�างวิทยุชุมชน และ
โทรทัศนGดาวเทียม การจัดกิจกรรมเรียนรู*ร�วมกันของโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สภาเภสัชกรรม เป5นต*น 
ควรจัดกิจกรรมในช�วงเดือนกุมภาพันธG – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
  ๔. การศึกษาดูงานร�วมกันในประเด็นการคุ*มครองผู*บริโภคประจําป� ๒๕๕๗ ควรจัด
ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 ๕. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรสานต�อพันธกิจหลักขององคGกร ในการ
ส�งเสริมให*ประชาชนท่ัวประเทศบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพ บริโภคอย�างปลอดภัย มีประโยชนGเพ่ือ
สุขภาพท่ีดี  
  ๖. พิจารณาประเด็นในงานของ อย. คือเก่ียวกับ อาหาร ยา ผลิตภัณฑGสุขภาพ 
โดยเฉพาะประเด็นรู*ทันโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และการรณรงคGการไม�ใช*นํ้ามัน
ทอดซ้ํา ควรดําเนินการต�อเน่ือง 
  ๗. องคGประชุม ควรจะมีผู*แทนทางด*านข�าวเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมช�องทางการเผยแพร�
ความรู*ในลักษณะท่ีน�าสนใจมากขึ้น 

๘. อย. ควรหาป0จจัยสนับสนุนจากภาคเอกชนท่ีเก่ียวข*อง หรือ อาจประสานความ
ร�วมมือกับสมาชิกคณะทํางาน/ภาคีเครือข�ายในการร�วมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 

 สําหรับป0จจัยสนับสนุนการดําเนินการ คือ  

๑. ความชัดเจนและการส่ือสารเปMาหมาย วัตถุประสงคG บทบาทหน*าท่ี การ
ดําเนินงานและผลลัพธGท่ีต*องการให*แก�คณะทํางานภาคประชาชนรับทราบตั้งแต�ต*นป�งบประมาณ 

๒. การมีทุกภาคส�วนของผู*มีส�วนได*เสียท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ในคณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือการทํางานคุ*มครองผู*บริโภค 

๓. ตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชนท่ีส่ือสารส�งต�อการดําเนินงานของคณะทํางาน
ภาคประชาชนในแต�ละป�งบประมาณ 

๔. ความรู* และข*อมูลการดําเนินงานคุ*มครองผู*บริโภคจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาและข*อมูลจากตัวแทนต�างๆ ของคณะทํางานภาคประชาชน 

๕. การส่ือสารข*อมูล รายงานประชุม และกิจกรรมต�าง ๆ ทาง email, website 
และ facebook อย�างสมํ่าเสมอ 

๖. งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๗. บุคคลากรของ อย. ท่ีให*การสนับสนุนท้ังความคิด และเคร่ืองมือในการ

ดําเนินการของคณะทํางานภาคประชาชน เช�น การจัดหาเอกสารเผยแพร� การจัดหา VCD เป5นต*น  
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อุปสรรคการดําเนินการ คือ  

  ๑. การปรับเปล่ียนคณะทํางานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ
ตัวแทนของคณะทํางานจากภาคประชาชน ทําให*เร่ิมดําเนินงานประชุมได*ล�าช*า ส�งผลต�อการนําไป
ดําเนินการต�าง ๆ ของตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชน 
  ๒. ขาดการส�งต�อข*อมูลระหว�างตัวแทนท่ีมาเป5นคณะทํางานภาคประชาชน 
  ๓. การดําเนินการ เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ประชาชนรับทราบข*อมูลอันตรายจากการ
บริโภคอาหารท่ีใช*นํ้ามันทอดซ้ํา แต�ยังไม�สามารถหลีกเล่ียงได*ท้ังหมด เพราะผู*ประกอบการยังใช*นํ้ามัน
ทอดซ้ําอยู�ด*วยต*นทุนท่ีแพง และภาวะเศรษฐกิจท่ีไม�ดี  
  ๔. ข*อจํากัดในเร่ืองภาระงานในหน*าท่ี ไม�สามารถทํางานได*เต็มความสามารถ การ
สร*างจิตสํานึกให*ประชาชนเป5นเร่ืองท่ีต*องทําอย�างต�อเน่ือง บริษัทเอกชนท่ีทําผิดกฎหมายมีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธGตลอดเวลา หน�วยงานเองต*องตามแก*ข�าวอยู�ตลอดเวลา 
  ๕. ขาดการประสานความร�วมมือกันอย�างใกล*ชิด คณะทํางานภาคประชาชนมีการ
ประชุมน*อยคร้ัง (เฉล่ีย ๒ เดือน/คร้ัง) อาจทําให*การดําเนินการ/ติดตามงานได*ไม�ต�อเน่ือง/ช�วงเวลา
ในการหารือร�วมกันมีน*อย 
  ๖. งบประมาณจํากัด  
  ๗. คณะทํางานภาคประชาชนมาจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งอาจจะขาดความพร*อม
และความเข*าใจในการประสานงาน 
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บทที่ ๑ 

ที่มาการดําเนินงานโครงการ 
 

สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาลท่ีมุ�งบริหารราชการแผ�นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือ
หลักการบริหารกิจการบ*านเมืองท่ีดี (Good governance ) เพ่ือให*ส�วนราชการมีการบริหารราชการ
ท่ีเป'ดเผย โปร�งใส โดยการเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส�วนร�วมในการรับรู* เรียนรู*  ทําความ
เข*าใจร�วมแสดงทัศนะ ร�วมเสนอป0ญหา หรือร�วมคิดหาแนวทางแก*ไขป0ญหาในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*เห็นชอบ
ประเด็นท่ีจะเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามาส�วนร�วมดําเนินงาน คือ ส�งเสริมความรู* ความเข*าใจ     
ในการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพแก�ประชาชน ให*สามารถพ่ึงพาตนเองได* และบริโภคอย�างปลอดภัย 
สมประโยชนG เพ่ือสุขภาพท่ีดี โดยวิเคราะหGจากภารกิจหลักและยุทธศาสตรGท่ีสําคัญของ อย.         
ผลการดําเนินงานและข*อเสนอแนะของคณะทํางานภาคประชาชนประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และได*แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. (รายละเอียด
คําส่ังฯ แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แสดงไว*ในภาคผนวก ๑) 

คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได*วิเคราะหGและสรรหาผู*แทนของส�วนราชการและผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท่ี
เกี ่ยวข*อง เหมาะสมกับประเด็นที่กําหนดเพื่อเป5นการเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามาส�วนร�วม
ดําเนินงาน และเสนอ อย. แต�งตั้งเป5นคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จํานวน ๒๗ คน จาก ๒๗ หน�วยงาน/องคGกร ดังน้ี กลุ�มผู*ประกอบการจาก ๕ หน�วยงาน กลุ�มองคGกร
ผู*บริโภค ๔ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรวิชาชีพ ๔ หน�วยงาน กลุ�มส่ือมวลชน ๓ หน�วยงาน กลุ�มภาควิชาการ 
๔ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข*อง ๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางานเป5น
บุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน  (รายละเอียดคําส่ังฯ แต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แสดงไว*ในภาคผนวก ๒) 

นอกจากน้ีได*จัดให*มีวิธีการรับฟ0งความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ�มผู*มีส�วนได*  
ส�วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข*องกับประเด็นท่ีกําหนด โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เผยแพร�ทางเว็บไซตG อย. ในการน้ีผู*ท่ีให*ความร�วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม แสดงความเห็นด*วยกับกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในช่ือโครงการการมีส�วนร�วม
ของภาคประชาชนในการส�งเสริมให*เกิดการบริโภคท่ีถูกต*อง (รายละเอียดแบบสอบถามโครงการ 
และผลการรับฟ0งความคิดเห็นและข*อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินโครงการ แสดงไว*
ในภาคผนวก ๓) 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๗ 

ต�อมา อย. โดยคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได*จัดประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
เป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส�วนร�วม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดกรอบแนวทาง
แสดงไว*ในภาคผนวก ๔) 

สําหรับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได*แสดงรายละเอียด
ไว*ในบทท่ี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๘ 

บทที่ ๒ 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เกิดขึ้น
หลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน มีฉันทามติ 
เห็นชอบดําเนินการโครงการดังกล�าวร�วมกัน โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ได*ร�วมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด*วย วัตถุประสงคG เปMาหมาย 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข*อมูล วิธีการ
ติดตามประเมินผล งบประมาณ และผู*รับผิดชอบ ดังน้ี     
 

♣♣♣♣  วัตถุประสงค   
  

 ๑. เพ่ือให*คณะทํางานภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาให*ผู*บริโภคมีความรู* 
และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

๒. เพ่ือให*คณะทํางานภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการปMองกัน และลดความเส่ียง    
ในการบริโภคผลิตภัณฑGท่ีไม�มีคุณภาพ/ไม�ปลอดภัย 

 

♣♣♣♣  เป!าหมาย 
 

คณะทํางานภาคประชาชนและองคGกรเครือข�ายของคณะทํางานฯ มีส�วนร�วมดําเนิน
กิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพให*แก�ประชาชนท่ัวไป 
 

♣♣♣♣  ตัวช้ีวัด  
 

จํานวนคณะทํางานภาคประชาชนท่ีเข*าร�วมโครงการ ไม�น*อยกว�าร*อยละ ๘๐ และ
องคGกรเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพให*แก�ประชาชนท่ัวไป  

 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๙ 

♣♣♣♣  ระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการดําเนินการ  
 

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ 

รายละเอียด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.รับฟ0งความคิดเห็นของ
ผู*เก่ียวข*องและผู*มีส�วนได*
ส�วนเสีย เพ่ือนํามา
ประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ ตาม
ประเด็นท่ีกําหนด 

            

๒. จัดประชุมคณะทํางาน
ของ อย. 

            

๓. เชิญผู*เก่ียวข*องท่ี
คณะทํางานของ อย. 
คัดเลือก ร�วมเป5น
คณะทํางานภาคประชาชน 

             

๔. เชิญผู*เก่ียวข*องท่ี
คณะทํางาน อย. คัดเลือก 
ประชุมชี้แจง ทําความ
เข*าใจ 

            

๕. แต�งต้ังคณะทํางาน
ภาคประชาชนประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. .... 

