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หน
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บทสรุปการดําเนินงาน ๑ 
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- การประเมินผลดําเนินงาน ๓๒ 

บทท่ี ๔  ป"จจัยสนับสนุน/อุปสรรคต'อการดําเนินการ และข
อเสนอแนะ 
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- ข0อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป ๓๕ 

ภาคผนวก  
- (สําเนา) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี ๒๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต�งต้ัง

คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ก 

- (สําเนา) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี ๖๖๘/๒๕๖๐  เรื่อง แต�งต้ัง
คณะทํางานภาคประชาชน 

ค 

- แนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

จ 

- รายการสื่อความรู0 เผยแพร�ความรู0 สู0ภัยสุขภาพ ฉ 
- ข�าวประชาสัมพันธC ช 
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๑

บทสรุปการดําเนินงาน 
 

การเป(ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมในการรับรู+ เรียนรู+ ทําความเข+าใจร�วมแสดงทัศนะ 
ร�วมเสนอป0ญหา หรือร�วมคิดหาแนวทางแก+ไขป0ญหาในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ เป6นนโยบายท่ีมุ�ง
บริหารราชการแผ�นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี (Good governance) 
เพ่ือให+ส�วนราชการมีการบริหารราชการท่ีโปร�งใสตรวจสอบได+ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดําเนินโครงการการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต�มีการแต�งต้ังคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
ทําหน+าท่ีวิเคราะหGภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรGท่ีสําคัญของ อย. ท่ีเหมาะสมในการเป(ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามา
มีส�วนร�วม และพิจารณากําหนดกลุ�มผู+ท่ีเก่ียวข+องและผู+มีส�วนได+ส�วนเสียท่ีเป6นตัวแทนประชาชน และให+แต�ละ
กลุ�มเสนอผู+แทนเพ่ือแต�งต้ังเป6นคณะทํางานภาคประชาชน ทําหน+าท่ีในการให+ข+อคิดเห็นท่ีเป6นประโยชนGในการ
ดําเนินงาน เพ่ือผลักดันให+ อย. มีการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาบริการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเริ่มดําเนินโครงการฯ ต้ังแต�ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะทํางานภาคประชาชนได+เห็นชอบในการจัดทําโครงการ
เฝMาระวังและลดป0ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพแบบมีส�วนร�วม  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะทํางานภาคประชาชนได+ดําเนินโครงการเฝMาระวังและลด
ป0ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพแบบมีส�วนร�วมต�อเนื่อง โดยให+เครือข�ายมีส�วนร�วมในการแจ+งเบาะแสการทํา
ผิดเก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ และประชาสัมพันธGให+ความรู+ด+านการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีถูกต+อง มี
การจัดทําแบบทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทึกการแจ+งข+อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพทางอินเตอรGเน็ต 
และทางจดหมาย จัดทําคู�มือการตรวจสอบเฝMาระวังโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ และซีดี รวมท้ังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาความรู+ด+านการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย และชี้แจงแนวทางการแจ+งข+อมูลหรือเบาะแส
ให+แก�เครือข�าย รวมทั้งได+ดําเนินการกับเรื่องร+องเรียนที่ได+รับแจ+งจากเครือข�ายเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพ ท่ีไม�ถูกต+องตามกระบวนการท่ีกําหนด  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน กําหนดประเด็นการ
ดําเนินงานร�วมกัน คือ “การพัฒนาผู+บริโภคให+มีความรู+ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ” โดยมีประเด็น
เด�น คือ การให+ความรู+เรื่อง “อันตรายจากน้ํามันทอดซํ้า”  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน กําหนดการดําเนินงาน
ร�วมกัน คือ “การพัฒนาให+ผู+บริโภคมีความรู+ และมีพฤติกรรมการบริโภค   เพ่ือสุขภาพ ภายใต+โครงการการมีส�วน
ร�วมในการส�งเสริมให+ประชาชนและชุมชนมีความรู+ท่ีถูกต+อง เลือกซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีปลอดภัย” 
โดยมีประเด็นในการรณรงคGเผยแพร�ร�วมกัน คือ การให+ความรู+เรื่อง “ผลิตภัณฑGเสริมอาหาร” 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน กําหนดการดําเนินงาน
ร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู+ ความเข+าใจในการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพได+อย�างปลอดภัยและสมประโยชนG เพ่ือ
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๒

