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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” และมีโครงการเสริม 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”  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
กําหนดประเด็นการดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู* ความเข*าใจในการบริโภคผลิตภัณฑG
สุขภาพได*อย�างปลอดภัยและสมประโยชนG เพ่ือสุขภาพท่ีดี ภายใต*โครงการเสริมสร*างความรู*สู*ภัย
นํ้ามันทอดซ้ํา รู*ทันโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖”  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
กําหนดประเด็นการดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู* ความเข*าใจในการบริโภคผลิตภัณฑG
สุขภาพแก�ประชาชน ให*สามารถพ่ึงพาตนเองได* และบริโภคอย�างปลอดภัย สมประโยชนG เพ่ือ
สุขภาพท่ีดี ภายใต*โครงการโครงการฉลาดบริโภค ต*องอ�านฉลาก ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน 
กําหนดประเด็นการดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมให*ผู*บริโภคมีความรู* ความเข*าใจ และพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีถูกต*อง ภายใต*โครงการเสริมสร*างภูมิคุ*มกันจากการใช*ผลิตภัณฑGสุขภาพ
อย�างไม�ถูกต*อง” 

สําหรับในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได*มีการแต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด*วยผู*แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข*องและผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย 
รวมท้ังส้ิน ๓๔ คน จาก ๓๔ หน�วยงาน/องคGกร ดังน้ี กลุ�มผู*ประกอบการ ๗ หน�วยงาน กลุ�มองคGกร



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๓

ผู*บริโภค ๕ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรวิชาชีพ ๖ หน�วยงาน กลุ�มส่ือมวลชน ๔ หน�วยงาน กลุ�มภาควิชา
การ ๕ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข*อง ๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางาน
เป5นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน โดยกําหนดประเด็น “ส�งเสริมให*ผู*บริโภคมีความรู* ความ
เข*าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีถูกต*อง” เป5นประเด็นการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต*กิจกรรม “เผยแพร�ความรู* สู*ภัยสุขภาพ” 

 โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการดําเนินกิจกรรมระหว�างเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางาน 
ภาคประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมได*ครบถ*วนตามเปMาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการฯ โดย
คณะทํางานภาคประชาชนได*ดําเนินการส�งเสริมให*เกิดการบริโภคท่ีถูกต*อง โดยการเผยแพร�ความรู*
เก่ียวกับลดหวาน ลดโรค การรู*เท�าทันส่ือ และสเตียรอยดG ผ�านช�องทาง และส่ือความรู*ประเภทต�าง ๆ 
ประกอบด*วย แผ�นพับ หนังสือ โปสเตอรG ซีดีความรู* จดหมายข�าว ผ�านกิจกรรมการจัดประชุม การ
สัมมนา การจัดส�งเอกสารให*แก�สมาชิกและเครือข�าย เผยแพร�ความรู*ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG 
การเสนอข*อมูลความรู*ผ�านสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศนGแห�งประเทศไทย(NBT) สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย(สวท.) ส�วนภูมิภาคและส�วนกลาง ระบบสารสนเทศ หนังสือพิมพG 
นิตยสาร เสียงตามสายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และในชุมชน รณรงคGทาง Social network 
เช�น เว็บไซตG facebook ไลนG ส่ือสังคมออนไลนG จัดนิทรรศการ บอรGดความรู* บอรGดประชาสัมพันธG 
เผยแพร�ในรายวิชาคณะนิเทศศาสตรG จัดกิจกรรมผลิตและสร*างสรรคGเน้ือหาให*แก�นักศึกษา จัด
กิจกรรมในชุมชนเพ่ือให*ความรู*แก�สมาชิกชุมชน และเผยแพร�ความรู*ให*แก�หน�วยงาน ผู*บริหารและ
บุคลากรในหน�วยงาน รวมถึงเผยแพร�ความรู*ให*แก�ประชาชนทุกกลุ�มวัย ตามสถานท่ีต�าง ๆ ท่ีสําคัญ 
เช�น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล คลินิกชุมชน ศูนยGบริการสาธารณสุข ร*านยา 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยG กศน. หอสมุด ศูนยGเรียนรู* สภาสังคมสงเคราะหG หมู�บ*าน สํานักงานเขต 
ชมรมคุ*มครองผู*บริโภค ท่ีทําการผู*ใหญ�บ*าน ร*านอาหาร ตลาดนัด ตลาดสด สถานีป0kมนํ้ามัน เป5นต*น โดย
กําหนดให*จัดส�งรายงานผลดําเนินงานเพ่ือรวบรวมจัดเก็บเป5นข*อมูลผลการดําเนินงานของคณะทํางาน
ภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เม่ือประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคG 
เปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการจัดเก็บ
ข*อมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนด 
พบว�า ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคG  เปMาหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีตั้งไว* โดยมีจํานวนคณะทํางาน
ภาคประชาชน ร*อยละ ๘๒.๓๕ (เปMาหมาย ร*อยละ ๘๐) ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*
เก่ียวกับการบริโภคอาหารอย�างเหมาะสม ลดการกินอาหารหวาน เพ่ือลดป0ญหาภาวะอ*วน โรคภัย
ต�าง ๆ การรู*เท�าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต*อง และ สเตียรอยดG ให*แก�ประชาชนท่ัวไป 
สําหรับผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว*ในโครงการฯ ได*เผยแพร�ให*คณะทํางานภาคประชาชนและ
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ประชาชนทั่วไปรับทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG facebook : fdapeople และเว็บไซตG อย. URL : 
fdapeople.com 

คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนได*ร�วมกันพิจารณาถึงป0จจัยสนับสนุน  
อุปสรรค ต�อการดําเนินการ ตลอดจนข*อเสนอแนะการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ เพ่ือประโยชนGต�อการพัฒนาการดําเนินงาน พบว�า คณะทํางานภาคประชาชนได*แสดงความ
คิดเห็น อย�างกว*างขวางสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป สามารถสรุปได*ดังน้ี 

๑. จัดการประกวดต�าง ๆ เช�น อินโฟกราฟฟ'ค สําหรับนักเรียน นักศึกษา โดยจะเป5นช�องทาง
หน่ึงในการให*นักเรียน นักศึกษา มีการศึกษาข*อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพเป5นอย�างดี เพ่ือนําไป
ประกอบการจัดทําเพ่ือประกวด จะทําให*ได*รับความรู*ไปในตัวด*วย 

๒. จัดกิจกรรมของคณะทํางานภาคประชาชน โดยการไปเย่ียมชม/ศึกษาดูงานหน�วยงานท่ีมี
ความพร*อม (คล*ายกับหน�วยเคล่ือนท่ี มีนิทรรศการ อย. และภาคีเครือข�าย) 

๓. จัดกิจกรรมรณรงคGร�วมกับภาคเอกชน  โดยคณะทํางานภาคประชาชนเข*ามามีส�วน
ร�วมในการรณรงคGประเด็นท่ีต*องทําอย�างต�อเน่ือง 

๔. ประเด็นการดําเนินงานควรต*องทําอย�างต�อเน่ือง ได*แก� ลดหวาน ลดโรค รู*เท�าทันส่ือ 
เพ่ือให*เห็นผลสําเร็จท่ีชัดเจน รวมท้ังยังเป5นเร่ืองท่ีอยู�ใกล*กับสุขภาพของประชาชน และเพ่ือช�วยในการลด
การเกิดโรคของประชาชน ลดภาระค�าใช*จ�ายในการรักษาพยาบาลของตนเองและรัฐด*วย 

๕. ประเด็นการดําเนินงานควรตอบโจทยGผู*บริโภค และสอดคล*องกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข และมีส่ิงสนับสนุนท่ีเป5นไปได* 

๖. เน*นการทํางานร�วมกับเครือข�ายท่ีเก่ียวข*อง ในประเด็นท่ีเลือกดําเนินงานในแต�ละป�
ให*มากขึ้น เช�น ประเด็นอาหาร อาจพิจารณาจัดกิจกรรมร�วมกับภาคเอกชนท่ีเก่ียวข*อง ห*างร*าน 
สถานท่ีจําหน�ายอาหาร หรือสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน สาขาต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข*อง 

๗. แต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน คร้ังละ ๒ ป� ต�อไป เพ่ือให*มีความต�อเน่ืองในเร่ือง
แนวคิด และเปMาหมายในการทํางาน 

๘. สร*างเครือข�ายให*กว*างมากขึ้น โดยการเชิญหน�วยงาน/องคGกรท่ีมีความทํางานอย�างตั้งใจ 
และเข*าถึงกลุ�มประชาชนจริง ๆ เช�น กลุ�มอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

๙. เน*นการรายงานผลการจัดกิจกรรมให*มากขึ้น เป5นการกระตุ*นแลกเปล่ียนแนวทางป0ญหา
อุปสรรคในการดําเนินการแก�กัน เพ่ือมีเวลาในการพัฒนาปรับรูปแบบการดําเนินงานก�อนหมด
ป�งบประมาณ 

๑๐. ควรมีการนําเสนอบทบาทหน*าท่ีของคณะทํางานภาคประชาชน ในการประชุม
คณะทํางานแต�ละคร้ัง ให*ท่ีประชุมรับทราบ โดยนําเสนอคร้ังละ ๓ – ๔ หน�วยงาน ๆ ละ ๑๐ นาที เพ่ือ
จะได*เป5นการแลกเปล่ียนข*อมูล และเรียนรู*ซึ่งกันและกัน และนํามาแลกเปล่ียนกันในส�วนของการ
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สนับสนุนในการทํางานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท้ังน้ี การนําเสนอขึ้นอยู�กับความ
สมัครใจของผู*แทนหน�วยงาน/องคGกร 

๑๑. จัดกิจกรรมผลิตส่ือ เพ่ือการใช*ประโยชนGของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
การระดมความคิดเห็น และนําข*อเสนอแนะในการผลิตส่ือ ให*ทันสถานการณG และน�าสนใจ 

๑๒. จัดทําส่ือเผยแพร�ให*ประชาชนท่ัวไปสามารถชม Clip การสัมมนาได* โดยผ�านช�องทาง 
Youtube โดยจัดทําเป5น Clip การบรรยายของวิทยากรแต�ละท�าน ท่ีละหัวข*อ สามารถเลือกชมได*ง�าย 
เพ่ือเป5นแหล�งเก็บสะสมข*อมูลและความรู*ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปเผยแพร�ต�อได*ง�ายขึ้น และสามารถดู
ย*อนหลังได* โดยทําการบันทึกวิดีโอการจัดอบรมฯ ศึกษาดูงาน ทุกคร้ัง และนําเผยแพร�ผ�านช�องทาง 
Social media 

๑๓. ให*ความรู*แก�คณะทํางานภาคประชาชน ทําให*ได*รับความรู*ในหลาย ๆ ด*าน และจัด
กิจกรรมความรู*ในช�วงเวลาท่ีเร็วขึ้น เพ่ือจะได*มีเวลาในการนําความรู*ไปเผยแพร�ได*มากขึ้น 

๑๔. แผนงาน/โครงการ ควรให*คณะทํางานภาคประชาชนส�งแผนงานของตนเองท่ีจะ
ดําเนินการ บรรจุลงในแผนงาน/โครงการ ด*วย เพ่ือท่ีจะได*ทราบว�ากิจกรรมเพียงพอท่ีจะทําให*แผนงาน/
โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงคGหรือไม� 

๑๕. กําหนดให*คณะทํางานภาคประชาชนรายงานกิจกรรมท่ีได*ดําเนินการตามแผนในท่ี
ประชุมทราบ ตามช�วงท่ีกําหนดไว*ในแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป5นการติดตามผลการดําเนินงาน 

 สําหรับป�จจัยสนับสนุนการดําเนินการ คือ  
๑. การสนับสนุนส่ือประเภทโปสเตอรGและวัสดุอุปกรณGในการรณรงคGตามเปMาหมายของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. ผลิตชุดนิทรรศการ อย. ท่ีต*องการรณรงคGสร*างความเข*าใจ  
๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน เป5นส่ิงท่ีนํามาถ�ายทอดได*ในวงกว*าง แต�ควรจัดให*มีอย�างน*อย ป�ละ ๒ 

คร้ัง และควรขยายออกไปในชนบท เน่ืองจากย่ิงไกลย่ิงเห็นความแตกต�าง เพราะความเป5นอยู�ในชนบทไม�
เหมือนกับคนในเมือง 

๔. ตัวแทนจากภาครัฐ บางหน�วยงานสามารถสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน
ได*มาก เช�น กรมประชาสัมพันธG 

๕. การกําหนดกรอบและการประชุมเป5นแผนท้ังป� ทําให*สามารถหลีกเล่ียงและจัดเวลา
ให*เข*าร�วมประชุมได* ยกเว*นมีกรณีเร�งด�วนจากงานประจํา 