            

๖. ประชุมคณะทํางานภาค
ประชาชน ในการกําหนด 
วัตถุประสงคG เปMาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
ตัวชี้วัด วธิีการวัดผลและ
ระบบการจัดเก็บข*อมูลใน
ประเด็นท่ีคณะทํางาน
กําหนดไว* และกําหนดการ
ติดตามประเมินผล หรือ
ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนด 

            

             
             



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๐

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗. คณะทํางานภาค
ประชาชนดําเนินการตาม
แผนงาน 

            

๘. จัดอบรม/สัมมนา
คณะทํางาน และเครือข�าย 

            

๙. คณะทํางานภาค
ประชาชน ศึกษาดูงานใน
พ้ืนท่ี 

             

๑๐. ประชุมคณะทํางาน
ภาคประชาชนเพ่ือติดตาม
ตรวจสอบ รายงานผลการ
ดําเนินงานอย�างสมํ่าเสมอ 
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

            

๑๑. จัดประชุม
คณะทํางานของ อย. เพ่ือ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน/นําข*อสรุปมา
กําหนดแนวทางหรือ
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาการมีส�วนร�วมฯ   
ในป�ต�อไป 

            



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๑

♣♣♣♣  วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข-อมลู 
 

ข*อมูลรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ
ของคณะทํางานภาคประชาชน 
 

♣♣♣♣  วิธีการติดตามประเมินผล 
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการดําเนินงานให*คณะทํางาน  
ภาคประชาชนทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG และ/หรือ รายงานอยู�ในเว็บไซตG อย. โดยดูได*ท่ี   
URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/index_ms1.php? 
Submit=Clear&Lang=0 
 

♣♣♣♣  งบประมาณ  
 

จัดสรรจากงบประมาณกองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยมอบหมายให*กองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป5น
ผู*บริหารจัดการรายละเอียดของงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรม 

 

♣♣♣♣ ผู-รับผิดชอบ  
 
 ผู-รับผิดชอบหลัก กองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค อย./คณะทํางานภาคประชาชน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 หน0วยงานสนับสนุน กองและกลุ�มผลิตภัณฑG/กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร/กองแผนงานและ

วิชาการ/กลุ�มกฎหมายอาหารและยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๒

บทที่ ๓ 

      ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด
ประเมินผลดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด เปMาหมาย วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บ
ข*อมูล และระบบการติดตามความก*าวหน*า ซึ่งคณะทํางานภาคประชาชนร�วมกันกําหนดกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  
ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีท้ังส้ิน 
๖ กิจกรรม สามารถดําเนินกิจกรรมได*แล*วเสร็จตามท่ีกําหนดไว* โดยมีรายละเอียดการดําเนิน
กิจกรรม ดังน้ี   

๑. ผลิตและจัดหาสื่อความรู-เก่ียวกับภัยอันตรายนํ้ามันทอดซํ้า และการโฆษณา
ผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีกล0าวอ-างเกินจริง ภายใต-โครงการเสริมสร-างความรู-สู-ภัย
นํ้ามันทอดซํ้า รู-ทันโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีกล0าวอ-างเกินจริง ประจําป9
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได*มีการรวบรวมส่ือ จัดเตรียมข*อมูล

สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป5นฐานข*อมูลประกอบการผลิตส่ือความรู*ต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖)  
ผลิตและจัดหาส่ือความรู*เก่ียวกับนํ้ามันทอดซ้ํา และการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ 

ท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค ดังน้ี 
 - ผลิตคู�มือการตรวจสอบเฝMาระวังโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพเบ้ืองต*น 
 - จัดหาและรวมส่ือความรู* ประเภทแผ�นพับ โปสเตอรG หนังสือ ซีดีความรู* เป5นต*น 
 - จัดหาชุดทดสอบนํ้ามันทอดซ้ํา 
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���� ระยะเวลาแล-วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป@จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การได*รับข*อมูลยืนยันความต*องการใช*งานท้ังประเภทและจํานวนส่ือภายในเวลา

ท่ีกําหนด ทําให*สามารถดําเนินงานได*ตามแผน 

���� อุปสรรคต0อการดําเนินงาน  
- 

���� ข-อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป9ต0อไป 
ควรเน*นการขยายเครือข�ายภาคประชาชนและหน�วยงานต�าง ๆ ในท*องถิ่นไปท่ัว

ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจัดส�งส่ือและคู�มือเผยแพร�ส่ือในการประชาสัมพันธGและเผยแพร�ความรู*
อย�างต�อเ น่ือง ผ�านเครือข�ายวิทยุชุมชน สมาชิกของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGฯ และ
ประชาสัมพันธGจังหวัดของกรมประชาสัมพันธG  
 

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เร่ือง เสริมสร-างความรู-สู-ภัยนํ้ามันทอดซํ้า รู-ทันโฆษณา
ผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีกล0าวอ-างเกินจริง 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให*ผู*รับการอบรมได*มีความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับ

ภัยอันตรายของนํ้ามันทอดซ้ํา และลักษณะของการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง    
เพ่ือนําความรู*ท่ีได*รับไปเผยแพร�ให*ผู*บริโภครู*จักเลือกซื้อเลือกบริโภคนํ้ามันใช*ประกอบอาหาร และ
อาหารทอดอย�างเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากการได*รับอันตรายจากนํ้ามันทอดซ้ํา และได*รับทราบ
ลักษณะของการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง โดยรูปแบบการอบรมเป5นการเสวนา   
๒ หัวข*อ และกิจกรรมเสริม ได*แก� นิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู*เก่ียวกับการโฆษณาท่ีไม�ถูกกฎหมาย
ลักษณะต�าง ๆ และการสาธิตการใช*ชุดทดสอบนํ้ามันทอดซ้ํา 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖)    
- วันท่ี ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และคณะทํางานภาคประชาชนร�วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร*างความรู*สู*ภัย
นํ้ามันทอดซ้ํา รู*ทันโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ณ โรงแรมปรินซG พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 
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- ผลการดําเนินงาน มีผู*เข*าร�วมประชุม ท้ังส้ิน ๑๒๗ คน ประกอบด*วย คณะทํางาน
ภาคประชาชน จํานวน ๒๔ คน เครือข�ายคณะทํางานภาคประชาชน จาก ๒๒ หน�วยงาน/องคGกร 
ได*แก� สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนท่ี ๘ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป0จจุบัน สมาคมผู*ผลิต
เคร่ืองสําอางไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ชุมชนอนันตGสุขสันตG สมาคมอาสาสมัคร
สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล*อมเทศบาลนครพิษณุโลก ชุมชนชาญเวชกิจ จ.พิษณุโลก 
ชุมชนราเมศวร จ.พิษณุโลก ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๑ สภาเภสัชกรรม สมาคม  
นักวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG สมาคมโทรทัศนGดาวเทียม(ประเทศไทย) 
คณะนิเทศศาสตรG มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ภาควิชาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG คณะสาธารณสุขศาสตรG มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนสตรีนนทบุรี     
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธG แผนงานพัฒนาวิชาการกลไกคุ*มครองผู*บริโภค
ด*านสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนG และกิจการโทรคมนาคม
แห�งชาติ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีแห�งชาติ จํานวน ๖๔ คน บุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๑๔ คน และส่ือมวลชน จํานวน ๒๕ คน 

- ผลการประเมินจากผู*ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔๓ ราย คิดเป5นร*อยละ 
๓๓.๘๖ ประกอบด*วย 

ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรเสวนา เร่ือง โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ     
ท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 

๑. นายนิรัตนG เตียสุวรรณ ผู*เช่ียวชาญด*านพัฒนาระบบการคุ*มครองผู*บริโภค
ด*านสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู*ตอบแบบสอบถาม 
ร*อยละ ๙๗.๕-๙๗.๖ เห็นว�า ความรู*ความสามารถของวิทยากร เน้ือหาสาระ
มีความครบถ*วน อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก และ ร*อยละ ๙๐.๓-๙๒.๗ เห็นว�า 
ระยะเวลาท่ีใช*  และเอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย           
อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก  

๒. ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรชํานาญการ กลุ�มงานคุ*มครองผู*บริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ ๑๐๐ เห็นว�า 
ความรู*ความสามารถของวิทยากร เน้ือหาสาระมีความครบถ*วน อยู�ในเกณฑGดี  
ถึงดีมาก และ ร*อยละ ๙๒.๗-๙๕.๑ เห็นว�า ระยะเวลาท่ีใช* และเอกสาร/ส่ือ/
โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก 

๓. ดร.นิพนธG นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศนGดาวเทียม(ประเทศไทย) ผู*ตอบ
แบบสอบถาม ร*อยละ ๙๒.๗ เห็นว�า ความรู*ความสามารถของวิทยากร 
เน้ือหาสาระมีความครบถ*วน เอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย
อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก และ ร*อยละ ๘๒.๙ เห็นว�า ระยะเวลาท่ีใช* อยู�ในเกณฑGดี
ถึงดีมาก 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๕

๔. นายตรี บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ�มงานรับเร่ืองร*องเรียนและ
คุ*มครองผู*บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนG สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนG และกิจการโทรคมนาคม
แห�งชาติ ผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ ๙๕.๑-๙๗.๖ เห็นว�า ความรู*ความสามารถ
ของวิทยากร เน้ือหาสาระมีความครบถ*วน อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก และ ร*อยละ 
๘๗.๘-๙๒.๗ เห็นว� า ระยะเวลาท่ีใช*  และเอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุ
ประกอบการบรรยาย อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก 

๕. ภก.วีระชัย นลวชัย ผู*อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ ๙๒.๗-๙๗.๖ เห็นว�า 
ความรู*ความสามารถของวิทยากร เน้ือหาสาระมีความครบถ*วน อยู�ในเกณฑG
ดีถึงดีมาก และ ร*อยละ ๘๕.๔-๘๗.๘ เห็นว�า ระยะเวลาท่ีใช* และเอกสาร/ส่ือ/
โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรเสวนา เร่ือง เรียนรู*การจัดการนํ้ามันทอดซ้ํา 
๑. ภญ.กนกวรรณ มุจรินทรG รองผู*อํานวยการศูนยGวิทยาศาสตรGการแพทยGท่ี ๑๐ 

อุบลราชธานี ผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ ๙๗.๔ เห็นว�า ความรู*ความสามารถ
ของวิทยากร เน้ือหาสาระมีความครบถ*วน อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก และร*อยละ 
๘๔.๒-๘๖.๘ มีความเห็นว�า ระยะเวลาท่ีใช* และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ
ประกอบการบรรยาย อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก ท้ังน้ีมีผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ 
๒.๖-๕.๓ ให*ความเห็นว�าควรปรับปรุงระยะเวลาท่ีใช* และเอกสาร/ส่ือ/
โสตทัศนวัสดุ  

๒. นายบรรยงคG เกียรติก*องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ สํานักงานเทศบาล
เมืองชัยภูมิ ผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ ๙๗.๔-๑๐๐ เห็นว�า ความรู*ความสามารถ
ของวิทยากร เน้ือหาสาระมีความครบถ*วน อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก และร*อยละ 
๘๖.๘-๘๙.๕ มีความเห็นว�า ระยะเวลาท่ีใช* และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ
ประกอบการบรรยาย อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก  

๓. นายทวีป พลเสน ผู*อํานวยการกลุ�มไบโอดีเซล สํานักพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษGพลังงาน ผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ 
๙๗.๔ เห็นว�า ความรู*ความสามารถของวิทยากร เน้ือหาสาระมีความครบถ*วน 
อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก และร*อยละ ๘๙.๕-๙๒.๑ มีความเห็นว�า ระยะเวลาท่ีใช* 
และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก  

๔. นางรุ�งทิพยG ขํามณี ผู*จัดการแผนกปฏิบัติการบริหารพ้ืนท่ีเช�า บริษัท บางกะป'
พัฒนา จํากัด ผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ ๙๔.๖-๙๗.๓ เห็นว�า ความรู*
ความสามารถของวิทยากร เน้ือหาสาระมีความครบถ*วน อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก 
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และร*อยละ ๘๙.๒-๙๑.๙ มีความเห็นว�า ระยะเวลาท่ีใช* และเอกสาร/
โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก  

๕. นายนิรัตนG เตียสุวรรณ ผู*เช่ียวชาญด*านพัฒนาระบบการคุ*มครองผู*บริโภค
ด*านสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู*ตอบแบบสอบถาม  
ร*อยละ ๙๓.๘-๙๖.๙ เห็นว�า ความรู*ความสามารถของวิทยากร เน้ือหาสาระ
มีความครบถ*วน อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก และร*อยละ ๘๔.๔ มีความเห็นว�า 
ระยะเวลาท่ีใช* และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย อยู�ในเกณฑG
ดีถึงดีมาก  

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นต�อการจัดอบรม 
ผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ ๑๐๐ เห็นว�า ความพึงพอใจต�อการจัดอบรม 

ประโยชนGท่ีได*รับจากกิจกรรมกลุ�ม ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน การติดต�อประสานงาน/
การบริการของเจ*าหน*าท่ี สถานท่ี/บรรยากาศ ความพร*อมของอุปกรณGและโสตทัศนูปกรณG และ
รูปแบบการจัดการโดยรวม อยู�ในเกณฑGพอใช*ถึงดีมาก และร*อยละ ๙๗.๖ เห็นว�า อาหาร/เคร่ืองดื่ม 
อยู�ในเกณฑGพอใช*ถึงดีมาก ท้ังน้ีมีผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ ๒.๓ เห็นว�า อาหาร/เคร่ืองดื่ม อยู�ใน
เกณฑGควรปรับปรุง  

ตอนที่ ๔ การร�วมงานหากมีการจัดกิจกรรมคร้ังต�อไป 
ผู*ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� (ร*อยละ ๙๗.๗) ตัดสินใจท่ีจะร�วมงานในคร้ังต�อไป 

โดยให*ความเห็นว�า การอบรมคร้ังน้ีน�าสนใจ สามารถนําไปปฏิบัติได*จริง และถ*ามีโอกาส อย�างไรก็ตาม 
ร*อยละ ๒.๓ ไม�แน�ใจว�าจะมาร�วมงานในคร้ังต�อไป โดยให*เหตุผลว�าเน่ืองจากภาระงาน  

���� ระยะเวลาแล-วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป@จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางาน

ภาคประชาชนอย�างใกล*ชิด ทําให*การดําเนินการจัดประชุม และการจัดการป0ญหาหรืออุปสรรคของ
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ช�วยผลักดันให*สามารถดําเนินงานสําเร็จ  

���� อุปสรรคต0อการดําเนินงาน    
  เน่ืองจากผู*รับการอบรมมีความรู* ประสบการณG และช�วงอายุท่ีหลากหลาย ทําให*

การตอบสนองต�อข*อมูลท่ีได*จากการอบรมแตกต�างกัน 
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���� ข-อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป9ต0อไป 
ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 
- ควรมีการนําเสนอข*อมูลใหม� ๆ ท่ีไม�ซ้ํากับการดําเนินงานของเครือข�ายท่ีมีการ

ดําเนินการอยู�แล*ว 
- ความเข*มข*นของเน้ือหาในบางช�วงดูจะน*อยเกินไป ท้ังท่ีเป5นการเชิญ

ผู*เช่ียวชาญแต�ละสาขา  
- ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมอย�างต�อเน่ือง เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู* และ update 

ความรู*ใหม� ๆ 
- ควรมีกิจกรรมรวมกลุ�มเพ่ือพูดคุยในแต�ละเครือข�าย เช�น กลุ�มวิชาการ กลุ�มส่ือ 

เพ่ือสร*างเครือข�ายให*เข*มแข็งมากขึ้น 
- ควรมีการขยายเครือข�ายในระดับท*องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
- ควรเชิญวิทยากรท่ีเก่ียวข*องกับ อย., สคบ., และอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
ประเด็นระยะเวลาการอบรม 
- ควรขยายเวลาในการอบรม เพ่ือเป'ดโอกาสให*ผู*ร�วมอบรมมีส�วนร�วมในการ

อบรมมากขึ้น 
ประเด็นผู*เข*าร�วมอบรม 
- ควรเชิญกลุ�มเปMาหมายให*หลากหลายเพ่ิมขึ้น เช�น อสม., แกนนําท่ีขับเคล่ือน

ประเด็นต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับสุขภาพของประชาชน 
- ควรจะมีเครือข�ายท่ี อสม. มาร�วมกิจกรรม เป5นจังหวัดละ ๑ คน 
- ควรเชิญผู*อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนในกรุงเทพฯ เข*าร�วมการอบรม 
ประเด็นสถานท่ีการอบรม 
- ควรเลือกสถานท่ีจัดอบรมท่ีสะดวกในการเดินทาง  
- ควรจัดอบรมตามภูมิภาคต�าง ๆ เพราะจะเป5นการให*ความรู*กระจายลงสู�

ท*องถิ่นได*ท่ัวถึงมากขึ้น 
อ่ืน ๆ 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรสร*างเครือข�ายจากผู*เข*าร�วมอบรม

โดยการออกเป5นหนังสือไปยังจังหวัดของผู*เข*าร�วมอบรมเพ่ือแนะนําให*แต�ละจังหวัดได*รู*จัก เพ่ือการ
ขับเคล่ือนงาน เกิดการเช่ือมโยงเป5นเครือข�ายในพ้ืนท่ี เช�น การประชาสัมพันธGทางเครือข�ายวิทยุ
ชุมชนท่ีมี ท่ีไม�มีการโฆษณาขายสินค*าหลอกลวงพ่ีน*อง ซึ่งพร*อมท่ีจะประชาสัมพันธGข�าวสารท่ีเป5น
ประโยชนGต�อชุมชน เพ่ือให*ความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับการโฆษณาเกินจริง 

- ควรเชิญส่ือภาคประชาชนเข*ามาร�วมถ�ายทอดสดท่ัวประเทศ เน่ืองจากส่ือภาค
ประชาชน ได*พัฒนาการถ�ายทอดสดท้ังทางเว็บไซตG-วิทยุออนไลนG และกําลังจัดทําทีวีชุมชน 
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๓. การประชาสัมพันธ โครงการฯ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควร   

มีการประชาสัมพันธGการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให*แก�สมาชิกเครือข�าย
และประชาชนท่ัวไปรับทราบ 

  ���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๕๖)   

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ทางเว็บไซตG อย. 

- ผลิตข�าวเพ่ือส่ือมวลชน ฉบับท่ี ๕๘ วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เร่ือง “อย. รวม
พลังเครือข�ายภาคประชาชน สร*างความรู*สู*ภัยนํ้ามันทอดซ้ํา รู*ทันโฆษณา” เผยแพร�แก�ส่ือมวลชน 
คณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�าย (รายละเอียดข�าว แสดงไว*ในภาคผนวก ๕) 

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ�านทาง 
อย. Report ฉบับท่ี ๓๘ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ฉบับท่ี ๔๑ ประจําเดือนกุมภาพันธG ๒๕๕๖ 
ฉบับท่ี ๔๒ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ฉบับท่ี ๔๓ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ฉบับท่ี ๔๔ 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ฉบับท่ี ๔๕ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ฉบับท่ี ๔๖ ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖ และฉบับท่ี ๔๗ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (รายละเอียด อย. Report แสดงไว*ใน
ภาคผนวก ๖) 

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ�านทาง 
social media ได*แก� facebook  

���� ระยะเวลาแล-วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป@จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประชาสัมพันธGหากสามารถดําเนินการเผยแพร�ในส่ือท่ีสร*างการรับรู*ได*สูง 

เช�น ส่ือโทรทัศนG จะช�วยให*การดําเนินงานโครงการฯ เป5นท่ีรับรู*ในวงกว*างมากขึ้น  
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���� อุปสรรคต0อการดําเนินงาน 
ส่ือท่ีคณะทํางานภาคประชาชนและ อย. สามารถเผยแพร�ได*นั้นมีจํากัด   

���� ข-อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป9ต0อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธGผ�านส่ือมวลชนให*มากขึ้น 

 

๔. การศึกษาดูงานคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
การศึกษาดูงาน เพ่ือให*คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ และเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน ทราบแนวทางการบริหารจัดการการใช*นํ้ามัน
ประกอบอาหาร การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันประกอบอาหารท่ีใช*แล*ว มีความรู*ความเข*าใจ
เก่ียวกับการบริหารจัดการการไม�ใช*นํ้ามันทอดซ้ํา รวมท้ังป0จจัยท่ีนําไปสู�ความสําเร็จในเร่ืองการไม�ใช*
นํ้ามันทอดซ้ํา เพ่ือนําความรู*ท่ีได*รับนําไปใช*ประโยชนGในการรณรงคGเผยแพร�ความรู*ให*ผู*บริโภครู*จัก
เลือกซื้อนํ้ามันสําหรับประกอบอาหาร และเลือกบริโภคอาหารทอดอย�างเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียง
จากการได*รับอันตรายจากนํ้ามันทอดซ้ํา  

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖)    
- วันท่ี ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ได*จัดศึกษาดูงาน ณ ศูนยGพัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง และศูนยGพัฒนาชนบทผสมผสาน  
ลําปลายมาศ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จังหวัดบุรีรัมยG 

- ผลการดําเนินงาน ผู*เข*าร�วมศึกษาดูงาน ประกอบด*วย คณะทํางานภาคประชาชน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน และบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมท้ังส้ินจํานวน ๓๑ คน แยกเป5น คณะทํางานภาคประชาชน      
และเครือข�ายคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๑๗ คน จาก สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ        
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนท่ี ๘ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา
แผนป0จจุบัน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข สภาเภสัชกรรม 
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG คณะนิเทศศาสตรG มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ภาควิชาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา จํานวน ๑๔ คน 

- ผลการประเมินจากผู*ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๙ ราย คิดเป5นร*อยละ 
๖๑.๒๙ ประกอบด*วย 
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ตอนที่ ๑ ระดับความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
ผู*ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� มีความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน

อยู�ในเกณฑGมากถึงมากท่ีสุด ท้ังด*านความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน การประสานงาน/การ
บริการของเจ*าหน*าท่ี พาหนะในการเดินทาง ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดเย่ียมชมศึกษาดูงาน 
โรงแรม/สถานท่ีพัก และ อาหาร/เคร่ืองดื่ม  

ตอนที่ ๒ การร�วมงานหากมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานคร้ังต�อไป 
ผู*ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตัดสินใจท่ีจะร�วมงานในคร้ังต�อไป  

���� ระยะเวลาแล-วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป@จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
ความร�วมมืออย�างดีของเจ*าหน*าท่ีและบุคลากรของสถานท่ีท่ีกําหนดให*ศึกษาดูงาน 

ทําให*การเตรียมงาน และการจัดการมีประสิทธิภาพ 

���� อุปสรรคต0อการดําเนินงาน    
  เน่ืองจากคณะทํางานภาคประชาชนและเครือข�ายฯ มีภาระหน*าท่ีหลัก จึงทําให*

ไม�สามารถเข*าร�วมการศึกษาดูงานได* เน่ืองจากเป5นวันทําการ หากเข*าร�วมกิจกรรมจะต*องหยุดงาน
หลายวัน อาจเกิดผลกระทบได* 

���� ข-อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป9ต0อไป 
- ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาดูงาน จาก ๒ วัน เป5น ๓ วัน 
- ควรมีการขยายกิจกรรมหรือเชิญชวนองคGกรภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจด*าน

สุขภาพเข*ามามีส�วนร�วมจัดกิจกรรม เพ่ือขยายเครือข�ายและนําความรู*ไปสู�ประชาชนให*มากขึ้น 
 

๕. การรวบรวมจัดเก็บข-อมูลผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร0ความรู-เก่ียวกับ
นํ้ามันทอดซํ้า และการโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีกล0าวอ-างเกินจริง ภายใต-
โครงการเสริมสร-างความรู-สู-ภัยนํ้ามันทอดซํ้า รู-ทันโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพ    
ท่ีกล0าวอ-างเกินจริง ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได* มีการรวบรวมจัดเก็บข*อมูล 

การดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป5นฐานข*อมูลประกอบการดําเนินงานต�อไป 
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���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖)  
ข*อมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ส่ือความรู*เก่ียวกับนํ้ามันทอดซ้ํา และ

การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค รายละเอียด
ดังตาราง 

ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

๑. สหพันธ วิทยุชุมชนแห0งชาติ - เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ให*แก�
เครือข�าย  อสม. ท่ีทําการกลุ�มออมทรัพยG  
ต.บ�อนอก จ.ประจวบคีรีขันธG จํานวน ๑๐ คน 
ให*แก�ประชาชน ต.บ�อนอก อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธG และในท่ีประชุมสหพันธGวิทยุ
ชุมชนแห�งชาติ 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง การโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ในการประชุม เร่ือง การคุ*มครอง
ผู*บริโภค ให*แก�นักจัดรายการ ให*แก�เครือข�าย อสม. 
ท่ีทําการกลุ�มออมทรัพยG ต.บ�อนอก  
จ.ประจวบคีรีขันธG จํานวน ๑๐ คน เผยแพร�ให* 
วิทยุชุมชน ณ มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม  
และผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG 

๒. สมาคมโฆษณาแห0งประเทศไทย - เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ให*แก�
ประชาชน ผ�านทางเว็บไซตGสมาคมโฆษณาแห�ง
ประเทศไทย และผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG
ให*แก�สมาชิกสมาคมฯ 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง การโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ให*แก�นักเรียน/ครู     
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG และผ�านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสGให*แก�สมาชิกสมาคมฯ 
- เผยแพร�คู�มือการตรวจสอบเฝMาระวังโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพเบ้ืองต*น จํานวน ๔๐๐ เล�ม 
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ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

๓. สภาอุตสาหกรรมแห0งประเทศไทย - เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ในการ
ประชุมประจําเดือนของกลุ�มกฎหมายผลิตภัณฑG 
กลุ�มอุตสาหกรรมอาหาร และการประชุมกรรมการ
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑG 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ผ�านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสG ให*แก�ผู*ประกอบการ 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ให*แก�
ประชาชน สํานักงานบริษัท ดีเคเอสเอช           
(ประเทศไทย) จํากัด 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง การโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ผ�านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสG ให*แก�ผู*ประกอบการ 

๔. เครือข0ายวิสาหกิจชุมชนที่ ๘ - 
๕. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา

แผนป@จจุบัน 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง       
ในการประชุมบริษัท สยามฟารGมาซูติคอล จํากัด 
ให*แก�เครือข�าย อสม. เขตมีนบุรี และเขตพระโขนง 
และให*แก�ประชาชน ในเขต อบต.หน*าไม*  
อบต.วัดยม อบต.ปากเกร็ด อบต.ไทรน*อย  
อบต.ลาดหญ*า และ อบต.จตุรศึกษา 

๖. สมาคมผู-ผลิตเคร่ืองสําอางไทย -เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง     
ในการประชุมกลุ�มอุตสาหกรรมเคมี             
กลุ�มอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง  
ณ สภาอุตสาหกรรม  
- เผยแพร�เอกสาร ให*แก�ผู*ร�วมงานในบริษัท 
Uniliver  

๗. สมาคมคุ-มครองผู-บริโภคไทย - เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง  
ให*แก�ประชาชน ณ สมาคมผู*บริโภคไทย 
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ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

๘. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา โดยชุมชน
อนันตGสุขสันตG จัดกิจกรรม การใช*น้ํามันประกอบ
อาหารอย�างปลอดภัย 

๙. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข - เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ให*แก�
เครือข�าย อสม. ประธานตําบล และประธานอําเภอ  
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา โดยการ
ประสานจังหวัด นําไปกระจายยังกลุ�มเปMาหมาย 

๑๐. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห0ง
ประเทศไทย 

- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ในการ
ประชุม  
   * เร่ือง การติดตามมติสมัชชาสุขภาพเทศบาล
นครพิษณุโลก  ให*แก� ภาคีเครือข�าย เผยแพร�เร่ือง 
ภัยนํ้ามันทอดซ้ํากับโรคเร้ือรังและส่ิงแวดล*อม 
   * เร่ือง วางแผนพัฒนาสุขภาพในกลุ�มผู*นําศาสนา 
ให*แก� ตัวแทนศาสนสถานและแกนนําชุมชนในพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบ เผยแพร�เร่ือง ภัยนํ้ามันทอดซ้ํากับ
โรคเร้ือรังและส่ิงแวดล*อม และการโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง                            
   * เร่ือง วางแผนพัฒนาจัดการส่ิงแวดล*อมใน
โรงพยาบาล ให*แก� แกนนําจัดการส่ิงแวดล*อม 
เผยแพร�เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํากับส่ิงแวดล*อม 
   * เร่ือง กิจกรรมกลุ�มผู*สูงอายุ  ให*แก� สมาชิกกลุ�ม
ผู*สูงอายุ เร่ือง ภัยนํ้ามันทอดซ้ํากับโรคเร้ือรังและ
ส่ิงแวดล*อม การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าว
อ*างเกินจริง และไอโอดีน 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ในงาน
สัมมนา เร่ือง การจัดการนํ้ามันทอดซ้ํา ร�วมจัด
นิทรรศการ จัดโดยศูนยGวิทยาศาสตรGการแพทยGท่ี ๙ 
(พิษณุโลก) และ เร่ือง ภัยนํ้ามันทอดซ้ํากับโรค
เร้ือรัง  ส่ิงแวดล*อม และไข*เลือดออก   
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ไอโอดีน และ
พืชพ้ืนบ*านใช*ทดสอบสารปนเป��อนในอาหาร 
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ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

ให*แก�เครือข�าย อสม. ณ ศูนยGสุขภาพชุมชน
เทศบาลนครพิษณุโลก ท้ัง ๔ แห�ง  
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง ภัยนํ้ามันทอดซ้ํากับโรค
เร้ือรังและส่ิงแวดล*อม และการโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ให*แก�นักเรียน/ครู 
- จัดตั้งชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี ณ จุดรับ-ส�ง
นักเรียน ของสถานศึกษาในพ้ืนท่ี            
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง ภัยนํ้ามันทอดซ้ํากับโรค
เร้ือรังและส่ิงแวดล*อม การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ
ท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และไอโอดีน ให*แก�ประชาชน   
ณ จุดเผยแพร�ข�าวสารต�างๆ เช�น ศูนยGสุขภาพชุมชน
เทศบาลฯ ท้ัง ๔ แห�ง สํานักงานเทศบาลนคร
พิษณุโลก ชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี เผยแพร�ท่ีจุด     
รับซื้อ/รับบริจาค ณ ตลาดสดเทศบาลฯ          
facebook เสียงตามสาย บอรGดสุขศึกษา
ประชาสัมพันธG ณ ท่ีทําการ ศสมช. และวารสาร
เทศบาลนครพิษณุโลก       
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง การผลิตไบโอดีเซลมือเขย�า 
การทดสอบหาสารโพลารGในนํ้ามันทอดซ้ํา 
การใช*พืชพ้ืนบ*านในการทดสอบหาสารปนเป��อนใน
อาหาร และการทดสอบหาค�าไอโอดีนในเกลือแกง 
ให*แก�หน�วยงาน ณ ศูนยGสุขภาพชุมชนมหานุภาพ  
- จัดทํา “พิธีบันทึกความร�วมมือการจัดการ 
นํ้ามันทอดซ้ํา ระหว�างเทศบาลนครพิษณุโลกและ
กองบิน ๔๖”  
- สํารวจ ประเมินคุณภาพและมาตรฐาน ตู*น้ําดื่ม
หยอดเหรียญในพ้ืนท่ี 
- ส�งเสริมการปลูกพืชพ้ืนบ*าน ผักสวนครัว ฯลฯ  
ไว*รับประทานในครัวเรือน (สวนผักคนเมือง) 
- กิจกรรมห้ิวตะกร*ายาปรึกษาเภสัชกร  
(ยาเก�าแลกไข�ใหม�) 
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๑๑. ชมรมสาธารณสุขแห0งประเทศไทย 
เขตที่ ๑ 

-เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และความรู*
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ  
   * ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG ให*แก�  
รพ.สต.อําเภอบางบัวทอง จํานวน ๑๔ แห�ง 
   * ให*แก�เครือข�าย อสม.อําเภอบางบัวทอง 
   * ให*แก�นักเรียน/ครู กลุ�ม อย.น*อย  
อําเภอบางบัวทอง จํานวน ๖๐ คน 
   * ให*แก�ประชาชน ท่ีเข*ามารับบริการ  
รพ.สต.อําเภอบางบัวทองทุกแห�ง 
   * ให*แก� รพ.สต.อําเภอบางบัวทอง ๑๔ แห�ง 
อบต. ๔ แห�ง และเทศบาล ๑ แห�ง 

๑๒. สมาคมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห0งประเทศไทย 

- 

๑๓. สภาเภสัชกรรม - เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง  
ผ�านส่ือต�าง ๆ ได*แก� แผ�นพับ หนังสือ โปสเตอรG 
คู�มือ ให*กับอาคารชุดศุภาลัยปารคGแยกติวานนทG 
ร*านเสริมสวย จ.นนทบุรี และตู*ไปรษณียGในอาคาร
ชุดศุภาลัยปารคGแยกติวานนทG 

๑๔. เครือข0ายคุ-มครองผู-บริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ให*แก� 
นักเรียน/ครู จังหวัดสิงหGบุรี 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง  
ผ�านทางหนังสือราชการถึง สสอ. จํานวน ๖ อําเภอ 
และโรงพยาบาลทุกแห�ง จํานวน ๖ แห�ง ในจังหวัด
สิงหGบุรี เพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธGต�อไป 

๑๕. สมาคมนักวิทยุและโทรทศัน แห0ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  

-เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง  
ในหลักสูตรฝ�กอบรม “เจ*าหน*าท่ีรายการ
วิทยุกระจายเสียง” ให*แก�นักจัดรายการวิทยุ-
โทรทัศนG 
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- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง  
ผ�านวิทยุเพ่ือการศึกษา กรมประชาสัมพันธG  
โดยถ�ายทอดในระบบเครือข�ายท่ัวประเทศ 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา  
   * ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรG ให*แก�นักวิชาการด*านส่ิงแวดล*อม 
คณะสังคมศาสตรG มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรG  
   * ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG ให*แก�ประชาชน
ท่ัวไป 
   * ให*แก�ประชาชน ผ�านสถานีวิทยุกระจายเสียง
ในสังกัดสมาชิกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�ง
ประเทศไทยฯ 
   * ให*แก�หน�วยงาน สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนG
แห�งประเทศไทยฯ 
   * ให*แก�วิทยุชุมชน ณ สถานีสังกัด กทม. และ
จังหวัดต�าง ๆ ท่ีส�งข*อมูลไป 

๑๖. สมาคมโทรทัศน ดาวเทียม(ประเทศ
ไทย) 

- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ให*แก�
ประชาชน กลุ�มผู*ชมโทรทัศนGดาวเทียม  
ผ�านสปอตรายการ 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง การโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ในการประชุมสามัญ
โทรทัศนGดาวเทียม ให*แก�ผู*ประกอบการ TV 
ดาวเทียม และผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG  
ให*กับช�องโทรทัศนGดาวเทียม 

๑๗. คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา (รายการจุด
เปล่ียน) และ VTR นํ้ามันทอดซ้ํา ท่ีนักศึกษาผลิต
เอง ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�  
คณะนิเทศศาสตรG มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ณ ห*อง A3-501 วิทยาเขตรังสิต และ ให*แก�
ประชาชน ผ�าน facebook คณะนิเทศศาสตรG 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ออหมี  
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง ข�าวประชาสัมพันธG จาก อย. 
โดยผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG ให*แก�บุคลากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ในวารสาร เพชร
ชัยพฤกษG ของสมาคมศิษยGเก�า มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