๖. ด*วยงบประมาณท่ีจํากัด ทําให*การเผยแพร�ความรู* ความเข*าใจให*กับประชาชนได*
อย�างวงจํากัด จึงควรเพ่ิมช�องทางการเผยแพร�ความรู*ในส่ือ Social อ่ืน ๆ ให*มากขึ้น นอกจากลงใน
เว็บไซตGของ อย. เท�าน้ัน 

อุปสรรคการดําเนินการ คือ  
๑. การเข*าร�วมของตัวแทนมีจํากัด เพราะมีภารกิจมาก หรือติดภารกิจอ่ืน ทําให*ไม�

สามารถเข*าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี  
๒. ความคุ*นเคยกันระหว�างคณะทํางานภาคประชาชนผู*แทนคนใหม�และผู*แทนคนเก�า  
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๓. การนําผลการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนไปขยายผลต�อ 
๔. ระยะเวลาในการทํางานส้ัน ทําให*การดําเนินงานยังไม�มาก 
๕. ด*วยงบประมาณท่ีมีอยู�อย�างจํากัด อาจทําให*การ Focus หัวข*อในแต�ละป�ต*อง

เปล่ียนไปเร่ือย ๆ ตามนโยบายของผู*บริหารและภาครัฐบาล ทําให*บางหัวข*อขาดความต�อเน่ืองใน
การทํากิจกรรม 

๖. งบประมาณดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนมีจํากัด ทําให*ขาดแคลนเคร่ืองมือใน
การดําเนินงาน เช�น ไม�สามารถถ�ายรูปเพ่ือเก็บข*อมูลเพ่ือนําเสนอต�อคณะทํางาน และ อย. ได* รวมท้ังค�า
พาหนะในการเดินทางเย่ียมเยียนชาวบ*านเพ่ือเผยแพร�ความรู*ให*แก�ประชาชนท่ีอยู�ห�างไกลได* 

๗. หน�วยงานของคณะทํางานภาคประชาชน ท่ีส�งผู*แทนเข*าร�วมประชุมแบบไม�ต�อเน่ือง ทําให*
การประสานงานและส�งต�อข*อมูลขาดตอน และไม�ต�อเน่ือง 
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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. ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*เห็นชอบ
ประเด็นท่ีจะเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามาส�วนร�วมดําเนินงาน คือ ส�งเสริมให*ผู*บริโภคมีความรู* 
ความเข*าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีถูกต*อง โดยวิเคราะหGจากภารกิจหลัก
และยุทธศาสตรGท่ีสําคัญของ อย. ผลการดําเนินงานและข*อเสนอแนะของคณะทํางานภาคประชาชน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได*แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
การดําเนินงานของ อย. (รายละเอียดคําส่ังฯ แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แสดงไว*ในภาคผนวก ก และ ข) 

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. ๒๕๕๙ 
จํานวน ๓๔ คน จาก ๓๔ หน�วยงาน/องคGกร ดังน้ี กลุ�มผู*ประกอบการจาก ๗ หน�วยงาน กลุ�มองคGกร
ผู*บริโภค ๕ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรวิชาชีพ ๖ หน�วยงาน กลุ�มส่ือมวลชน ๔ หน�วยงาน กลุ�มภาควิชาการ 
๕ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข*อง ๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางานเป5น
บุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน (รายละเอียดคําส่ังฯ แต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน แสดงไว*ใน
ภาคผนวก ค และ ง) 

นอกจากน้ีได*จัดให*มีวิธีการรับฟ0งความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ�มผู*มีส�วนได*  
ส�วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข*องกับประเด็นท่ีกําหนด โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เผยแพร�ทางเว็บไซตG อย. ในการน้ีผู*ท่ีให*ความร�วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม แสดงความเห็นด*วยกับกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในช่ือโครงการพัฒนาการมี
ส�วนร�วมของภาคประชาชนในการส�งเสริมให*เกิดการบริโภคท่ีถูกต*อง (รายละเอียดแบบสอบถาม
โครงการ และผลการรับฟ0งความคิดเห็นและข*อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินโครงการ 
แสดงไว*ในภาคผนวก จ – ฌ) 

ต�อมา อย. โดยคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได*จัดประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
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เป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส�วนร�วม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดกรอบแนวทาง
แสดงไว*ในภาคผนวก ญ และ ฎ) 

สําหรับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได*แสดงรายละเอียด
ไว*ในบทท่ี ๒ 
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บทที่ ๒ 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดขึ้น
หลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน มีฉันทามติ 
เห็นชอบดําเนินการโครงการดังกล�าวร�วมกัน โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ได*ร�วมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 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 และองคGกร
เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ให*แก�ประชาชนท่ัวไป  
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♣♣♣♣  ระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการดําเนินการ  
 

ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ 

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
ภาคประชาชน เพ่ือจัดทํา
แผนงาน/โครงการ 

            

๓. เชิญผู*เก่ียวข*องท่ี
คณะทํางานของ อย. และ
คณะทํางานภาคประชาชน
คัดเลือก ร�วมเป5น
คณะทํางานภาคประชาชน 
(เพ่ิมเติม) 

             

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

            

๕. ประชุมคณะทํางาน
ภาคประชาชน ในการ
กําหนด วัตถุประสงคG 
เปMาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ ตัวชี้วัด 
วิธีการวัดผลและระบบ
การจัดเก็บข*อมูลใน
ประเด็นท่ีคณะทํางาน
กําหนดไว* และ
กําหนดการติดตาม
ประเมินผล หรือ
ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนด 
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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. 
๖. คณะทํางานภาค
ประชาชนดําเนินการตาม
แผนงาน 

            

๗. 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 
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♣♣♣♣  วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข3อมลู 
 

ข*อมูลรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ
ของคณะทํางานภาคประชาชน 
 

♣♣♣♣  วิธีการติดตามประเมินผล 
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการดําเนินงานให*คณะทํางาน  
ภาคประชาชนทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG และ/หรือ รายงานอยู�ในเว็บไซตG อย. โดยดูได*ท่ี   
URL : http://www.fdapeople.com  
 

♣♣♣♣  งบประมาณ  
 

จัดสรรจากงบประมาณกองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยมอบหมายให*กองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
เป5นผู*บริหารจัดการรายละเอียดของงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรม 

 

♣♣♣♣ ผู3รับผิดชอบ  
 
 ผู3รับผิดชอบหลัก กองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค/คณะทํางานภาคประชาชน  
 หน�วยงานสนับสนุน สํานัก/กองและกลุ�มผลิตภัณฑG/กองส�งเสริมงานคุ*มครองผู*บริโภคฯ/ 

กองแผนงานและวิชาการ/กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ�มกฎหมาย
อาหารและยา  
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บทที่ ๓ 

      ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนด
ประเมินผลดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด เปMาหมาย วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บ
ข*อมูล และระบบการติดตามความก*าวหน*า ซึ่งคณะทํางานภาคประชาชนร�วมกันกําหนดกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  
ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีท้ังส้ิน  
๖ กิจกรรม สามารถดําเนินกิจกรรมได*แล*วเสร็จตามท่ีกําหนดไว* โดยมีรายละเอียดการดําเนิน
กิจกรรม ดังน้ี   

๑. ผลิตและจัดหาสื่อความรู3เก่ียวกับการเลือกซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ)อาหารท่ี
ปลอดภัย (ลดหวาน ลดโรค) การรู3เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีไม�
ถูกต3อง และสเตียรอยด) ภายใต3กิจกรรม “เผยแพร�ความรู3 สู3 ภัยสุขภาพ” 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป5นฐานข*อมูลประกอบการผลิตส่ือความรู*ต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ) – มิถุนายน ๒๕๕๙)  
ผลิตและจัดหาส่ือความรู*เก่ียวกับการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ี

ปลอดภัย (ลดหวาน ลดโรค) การรู*เท�าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต*อง และสเตียรอยดG 
ดังน้ี 

 - ผลิตคู�มือการตรวจสอบเฝMาระวังโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพเบ้ืองต*น จํานวน 
๕,๐๐๐ เล�ม  
 - จัดหาและรวมส่ือความรู* ประเภทแผ�นพับ โปสเตอรG หนังสือ ซีดีความรู* เป5นต*น 
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���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

ท่ีกําหนด ทําให*สามารถดําเนินงานได*ตามแผน 

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
- 

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ควรเน*นการขยายเครือข�ายภาคประชาชนและหน�วยงานต�าง ๆ ในท*องถิ่นไป  

ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจัดส�งส่ือและคู�มือเผยแพร�ส่ือในการประชาสัมพันธGและเผยแพร�
ความรู*อย�างต�อเน่ือง ผ�านเครือข�ายวิทยุชุมชน สมาชิกของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGฯ และ
ประชาสัมพันธGจังหวัดของกรมประชาสัมพันธG  

๒. การประชาสัมพันธ)โครงการฯ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควร   

มีการประชาสัมพันธGการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให*แก�สมาชิกเครือข�าย
และประชาชนท่ัวไปรับทราบ 

  ���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๕๙)   

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ทางเว็บไซตG อย. 

- ผลิตข�าวประชาสัมพันธG กองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ข�าว
แจก ๗๒ / ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เร่ือง อย. ผนึกกําลังคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมเผยแพร�
ความรู*ผลิตภัณฑGสุขภาพ สู*ภัยโรคไม�ติดต�อเร้ือรัง (รายละเอียดข�าว แสดงไว*ในภาคผนวก ฎ) 

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ�านทาง 
อย. Report ฉบับท่ี ๗๓ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ฉบับท่ี ๗๔ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ฉบับ
ท่ี ๗๕ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ฉบับท่ี ๗๖ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ฉบับท่ี ๗๗ ประจําเดือน
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กุมภาพันธG ๒๕๕๙ ฉบับท่ี ๗๘ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ฉบับท่ี ๗๙ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
ฉบับท่ี ๘๐ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ฉบับท่ี ๘๑ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ฉบับท่ี ๘๒ 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ฉบับท่ี ๘๓ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และฉบับท่ี ๘๔ ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด อย. Report แสดงไว*ในภาคผนวก ฐ และ ฑ) 

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ�านทาง 
social media ได*แก� facebook  

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

เช�น ส่ือโทรทัศนG จะช�วยให*การดําเนินงานโครงการฯ เป5นท่ีรับรู*ในวงกว*างมากขึ้น  

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน 
ส่ือท่ีคณะทํางานภาคประชาชนและ อย. สามารถเผยแพร�ได*นั้นมีจํากัด   

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธGผ�านส่ือมวลชนให*มากขึ้น 

๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เผยแพร�ความรู3 สู3ภัยสุขภาพ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให*ผู*รับการอบรมได*มีความรู*ความเข*าใจมีความรู*ความเข*าใจ

เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และร�วมรณรงคGเผยแพร�ความรู*ให*กับประชาชน 
หรือผู*บริโภคให*รู*จักเลือกบริโภคอาหารอย�างเหมาะสม ลดการกินอาหารหวาน เพ่ือลดป0ญหาภาวะ
อ*วน และโรคเร้ือรังต�าง ๆ ตลอดจนให*รู*เท�าทันการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ไม�
หลงเช่ือโดยง�าย เพ่ือลดความเส่ียงจากอันตรายท่ีอาจได*รับจากการบริโภคผลิตภัณฑGน้ัน ๆ ช�วยลด
ป0ญหาการได*รับผลิตภัณฑGท่ีไม�คุ*มค�า และนอกจากน้ี เพ่ือให*ผู*เข*ารับการอบรมตระหนักถึงอันตราย
ของ สเตียรอยดGท่ีมีการนํามาใช*อย�างไม�ถูกต*องหรือปลอมปนมาในผลิตภัณฑGสุขภาพต�าง ๆ ท้ังน้ี 
เพ่ือประโยชนGในการตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกใช*ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG อันจะ
นําไปสู�การมีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยรูปแบบการอบรมเป5นการบรรยาย ๒ หัวข*อ 
และการอภิปราย ๑ หัวข*อ ได*แก�  
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- การบรรยาย เร่ือง อ�อนหวาน เพ่ือสุขภาพ ซึ่งกล�าวถึงท่ีมาของการเกิด
โรคเบาหวานประสบการณGจริงจากแพทยGถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน รวมถึงวิธีการปMองกัน/
รักษา  

- การบรรยาย และอภิปราย เร่ือง บริโภคอย�างไร ห�างไกลโรค ซึ่งกล�าวถึง
วิธีการดูแลสุขภาพ การควบคุมให*ห�างไกลโรค ประสบการณGและการใช*ชีวิตท่ีถูกต*องของผู*เป5น
โรคเบาหวาน การบริโภคอย�างพอดี รวมถึงปริมาณของอาหารแต�ละกลุ�มหรือหมู�ในปริมาณท่ี
เหมาะสมในการบริโภค และการฝ|กปฏิบัติการคํานวณปริมาณสารอาหารท่ีควรบริโภคในแต�ละวัน  

- การบรรยาย เร่ือง บริโภคส่ืออย�างไร ให*ปลอดภัยรู*เท�าทัน ซึ่งกล�าวถึง
พฤติกรรมการเป'ดรับส่ือของผู*บริโภค แนวคิดการรู*เท�าทันส่ือ รวมท้ังมีการแบ�งกลุ�มฝ|กปฏิบัติ 
เทคนิคและวิธีการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต*อง โดยการทดลองตรวจสอบโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ทางส่ือต�าง ๆ ได*แก� ส่ือวิทยุ โทรทัศนG ส่ิงพิมพG อินเทอรGเน็ต  
รวมท้ังมีกิจกรรมเสริม คือ นิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู* เร่ือง สเตียรอยดG 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙)    
- วันท่ี ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เผยแพร�ความรู* สู*ภัยสุขภาพ ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอรดG สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

- ผลการดําเนินงาน มีผู*เข*าร�วมประชุม ท้ังส้ิน ๑๐๘ คน ประกอบด*วย คณะทํางาน
ภาคประชาชน จํานวน ๒๒ คน เครือข�ายคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๖๘ คน จาก ๒๕ หน�วยงาน/
องคGกร คือ สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย สมาคมผู*ผลิตเคร่ืองสําอางไทย สภาอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป0จจุบัน สมาคม
ผู*ค*าปลีกไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมสาธารณสุข
แห�งประเทศไทย เขตท่ี ๔ สมาคมวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีทางอาหารแห�งประเทศไทย สภาเภสัช
กรรม เครือข�ายคุ*มครองผู*บริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ สมาคม
นักวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG สมาคมหนังสือพิมพGแห�งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภG คณะนิเทศศาสตรG มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาควิชาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG คณะสาธารณสุขศาสตรG มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนสตรี
นนทบุรี คณะนิเทศศาสตรGและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรG กรม
ประชาสัมพันธG กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและ
เทคโนโลยีแห�งชาติ และกรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณG และบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๑๘ คน 

- ผลการประเมินจากผู*เข*าร�วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕๘ ราย 
คิดเป5นร*อยละ ๕๓.๗๐ ประกอบด*วย 
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ประกอบด*วย 
๑. ก�อนการอบรมผู*ตอบแบบสอบถามส�วนมากมีความรู*ในหัวข*อน้ีระดับปาน

กลาง 
๒. หลังการอบรมผู*ตอบแบบสอบถามส�วนมากมีความรู*ในหัวข*อน้ีระดับมาก 
๓. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรบรรยาย เร่ือง อ�อนหวาน เพ่ือสุขภาพ โดย

วิทยากร รศ.นพ.ป0ญญา ไข�มุก ผู*ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็น
ความสามารถในการถ�ายทอดความรู*แก�ผู*อบรม ความรอบรู*ของหัวข*อท่ีบรรยาย และการใช*ส่ือใน
การถ�ายทอดความรู* และแสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญของเน้ือหา 
และเอกสารประกอบการอบรม 

๔. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง บริโภคอย�างไร ห�างไกลโรค โดย
วิทยากร ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒนG ผู*ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็น
ความรอบรู*ของหัวข*อท่ีบรรยาย และแสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นความสามารถในการ
ถ�ายทอดความรู*แก�ผู*อบรม การจัดลําดับความสําคัญของเน้ือหา การใช*ส่ือในการถ�ายทอดความรู* 
และเอกสารประกอบการอบรม 

๕. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง บริโภคอย�างไร ห�างไกลโรค โดย
วิทยากร ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล ผู*ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ใน
ประเด็นความรอบรู*ของหัวข*อท่ีบรรยาย และแสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นความสามารถใน
การถ�ายทอดความรู*แก�ผู*อบรม การจัดลําดับความสําคัญของเน้ือหา การใช*ส่ือในการถ�ายทอดความรู* 
และเอกสารประกอบการอบรม 

๖. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง บริโภคอย�างไร ห�างไกลโรค โดย
วิทยากร นางสุวรรณา พงษGหฤษฎG ผู*ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ใน
ประเด็นความรอบรู*ของหัวข*อท่ีบรรยาย และแสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นความสามารถใน
การถ�ายทอดความรู*แก�ผู*อบรม การจัดลําดับความสําคัญของเน้ือหา การใช*ส่ือในการถ�ายทอดความรู* 
และเอกสารประกอบการอบรม 

๗. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง บริโภคอย�างไร ห�างไกลโรค โดย
วิทยากร นางพัชรา ทองนพคุณ ผู*ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมาก ในประเด็น
ความสามารถในการถ�ายทอดความรู*แก�ผู*อบรม การจัดลําดับความสําคัญของเน้ือหา ความรอบรู*
ของหัวข*อท่ีบรรยาย การใช*ส่ือในการถ�ายทอดความรู* และเอกสารประกอบการอบรม 

๘. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง บริโภคส่ืออย�างไร ให*ปลอดภัย
รู*เท�าทัน โดยวิทยากร ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ ผู*ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมาก
ท่ีสุด ในประเด็นความสามารถในการถ�ายทอดความรู*แก�ผู*อบรม การจัดลําดับความสําคัญของเน้ือหา 
ความรอบรู*ของหัวข*อท่ีบรรยาย การใช*ส่ือในการถ�ายทอดความรู* และเอกสารประกอบการอบรม 
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๙. ความคิดเห็นต�อการจัดอบรม 
ผู*ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต�อการจัดอบรมในระดับมาก 

เช�นเดียวกับ อาหาร/อาหารว�างและเคร่ืองดื่ม และแสดงความเห็นระดับมากท่ีสุด เน้ือหาการอบรม
สามารถนําไปประยุกตGใช*ในการปฏิบัติงาน ประโยชนGท่ีได*รับจากกิจกรรมกลุ�ม ความเหมาะสมของ
สถานท่ีจัดและอุปกรณG และความเหมาะสมของอุปกรณGและโสตทัศนูปกรณG  

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางาน

ภาคประชาชนอย�างใกล*ชิด ทําให*การดําเนินการจัดประชุมมีประสิทธิภาพ ช�วยผลักดันให*สามารถ
ดําเนินงานสําเร็จ  

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน    
  เน่ืองจากผู*รับการอบรมมีความรู* ประสบการณG และช�วงอายุท่ีต�างกัน ทําให*การ

ตอบสนองต�อข*อมูลท่ีได*จากการอบรม และการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย 

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 

- ควรมีการอบรม ประชุม และประเมินผลให*บ�อยคร้ังขึ้น 
- ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย สําหรับผู*เข*าร�วมอบรม  
- ควรจัดตั้ง Group line ของการอบรมคร้ังน้ี เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณG 

อ่ืนๆ 
- ควรมีการเช่ือมโยงงานเข*าไปสู�ระดับจังหวัด  
- การลงความร�วมมือ หรือ MOU ในระดับจังหวัดส�วนมากจะนําเปMาหมายมา

ทําสัญญา โดยไม�เกิดประโยชนG เพราะพบว�ายังมีการโฆษณาเหมือนเดิม 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรทําข*อตกลงกับวิทยุชุมชน โดย

ผ�านสหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ เพราะเป5นส่ือท่ีเข*าถึงพ่ีน*องประชาชนตามต�างจังหวัด มีอิทธิพลต�อ
ผู*ฟ0งเป5นอย�างมาก 

- ควรทําสปอตเป5นแผ�น CD ประชาสัมพันธGให*ส่ือวิทยุชุมชน เพ่ือนําไปเป'ดทาง
สถานีวิทยุต�าง ๆ ท่ีมีกระจายกันอยู�ตามภาคต�าง ๆ  

- ควรจัดสัมมนาให*ความรู*แก�นักจัดรายการวิทยุในด*านอาหารและยาโดยตรง 
- ควรให*โรงเรียนหลาย ๆ จังหวัด เข*าร�วมอบรม เพ่ือจะได*เป5นแกนนําไปขยาย

ผลในโรงเรียนน้ัน ๆ รวมถึงบริเวณชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน 
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- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรแชรGข*อมูล เพ่ือให*องคGกร 
เยาวชน นําไปเผยแพร�ความรู* ความเข*าใจ และเพ่ิมเครือข�าย ในการทํางานร�วมกันต�อไป 

- ควรมีการตรวจสอบการโฆษณาอย�างต�อเน่ือง 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรผลิตเผยแพร�ประชาสัมพันธGให*

เข*าถึงประชาชน 

๔. การศึกษาดูงานคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

๒๕๕๙ และเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน ทราบแนวทางการบริหารจัดการการส�งเสริมให*
ชุมชนเข*ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานคุ*มครองผู*บริโภค เพ่ือให*สมาชิกชุมชนสามารถร�วมกันดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน อย�างย่ังยืน มีความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับงานคุ*มครองผู*บริโภค 
รวมท้ังป0จจัยท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ เพ่ือนําความรู*ท่ีได*รับไปใช*ประโยชนGในการรณรงคGเผยแพร�ความรู*
ให*ผู*บริโภครู*จักเลือกซื้อ และเลือกบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG  

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙)    
- วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*จัด

ศึกษาดูงาน ณ ศูนยGธรรมชาติบําบัด โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
- ผลการดําเนินงาน ผู*เข*าร�วมศึกษาดูงาน ประกอบด*วย คณะทํางานภาคประชาชน 

และบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมท้ังส้ินจํานวน ๓๙ คน แยกเป5น 
คณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๒๑ คน จาก สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เครือข�าย
วิสาหกิจชุมชนภาค ๘ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป0จจุบัน สมาคมตลาดสดไทย สมาคม
อาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๔ เครือข�ายคุ*มครองผู*บริโภค
สํานักงานสาธารณสุข สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG สมาคม
หนังสือพิมพGแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG โรงเรียนสตรีนนทบุรี กรมประชาสัมพันธG 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนG และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณG และบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๑๘ คน 

- ผลการประเมินจากผู*เข*าร�วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๕ ราย      
คิดเป5นร*อยละ ๖๔.๑๐ ประกอบด*วย 

ความคิดเห็นต�อการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
ผู*ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี โดยร*อยละ ๑๐๐  

เห็นว�า รูปแบบการจัดงานโดยรวม และความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดเย่ียมชม ดูงาน  อยู�ใน



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๒๐

เกณฑGดีถึงดีมาก ร*อยละ ๙๒ เห็นว�า การประสานงาน/การบริการของเจ*าหน*าท่ี และพาหนะในการ
เดินทาง อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก ร*อยละ ๘๘ เห็นว�า อาหาร/อาหารว�างและเคร่ืองดื่ม อยู�ในเกณฑGดี
ถึงดีมาก ร*อยละ ๘๔ ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก  

ข*อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในการจัดกิจกรรมคร้ังต�อไป 
• กิจกรรมการศึกษาดูงานเป5นกิจกรรมท่ีสามารถนําไปใช*ประโยชนGได* ท้ังกับ

ตัวเอง ครอบครัว และสังคม 
• ระยะเวลาการจัดงานน*อยไป ทําให*ได*รับรู*ไม�เต็มท่ี และไม�เพียงพอ 
• ควรมีกิจกรรมประเภทน้ี ป�ละ ๒ คร้ัง และควรจัดทําเป5นวิดีโอเพ่ือเผยแพร�

กิจกรรมของคณะทํางานฯ 

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

ทําให*การเตรียมงาน และการจัดการมีประสิทธิภาพ 

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน    
 - เน่ืองจากคณะทํางานภาคประชาชนและเครือข�ายฯ มีภาระหน*าท่ีหลัก จึงทําให*

ไม�สามารถเข*าร�วมการศึกษาดูงานได*ครบจํานวน เพราะเป5นการจัดกิจกรรมในวันทําการ หากเข*าร�วม
กิจกรรมจะต*องขาดงานหลายวัน อาจเกิดผลกระทบได* 

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน เป5นส่ิงท่ีนํามาถ�ายทอดได*ในวงกว*าง แต�ควรจัดให*มีอย�างน*อย 

ป�ละ ๒ คร้ัง และควรขยายออกไปในชนบท เน่ืองจากย่ิงไกลย่ิงเห็นความแตกต�าง เพราะความเป5นอยู�ใน
ชนบทไม�เหมือนกับคนในเมือง 

- ควรมีการขยายกิจกรรมหรือเชิญชวนองคGกรภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจด*าน
สุขภาพเข*ามามีส�วนร�วมจัดกิจกรรม เพ่ือขยายเครือข�ายและนําความรู*ไปสู�ประชาชนให*มากขึ้น 

๕. การรวบรวมจัดเก็บข3อมูลผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู3เก่ียวกับ
การเลือกซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ)อาหารท่ีปลอดภัย (ลดหวาน ลดโรค) การ
รู3เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีไม�ถูกต3อง และสเตียรอยด) ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๒๑

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได* มีการรวบรวมจัดเก็บข*อมูล 

การดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป5นฐานข*อมูลประกอบการดําเนินงานต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ) - สิงหาคม ๒๕๕๙)  
ข*อมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับการเลือกซื้อ เลือก

บริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย (ลดหวาน ลดโรค) การรู*เท�าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�
ถูกต*อง และสเตียรอยดG ตามแผนงานกิจกรรม “เผยแพร�ความรู* สู*ภัยสุขภาพ” รายละเอียดดังตาราง 