๑๘. ภาควิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
การอาหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ให*แก�
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ณ ตลาดนัดอินเตอรGโซน 
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 

๑๙. คณะสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหดิล 

- 

๒๐. โรงเรียนสตรีนนทบุรี - เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ให*แก�นักเรียน/
ครู จํานวน ๒,๘๘๔ คน ณ โรงอาหาร 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี และให*แก�ประชาชน ได*แก� 
ผู*ปกครองนักเรียน จํานวน ๕๐๐ คน   
ณ ห*องประชุมโรงเรียนสตรีนนทบุรี 

๒๑. สํานักงานคณะกรรมการคุ-มครอง
ผู-บริโภค 

- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา  
ในการประชุมสัมมนา  
   * การประชุม เร่ือง “การเสริมสร*างสมรรถนะ 
เชิงวิชาการด*านการคุ*มครองสิทธิผู*บริโภคให*แก�
ครูผู*สอนเพ่ือการเตือนภัยและการเยียวยาแก*ไข
ป0ญหาด*านการคุ*มครองผู*บริโภค ในชีวิตประจําวัน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือรองรับการเข*าสู�ประชาคม
อาเซียน” ให*แก�ชมรมคุ*มครองผู*บริโภคใน
สถานศึกษา  
   * การประชุมสัมมนาขยายเครือข�ายการจัดตั้ง
ชมรมคุ*มครองผู*บริโภค เร่ือง การจัดตั้งชมรม
คุ*มครองผู*บริโภคเป5นกิจกรรมพัฒนาผู*เรียนและ
ฝ�กอบรมครูท่ีปรึกษาชมรม เพ่ือการพัฒนา
เครือข�ายภาครัฐเพ่ือการคุ*มครองผู*บริโภคสู�ชุมชน 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒๘

ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

ให*แก� ชมรมคุ*มครองผู*บริโภคในสถานศึกษา  
   * การประชุมสัมมนา เร่ือง เครือข�ายชมรม
คุ*มครองผู*บริโภค พลังสําคัญการสร*างชุมชน
เข*มแข็งด*านการคุ*มครองผู*บริโภค ให*แก�  
ชมรมคุ*มครองผู*บริโภคในสถานศึกษา  
   * การประชุมสัมมนาเตรียมความพร*อมชมรม
คุ*มครองผู*บริโภคและยุว อสคบ. สู�อาเซียน ให*แก�
ชมรมคุ*มครองผู*บริโภคในสถานศึกษา  
- จัดทําหนังสือแจ*งจังหวัดทุกจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม
การศึกษาเอกชน และสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให*มีการรณรงคG และกวดขัน 
ไม�ให*มีการจําหน�ายสินค*าอันตรายบริเวณหน*า
โรงเรียน รวมท้ังอาหารทอดท่ีใช*น้ํามันทอดซ้ํา 
ท่ีอาจก�อให*เกิดอันตรายแก�ผู*บริโภค  
- ผลิตและเผยแพร�แผ�นพับเผยแพร�ความรู*  
เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา 

๒๒. สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร - เผยแพร�ความรู* เร่ือง การโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ให*แก�ประชาชนท่ีมาใช*บริการท่ี
ศูนยGบริการสาธารณสุขสํานักอนามัย ท้ัง ๖๘ แห�ง 
และท่ีมาใช*บริการท่ีสํานักงานเขต ท้ัง ๕๐ เขต 
- เผยแพร�ความรู* เร่ือง การโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพให*แก�หน�วยงาน ประกอบด*วย 

๑. ศูนยGบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย 
๖๘ แห�ง 

๒. สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
สํานักอนามัย  

๓. สํานักงานเขต ๕๐ เขต 
๔. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 
๕. สมาพันธGชมรมคุ*มครองผู*บริโภค 
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กรุงเทพมหานคร 
- เผยแพร�ความรู*ผ�านทางจดหมายข�าวสารด*านยา
และผลิตภัณฑGสุขภาพ กองเภสัชกรรม สํานัก
อนามัย 
- เผยแพร�ความรู*ให*แก�เครือข�ายร*านยาคุ*มครอง
ผู*บริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพ สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๗ แห�ง ท่ีเข*าร�วม
โครงการ กทม.ห�วงใยผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๒๓. กรมประชาสัมพันธ  - เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ โดยการ 
   * ผลิตข�าวประชาสัมพันธG เผยแพร�ในระบบ
สารสนเทศของกรมประชาสัมพันธG 
   * นําข*อมูลในเอกสารเผยแพร�ของ อย. แทรกใน
รายการเสียงตามสายของกรมประชาสัมพันธG 
   * เผยแพร�บทความและสาระน�ารู*เก่ียวกับนํ้ามัน
ทอดซ้ําและโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*าง
เกินจริงในรายการเสียงตามสาย และในระบบ
สารสนเทศของกรมประชาสัมพันธG 
(www.prd.go.th เมนูส่ือเผยแพร�ของ สลก.) 
   * เผยแพร�ส่ือการแสดงลิเก “ลิเกหรรษานํ้ามัน
ใหม�ดีกว�านํ้ามันเก�าเป5นภัย” ทาง prd.TV 
   * เผยแพร�ข*อมูลและบทลงโทษด*วยอักษรว่ิงหน*า
ลิฟทG อาคารสํานักงานกรมประชาสัมพันธG ซอย
อารียGสัมพันธG กรุงเทพฯ 
   * เผยแพร�เอกสารประชาสัมพันธGของ อย. ณ 
เคานGเตอรG ประชาสัมพันธGของกรมประชาสัมพันธG 
   * เผยแพร�ข�าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
เสริมสร*างความรู*สู*ภัยนํ้ามันทอดซ้ํา รู*ทันโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ทาง สทท.๑๑ 
ข�าวภาคคํ่า วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
   * เผยแพร�ข*อมูลความรู*ท่ีได*จาก อย.ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทยท่ัวประเทศ  
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ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

ตามความเหมาะสม 
๒๔. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร-าง

เสริมสุขภาพ (แผนงานพัฒนา
วิชาการกลไกคุ-มครองผู-บริโภคด-าน
สุขภาพ) 

- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ในการ
ประชุม งานวันคุ*มครองผู*บริโภคไทย ๒๕๕๖    
โดย สคบ.  
- ร�วมจัดนิทรรศการและเผยแพร�ความรู*ทาง
วิชาการและสาธิตการใช*ชุดทดสอบนํ้ามันทอดซ้ํา
เส่ือมสภาพ ในงานวันคุ*มครองผู*บริโภคไทย  
จังหวัดยโสธร  
- ร�วมกับศูนยGวิทยาศาสตรGการแพทยG อุบลราชธานี 
ร�วมงาน “สานงาน เสริมพลัง ร�วมสร*างประเทศ
ไทยให*น�าอยู�” ณ ศูนยGนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา  ซึ่งแผนงานฯ รับผิดชอบ 
นิทรรศการ ๑ ชุด “นํ้ามันทอดซ้ําเส่ือมสภาพ” 
และห*องย�อย ๑ ห*อง ประชุมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข*อ “นํ้ามันทอดซ้ําเส่ือมสภาพ”  โดยเชิญ
วิทยากรผู*มีประสบการณGในการจัดการป0ญหานํ้ามัน
ทอดซ้ําเส่ือมสภาพในระดับเพ่ือท่ีมาแลกเปล่ียน
ประสบการณGทํางานกับผู*ร�วมประชุม ผลจากการ
ประชุมนําไปสู�การขยายภาคีเครือข�ายปฏิบัติการ
แก*ไขป0ญหานํ้ามันทอดซ้ําเส่ือมสภาพ 
- สนับสนุนเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข*องในการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู*ประกอบการร*านอาหารเก่ียวกับอันตรายของ
นํ้ามันทอดซ้ําต�อสุขภาพและการเลือกใช*น้ํามัน  
ปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี จัดโดยสํานักบริหาร
ระบบกายภาพ โครงการจุฬาลงกรณGมหาวิทยาลัย
ปลอดภัยจากนํ้ามันทอดซ้ําในป�งบประมาณ ๒๕๕๖  
- ให*แก�หน�วยงาน โดยมอบหนังสือถอดบทเรียนการ
คุ*มครองผู*บริโภคด*านสุขภาพ  เร่ือง พลิกปูม 
“ปฏิวัติน้ํามันทอดซ้ํา” จากก*นกระทะสู�วาระ
แห�งชาติ ห*องสมุดคณะเภสัชศาสตรG จุฬาลงกรณG 
ในงานกิจกรรม วันเครือข�ายสารสนเทศห*องสมุดใน
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ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

จุฬาลงกรณG (Chulalinet Fair) คร้ังท่ี ๑ 
- จัดทําจดหมายข�าวสานพลัง ป�ท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ 
(เม.ย.-มิ.ย.๕๖) โดยมีสาระสําคัญ ได*แก� รายงาน
สถานการณGผู*บริโภคไทย องคGการอิสระผู*บริโภค
จําลอง เส*นทางนํ้ามันทอดซ้ํา 
- นําเสนอข*อมูลคุ*มครองผู*บริโภค ทางเว็บไซตG 
CONSUMER Channel 
(http://waymagazine.org/channels/)  โดยมี
การนําเสนอ ๓ รูปแบบด*วยกันคือ 
   * http://waymagazine.org/movements/  
รายงานข�าวส้ัน อัพเดททุกวันจันทรGและวันศุกรG 
   * http://waymagazine.org/reports/ สกู�ป
ข�าวยาว อัพเดททุกวันพุธ 
   * http://waymagazine.org/channels/   
คลิปวิดีโอ consumer channel คลิปรายการ  
สารคดีขนาดส้ัน อัพเดททุกวันศุกรG 
- จัดประชุม “การประชุมและศึกษาดูงาน        
การจัดการนํ้ามันทอดซ้ําเส่ือมสภาพสู�การผลิต    
ไบโอดีเซลเป5นพลังงานทดแทน”ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ 
บริษัท ไบโอซินเนอรGจี จํากัด จังหวัด 

๒๕. สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคมแห0งชาติ 

- เผยแพร�ความรู* เร่ือง การโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ในการสัมมนาผู*บริโภค
ส่ือวิทยุ-โทรทัศนG ระดับภูมิภาค จํานวน ๔ คร้ัง 
ได*แก� จังหวัดสุราษฎรGธานี ขอนแก�น เชียงใหม�  
และกรุงเทพมหานคร 

๒๖. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- เผยแพร�ความรู* เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง โดย
การแจกจ�าย CD รวมส่ือวิทยุ ให*แก�ประชาชนท่ัวไป 
และข*าราชการกระทรวง ICT 
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ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

๒๗. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแห0งชาติ 

-  เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับนํ้ามันทอดซ้ํา และการ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ให*แก�
ประชาชน ผ�านทีวีอินเตอรGเน็ต สวทช. NSTDA 
Channel และทางสถานีวิทยุศึกษา กศน. 