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

๑ สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย  ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง  
- เผยแพร�ให*ความรู* กับสถาบันการศึกษา  

ให*แก� นักศึกษา จํานวน ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ 
คน  

๒ สมาคมผู*ผลิตเคร่ืองสําอางไทย  ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 
• เผยแพร�ในการประชุมสามัญประจําป�ของ

กลุ�มอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง สภา
อุตสาหกรรม ให*แก�ผู*เข*าร�วมประชุม 
เผยแพร�เร่ือง รู*เท�าทันส่ือ และความรู*
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

• เผยแพร�ในงานสัมมนา ณ Rotary 
Bangkok Ploenchit สโมสรโรตารีกรุงเทพ
เพลินจิต ให*แก� ผู*เข*าร�วมสัมมนา โดยการ
แจกเอกสาร เร่ือง ลดหวาน ลดโรค และ
ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

• อ่ืน ๆ พนักงานบริษัท Uniliver แจก
เอกสารเผยแพร�เร่ือง ลดหวาน ลดโรค 
รู*เท�าทันส่ือ สเตียรอยดG ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๒๒

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

๓ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุมกลุ�มอาหาร ณ 
หอประชุมศูนยGสิริกิติ์ฯ ให*แก� ผู*ประกอบการ 
จํานวน ๔๐ คน เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน    
ลดโรค   

- เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน 
๓  คร้ัง ให*แก� เครือข�ายผู*ประกอบการ 
จํานวน ๕๐ คน/คร้ัง เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน 
ลดโรค 

- อ่ืน ๆ เชิญชวนให*ดูแลตัวเองตามธรรมชาติ 
ถ�ายทอดแนวคิดและความรู*ท่ีได*จาก
การศึกษาดูงานท่ีศูนยGธรรมชาติบําบัด 
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให*กับ
เพ่ือนร�วมงาน ครอบครัว เครือข�าย
ผู*ประกอบการ รวม ๑๐๐ คน  

๔* เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนท่ี ๘ -  

๕ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ป0จจุบัน 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับ ลดหวาน ลดโรค / 
สเตียรอยดG / ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุม เร่ือง การดูแล
สุขภาพในผู*สูงอายุ ณ โรงแรมแมนดาริน 
ให*แก� ตัวแทนผู*สูงอายุจากท่ัวประเทศ 
จํานวน ๓๕๐ คน 

- เผยแพร�ให*แก�เครือข�าย อสม. จํานวน    
๕๐ คน  

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน จํานวน ๑๕๐ คน 
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากเกร็ด เร่ือง 
ความรู*เร่ืองสเตียรอยดG 

- เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ให*แก�เจ*าหน*าท่ี
สภาสังคมสงเคราะหG จํานวน ๓๐ คน   
เร่ือง ลดหวาน ลดโรค 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๒๓

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

๖ สมาคมตลาดสดไทย ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุม เร่ือง ลดหวาน    
ลดโรค ผลิตภัณฑGสุขภาพ และสเตียรอยดG 
ให*แก� เจ*าของตลาด ตลาดใหม� ทุ�งครุ 
จํานวน ๒๕ คน 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ ตลาดสมาชิก 
ให*แก� แม�ค*าภายในตลาด 

๒. เผยแพร�ความรู* โดยการแจกเอกสารแผ�นพับ 
และติดบอรGดประชาสัมพันธG ของตลาดสมาชิก  

๗ สมาคมผู*ค*าปลีกไทย ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุมคู�ค*า เร่ือง ข*อกําหนด
ปริมาณไอโอดีนในสินค*า ณ ห*องประชุม 
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
ให*แก� ผู*ผลิตสินค*ากลุ�มนํ้าปลา จํานวน   
๖๘ คน เผยแพร�เร่ือง ข*อกําหนดปริมาณ
ไอโอดีนในสินค*าท่ีควบคุม 

- เผยแพร�ในการประชุมคู�ค*าเร่ือง สัญลักษณG
โภชนาการ (Healthier Logo) ณ ห*อง
ประชุมบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) ให*แก� ผู*ผลิตสินค*ากลุ�มนํ้าปลา 
จํานวน ๖๘ คน เผยแพร� เร่ือง สัญลักษณG
โภชนาการ (Healthier Logo) 

- เผยแพร�ในการประชุมคู�ค*า ณ โรงแรมอเล็ก
ซานเดอรG กรุงเทพฯ ให*แก� ผู*ผลิตสินค*า
ภายใต*ตราแม็คโคร จํานวน ๒๐๐ คน 
เผยแพร�เร่ือง ความรู*สินค*าคุณภาพ และ
การจัดการสินค*าให*ได*คุณภาพ 

- เผยแพร�ในงานสัมมนา เร่ือง Makro Food 
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Service ณ ห*องประชุมบริษัท สยามแม็ค
โคร จํากัด (มหาชน) ให*แก� พนักงานสาขา 
Makro ระดับผู*จัดการสาขา จํานวน      
๖๐ คน  เผยแพร�เร่ือง ความรู*เก่ียวกับ
สินค*าและกฎหมายสินค*า 

- เผยแพร�ในงานสัมมนา ณ โรงแรมแอมบาส
เดอรG สุขุมวิท กรุงเทพฯ ให*แก�เครือข�าย
ภาคประชาชนและผู*ประกอบการ เผยแพร�
เร่ือง ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGเบเกอร่ีเพ่ือ
สุขภาพ และนํ้าผักนํ้าผลไม*สุขภาพ มีตรา
รับรอง Healthier Logo 

- เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG 
จํานวน ๗ คร้ัง ให*แก�ฝ�ายจัดซื้อ พนักงาน
สาขา Makro และผู*ผลิตสินค*า ๑๐๐ คน 
เผยแพร�เร่ือง อย.ขอความร�วมมือผลิต
นํ้าตาลซอง ๔ กรัม ข*อกําหนดสินค*า , 
สินค*าท่ีต*องแสดงข*อมูลโภชนาการและ 
GDA บนฉลากสินค*า,สินค*าท่ีสามารถขอ
การรับรอง Healthier Logo 

๘ สมาคมคุ*มครองผู*บริโภคไทย ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ  ดังน้ี 

- เผยแพร�ให*แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๑๘๐ คน 
ณ คณะนิเทศศาสตรG ม.รังสิต  
เผยแพร�เร่ือง รู*เท�าทันส่ือ, ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ท่ีมาติดต�อสมาคม 
เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน ลดโรค, รู*เท�าทันส่ือ, 
สเตียรอยดG, ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ 

- เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ ท่ีประชุมสมาคม
ฯ เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน ลดโรค, รู*เท�าทัน
ส่ือ, สเตียรอยดG, ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
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สุขภาพ 
- อ่ืนๆ จัดรายการโทรทัศนG (เคเบ้ิลทีวี) 

เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน ลดโรค, รู*เท�าทันส่ือ, 
สเตียรอยดG, ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ 

๙ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุมคณะผู*บริหารของ
สมาคมฯ ซึ่งเป5นผู*บริหารระดับผู*อํานวยการ 
รองผู*อํานวยการ ผู*อํานวยการฝ�าย และ
หัวหน*ากอง รวม ๑๖ คน เผยแพร�เร่ือง  
การบริโภคอย�างปลอดภัย รู*เท�าทัน
ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

- เผยแพร�ในการประชุมผู*อํานวยการศูนยG 
และผู*อํานวยการสมาคมฯ สาขา           
ซึ่งครอบคุลม ๘ แห�ง โดยเน*นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมยG,
มหาสารคาม,นครราชสีมา และขอนแก�น) 
โดยจัดแบ�งเอกสารเป5นชุดแผ�นพับ และ
หนังสือ/คู�มือ ให*ศูนยGฯ ได*ประชาสัมพันธG
ให*แก� กลุ�มสตรี แม�บ*าน ผู*สูงอายุ นักเรียน 
และเยาวชน จํานวน ๑,๕๐๐ คน 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน จํานวน ๑๕๐ คน 
ณ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
สุขุมวิท ๑๒ เผยแพร�เร่ือง ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGเพ่ือสุขภาพ 

- เผยแพร�ในงานสัมมนา เร่ือง เผยแพร�
ความรู* สู*ภัยสุขภาพ ในวันท่ี ๑๘-๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาส
เดอรG กทม. ให*แก� ชุมชนเขตเมือง ๑๒ 
ชุมชน ประมาณ ๖๐๐ ครัวเรือน โรงเรียน 
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/ สถานศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา 
จํานวน ๒๐ แห�ง ประมาณ ๒,๐๐๐ คน 

๑๐ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุม เร่ือง ลดหวาน    
ลดโรค ณ อนามัยตําบล ให*แก� อาสาสมัคร
สาธารณสุข จํานวน ๔๐ คน 

- เผยแพร�ในงานสัมมนา เร่ือง รู*ทันส่ือ ณ 
ชุมชนนิเวศริมนํ้า บ*านตากแดด ให*แก�
ชาวบ*านหมู�ท่ี ๓ จํานวน ๒๕ คน 

- เผยแพร�ให*แก�เครือข�าย อสม. จํานวน    
๕๐ คน  ณ ศูนยGอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู�บ*าน เผยแพร�เร่ือง อ�านฉลาก
ก�อนรับประทาน 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ ท่ีประชุม
ชาวบ*าน เผยแพร� เร่ือง สเตียรอยดG 

๑๑* สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศ
ไทย 

-  

๑๒* มูลนิธิเพ่ือผู*บริโภค -  
๑๓ ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขต

ท่ี ๔ 
๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/

รู*เท�าทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุม เร่ือง การประชุม
ประจําเดือน ณ ห*องประชุม รพ.สต.วัดบาง
ไผ� ให*แก� เจ*าหน*าท่ีสาธารณสุข จํานวน  
๔๕ คน เผยแพร�เร่ือง รู*เท�าทันส่ือ, ความรู*
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

- เผยแพร�ให*แก�เครือข�าย อสม. จํานวน  
๓๔๒ คน ณ ห*องประชุม อบต.บางบัวทอง 
เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน ลดโรค 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ ตลาดสด, 
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ตลาดนัด เผยแพร�เร่ือง ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

- เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ กรมการ
ปกครองวิชาการภาคกลาง จ.ระยอง 
เผยแพร�เร่ือง รู*เท�าทันส่ือ, สเตียรอยดG 

- เผยแพร�ให*แก�วิทยุชุมชนคนรักษGบาง 90.75 
MHZ เผยแพร�เร่ือง รู*เท�าทันส่ือ, ผลิตภัณฑG
สุขภาพ 

- อ่ืนๆ เผยแพร�ให*แก�เครือข�ายของชุมชน
สาธารณสุข โดยแจกส่ือแผ�นพับ เพ่ือ
ประชาสัมพันธG, แจกส่ือให* รพ.สต ๑๔ แห�ง 
เพ่ือให* รพ.สต. เผยแพร�ให*ความรู*แก�
ประชาชนท่ีมารับบริการ และ อสม. ใน
ความรับผิดชอบ  

๑๔ สมาคมวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี
ทางอาหารแห�งประเทศไทย 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุม เร่ือง คณะกรรมการ
บริหารสมาคม ณ สมาคม FoSTAT 
กลุ�มเปMาหมาย ภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษาจํานวน ๒๕ คน เผยแพร�
เร่ือง...ลดหวาน รู*เท�าทันส่ือ และ สเตีย
รอยดG 

- เผยแพร�ในงานสัมมนา เร่ือง ฉลาก
โภชนาการและการใช* Healthier logo 
ตามกฎหมายอาหารไทย ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรG ให*แก� ภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษา จํานวน ๑๕๐ คน 
เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน มัน เค็ม 

- เผยแพร�ในงานสัมมนา เร่ือง ลดเกลือ-ลด
เค็ม-ลดภัยร*าย ต�อสุขภาพ ณ โรงแรมโฆษะ 
จังหวัดขอนแก�น ให*แก� ภาครัฐ เอกชน 
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สถาบันการศึกษา จํานวน ๖๗ คน เผยแพร�
เร่ือง โรคท่ีมากับการกินเค็ม และแนวทาง
ลดเค็ม 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ผ�าน 
facebook.com/fostat.fanpage เร่ือง  
• เมนูอาหารลดโซเดียม 

๑๕* สภาเภสัชกรรม - 
๑๖* เครือข�ายคุ*มครองผู*บริโภคสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
- 

๑๗* สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภG 

-  

๑๘ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศ
ไทย) 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุม เร่ือง การใช*ยา
สมเหตุสมผล (steroid, Antibiotic)  
ณ ศูนยGบริการสาธารณสุข ในชุมชน กทม. 
ให*แก�อาสาสมัครสาธารณสุข,ประชาชน 

- เผยแพร�ให*แก�เครือข�าย อสม. ณ 
ศูนยGบริการสาธารณสุข เผยแพร�เร่ือง การ
ใช*ยาสมเหตุสมผล (ป0ญหายาสเตียรอยดG) 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ หมู�บ*าน , 
ชุมชน เขตกทม. เผยแพร�เร่ือง ป0ญหาการ
ใช*สเตียรอยดG, Antibiotic 

- เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ ร*านยา สมาขิก
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน เผยแพร�เร่ือง การ
ใช*ยาสมเหตุสมผล , ป0ญหาการใช*ยาชุมชน 

  ๒.  กิจกรรมร*านยา  
     -     ให*นักศึกษาเภสัชฝ|กปฏิบัติงานในร*านยา 
     -     ผลักดันกิจกรรมในหลักสูตรเภสัชศาสตรG 

๑๙ สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ    ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
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ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 
- เผยแพร�ให*แก�วิทยุชุมชน ณ ท่ีประชุม

โรงแรม เซ็นจูร่ีพารGค เร่ือง การรู*เท�าทันส่ือ 
ความรู*เก่ียวกับสุขภาพ ลดหวาน ลดโรค 

- ลงพ้ืนท่ีมอบแผ�น CD ให*แก�วิทยุชุมชน เพ่ือ
เป'ดในรายการทางสถานีวิทยุชุมชน 

๒๐ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG 
จํานวน ๓ คร้ัง ให*แก� ผู*ส่ือข�าว จํานวน  
๖๙ คน/คร้ัง เร่ือง ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

- เผยแพร�ให*แก�เครือข�าย อสม. จํานวน      
๑ คน  
ณ บ*านหนองโดน อ.บ*านหมอ จ.สระบุรี  
เร่ือง สเตียรอยดG 

- เผยแพร�ให*แก�ครู จํานวน ๒ คน ณ 
สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน         
เขตคลองสาน เร่ือง ลดหวาน ลดโรค 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ ชุมชนวัด     
บางย่ีขัน เร่ือง ลดหวาน ลดโรค 

- เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ สมาคมวิทยุ
โทรทัศนGแห�งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภG เร่ือง ลดหวาน ลดโรค 

- เผยแพร�ให*แก�วิทยุชุมชน (เครือข�าย) ณ 
สถานีวิทยุ AM 11.79  ในรายการ คลินิก
บันเทิง เร่ือง ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ  

- อ่ืน ๆ เผยแพร�ลงส่ือส่ิงพิมพGหนังสือพิมพGภัย
สยาม และนิตยสารป'ดแฟMมคดี จํานวน 
๕๐๐ เล�ม กลุ�มเปMาหมาย นักเรียน 
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นักศึกษา ข*าราชการตํารวจ ทหาร ครู และ
ประชาชนท่ัวไปท่ัวไป เร่ือง ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๒๑* สมาคมโทรทัศนGดาวเทียม(ประเทศ
ไทย) 

-  

๒๒ สมาคมหนังสือพิมพGแห�งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภG 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุม เร่ือง ลดหวาน ลดโรค     
ณ สํานักงาน กศน.ชัยนาท ให*แก�นักศึกษา 
กศน.จํานวน ๑๐๐ คน เผยแพร�เร่ือง ลด
หวาน ลดโรค 

- เผยแพร�ในงานสัมมนา เร่ือง รอบรู*เร่ือง
อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช             
จ.นครสวรรคG ให*แก� นักศึกษาและนักเรียน 
จํานวน ๑๒๐ คน เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน  
ลดโรค ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

- เผยแพร�ให*แก�นักเรียน / ครู จํานวน ๑๒๐ 
คน    ณ กศน.ลพบุรี เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน 
ลดโรค / ความรู*ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๒. อ่ืนๆ 

- แจกคู�มือแก�นักเรียนในโรงเรียนปากเกร็ด /
โรงเรียนสารสาสนGบางบอน 

๒๓ คณะนิเทศศาสตรG ม.กรุงเทพ  ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวาน ลดโรค / 
รู*เท�าทันส่ือ / สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี  

- เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG 
จํานวน ๘ คร้ัง ให*แก� บุคลากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน ๘๐๐ คน/
คร้ัง 

- เผยแพร�ให*แก� นักศึกษา จํานวน ๑,๒๐๐ 
คน ณ ห*องประชุม A3-501 ม.กรุงเทพ 
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วิทยาเขตรังสิต 
๒๔ ภาควิชาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 
๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า

ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ข*อมูลและแจกเอกสาร เร่ือง พิชิต
อ*วน พิชิตพุง ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ 
อาหาร/ยา/เคร่ืองสําอาง  
• ศูนยGเรียนรู*เศรษฐกิจพอเพียง ตําบล

หนองสามวัง อําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ให*แก� ประชาชนท่ัวไป 

• หอสมุด ป�วย อ้ิงภากรณG 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ศูนยGรังสิต 
ให*แก�นักศึกษา 

• บริเวณตลาดนัดอินเตอรGโซน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ศูนยGรังสิต 
 ให*แก� นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

• บริเวณอาคารบรรยายรวม ๕ คณะ
วิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ศูนยGรังสิต  

• ท่ีทําการผู*ใหญ�บ*าน หมู�ท่ี ๗ ตําบล
คลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ให*แก�ผู*ใหญ� สง�า แก�นเพ็ชร 
และอาสาสมัคร 

๒๕ คณะสาธารณสุขศาสตรG ม.มหิดล ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุมวิชาการ เร่ือง 
ประเด็นร*อน : ลดหวาน มัน เค็ม           
ณ โรงแรมปร้ินสGพาเลซ ให*แก� นัก
โภชนาการ นักวิทยาศาสตรGการอาหาร 
และประชาชนท่ัวไป จํานวน ๓๕๐ คน 
เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน ลดโรค ความรู*
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เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
๒๖ โรงเรียนสตรีนนทบุรี   ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า

ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ให*แก�นักเรียน/ครู โรงเรียนสตรี
นนทบุรี จํานวน ๒,๖๐๐ คน โดยจัด
นิทรรศการความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ ในงานวิชาการของโรงเรียน 

- เผยแพร�ให*แก�นักเรียน โดยนักเรียน      
อย.น*อย โรงเรียนสตรีนนทบุรี อบรมความรู* 
เร่ือง ผลิตภัณฑGสุขภาพ ให*แก�นักเรียน
โรงเรียนวัดปากนํ้า และโรงเรียนกลาโหม
อุทิศ จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๖๐ คน 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน (ในเครือข�าย
ผู*ปกครอง ๑,๐๐๐ คน) โดยแจกแผ�นพับ
ความรู* 

๒๗ คณะนิเทศศาสตรGและนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรG 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ผ�าน facebook fanpage กลุ�ม
นักศึกษา คณะนิเทศศาสตรG และนวัตกรรม
การจัดการ  

- เผยแพร�ในรายวิชา การส่ือสารแบบบูรณา
การ ซึ่งครอบคลุมนักศึกษาใหม� ของคณะ
นิเทศศาสตรG และนวัตกรรมการจัดการ 
ท้ังหมดในแต�ละภาคการศึกษา ในป�
การศึกษา ๒๕๕๘ และป�การศึกษา ๒๕๕๙ 

- การจัดกิจกรรมผลิตและสร*างสรรคGเน้ือหา 
การรู*เท�าทันส่ือผลิตภัณฑGสุขภาพ ให*แก�
นักศึกษาท่ีเรียนด*านนิเทศศาสตรG 
มหาวิทยาลัยต�าง ๆ ตัวอย�างคลิป 
http://www.youtube.com/watch?v=
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pW2ogtWVLlE ผลิตโดยนักศึกษา คณะ
นิเทศศาสตรG มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

๒๘ สํานักงานคณะกรรมการคุ*มครอง
ผู*บริโภค 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในงานสัมมนา 
๑) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การเสริมสร*างเครือข�ายคุ*มครอง
ผู*บริโภค ในส�วนภูมิภาค จํานวน ๔ คร้ัง  

- คร้ังท่ี ๑ โรงแรมอมรินทรG ลากูน จังหวัด
พิษณุโลก 

- คร้ังท่ี ๒ โรงแรมไมด*า ทวารวดี แกรนดG 
จังหวัดนครปฐม 

- คร้ังท่ี ๓ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนช่ัน  
เซ็นเตอรGอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

- คร้ังท่ี ๔ โรงแรมธรรมรินทรG ธนา      
จังหวัดตรัง 

กลุ�มเปMาหมาย เจ*าหน*าท่ีท่ีปฏิบัติงานด*านการ
คุ*มครองผู*บริโภคประจําจังหวัด สํานักงาน
คุ*มครองผู*บริโภคประจําเขต จํานวน ๒๒๖ คน 
และเทศบาล/องคGการบริหารส�วนตําบล จํานวน 
๕๗๐ คน 

๒) โครงการสัมมนาการเสริมสร*างความรู* 
ความเข*าใจเก่ียวกับการคุ*มครอง
ผู*บริโภคให*กับผู*ประกอบธุรกิจใน
จังหวัดและท*องถิ่น (จํานวน ๙ คร้ัง) 

- คร้ังท่ี ๑ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ�        
จังหวัดนครราชสีมา 

- คร้ังท่ี ๒ โรงแรมศิรินาถ การGเด*นทG          
จังหวัดเชียงใหม� 

- คร้ังท่ี ๓ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล        
จังหวัดสงขลา 
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- คร้ังท่ี ๔ โรงแรมไดมอนดG พลาซ�า           
จังหวัดสุราษฎรGธานี 

- คร้ังท่ี ๕ โรงแรมไมด*า ทวารวดี แกรนดG 
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

- คร้ังท่ี ๖ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนช่ัน  
เซ็นเตอรGอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

- คร้ังท่ี ๗ โรงแรมเดอะไทดG รีสอรGท บางแสน 
จังหวัดชลบุรี 

- คร้ังท่ี ๘ โรงแรมกรุงศรี ริเวอรG              
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- คร้ังท่ี ๙ โรงแรมเมยGฟลาวเวอรG จังหวัด
พิษณุโลก 

กลุ�มเปMาหมาย ประชาชน จํานวน ๗๒๗ คน 
และผู*ประกอบธุรกิจ จํานวน ๓๖๘ คน 

๓) โครงการสัมมนาการเสริมสร*างความรู* 
ความเข*าใจเก่ียวกับการคุ*มครอง
ผู*บริโภคให*กับผู*ประกอบธุรกิจใน
จังหวัดและท*องถิ่น (จํานวน ๑๐ คร้ัง) 

- คร้ังท่ี ๑ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา 
- คร้ังท่ี ๒ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนช่ัน  

เซ็นเตอรG ขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น 
- คร้ังท่ี ๓ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุG 
- คร้ังท่ี ๔ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมยG 
- คร้ังท่ี ๕ โรงแรมลายทอง              

จังหวัดอุบลราชธานี 
- คร้ังท่ี ๖ โรงแรมกระบ่ี ฟร*อนเบยG รีสอรGท 

จังหวัดกระบ่ี 
- คร้ังท่ี ๗ โรงแรมเวียงอินทรG                

จังหวัดเชียงราย 
- คร้ังท่ี ๘ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง 
- คร้ังท่ี ๙ โรงแรมริชมอนดG จังหวัดนนทบุรี 
- คร้ังท่ี ๑๐ โรงแรมนวรัตนG เฮอริเทจ         
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จังหวัดกําแพงเพชร 
๔) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

การเสริมสร*างเครือข�ายคุ*มครอง
ผู*บริโภคในส�วนภูมิภาค (จํานวน ๓ 
คร้ัง) 

- คร้ังท่ี ๑ จังหวัดสตูล กลุ�มเปMาหมาย 
ข*าราชการ/ประชาชน/นักเรียน นักศึกษา 
จํานวน ๑,๐๐๐ คน 

- คร้ังท่ี ๒ บึงกาฬ กลุ�มเปMาหมาย 
ข*าราชการ/ประชาชน/นักเรียน นักศึกษา 
จํานวน ๓,๘๗๘ คน 

- คร้ังท่ี ๓ จังหวัดพะเยา กลุ�มเปMาหมาย 
ข*าราชการ/ประชาชน/นักเรียน นักศึกษา 
จํานวน จํานวน ๓,๕๐๐ คน 

๒๙ สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG 
จํานวน ๖๗ คร้ัง ให*แก� ประชาชน และ
เภสัชกร  

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ ศูนยGบริการ
สาธารณสุข สํานักงานเขต โรงเรียน
สํานักงานเขต ชมรมคุ*มครองผู*บริโภค 
กทม. 

- เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ กองและ
สํานักงานต�าง ๆ ของสํานักอนามัย 

- เผยแพร�ในการจัดกิจกรรมสัปดาหG      
เภสัชกรรม 

โดยเผยแพร�เร่ือง 
๑. เตือนภัยผลิตภัณฑGสุขภาพ 
๒. ผลิตภัณฑGกับการโฆษณา 
๓. การใช*สมุนไพรร�วมกับยาแผนป0จจุบัน 
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๔. โทษจากการใช*สมุนไพรท่ีควรรู* 
๕. การกินผักให*ปลอดภัยจากสารพิษตกค*าง 
๖. การใช*แปMงฝุ�นอย�างปลอดภัย 
๗. อันตรายจากการใช*อาการเสริมกลูต*าโธโอน 
๘. วิธีสังเกตว�าวิตามินเป5นยาหรือผลิตภัณฑG

เสริมอาหาร 
๙. ผัก ผลไม*ท่ีควรระวังในผู*ป�วยโรคเร้ือรัง 
๑๐. ผัก ผลไม*ท่ีอาจก�อให*เกิดอันตราย

กับผู*บริโภคท่ัวไป 
๑๑. การเลือกใช*ครีมกันแดด 
๑๒. เคร่ืองสําอางโฆษณาเกินจริงใช*แล*ว

ขาวใส อาจลักลอบใส�สารอันตราย 
๓๐ กรมประชาสัมพันธG   ๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า

ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุม เร่ือง ลดหวาน    
ลดโรค รู*เท�าทันส่ือ สเตียรอยดG ความรู*
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศนGแห�งประเทศไทย (NBT) และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย (สวท.) 
ให*แก� ประชาชนท่ัวไป 

- เผยแพร�ในงานสัมมนา เร่ือง เร่ือง ลดหวาน 
ลดโรค รู*เท�าทันส่ือ สเตียรอยดG ความรู*
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศนGแห�งประเทศไทย (NBT) และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย (สวท.) 
ให*แก� ประชาชนท่ัวไป 

- เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG 
จํานวน ๒ คร้ัง ให*แก� ประชาชนท่ัวไป 
เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน ลดโรค 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศนGแห�งประเทศไทย (NBT) และสถานี



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๓๗

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

วิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย (สวท.)
ส�วนภูมิภาค และส�วนกลาง เผยแพร�เร่ือง 
เอกสารประชาสัมพันธGของ อย. 

- เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ เสียงตามสาย 
และสถานีโทรทัศนG PRD เผยแพร�วีดีทัศนG 

- อ่ืนๆ การเชิญผู*เก่ียวข*องออกอากาศและ
รายการบันทึกสถานการณGทาง สวท. และ
รายการเดินหน*าประชารัฐของ NBT 

๒. อ่ืน ๆ  
- การจัดรายการเสียงตามสายภายในกรม

ประชาสัมพันธGให*ทราบถึงเร่ือง ลดหวาน 
ลดโรค ให*แก�บุคลากรของกรม
ประชาสัมพันธG 

- เผยแพร�วีดีทัศนG เร่ือง ยาโปร ทางเว็บไซตG
PRD.go.th และสถานีโทรทัศนG PRD 

- ส�งเอกสารประชาสัมพันธGของ อย. ให*สํานัก
ประชาสัมพันธG เร่ือง ลดหวาน ลดโรค , 
รู*เท�าทันส่ือ , สเตียรอยดG , ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ เป5นข*อมูลในการจัด
รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�ง
ประเทศไทยส�วนภูมิภาค และสถานีวิทยุ
โทรทัศนGแห�งประเทศไทยในส�วนภูมิภาค 

๓๑ สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนG และ
กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการจัดกิจกรรมส�งเสริมการ
รวมกลุ�มผ�านกระบวนการรู*เท�าทันส่ือและ
การรณรงคGทางสังคม (ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
และภาคกลาง) ณ จังหวัดเชียงใหม� และ
จังหวัดนนทบุรี ให*แก� 
• แกนนําเครือข�ายผู*บริโภคส่ือวิทยุ – 

โทรทัศนG อาทิ กลุ�มทํางานด*าน
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อาหาร ยาฯ กลุ�มคนพิการ กลุ�ม
ด*อยโอกาส กลุ�มชาติพันธุG กลุ�มเฝMา
ระวังโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีผิด
กฎหมาย กลุ�มเด็กหรือเยาวชน 
กลุ�มแรงงาน กลุ�มเพศทางเลือก 
กลุ�มเครือข�ายผู*บริโภค กลุ�มผู*
ร*องเรียน กลุ�มนักวิชาการ กลุ�ม
ทํางานด*านการยุติโทรทัศนGระบบ
แอนะล็อก (ASO) กลุ�ม อสม. กลุ�ม
ภาคประชาสังคม กลุ�มนักวิชาการ 
(เช�น คนทําวิจัยเก่ียวกับการ
คุ*มครองผู*บริโภค กลุ�มทํางานด*าน
รู*เท�าทันส่ือ) 

• นิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรGใน
พ้ืนท่ีท่ีสนใจ จํานวน ๔๐๐ คน 
เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน ลดโรค , 
รู*เท�าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพผ�านวิทยุ – โทรทัศนG 

- เผยแพร�ให*แก�นักเรียน / ครู ท่ีเข*าร�วม
โครงการ / กิจกรรมส�งเสริมการรู*เท�าทันส่ือ
วิทยุ- โทรทัศนGกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ ภายใต*ชื่อ “คนทันส่ือ” จํานวน 
๓๖ แห�ง ประกอบด*วย โรงเรียน ๑๘ แห�ง 
และมหาวิทยาลัย ๑๘ แห�ง เผยแพร�เร่ือง 
ลดหวาน ลดโรค รู*เท�าทันส่ือโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพผ�านวิทยุ – โทรทัศนG 

๒. อ่ืน ๆ  
- เผยแพร�ผ�านเว็บไซตGผู*บริโภค ส่ือวิทยุ – 

โทรทัศนG bcp.nbtc.go.th และแฟนเพจ 
ผู*บริโภคส่ือวิทยุ – โทรทัศนG กสทช. 
http://www.facebook.com/con.rights
/  เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน ลดโรค รู*เท�าทัน
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ส่ือโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพผ�านวิทยุ – 
โทรทัศนG 

๓๒ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ หอผู*ป�วย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณG และสถานี
ป0kมนํ้ามัน NGV คลองทวีวัฒนา เผยแพร�
เร่ือง ลดหวาน ลดโรค สเตียรอยดG รู*เท�าทัน
ส่ือ ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภา 

- เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ สํานักปMองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีที 
เผยแพร�เร่ือง ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ 

๒. อ่ืน ๆ บอกต�อญาติพ่ีน*อง เพ่ือน และคนรู*จัก
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร ลดหวาน ลดโรค 
และการควบคุมอาหารท่ีบริโภครวมถงึการ
รู*เท�าทันส่ือ 

๓๓ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและ
เทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/รู*เท�า
ทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG 
จํานวน ๑๕ คร้ัง ให*แก� นักเรียน นักศึกษา 
ครู-อาจารยG และประชาชนท่ัวไป จํานวน 
๓,๕๐๐ คน/คร้ัง โดยเผยแพร�เร่ือง 
๑) สเตียรอยดG 
๒) การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*าง

เกินจริง 
๓) ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ 
๔) ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
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๓๔ กรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณG 

๑. เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับลดหวานลดโรค/
รู*เท�าทันส่ือ/สเตียรอยดG และความรู*
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 

- เผยแพร�ในการประชุม เร่ืองเห็ดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก�นกลุ�มเปMาหมาย 
เกษตรกร นักวิชาการ อาจารยGและ
ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๖๐ คน เผยแพร�
เร่ือง ลดหวาน ลดโรค รู*เท�าทันส่ือ 

- เผยแพร�ในงานสัมมนา เร่ืองการสัมมนา
วิชาการสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ด ณ 
สํานักส�งเสริมและฝ|กอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรGกลุ�มเปMาหมาย 
เกษตรกร นักวิชาการ อาจารยGและ
ประชาชนท่ัวไปจํานวน ๑๕๐ คน เผยแพร�
เร่ือง.ลดหวาน ลดโรค รู*เท�าทันส่ือ      
สเตียรอยดG 

- เผยแพร�ในงานสัมมนาเจ*าหน*าท่ีรับผิดชอบ
งานพืชผัก ณ โรงแรม เอบีน�า เฮาสG 
กรุงเทพมหานครกลุ�มเปMาหมาย เจ*าหน*าท่ี
กรมส�งเสริมการเกษตรจํานวน ๔๕ คน 
เผยแพร�เร่ือง.ลดหวาน ลดโรค รู*เท�าทันส่ือ  

- เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ สถานท่ีต�าง ๆ 
ในช�วงติดตามสถานการณGโครงการ
ช�วยเหลือ 
ภัยแล*ง ตามพ้ืนท่ีอาทิเช�นจังหวัดสระบุรี 
สิงหGบุรี อ�างทอง ลําพูน ลําปาง เชียงใหม� 
เป5นต*น เผยแพร�เร่ือง ลดหวาน ลดโรค 
รู*เท�าทันส่ือ สเตียรอยดG 

- เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ กรมส�งเสริม
การเกษตร เผยแพร�แผ�นพับเร่ือง คิดก�อน
เช่ือ ผลิตภัณฑGสุขภาพ ผิดกฎหมาย  ฉลาก
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ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

ผลิตภัณฑGสุขภาพ รู*ไว*ได*ประโยชนG 
- ไลนG กลุ�มต�าง ๆ 
- เว็บไซตGกองส�งเสริมวิสาหกิจชุมชน      

หมายเหตุ : * คือ หน�วยงาน/องคGกร ท่ีไม�รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู*ฯ 

 

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางาน   

ภาคประชาชน โดยเผยแพร�ข*อมูลผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสGอย�างต�อเน่ือง นอกจากน้ีส่ือแผ�นพับ 
โปสเตอรG คู�มือ ซีดี และวีซีดี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาส�งมอบให*แก�คณะทํางาน        
ภาคประชาชนตามท่ีแจ*งความประสงคGไว* ทําให*คณะทํางานฯ และเครือข�ายมีส่ือให*เลือกใช*ได*ตาม
ศักยภาพและความถนัด ตลอดจนการสนับสนุนส่ือเผยแพร� และข*อมูลต�าง ๆ ท่ีเป5นประโยชนGแก�
คณะทํางานและเครือข�ายได*อย�างทันท�วงที ทําให*การดําเนินการเผยแพร�เป5นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
-  

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธGอย�างต�อเน่ือง ในเร่ืองกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*

เก่ียวกับการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย (ลดหวาน ลดโรค) การรู*เท�าทันส่ือ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต*อง และสเตียรอยดG เพ่ือร�วมรณรงคGเผยแพร�ความรู*ให*ผู*บริโภคมี
ความรู* ความเข*าใจ รู*จักเลือกบริโภคอย�างเหมาะสม ลดการกินอาหารหวาน เพ่ือลดป0ญหาภาวะ
อ*วน โรคภัยต�าง ๆ  รวมถึงการรู*เท�าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และ
ตระหนักถึงอันตรายของสเตียรอยดGท่ีมีการนํามาใช*อย�างไม�ถูกต*อง หรือท่ีปลอมปนมาในผลิตภัณฑG
สุขภาพต�าง ๆ เพ่ือประโยชนGในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG 
นําไปสู�การมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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๖. การรายงานผลการดําเนินงาน/ป�ญหา/อุปสรรคและข3อเสนอแนะ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
สํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ได*รวบรวมผลการติดตาม

ความก*าวหน*าในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอคณะทํางาน
ภาคประชาชน  ผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสGของคณะทํางานภาคประชาชน และเว็บไซตG อย.         
ท่ี URL : http://www.fdapeople.com และนําเสนอ ผู*บริหาร อย. อย�างสมํ่าเสมอทุกเดือน สําหรับ
ป0ญหา/อุปสรรค ตลอดจนข*อเสนอแนะการดําเนินการโครงการฯ น้ัน ได*นําเสนอต�อท่ีประชุม
คณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือพิจารณาให*ข*อคิดเห็นในการดําเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะการ
ดําเนินงานร�วมกันอย�างสมํ่าเสมอ  

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) 
 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนําเสนอข*อคิดเห็นเก่ียวกับป0จจัยสนับสนุน อุปสรรค และข*อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ในป�ต�อไป (รายละเอียดแสดงไว*ในบทท่ี ๔)   

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

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

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน 
การดําเนินงานต*องอาศัยความร�วมมือของคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งแต�ละ

ท�านมีภารกิจค�อนข*างมาก ส�งผลให*ต*องขยายเวลาในการรวบรวมข*อมูลการดําเนินงานเพ่ือให*ได*
ข*อมูลครบถ*วน 

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ติดตามข*อมูลการดําเนินงานจากคณะทํางานภาคประชาชน ๓ เดือน/คร้ัง 
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การประเมินผลดําเนินงาน 

  เม่ือนําผลการดําเนินการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาประเมิน 
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคG เปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดํา เ นินการ ระบบหรือวิ ธีการจัดเ ก็บข*อ มูล และวิ ธีการติดตามประเมินผล 
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. ๒๕๕๙ ไม�น*อยกว�าร*อยละ ๘๐ มีส�วนร�วม
ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย สม
ประโยชนG (ลดหวาน ลดโรค) การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต*อง และสเตียรอยดG ให*แก�ประชาชน
ท่ัวไป พบว�าสามารถบรรลุเปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตามตัวช้ีวัดโครงการฯ ท่ีกําหนดไว* โดยมีองคGกรเครือข�าย
ภาคประชาชน จํานวน ๒๘ หน�วยงาน มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับส
เตียรอยดG การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพให*แก�
ประชาชนท่ัวไป คิดเป5นร*อยละ ๘๒.๓๕  