���� ระยะเวลาแล-วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป@จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานภาค

ประชาชนอย�างต�อเน่ือง โดยเผยแพร�ข*อมูลผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสGตลอดจนส่ือแผ�นพับ ซีดี และ
วีซีดี มอบให*แก�คณะทํางานภาคประชาชน ทําให*คณะทํางานฯ และเครือข�ายมีส่ือให*เลือกใช*ได*ตาม
ศักยภาพและความถนัด รวมท้ังการสนับสนุนส่ือเผยแพร� และข*อมูลต�างๆ ท่ีเป5นประโยชนGแก�
คณะทํางานและเครือข�ายได*อย�างทันท�วงที ทําให*การดําเนินการเผยแพร�เป5นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

���� อุปสรรคต0อการดําเนินงาน  
ส่ือเผยแพร�ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีมีการแสดงสัญลักษณGของ

หน�วยงานประกอบในเน้ือหา บางคร้ังจะเป5นอุปสรรคในการนําไปขอความร�วมมือหรือขอสนับสนุนการ
เผยแพร�ต�อโดยเฉพาะส่ือท่ีนําเสนอทางโทรทัศนG  

���� ข-อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป9ต0อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธGอย�างต�อเน่ือง ในเร่ืองกิจกรรมรณรงคGไม�ใช*น้ํามันทอดซ้ํา 

เพ่ือให*ความรู*กับผู*ประกอบการ และประชาชนผู*บริโภค ถึงอันตรายของการใช*นํ้ามันทอดซ้ํา จนเป5น
ท่ีตระหนักและเป5นท่ีรับรู*อย�างกว*างขวาง 
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๖. การรวบรวมจัดเก็บข-อมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการเฝ!าระวังโฆษณา และการ
เฝ!าระวังนํ้ามันทอดซํ้าจากร-านค-า ภายใต-โครงการเสริมสร-างความรู-สู-ภัยนํ้ามัน
ทอดซํ้า รู-ทันโฆษราผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีกล0าวอ-างเกินจริง ประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได*มีการรวบรวมจัดเก็บข*อมูล 

การดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป5นฐานข*อมูลประกอบการดําเนินงานต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖)  
ข*อมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการเฝMาระวังโฆษณาผ�านส่ือในความรับผิดชอบ

และส่ือในชุมชน และการเฝMาระวังนํ้ามันทอดซ้ําจากร*านค*า รายละเอียดดังตาราง 

ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

๑. สหพันธ วิทยุชุมชนแห0งชาติ - เฝMาระวังการโฆษณากล�าวอ*างเกินจริงผ�าน
ช�องทางวิทยุท*องถิ่น 

๒. สมาคมโฆษณาแห0งประเทศไทย - เฝMาระวังการโฆษณากล�าวอ*างเกินจริงผ�าน
ช�องทางเว็บไซตG 

๓. สภาอุตสาหกรรมแห0งประเทศไทย - 
๔. เครือข0ายวิสาหกิจชุมชนที่ ๘ - 
๕. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา

แผนป@จจุบัน 
- 

๖. สมาคมผู-ผลิตเคร่ืองสําอางไทย - 
๗. สมาคมคุ-มครองผู-บริโภคไทย - 
๘. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - ดําเนินงานด*านธุรกิจร*านอาหาร C&C  

ในเครือสมาคมฯ ไม�ใช*น้ํามันทอดซ้ําในการ
ประกอบอาหาร 
- จัดทําโครงการไม�ใช*น้ํามันทอดซ้ํา  
ในเขตบางเขต จํานวน ๔ ชุมชน 
- รวบรวมนํ้ามันทอดซ้ําในครัวเรือนและร*านค*า
เพ่ือนําไปผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 
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ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

๙. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข - ตรวจสอบนํ้ามันของผู*ประกอบการร*านค*า
ภายในตลาดนัดประจําอําเภอ หมู� ๙ ต.บางเตย 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จํานวน ๔ คร้ัง  
โดยใช*ชุดทดสอบนํ้ามันทอดซ้ําของ
กรมวิทยาศาสตรGการแพทยG 
- ขอความร�วมมือชาวบ*านในชุมชน เฝMาระวัง
โฆษณาท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 

๑๐. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห0ง
ประเทศไทย 

- ตรวจสอบนํ้ามันของผู*ผลิตและผู*ประกอบการ
ร*านค*า โดยใช*ชุดทดสอบนํ้ามันทอดซ้ําของ
กรมวิทยาศาสตรGการแพทยG ดังน้ี 
   ๑. ร*านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ 
   ๒. ร*านอาหารในพ้ืนท่ีชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา 
   ๓. ร*านขายอาหารประเภททอด และประกอบ
ปรุง ในตลาดสดเทศบาลฯ ๖ แห�ง 
   ๔. สถานบันเทิง ในเขตเทศบาลฯ 
- เฝMาระวังการโฆษณากล�าวอ*างเกินจริงผ�าน
ช�องทางหนังสือพิมพGท*องถิ่น วิทยุท*องถิ่น  
เคเบิลทีวีท*องถิ่น และเว็บไซตGเทศบาลฯ 
- ใช*ชุดทดสอบตรวจสารปนเป��อนในอาหาร 
ทดสอบหาค�าไอโอดีนในเกลือแกง 

๑๑. ชมรมสาธารณสุขแห0งประเทศไทย 
เขตที่ ๑ 

- ตรวจสอบนํ้ามันของผู*ผลิตและผู*ประกอบการ
ร*านอาหาร KFC ป0�ม ปตท. ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และ ร*านอาหาร A&W 
ป0�ม ปตท. ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
โดยใช*ชุดทดสอบนํ้ามันทอดซ้ําของ
กรมวิทยาศาสตรGการแพทยG 

๑๒. สมาคมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห0งประเทศไทย 

- 

๑๓. สภาเภสัชกรรม - 
  
  



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๓๕

ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

๑๔. เครือข0ายคุ-มครองผู-บริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- ตรวจสอบนํ้ามันของผู*ผลิตและผู*ประกอบการ
ร*านค*า จํานวน ๓ คร้ัง / ๒๒ ราย  
โดยใช*ชุดทดสอบนํ้ามันทอดซ้ําของ
กรมวิทยาศาสตรGการแพทยG 
- เฝMาระวังส่ือท่ีโฆษณากล�าวอ*างเกินจริงผ�าน
ช�องทางหนังสือพิมพGท*องถิ่น 

๑๕. สมาคมนักวิทยุและโทรทศัน แห0ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  

- ขอความร�วมมือสมาชิกฯ เฝMาระวังส่ือท่ีโฆษณา
กล�าวอ*างเกินจริงผ�านช�องทางปMายโฆษณา     
วิทยุท*องถิ่น เคเบิลทีวีท*องถิ่น เสียงตามสาย
ประจําหมู�บ*าน 

๑๖. สมาคมโทรทัศน ดาวเทียม 
(ประเทศไทย) 

- เฝMาระวังส่ือท่ีโฆษณากล�าวอ*างเกินจริงผ�าน
ช�องทางโทรทัศนGดาวเทียม โดยผ�านเครือข�าย
โทรทัศนGดาวเทียมกว�า ๕๐ ช�อง 

๑๗. คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

- 

๑๘. ภาควิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
การอาหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- 

๑๙. คณะสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหดิล 

- 

๒๐. โรงเรียนสตรีนนทบุรี - ตรวจสอบนํ้ามันของผู*ประกอบการร*านค*า
ภายในโรงเรียนสตรีนนทบุรี จํานวน ๔ คร้ัง  
โดยใช*ชุดทดสอบนํ้ามันทอดซ้ําของ
กรมวิทยาศาสตรGการแพทยG 
- นักเรียน อย.น*อย ใช*ชุดทดสอบนํ้ามันทอดซ้ํา 
ตรวจสอบนํ้ามันประกอบอาหารท่ีใช*ในบ*าน 
- ขอความร�วมมือนักเรียน เฝMาระวังโฆษณาท่ี
กล�าวอ*างเกินจริง 
 

๒๑. สํานักงานคณะกรรมการคุ-มครอง
ผู-บริโภค 

- เฝMาระวังส่ือท่ีโฆษณากล�าวอ*างเกินจริงผ�าน
ช�องทางส่ือโทรทัศนGดาวเทียม และส่ือหนังสือ-
พิมพG 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๓๖

ลําดับ 
ช่ือหน0วยงาน / องค กร 

ที่เปHนเครือข0าย 
กิจกรรม 

๒๒. สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร - 
๒๓. กรมประชาสัมพันธ  - 
๒๔. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร-าง

เสริมสุขภาพ (แผนงานพัฒนา
วิชาการกลไกคุ-มครองผู-บริโภคด-าน
สุขภาพ) 

- 

๒๕. สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคมแห0งชาติ 

- 

๒๖. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- 

๒๗. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแห0งชาติ 

- 

���� ระยะเวลาแล-วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป@จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การดําเนินงานของภาคประชาชนและเครือข�ายท่ีเข*มแข็ง 

���� อุปสรรคต0อการดําเนินงาน  
ไม�สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดส�งส่ือให*เครือข�ายของแต�ละหน�วยงานได* 

���� ข-อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป9ต0อไป 
       - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรดําเนินการเพ่ิมเติมจากการเผยแพร�
ความรู*ผ�านส่ือและกิจกรรม อาทิ การผลักดันให*ผู*ประกอบการผลิต/นําเข*านํ้ามัน ระบุผลร*ายของ
การใช*น้ํามันทอดซ้ําท่ีฉลาก 
 - ควรจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี (Show case) และเสนอข�าวผ�านส่ือท*องถิ่น เช�น  
วิทยุชุมชน เคเบิลทีวีท*องถิ่น 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๓๗

๗. การรายงานผลการดําเนินงาน/ป@ญหา/อุปสรรคและข-อเสนอแนะ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*รวบรวมผลการติดตาม

ความก*าวหน*าในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอคณะทํางาน
ภาคประชาชน  ผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสGของคณะทํางานภาคประชาชน และเว็บไซตG อย.         
ท่ี URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/index_ms1.php? 
Submit=Clear&Lang=0 และนําเสนอผู*บริหาร อย. อย�างสมํ่าเสมอทุกเดือน สําหรับป0ญหา/
อุปสรรค ตลอดจนข*อเสนอแนะการดําเนินการโครงการฯ น้ัน ได*นําเสนอต�อท่ีประชุมคณะทํางาน
ภาคประชาชนเพ่ือพิจารณาให*ข*อคิดเห็นในการดําเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะการดําเนินงานร�วมกัน
อย�างสมํ่าเสมอ  

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖) 
 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนประจําป�

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ตลอดจนป0จจัยสนับสนุน อุปสรรค และข*อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการฯ 
ในป�ต�อไป (รายละเอียดแสดงไว*ในบทท่ี ๔)   

���� ระยะเวลาแล-วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป@จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การเข*าร�วมประชุมตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการของคณะทํางานฯ ทําให*

สามารถรวบรวมข*อมูลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานเสนอแก�คณะทํางานฯ ได*ต�อเน่ือง 
นอกจากน้ีการส่ือสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG รวมท้ังการประสานทางโทรศัพทG ระหว�าง
คณะทํางานฯ และฝ�ายเลขานุการฯ ช�วยให*สามารถรวบรวมข*อมูลได*ครบถ*วน  

���� อุปสรรคต0อการดําเนินงาน 
การดําเนินงานต*องอาศัยความร�วมมือของคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งแต�ละ

ท�านมีภารกิจค�อนข*างมาก ส�งผลให*การรวบรวมข*อมูลการดําเนินงานต*องใช*ระยะเวลานาน 

���� ข-อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป9ต0อไป 
ติดตามข*อมูลการดําเนินงานจากคณะทํางานภาคประชาชนอย�างสมํ่าเสมอ 
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การประเมินผลดําเนินงาน 

  เม่ือนําผลการดําเนินการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มา
ประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคG เปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการ
ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข*อมูล และวิธีการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนดกับ อย. ผลการประเมินสรุปได*ดังน้ี   
 