อย�างไรก็ตามพบว�าองคGกรเครือข�ายท้ัง ๒๘ หน�วยงานน้ี ได*มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรม  
การเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพอ่ืน ๆ ให*แก�ประชาชนด*วย 
 

♣♣♣♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  
 

สามารถดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานในโครงการได*แล*วเสร็จร*อยละ ๑๐๐          
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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♣♣♣♣  การวัดผลการดําเนินงาน 
 

สามารถวัดผลการดําเนินงานได*ตรงตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว*  
 

♣♣♣♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข3อมลู 
 

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.fdapeople.com และ facebook : fdapeople ด*วย  

 

♣♣♣♣  การตดิตามประเมนิผล  
 

คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*
ร�วมกันติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการให*เป5นไปตามระบบท่ีกําหนดไว* โดย อย. ได*รวบรวมและ
รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว*ในโครงการฯ ซึ่งดําเนินการตั้งแต�เดือนกุมภาพันธG 
– สิงหาคม ๒๕๕๙ ให*คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชนท่ัวไปติดตามรับทราบร�วมกันผ�านทาง
เว็บไซตG อย. ท่ี http://www.fdapeople.com ทุกเดือน และรายงานผลการดําเนินงานในการ
ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนทุกคร้ัง 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๔๕

   บทที่ ๔ 

ป�จจัยสนับสนุน/อปุสรรคต�อการดําเนินการ 
 และข3อเสนอแนะการดําเนินการป�ต�อไป 

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน ได*มี
การรวบรวมป0จจัยสนับสนุน อุปสรรคต�อการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตลอดจนข*อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการโครงการในป�ต�อไป เพ่ือให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องนําไปใช*
ประโยชนGสําหรับพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานโครงการ ดังน้ี  

 

♣♣♣♣  ป�จจัยสนับสนุนต�อการดําเนินการ 
 
๑. การสนับสนุนส่ือประเภทโปสเตอรGและวัสดุอุปกรณGในการรณรงคGตามเปMาหมาย

ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. ผลิตชุดนิทรรศการ อย. ท่ีต*องการรณรงคGสร*างความเข*าใจ  
๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน เป5นส่ิงท่ีนํามาถ�ายทอดได*ในวงกว*าง แต�ควรจัดให*มีอย�างน*อย ป�ละ 

๒ คร้ัง และควรขยายออกไปในชนบท เน่ืองจากย่ิงไกลย่ิงเห็นความแตกต�าง เพราะความเป5นอยู�ในชนบท
ไม�เหมือนกับคนในเมือง 

๔. ตัวแทนจากภาครัฐ บางหน�วยงานสามารถสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน
ได*มาก เช�น กรมประชาสัมพันธG 

๕. การกําหนดกรอบและการประชุมเป5นแผนท้ังป� ทําให*สามารถหลีกเล่ียงและจัด
เวลาให*เข*าร�วมประชุมได* ยกเว*นมีกรณีเร�งด�วนจากงานประจํา 

๖. ด*วยงบประมาณท่ีจํากัด ทําให*การเผยแพร�ความรู* ความเข*าใจให*กับประชาชนได*
อย�างวงจํากัด จึงควรเพ่ิมช�องทางการเผยแพร�ความรู*ในส่ือ Social อ่ืน ๆ ให*มากขึ้น นอกจากลงใน
เว็บไซตGของ อย. เท�าน้ัน 
 

♣♣♣♣  อุปสรรคต�อการดําเนินการ 
 

๑. การเข*าร�วมของตัวแทนมีจํากัด เพราะมีภารกิจมาก หรือติดภารกิจอ่ืน ทําให*ไม�
สามารถเข*าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี  

๒. ความคุ*นเคยกันระหว�างคณะทํางานภาคประชาชนผู*แทนคนใหม�และผู*แทนคนเก�า  
๓. การนําผลการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนไปขยายผลต�อ 
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๔. ระยะเวลาในการทํางานส้ัน ทําให*การดําเนินงานยังไม�มาก 
๕. ด*วยงบประมาณท่ีมีอยู�อย�างจํากัด อาจทําให*การ Focus หัวข*อในแต�ละป�ต*อง

เปล่ียนไปเร่ือย ๆ ตามนโยบายของผู*บริหารและภาครัฐบาล ทําให*บางหัวข*อขาดความต�อเน่ืองใน
การทํากิจกรรม 

๖. งบประมาณดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนมีจํากัด ทําให*ขาดแคลนเคร่ืองมือ
ในการดําเนินงาน เช�น ไม�สามารถถ�ายรูปเพ่ือเก็บข*อมูลเพ่ือนําเสนอต�อคณะทํางาน และ อย. ได* รวมท้ังค�า
พาหนะในการเดินทางเย่ียมเยียนชาวบ*านเพ่ือเผยแพร�ความรู*ให*แก�ประชาชนท่ีอยู�ห�างไกลได* 

๗. หน�วยงานของคณะทํางานภาคประชาชน ท่ีส�งผู*แทนเข*าร�วมประชุมแบบไม�ต�อเน่ือง ทํา
ให*การประสานงานและส�งต�อข*อมูลขาดตอน และไม�ต�อเน่ือง 
 

♣♣♣♣  ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป  
 

๑. จัดการประกวดต�าง ๆ เช�น อินโฟกราฟฟ'ค สําหรับนักเรียน นักศึกษา โดยจะเป5น
ช�องทางหน่ึงในการให*นักเรียน นักศึกษา มีการศึกษาข*อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพเป5นอย�างดี เพ่ือ
นําไปประกอบการจัดทําเพ่ือประกวด จะทําให*ได*รับความรู*ไปในตัวด*วย 

๒. จัดกิจกรรมของคณะทํางานภาคประชาชน โดยการไปเย่ียมชม/ศึกษาดูงานหน�วยงาน
ท่ีมีความพร*อม (คล*ายกับหน�วยเคล่ือนท่ี มีนิทรรศการ อย. และภาคีเครือข�าย) 

๓. จัดกิจกรรมรณรงคGร�วมกับภาคเอกชน  โดยคณะทํางานภาคประชาชนเข*ามามี
ส�วนร�วมในการรณรงคGประเด็นท่ีต*องทําอย�างต�อเน่ือง 

๔. ประเด็นการดําเนินงานควรต*องทําอย�างต�อเน่ือง ได*แก� ลดหวาน ลดโรค รู*เท�าทัน
ส่ือ เพ่ือให*เห็นผลสําเร็จท่ีชัดเจน รวมท้ังยังเป5นเร่ืองท่ีอยู�ใกล*กับสุขภาพของประชาชน และเพ่ือช�วยใน
การลดการเกิดโรคของประชาชน ลดภาระค�าใช*จ�ายในการรักษาพยาบาลของตนเองและรัฐด*วย 

๕. ประเด็นการดําเนินงานควรตอบโจทยGผู*บริโภค และสอดคล*องกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข และมีส่ิงสนับสนุนท่ีเป5นไปได* 

๖. เน*นการทํางานร�วมกับเครือข�ายท่ีเก่ียวข*อง ในประเด็นท่ีเลือกดําเนินงานในแต�ละ
ป�ให*มากขึ้น เช�น ประเด็นอาหาร อาจพิจารณาจัดกิจกรรมร�วมกับภาคเอกชนท่ีเก่ียวข*อง ห*างร*าน 
สถานท่ีจําหน�ายอาหาร หรือสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน สาขาต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข*อง 

๗. แต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน คร้ังละ ๒ ป� ต�อไป เพ่ือให*มีความต�อเน่ืองใน
เร่ืองแนวคิด และเปMาหมายในการทํางาน 

๘. สร*างเครือข�ายให*กว*างมากขึ้น โดยการเชิญหน�วยงาน/องคGกรท่ีมีความทํางานอย�าง
ตั้งใจ และเข*าถึงกลุ�มประชาชนจริง ๆ เช�น กลุ�มอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

๙. เน*นการรายงานผลการจัดกิจกรรมให*มากขึ้น เป5นการกระตุ*นแลกเปล่ียนแนวทาง
ป0ญหาอุปสรรคในการดําเนินการแก�กัน เพ่ือมีเวลาในการพัฒนาปรับรูปแบบการดําเนินงานก�อนหมด
ป�งบประมาณ 
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๑๐. ควรมีการนําเสนอบทบาทหน*าท่ีของคณะทํางานภาคประชาชน ในการประชุม
คณะทํางานแต�ละคร้ัง ให*ท่ีประชุมรับทราบ โดยนําเสนอคร้ังละ ๓ – ๔ หน�วยงาน ๆ ละ ๑๐ นาที เพ่ือ
จะได*เป5นการแลกเปล่ียนข*อมูล และเรียนรู*ซึ่งกันและกัน และนํามาแลกเปล่ียนกันในส�วนของการ
สนับสนุนในการทํางานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท้ังน้ี การนําเสนอขึ้นอยู�กับความ
สมัครใจของผู*แทนหน�วยงาน/องคGกร 

๑๑. จัดกิจกรรมผลิตส่ือ เพ่ือการใช*ประโยชนGของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยการระดมความคิดเห็น และนําข*อเสนอแนะในการผลิตส่ือ ให*ทันสถานการณG และน�าสนใจ 

๑๒. จัดทําส่ือเผยแพร�ให*ประชาชนท่ัวไปสามารถชม Clip การสัมมนาได* โดยผ�าน
ช�องทาง Youtube โดยจัดทําเป5น Clip การบรรยายของวิทยากรแต�ละท�าน ท่ีละหัวข*อ สามารถเลือกชม
ได*ง�าย เพ่ือเป5นแหล�งเก็บสะสมข*อมูลและความรู*ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปเผยแพร�ต�อได*ง�ายขึ้น และ
สามารถดูย*อนหลังได* โดยทําการบันทึกวิดีโอการจัดอบรมฯ ศึกษาดูงาน ทุกคร้ัง และนําเผยแพร�ผ�าน
ช�องทาง Social media 

๑๓. ให*ความรู*แก�คณะทํางานภาคประชาชน ทําให*ได*รับความรู*ในหลาย ๆ ด*าน และจัด
กิจกรรมความรู*ในช�วงเวลาท่ีเร็วขึ้น เพ่ือจะได*มีเวลาในการนําความรู*ไปเผยแพร�ได*มากขึ้น 

๑๔. แผนงาน/โครงการ ควรให*คณะทํางานภาคประชาชนส�งแผนงานของตนเองท่ีจะ
ดําเนินการ บรรจุลงในแผนงาน/โครงการ ด*วย เพ่ือท่ีจะได*ทราบว�ากิจกรรมเพียงพอท่ีจะทําให*แผนงาน/
โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงคGหรือไม� 

๑๕. กําหนดให*คณะทํางานภาคประชาชนรายงานกิจกรรมท่ีได*ดําเนินการตามแผนในท่ี
ประชุมทราบ ตามช�วงท่ีกําหนดไว*ในแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป5นการติดตามผลการดําเนินงาน 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

การมสี�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
****************************** 

ตามท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ซึ่งเป.นผู0ท่ีเก่ียวข0องและ
ผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย ประกอบด0วย ผู0ประกอบการ องค3กรผู0บริโภค องค3กรวิชาชีพ ส่ือมวลชน ภาควิชาการ 
และหน�วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข0อง) และคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควรให0มีการดําเนินโครงการพัฒนาการ      
มีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต0พันธกิจ “ส�งเสริมให0ผู0บริโภคมีความรู0 ความเข0าใจ และมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีถูกต0อง” โดยยุทธศาสตร3 “พัฒนาผู0บริโภคให0มีศักยภาพ เพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองได0 ในการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพ”  

ในการนี้เพื่อให0การดําเนินโครงการเป.นไปด0วยความเรียบร0อยและเกิดประโยชน3 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงขอความร�วมมือในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือส�งเสริมให0ผู0บริโภค        
มีความรู0 ความเข0าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีถูกต0อง และบริโภคอย�าง
ปลอดภัย สมประโยชน3 เพ่ือสุขภาพท่ีดี ดังน้ี 
๑. ความคิดเห็นต�อกิจกรรมหลักท่ีจะดําเนินการ ซึ่งประกอบด0วย 

๑.๑ จัดประชุมคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดเปDาหมาย วัตถุประสงค3 ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการ
จัดเก็บข0อมูล การติดตามผล และรายงานผลตามประเด็นท่ีคณะทํางานกําหนดไว0 

๑.๒ จัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และเครือข�ายของคณะทํางาน 
๑.๓ ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
๑.๔ ประเมินผลการดําเนินการ/นําข0อสรุปมากําหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการการมีส�วนร�วม

ของประชาชนฯ ในป�ต�อไป 

�  เห็นด0วย                                     

�  ไม�เห็นด0วย 

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

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

 

…./๒ 
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ฉ

๒. ข0อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒.๑ ประเด็นท่ีต0องการให0 อย. รณรงค3ส�งเสริมให0เกิดการบริโภคท่ีถูกต0อง  
......................................................................................................................................... 

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

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

         ๒.๒ กิจกรรมท่ีควรมีเพ่ิมเติมในโครงการฯ นอกจาก ข0อ ๑.๑ - ๑.๔ 
......................................................................................................................................... 

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

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

           ๒.๓ ข0อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................... 

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

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

๓. ข0อมูลเก่ียวกับผู0ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน ◌ ท่ีตรงกับความเป.นจริงเก่ียวกับตัวท�าน 
 ๓.๑ ท�านเป.นผู0มีส�วนได0ส�วนเสียของ อย. ในกลุ�ม 

       ◌ ผู0ประกอบการ      ◌ องค3กรภาคประชาชน / ประชาชน 
       ◌ องค3กรวิชาชีพ      ◌ ส่ือมวลชน 
       ◌ ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา    ◌ หน�วยงานภาครัฐ 
       ◌ อ่ืนๆ(ระบุ)...............................    

๓.๒ ช�องทางการรับรู0 / ส่ือสาร กิจกรรมโครงการฯ ของท�าน  
      ( สามารถเลือกได0มากกว�า ๑ รายการ ) 

            ◌ เว็บไซต3 อย.      ◌ จดหมายอิเล็กทรอนิกส3 
       ◌ facebook       ◌ อ่ืนๆ(ระบุ)............................... 
              
 

ขอความกรุณาส�งคืนที่กลุ�มพัฒนาเครือข�าย กองพัฒนาศักยภาพผู,บริโภค 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๒๒, ๐ ๒๕๙๑ ๘๔๗๒ 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส8 rju2012@gmail.com 

ภายในวันศุกร8ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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ผลการสอบถามความคิดเห็นและข,อเสนอแนะของประชาชน 
เก่ียวกับการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 การจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเผยแพร�ทางเว็บไซต3 อย. (www.fdapeople.com) และ 
facebook ระหว�างวันท่ี ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และส�งแบบสอบถามให0แก�ผู0เก่ียวข0อง และผู0มี
ส�วนได0ส�วนเสียทางจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส3 ท่ี  peoplenet@fda.moph.go.th และ 
adnet@fda.moph.go.th  

 มีผู0ให0ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน จํานวน ๑๗ ท�าน สามารถสรุปได0ดังน้ี 
๑. ประเด็นกิจกรรมการดําเนินงานโครงการประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู,ตอบ

แบบสอบถามร,อยละ ๑๐๐ เห็นด,วยว�าควรมีกิจกรรมดังต�อไปน้ี 
๑.๑ จัดประชุมคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ 

พ.ศ. ... เพ่ือกําหนดเปDาหมาย วัตถุประสงค3 ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการ
จัดเก็บข0อมูล การติดตามผล และรายงานผลตามประเด็นท่ีคณะทํางานกําหนดไว0 

๑.๒ จัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และเครือข�ายของคณะทํางาน 
๑.๓ ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
๑.๔ ประเมินผลการดําเนินการ/นําข0อสรุปมากําหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมี

ส�วนร�วมของประชาชนฯ ในป�ต�อไป 
โดยให0ข0อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�าการดําเนินงานโครงการเป.นการส�งเสริมให0คณะทํางานภาค

ประชาชนมีความรู0ความเข0าใจต�อประเด็นท่ีมีผลต�อสุขภาพ และเข0ามามีส�วนร�วมในการแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนช�วยเผยแพร�ความรู0 ข0อมูลข�าวสารต�าง ๆ ไปยังเครือข�ายคณะทํางานอีกด0วย 

๒. ข,อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของ อย. ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.๑ ประเด็นท่ีต0องการให0 อย. รณรงค3ส�งเสริมให0เกิดการบริโภคท่ีถูกต0อง มีข0อคิดเห็น ดังน้ี 
๑. การใช0ยาอย�างถูกวิธี 
๒. การรู0เท�าทันโฆษณา 
๓. การบริโภคอาหารท่ีถูกต0องเหมาะสมกับสุขภาพ 
๔. กลโกงของธุรกิจท่ีหลอกล�อผู0บริโภคให0ตกเป.นเหย่ือ 
๕. การรณรงค3ให0ผู0ผลิต/ผู0ประกอบการ รับผิดชอบต�อสังคม 
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ซ

๒.๒ กิจกรรมท่ีควรมีเพ่ิมเติมในโครงการฯ นอกจาก ข0อ ๑.๑ - ๑.๔ 
๑. จัดทํารายการทีวี ของ อย. ในการให0ความรู0ด0านอาหารและยา ท่ีถูกต0อง  
๒. การเผยแพร�ความรู0และประชาสัมพันธ3 กิจกรรม ความเคล่ือนไหว ข0อมูลความรู0

เก่ียวกับผลิตภัณฑ3สุขภาพ ให0ผู0บริโภคได0ทราบข0อมูลอย�างท่ัวถึงมากขึ้น 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีต�างจังหวัด  

๓. จัดประกวดโฆษณา หรือหนังส้ัน ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือให0ได0ชิ้นงานท่ีสามารถ
นําไปใช0ประโยชน3ในการรณรงค3ต�าง ๆ ได0 

๔. ปฏิทินประชาสัมพันธ3กิจกรรมสําคัญต�าง ๆ ของ อย.  
๕. เผยแพร�ผลงานความสําเร็จของโครงการท่ีดําเนินการอย�างต�อเน่ืองทาง

หนังสือพิมพ3 
๖. การทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู0บริโภค โดยเลือกกลุ�มเปDาหมายคือ นักเรียน ครู 

หรือ ผู0สูงอายุ เป.นการลงไปทํากิจกรรมร�วมกันของเครือข�ายทุกกลุ�มของ
คณะทํางานภาคประชาชน โดยการลงพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพ หรือปริมณฑล 

๗. สร0าง Community หรือเครือข�ายผู0บริโภค ในแต�ละเร่ืองท่ี อย. จะดําเนินการ 
๘. จัดเวทีให0ความรู0กับประชาชน โดยให0คณะทํางานภาคประชาชน ท่ีมี

ความสามารถในแต�ละด0านมาร�วมกันจัดเวทีให0ความรู0แก�ประชาชน เร่ิมจากพ้ืนท่ี
ในจังหวัดนนทบุรี เช�น สถานท่ี : วัด โรงเรียน โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม 

๒.๓ ข0อเสนอแนะอ่ืนๆ 
๑. ควรนําเสนอผลการดําเนินงานของกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีได0ดําเนินการให0ประชาชน

ทุกภาคส�วนทราบ โดยผ�านช�องทางท่ีสามารถเข0าถึงได0ง�าย เช�น สถานีโทรทัศน3 
ส่ือสังคมออนไลน3 เป.นต0น 

๒. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ3กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีจะดําเนินการให0ประชาชนได0รับ
ทราบอย�างท่ัวถึง 

๓. ควรรวบรวมผลงานของคณะทํางานภาคประชาชนท่ีผ�านมา เพ่ือให0คณะทํางาน
ภาคประชาชนได0ทราบผลการดําเนินการ และช�องทางการส่ือสารต�าง ๆ ท่ีควร
ทราบในการดําเนินการร�วมกัน 

๔. มีการสังสรรค3ระหว�างคณะทํางานภาคประชาชน หรือจัดงานสรุปกิจกรรมท่ีได0
ร�วมกิจกรรมร�วมกัน  

๕. การสร0างองค3ความรู0ให0คงทน 
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กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการเปLดโอกาสให,ประชาชน 
เข,ามามสี�วนร�วม ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ที่มา/หลักการเหตุผล 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นชอบกําหนด
ประเด็น พัฒนาให0ผู0บริโภคมีความรู0และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ เป.นประเด็นในการเปlด
โอกาสให0ประชาชนเข0ามามีส�วนร�วมดําเนินงาน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน3 ของ อย. คือ “องค3กรท่ี
เป.นเลิศด0านการคุ0มครองผู0บริโภค เพ่ือให0ผลิตภัณฑ3สุขภาพมีคุณภาพ ปลอดภัยผู0บริโภคม่ันใจ 
ผู0ประกอบการไทยก0าวไกลสู�สากล” และจากพันธกิจท่ี ๒  ในการ ส�งเสริมให0ผู0บริโภคมีความรู0 ความ
เข0าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีถูกต0อง รวมท้ังจากภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร3
ท่ีสําคัญ คือ พัฒนาผู0บริโภคให0มีศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได0 ในการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพ 
และการดําเนินงานในการเปlดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามีส�วนร�วมในป�ท่ีผ�านมา มีรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว�าเห็นควรดําเนินการเพ่ือพัฒนาให0
ผู0บริโภคมีความรู0และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

วัตถุประสงค8   
๑. เพ่ือเปlดโอกาสให0ผู0 ท่ีเก่ียวข0องและผู0มีส�วนได0ส�วนเสียซึ่งเป.นตัวแทนภาคประชาชน 

เข0ามามีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในการส�งเสริมให0ประชาชนและชุมชนมีความรู0ท่ีถูกต0อง
เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีปลอดภัย 

๒. เพ่ือให0เกิดความร�วมมือกันระหว�างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู0มีส�วนได0 
ส�วนเสีย ซึ่งเป.นตัวแทนประชาชน ในการสร0างช�องทางการทํางานแบบมีส�วนร�วม 

๓. เพ่ือสร0างกลไกในการรายงานผลการดําเนินงานต�อประชาชน สามารถติดตามตรวจสอบ
และให0ข0อเสนอแนะต�อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได0 

๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาผู0บริโภคให0มีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองในการบริโภค
ผลิตภัณฑ3สุขภาพได0 

แนวคิด/หลักการที่เกี่ยวข,องกับระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน 
เห็นควรกําหนดระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนไม�ต่ํากว�า ระดับการร	วมมือ โดยเปlด

โอกาสให0แสดงความคิดเห็น บอกข0อปmญหา และข0อเสนอแนะต�างๆ  ให0เข0ามามีส�วนร�วมใน
กระบวนการวางแผนงาน/โครงการ ในรูปแบบของคณะทํางานภาคประชาชน รวมถึงการให0มีส�วน
ร�วมในฐานะภาคีในการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานฯ 
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แนวทาง/กลยุทธ8ในการดําเนินงาน  
๑. จัดให0มีคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พิจารณากําหนดประเด็นท่ีจะนํามาเปlดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามี
ส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและร�วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๒. จัดให0มีคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบด0วยผู0แทนของส�วนราชการและผู0มีส�วนได0
ส�วนเสียท่ีเก่ียวข0องกับประเด็นท่ีกําหนด 

๓. คณะทํางานภาคประชาชนจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการตามประเด็นท่ีเปlด
โอกาสให0ประชาชนเข0ามามีส�วนร�วม 

๔. คณะทํางานภาคประชาชนดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ และจัดทํา
รายงานสรุปผลความก0าวหน0าในการดําเนินการเสนอต�อผู0บริหารของ อย. และส่ือสารให0ประชาชน
และกลุ�มผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข0องรับทราบ 

๕. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ระบุปmจจัย
สนับสนุน ปmญหา อุปสรรค และข0อเสนอแนะ นําเสนอคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเผยแพร�ให0ประชาชน
และกลุ�มผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข0องรับทราบ 

๖. จัดทําแนวทาง และข0อเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปlดโอกาสให0ประชาชนเข0ามา 
มีส�วนร�วมในป�ต�อไปเสนอขอความเห็นชอบต�อผู0บริหารของ อย.  

ประโยชน8ที่คาดว�าจะได,รับ 

เกิดความร�วมมือกันระหว�างองค3กรภาครัฐ  ผู0ท่ีเก่ียวข0องและผู0มีส�วนได0ส�วนเสียซึ่งเป.น
ตัวแทนประชาชน ในการสร0างช�องทางการทํางานแบบมีส�วนร�วมในการส�งเสริมให0ประชาชนและ
ชุมชน มีความรู0ท่ีถูกต0อง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีปลอดภัย 
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อย. Report 
 

   
อย.Report ฉบับท่ี ๗๓  

ประจําเดือนตลุาคม ๒๕๕๘ 
อย.Report ฉบับท่ี ๗๔  

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
อย.Report ฉบับท่ี ๗๕  

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

   
อย.Report ฉบับท่ี ๗๖  

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
อย.Report ฉบับท่ี ๗๗  

ประจําเดือนกุมภาพันธ3 ๒๕๕๙ 
อย.Report ฉบับท่ี ๗๘  

ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
 

   
อย.Report ฉบับท่ี ๗๙ 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
อย.Report ฉบับท่ี ๘๐  

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
อย.Report ฉบับท่ี ๘๑  

ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
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     อย.Report ฉบับท่ี ๘๒  

      ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
        อย.Report ฉบับท่ี ๘๓  

       ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
     อย.Report ฉบับท่ี ๘๔  

     ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

   
   
   
   

 