♣♣♣♣  การบรรลุวัตถุประสงค  
 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคGท่ีตั้งไว* โดยภาคประชาชน และองคGกร

เครือข�ายภาคประชาชนเข*ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาให*ผู*บริโภคมีความรู* และมีพฤติกรรมการ
บริโภคเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให*สามารถปMองกัน และลดความเส่ียงในการบริโภคผลิตภัณฑGท่ีไม�มีคุณภาพ/
ไม�ปลอดภัย  
 

♣♣♣♣  การบรรลุเป!าหมาย/ผลสําเร็จ และตัวช้ีวัด  
 
จากการพิจารณาเปMาหมาย/ผลสําเร็จ และตัวช้ีวัดของโครงการฯ กําหนดจากจํานวน

คณะทํางานภาคประชาชนท่ีเข*าร�วมโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม�น*อยกว�าร*อยละ ๘๐ มีส�วนร�วม
ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับภัยอันตรายของนํ้ามันทอดซ้ํา และการโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ให*แก�ประชาชนท่ัวไป พบว�าสามารถบรรลุเปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตามตัวช้ีวัด
โครงการฯ ท่ีกําหนดไว* โดยมีองคGกรเครือข�ายภาคประชาชน จํานวน ๒๔ หน�วยงาน มีส�วนร�วมดําเนิน
กิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับภัยอันตรายของนํ้ามันทอดซ้ํา และการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ    
ท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ให*แก�ประชาชนท่ัวไป คิดเป5นร*อยละ ๘๘.๘๙  

อย�างไรก็ตามพบว�าทุกองคGกรเครือข�ายได*มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพอ่ืน ๆ ให*แก�ประชาชนด*วย 
 

♣♣♣♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  
 

สามารถดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานในโครงการได*แล*วเสร็จร*อยละ ๑๐๐ ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
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♣♣♣♣  การวัดผลการดําเนินงาน 
 

สามารถวัดผลการดําเนินงานได*ตรงตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว*  
 

♣♣♣♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข-อมลู 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีการจัดเก็บข*อมูลการดําเนินการ
เผยแพร�ความรู*ตามกิจกรรมโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการส�งเสริมให*เกิดการ
บริโภคท่ีถูกต*อง ไว*ในระบบสารสนเทศของกองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค หลากหลายรูปแบบ อาทิ 
เก็บในฐานข*อมูลคอมพิวเตอรG รวมท้ังจัดเข*าแฟMมเอกสารอย�างเป5นระบบ  นอกจากน้ียังเผยแพร�ข*อมูล
การดําเนินงานผ�าน URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/ index_ms1. 
php?Submit=Clear&Lang=0 ด*วย  

 

♣♣♣♣  การตดิตามประเมนิผล  
 

คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*
ร�วมกันติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการให*เป5นไปตามระบบท่ีกําหนดไว* โดย อย. ได*รวบรวมและ
รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว*ในโครงการฯ ซึ่งดําเนินการตั้งแต�เดือนกุมภาพันธG 
– สิงหาคม ๒๕๕๖ ให*คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชนท่ัวไปติดตามรับทราบร�วมกันผ�านทาง
เว็บไซตG อย. ท่ี URL :  http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/ index_ms1. 
php?Submit=Clear&Lang=0 ทุกเดือน และรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะทํางาน
ภาคประชาชนทุกเดือน 
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   บทที่ ๔ 

ป@จจัยสนับสนุน/อปุสรรคต0อการดําเนินการ 
 และข-อเสนอแนะการดําเนินการป9ต0อไป 

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน ได*มี
การรวบรวมป0จจัยสนับสนุน อุปสรรคต�อการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตลอดจนข*อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการโครงการในป�ต�อไป เพ่ือให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องนําไปใช*
ประโยชนGสําหรับพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานโครงการ ดังน้ี  

 

♣♣♣♣  ป@จจัยสนับสนุนต0อการดําเนินการ 
 

๑. ความชัดเจนและการส่ือสารเปMาหมาย วัตถุประสงคG บทบาทหน*าท่ี การดําเนินงานและ
ผลลัพธGท่ีต*องการให*แก�คณะทํางานภาคประชาชน รับทราบตั้งแต�ต*นป�งบประมาณ 

๒. การมีทุกภาคส�วนของผู*มีส�วนได*เสียท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
คณะทํางานภาคประชาชน เพ่ือดําเนินงานคุ*มครองผู*บริโภค 

๓. ตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชนท่ีส่ือสาร ส�งต�อข*อมูลการดําเนินงานของคณะทํางาน
ภาคประชาชนในแต�ละป�งบประมาณ 

๔. ความรู* และข*อมูลการดําเนินงานคุ*มครองผู*บริโภคจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาและข*อมูลจากตัวแทนต�าง ๆ ของคณะทํางานภาคประชาชน 

๕. การส่ือสารข*อมูล รายงานประชุม และกิจกรรมต�างๆ ทาง email, website และ 
facebook อย�างสมํ่าเสมอ 

๖. งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๗. บุคคลากรของ อย. ท่ีให*การสนับสนุนท้ังความคิด และเคร่ืองมือในการดําเนินการของ

คณะทํางานภาคประชาชน เช�น การจัดหาเอกสารเผยแพร� การจัดหา VCD เป5นต*น 
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♣♣♣♣  อุปสรรคต0อการดําเนินการ 
 

 ๑. การปรับเปล่ียนคณะทํางานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและตัวแทนของ
คณะทํางานจากภาคประชาชน ทําให*เร่ิมดําเนินงานประชุมได*ล�าช*า ส�งผลต�อการไปดําเนินการต�าง ๆ 
ของตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชน  
 ๒. ขาดการส�งต�อข*อมูลระหว�างตัวแทนท่ีมาเป5นคณะทํางานภาคประชาชน 
 ๓. การดําเนินการ เร่ือง นํ้ามันทอดซ้ํา ประชาชนรับทราบข*อมูลอันตรายจากการบริโภค
อาหารท่ีใช*นํ้ามันทอดซ้ํา แต�ยังไม�สามารถหลีกเล่ียงได*ท้ังหมด เพราะผู*ประกอบการยังใช*นํ้ามันทอดซ้ํา
อยู�ด*วยต*นทุนท่ีแพง และภาวะเศรษฐกิจท่ีไม�ดี  
 ๔. ข*อจํากัดในเร่ืองภาระงานในหน*าท่ี ไม�สามารถทํางานได*เต็มความสามารถ การสร*าง
จิตสํานึกให*ประชาชนเป5นเร่ืองท่ีต*องทําอย�างต�อเน่ือง บริษัทเอกชนท่ีทําผิดกฎหมายมีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธGตลอดเวลา หน�วยงานเองต*องตามแก*ข�าวอยู�ตลอดเวลา 

๕. ขาดการประสานความร�วมมือกันอย�างใกล*ชิด คณะทํางานภาคประชาชนมีการประชุม
น*อยคร้ัง (เฉล่ีย ๒ เดือน/คร้ัง) อาจทําให*การดําเนินการ/ติดตามงานได*ไม�ต�อเน่ือง/ช�วงเวลาในการ
หารือร�วมกันมีน*อย 

๖. งบประมาณจํากัด  
๗. คณะทํางานภาคประชาชนมาจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งอาจจะขาดความพร*อม และ

ความเข*าใจในการประสานงาน  
 

♣♣♣♣  ข-อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป9ต0อไป  
 

 ๑. การทํางานภาคประชาชนในป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรพิจารณาระยะเวลาการทํา
กิจกรรมให*เร็วขึ้น เพราะมีการปรับเปล่ียนเวลาเป'ดเรียนของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย โดย
โรงเรียนเป'ดเรียนเดือนมิถุนายน และมหาวิทยาลัยเป'ดเรียนเดือนสิงหาคม เป5นผลให*เวลาการทํา
กิจกรรมของคณะทํางานภาคประชาชนจากกลุ�มภาควิชาการเหลือน*อยมาก 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพและทักษะของคณะทํางานภาคประชาชนในการส่ือสารงานคุ*มครอง
ผู*บริโภค โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการควรดําเนินการประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
 ๓. การจัดกลุ�มเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชนท่ีทํางานประสานกัน เพ่ือสร*างพลัง
ในการขับเคล่ือนงานคุ*มครองผู*บริโภค เช�น การทํางานประสานกันระหว�างวิทยุชุมชน และโทรทัศนG
ดาวเทียม การจัดกิจกรรมเรียนรู*ร�วมกันของโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สภาเภสัชกรรม เป5นต*น ควรจัด
กิจกรรมในช�วงเดือนกุมภาพันธG – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
 ๔. การศึกษาดูงานร�วมกันในประเด็นการคุ*มครองผู*บริโภคประจําป�งบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรจัดประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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๕. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรสานต�อพันธกิจหลักขององคGกร ในการ
ส�งเสริมให*ประชาชนท่ัวประเทศบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพ บริโภคอย�างปลอดภัย มีประโยชนGเพ่ือ
สุขภาพท่ีดี  
 ๖. พิจารณาประเด็นในงานของ อย. คือเก่ียวกับ อาหาร ยา ผลิตภัณฑGสุขภาพ โดยเฉพาะ
ประเด็นรู*ทันโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และการรณรงคGการไม�ใช*นํ้ามันทอดซ้ํา 
ควรดําเนินการต�อเน่ือง 

๗. องคGประชุม ควรจะมีผู*แทนทางด*านข�าวเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมช�องทางการเผยแพร�ความรู*  
ในลักษณะท่ีน�าสนใจมากขึ้น 

๘. อย. ควรหาป0จจัยสนับสนุนจากภาคเอกชนท่ีเก่ียวข*อง หรือ อาจประสานความร�วมมือกับ
สมาชิกคณะทํางานภาคประชาชน/ภาคีเครือข�ายในการร�วมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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ข
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จ 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
การมสี�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

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

ตามท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ซึ่งเป-นผู/ท่ีเก่ียวข/องและ
ผู/มีส�วนได/ส�วนเสีย ประกอบด/วย ผู/ประกอบการ องค2กรผู/บริโภค องค2กรวิชาชีพ สื่อมวลชน และ
ภาควิชาการ) และคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควรให/มีการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ภายใต/พันธกิจ “ส�งเสริมความรู/ ความเข/าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพได/อย�างปลอดภัย และ
สมประโยชน2 เพ่ือสุขภาพท่ีดี” โดยยุทธศาสตร2 “พัฒนาผู/บริโภคให/มีศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
ได/ ในการบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพ”  

ในการนี้เพื่อให/การดําเนินโครงการเป-นไปด/วยความเรียบร/อยและเกิดประโยชน2 อย. จึงขอ
ความร�วมมือในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
ในการส�งเสริมความรู/ ความเข/าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพแก�ประชาชน ให/สามารถพ่ึงพา
ตนเองได/ และบริโภคอย�างปลอดภัย สมประโยชน2 เพ่ือสุขภาพท่ีดี 
๑. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ คือ 

๑.๑ ประชุมระหว�างคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ในการกําหนด 
เปAาหมาย วัตถุประสงค2 ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บข/อมูล และ 
การติดตามผล ในประเด็นท่ีคณะทํางานกําหนดไว/ 

๑.๒ จัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และเครือข�าย 
๑.๓ ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีเปAาหมาย 
๑.๔ ประเมินผลการดําเนินการ/นําข/อสรุปมากําหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีส�วนร�วม 

ในป�ต�อไป 
�  เห็นด/วย                                     
�  ไม�เห็นด/วย 

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

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

๒. ข/อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒.๑ ประเด็นท่ีต/องการให/ อย. รณรงค2ส�งเสริมให/เกิดการบริโภคท่ีถูกต/อง  
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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         ๒.๒ กิจกรรมท่ีควรมีเพ่ิมเติมในโครงการฯ นอกจาก ข/อ ๑.๑ - ๑.๔ 
......................................................................................................................................... 

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

           ๒.๓ ข/อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................... 

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

๓. ข/อมูลเก่ียวกับผู/ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน ◌ ท่ีตรงกับความเป-นจริงเก่ียวกับตัวท�าน 
 ๓.๑ ท�านเป-นผู/มีส�วนได/ส�วนเสียของ อย. ในกลุ�ม 
       ◌ ผู/ประกอบการ     ◌ องค2กรภาคประชาชน / ประชาชน 
       ◌ องค2กรวิชาชีพ     ◌ ส่ือมวลชน 
       ◌ ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา   ◌ หน�วยงานภาครัฐ 

๓.๒ ช�องทางการรับรู/ / ส่ือสาร กิจกรรมโครงการฯ ของท�าน ( สามารถเลือกได/มากกว�า ๑ 
      รายการ ) 

            ◌ เว็บไซต2 อย.     ◌ จดหมายอิเล็กทรอนิกส2 
       ◌ จดหมาย     ◌ Facebook 
       ◌ Twitter      ◌ อ่ืนๆ(ระบุ)............................... 
 
ขอความกรุณาส�งคืนที่กลุ�มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค กองพัฒนาศักยภาพผู/บริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๙๑ 
๘๔๗๒ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส9 pincute@gmail.com ภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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ช

ผลการรับฟIงความคิดเห็นและข/อเสนอแนะของประชาชน 
เก่ียวกับการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายงานสรุปผลการรับฟYงความคิดเห็นและข/อเสนอแนะท่ีได/จากช�องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟYง

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีจัดให/มีขึ้น 

 ฝ[ายเลขานุการฯ ได/รับการอนุมัติให/จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการการมีส�วนร�วม
ของภาคประชาชนในการส�งเสริมให/ เ กิดการบริโภคท่ีถูกต/อง เผยแพร�ทางเว็บไซต2  อย. 
(www.fda.moph.go.th) (www.oryor.com) (www.oryornoi.com) facebook และ twitter 
ระหว�างวันท่ี ๑ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และส�งแบบสอบถามให/แก�ผู/เก่ียวข/อง และผู/มีส�วนได/ส�วนเสีย
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส2ท่ี peoplenet@fda.moph.go.th และ adnet@fda.moph.go.th 
รวมท้ังส�งแบบสอบถามทางจดหมาย โดยกําหนดให/ส�งคืนแบบสอบถามภายในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๕๕ 

ผลการรับฟIงความคิดเห็นและข/อเสนอแนะมีรายละเอียด ดังน้ี 

 มีผู/ให/ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน จํานวน ๑๗ ท�าน สามารถสรุปได/ดังน้ี 
๑. ประเด็นกิจกรรมการดําเนินงานโครงการประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู/ตอบ
แบบสอบถามร/อยละ ๑๐๐ เห็นด/วยว�าควรมีกิจกรรมดังต�อไปน้ี 

๑.๑ ประชุมระหว�างคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชนในการกําหนด
เปAาหมาย   วัตถุประสงค2 ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บข/อมูล และ
การติดตามผลในประเด็นท่ีคณะทํางานกําหนดไว/ 
 ๑.๒ จัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และเครือข�าย 
 ๑.๓ ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีเปAาหมาย 
 ๑.๔ ประเมินผลการดําเนินการ/นําข/อสรุปมากําหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมี
ส�วนร�วม ในป�ต�อไป 

โดยมีให/ข/อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�าควรสานต�อการดําเนินงานในป�ท่ีผ�านมา เพ่ือให/มีความต�อเน่ือง 
และมีการติดตามศึกษาดูงานให/ กําลังใจคณะทํางาน 

๒. ข/อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ 
อย. ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.๑ ประเด็นที่ต/องการให/ อย. รณรงค9ส�งเสริมให/เกิดการบริโภคที่ถูกต/อง มีข/อคิดเห็น 
ดังน้ี 

- การสร/างจิตสํานึกการมีส�วนร�วมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีมีคุณภาพ และเฝAา
ระวังผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีไม�มีคุณภาพไม�ให/ได/รับความนิยมในท/องตลาด 
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- การรู/เท�าทันโฆษณา ส่ือ การส�งเสริมการขายผลิตภัณฑ2และบริการสุขภาพ 
- อันตรายของไขมันทรานส2 
- คุณประโยชน2ของคาร2โบไฮเดรตเชิงซ/อน 
- ความรู/เก่ียวกับผักปลอดสาร 
- ให/ความรู/เร่ืองเลขสารบบอาหาร เลขทะเบียนยา การอ�านฉลากและเอกสารกํากับยา  

เคร่ืองมือแพทย2 และผลิตภัณฑ2เสริมอาหาร 
- การไม�ใช/ซ้ําในสินค/า Disposable  
- การใช/บริการเสริมความงาม 
- ระบบและกลไกการคุ/มครองผู/บริโภคกับ AEC  
- ระบบและกลไกการร/องเรียนการคุ/มครองผู/บริโภคในระดับต�าง ๆ  
- นํ้ามันทอดซ้ํา 
- ผลิตภัณฑ2สุขภาพจากสมุนไพร 
๒.๒ กิจกรรมที่ควรมีเพ่ิมเติมในโครงการฯ นอกจากข/อ ๑.๑-๑.๔ มีข/อคิดเห็น ดังน้ี 
- มีการกําหนดพ้ืนท่ีเปAาหมายเพ่ือสร/างโมเดลต/นแบบ 
- กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู/ระหว�างเครือข�าย 
๒.๓ ข/อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีข/อคิดเห็น ดังน้ี 
- คณะทํางานควรเป-นชุดเดิม เพ่ือให/มีการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง 
- การดําเนินงาน อย. ควรร�วมมือกับสมาคมท่ีเก่ียวข/องในการประชาสัมพันธ2 เน่ืองจาก

กลุ�มองค2กรจะช�วยควบคุมให/เกิดผลอีกทางหน่ึง 
- ควรมีการกําหนดประเด็นในการขับเคล่ือนท่ีชัดเจนในแต�ละป� 
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ฌ

กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการเปQดโอกาสให/ประชาชน 
เข/ามามสี�วนร�วม ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ที่มา/หลักการเหตุผล 
ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นชอบ

กําหนดประเด็น พัฒนาให/ผู/บริโภคมีความรู/และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ เป-นประเด็น
ในการเปpดโอกาสให/ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วมดําเนินงาน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน2ของ อย. คือ 
“องค2กรท่ีเป-นเลิศด/านการคุ/มครอง และส�งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 
และสมประโยชน2 มุ�งสู�สังคมสุขภาพดี” และจากพันธกิจ ในการส�งเสริมความรู/ ความเข/าใจในการ
บริโภคผลิตภัณฑ9สุขภาพแก�ประชาชน ให/สามารถพ่ึงพาตนเองได/ และบริโภคอย�างปลอดภัย  
สมประโยชน9 เพ่ือสุขภาพที่ดี รวมท้ังจากภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร2ท่ีสําคัญ คือ พัฒนาผู/บริโภค
ให/มีศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑ9สุขภาพ และการดําเนินงานในการ 
เปpดโอกาสให/ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วมในป�ท่ีผ�านมา มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว�าเห็นควรดําเนินโครงการการมีส�วนร�วมพัฒนาให/ผู/บริโภคมี
ความรู/และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพต�อเน่ือง 
วัตถุประสงค9   

๑. เพ่ือเปpดโอกาสให/ผู/ท่ีเก่ียวข/องและผู/มีส�วนได/ส�วนเสียซึ่งเป-นตัวแทนภาคประชาชนเข/ามา 
มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในการส�งเสริมให/ประชาชนและชุมชนมีความรู/ท่ีถูกต/อง เลือกซื้อ  
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีปลอดภัย 

๒. เพ่ือให/เกิดความร�วมมือกันระหว�างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู/มีส�วนได/
ส�วนเสีย ซึ่งเป-นตัวแทนประชาชน ในการสร/างช�องทางการทํางานแบบมีส�วนร�วม 

๓. เพ่ือสร/างกลไกในการรายงานผลการดําเนินงานต�อประชาชน สามารถติดตาม
ตรวจสอบ และให/ข/อเสนอแนะต�อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได/ 

๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาผู/บริโภคให/มีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองในการ
บริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพได/  
 
แนวคิด/หลักการที่เกี่ยวข/องกับระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน 

เห็นควรกําหนดระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนไม�ต่ํากว�า ระดับการร	วมมือ โดยเปpด
โอกาสให/แสดงความคิดเห็น บอกข/อปYญหา และข/อเสนอแนะต�าง ๆ  ให/เข/ามามีส�วนร�วมใน
กระบวนการวางแผนงาน/โครงการ ในรูปแบบของคณะทํางานภาคประชาชน รวมถึง 
การให/มีส�วนร�วมในฐานะภาคีในการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานฯ 
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ญ

แนวทาง/กลยุทธ9ในการดําเนินงาน  
๑. จัดให/มีคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณากําหนดประเด็นท่ีจะนํามาเปpดโอกาสให/ประชาชน
เข/ามามีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและร�วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๒. จัดให/มีคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบด/วยผู/แทนของส�วนราชการและผู/มี
ส�วนได/ส�วนเสียท่ีเก่ียวข/องกับประเด็นท่ีกําหนด 

๓. คณะทํางานภาคประชาชนจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการตามประเด็นท่ีเปpด
โอกาสให/ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วม 

๔. คณะทํางานภาคประชาชนดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ และ
จัดทํารายงานสรุปผลความก/าวหน/าในการดําเนินการเสนอต�อผู/บริหารของ อย. และส่ือสารให/
ประชาชนและกลุ�มผู/มีส�วนได/ส�วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข/องรับทราบ 

๕. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ระบุ
ปYจจัยสนับสนุน ปYญหา อุปสรรค และข/อเสนอแนะ นําเสนอคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเผยแพร�ให/ประชาชน
และกลุ�มผู/มีส�วนได/ส�วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข/องรับทราบ 

๖. จัดทําแนวทาง และข/อเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปpดโอกาสให/ประชาชน
เข/ามามีส�วนร�วมในป�ต�อไปเสนอขอความเห็นชอบต�อผู/บริหารของ อย.  

ประโยชน9ที่คาดว�าจะได/รับ 

เกิดความร�วมมือกันระหว�างองค2กรภาครัฐ  ผู/ท่ีเก่ียวข/องและผู/มีส�วนได/ส�วนเสียซึ่งเป-น
ตัวแทนประชาชน ในการสร/างช�องทางการทํางานแบบมีส�วนร�วมในการส�งเสริมให/ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู/ท่ีถูกต/อง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีปลอดภัย 
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ฏ

อย. Report 
 

   
อย.Report ฉบับท่ี ๓๘  

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
อย.Report ฉบับท่ี ๔๑  

ประจําเดือนกุมภาพันธ2 ๒๕๕๖ 
อย.Report ฉบับท่ี ๔๒  

ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

   
อย.Report ฉบับท่ี ๔๓  

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
อย.Report ฉบับท่ี ๔๔  

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 
อย.Report ฉบับท่ี ๔๕  

ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 

  

 

อย.Report ฉบับท่ี ๔๖  
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

อย.Report ฉบับท่ี ๔๗  
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

 