สุขภาพท่ีดี ภายใต+โครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการส�งเสริมให+เกิดการบริโภคท่ีถูกต+อง” และมี
โครงการเสริม คือ โครงการชุมชนต+นแบบเฝMาระวังโฆษณา 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน กําหนดประเด็นการ
ดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู+ ความเข+าใจในการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพได+อย�างปลอดภัยและสม
ประโยชนG เพ่ือสุขภาพท่ีดี ภายใต+โครงการเสริมสร+างความรู+สู+ภัยน้ํามันทอดซํ้า รู+ทันโฆษณาท่ีไม�ถูกต+อง ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕”  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน กําหนดประเด็นการ
ดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู+ ความเข+าใจในการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพได+อย�างปลอดภัยและสม
ประโยชนG เพ่ือสุขภาพท่ีดี ภายใต+โครงการเสริมสร+างความรู+สู+ภัยน้ํามันทอดซํ้า รู+ทันโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ี
กล�าวอ+างเกินจริง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖”  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน กําหนดประเด็นการ
ดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู+ ความเข+าใจในการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพแก�ประชาชน ให+สามารถ
พ่ึงพาตนเองได+ และบริโภคอย�างปลอดภัย สมประโยชนG เพ่ือสุขภาพท่ีดี ภายใต+โครงการโครงการฉลาดบริโภค 
ต+องอ�านฉลาก ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน กําหนดประเด็นการ
ดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมให+ผู+บริโภคมีความรู+ ความเข+าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ี
ถูกต+อง” ภายใต+โครงการเสริมสร+างภูมิคุ+มกันจากการใช+ผลิตภัณฑGสุขภาพอย�างไม�ถูกต+อง” 

สําหรับในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน กําหนดประเด็น
การดําเนินงานร�วมกัน คือ “ส�งเสริมให+ผู+บริโภคมีความรู+ ความเข+าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพ
ท่ีถูกต+อง” ภายใต+กิจกรรม “เผยแพร�ความรู+ สู+ภัยสุขภาพ” 

สําหรับในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน กําหนดประเด็น
การดําเนินงานร�วมกัน คือ “พัฒนาผู+บริโภคให+มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ี
ถูกต+องและเหมาะสม” ภายใต+กิจกรรม “เผยแพร�ความรู+ สู+ภัยสุขภาพ” โดยดําเนินการส�งเสริมให+เกิดการบริโภคท่ี
ถูกต+อง โดยการเผยแพร�ความรู+เก่ียวกับความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การ
ใช+ยาอย�างสมเหตุผล และการรู+เท�าทันสื่อ 

สําหรับในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน ประกอบด+วยผู+แทน
จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข+องและผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๓๕ คน จาก ๓๕ หน�วยงาน/องคGกร ดังนี้ กลุ�ม
ผู+ประกอบการ ๖ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรผู+บริโภค ๖ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรวิชาชีพ ๕ หน�วยงาน กลุ�มสื่อมวลชน 
๖ หน�วยงาน กลุ�มภาควิชาการ ๕ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข+อง ๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการ
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๓

คณะทํางานเป6นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน โดยกําหนดประเด็น “พัฒนาผู+บริโภคให+มีศักยภาพในการดูแล
ตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีถูกต+องและเหมาะสม” เป6นประเด็นการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต+กิจกรรม “เผยแพร�ความรู+ สู+
ภัยสุขภาพ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑” 

โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการดําเนินกิจกรรมระหว�างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน 
๒๕๖๑ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมได+
ครบถ+วนตามเปMาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการฯ โดยคณะทํางานภาคประชาชนได+ดําเนินการส�งเสริมให+เกิดการ
บริโภคท่ีถูกต+อง โดยการเผยแพร�ความรู+เก่ียวกับความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อ
เรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล และการรู+เท�าทันสื่อ ผ�านช�องทาง และสื่อความรู+ประเภทต�าง ๆ ประกอบด+วย 
คู�มือ แผ�นพับ หนังสือ โปสเตอรG ซีดีความรู+ จดหมายข�าว ผ�านกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา เผยแพร�
ความรู+ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG การเสนอข+อมูลความรู+ผ�านสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศนGแห�งประเทศ
ไทย(NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย(สวท.) ส�วนภูมิภาคและส�วนกลาง ระบบสารสนเทศ เสียง
ตามสายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และในชุมชน รณรงคGทาง Social network เช�น เว็บไซตG facebook ไลนG 
สื่อสังคมออนไลนG จัดนิทรรศการ บอรGดความรู+ บอรGดประชาสัมพันธG จัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือให+ความรู+แก�
สมาชิกชุมชน และเผยแพร�ความรู+ให+แก�หน�วยงาน ผู+บริหารและบุคลากรในหน�วยงาน พระสงฆG ครู/นักเรียน 
นักศึกษา รวมถึงเผยแพร�ความรู+ให+แก�ประชาชนทุกกลุ�มวัย ตามสถานท่ีต�าง ๆ ท่ีสําคัญ เช�น วัด โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล คลินิกชุมชน ศูนยGบริการสาธารณสุข ร+านยา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห+องสมุด 
ศูนยGเรียนรู+ หมู�บ+าน สํานักงานเขต ร+านอาหาร โรงอาหาร ตลาดนัด ตลาดสด สถานีป0lมน้ํามัน ชมรมคุ+มครองผู+บริโภค 
ชมรมผู+สูงอายุ เป6นต+น โดยกําหนดให+จัดส�งรายงานผลดําเนินงานเพ่ือรวบรวมจัดเก็บเป6นข+อมูลผลการดําเนินงานของ
คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เม่ือประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคG เปMาหมาย/ผลสําเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการจัดเก็บข+อมูล และวิธีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนด พบว�า ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคG  
เปMาหมาย ตัวชี้วัด ท่ีต้ังไว+ โดยมีจํานวนคณะทํางานภาคประชาชน ร+อยละ ๘๐.๐๐ (เปMาหมาย ร+อยละ ๘๐) 
ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู+เก่ียวกับการบริโภคอาหารอย�างเหมาะสม ลดป0จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�
ติดต�อเรื้อรัง เพ่ือลดป0ญหาโรคภัยต�าง ๆ การใช+ยาอย�างสมเหตุผล และ การรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ
ท่ีไม�ถูกต+อง ให+แก�ประชาชนท่ัวไป สําหรับผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว+ในโครงการฯ ได+เผยแพร�ให+คณะทํางาน
ภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปรับทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG facebook : fdapeople และเว็บไซตG อย. 
URL : fdapeople.com 

คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนได+ร�วมกันพิจารณาถึงป0จจัยสนับสนุน อุปสรรค ต�อการดําเนินการ 
ตลอดจนข+อเสนอแนะการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือประโยชนGต�อการพัฒนาการดําเนินงาน พบว�า 
คณะทํางานภาคประชาชนได+แสดงความคิดเห็น อย�างกว+างขวางสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป สามารถสรุปได+
ดังนี้ 
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๔

๑. การดําเนินงานโครงการฯ ในป� ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เป6นโครงการท่ีมีรูปแบบท่ีชัดเจน และเป6น
ประโยชนGต�อคณะทํางานภาคประชาชนในการนําบทเรียน/ข+อมูล ไปสู�การปฏิบัติ รวมท้ังการต�อยอดงานท่ีแต�ละ
หน�วยงานดําเนินการอยู� 

๒. ดําเนินงานในหัวข+อเดิม และเพ่ิมความรู+ ความเข+าใจ เรื่อง ไขมันทรานสG ให+มากข้ึน เพ่ือ
ประชาชนได+เข+าใจในการบริโภค ไม�ใช�รับข�าวแล+ว เลิกรับประทานเบเกอรี่ คุกก้ี ฯลฯ โดยยังไม�ได+ความจริงว�า 
บริโภคได+ แต�ควรดูอะไรบ+าง เช�น ฉลากท่ีมีส�วนประกอบ ไม�ใช�ไปคิดเอาเองว�าถ+าราคาแพงแล+วต+องไม�มี
ไขมันทรานสG   

๓. ดําเนินงานโดยเน+นเรื่องความปลอดภัยด+านอาหารและการลดหวาน มัน เค็ม เพ่ือเป6นการตอก
ย้ําให+ประชาชนตระหนักรู+ โดยผ�านสื่อ Social media ทุกรูปแบบให+มากข้ึน 

๔. คงไว+ในเรื่องของการดูงาน และการอบรมสัมมนา เพราะเป6นประโยชนGและสามารถท่ีจะ
แลกเปลี่ยนความรู+และประสบการณGซ่ึงกันและกันได+ เพ่ือเป6นการสื่อสารแบบสองทาง 

๕. กิจกรรมของคณะทํางานฯ ควรมีการไปเยี่ยมหน�วยงานท่ีมีความพร+อม คล+ายๆ กับออกหน�วย
เคลื่อนท่ี มีการประชุม การจัดนิทรรศการ อย. และภาคี เพ่ือเป6นการสร+างความเข+าใจเป6นกลุ�มใหญ� ๆ และขยาย
ผลในหน�วยงานภาคี 

๖. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร�ความรู+ของ อย. ผ�านทาง Social network ให+มากข้ึน และควร
ดําเนินงานให+สอดคล+องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง 

๗. จัดให+มีการกําหนดรายละเอียด การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคG เปMาหมาย 
ตัวชี้วัดและผลสําเร็จของงาน แต�ละด+านของโครงการ/กิจกรรม ให+ชัดเจนเพ่ือตอบโจทกG วัตถุประสงคGของ
โครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ เพ่ือให+การปฏิบัตินําสู�เปMาหมายในการดําเนินการต�อไป รวมท้ังมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ว�ามีผลตอบรับจากกิจกรรมการดําเนินโครงการของภาคประชาชนอย�างไร เพ่ือนํามา
ปรับปรุงและต�อยอดผลงานให+มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนในป�ต�อ ๆ ไป 

๘. ขยายการจัดโครงการ/กิจกรรม ให+ครอบคลุมทุกกลุ�มเปMาหมายตามภูมิภาคต�าง ๆ ในประเทศ
ไทย สร+างกิจกรรมการขยายเครือข�ายภาคประชาชนให+ตรงตามความต+องการของแต�ละกลุ�มเปMาหมาย 

๙. จัดให+มีการประกวดสื่อความรู+ แต�เน+นในเรื่องของภาษาท่ีใช+สื่อความหมาย ให+อ�านแล+วเข+าใจง�าย 
๑๐. จัดให+มีการเสริมสร+างความรู+นอกสถานท่ีให+มากข้ึน โดยมีความเก่ียวข+องกับเรื่องสู+ภัยสุขภาพ 
๑๑. แหล�งข+อมูล ข+อเท็จจริงท่ีถูกต+อง และออกสื่อได+อย�างรวดเร็ว ก�อนท่ีข+อมูลเท็จจะเข+ามา 
๑๒. แนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ควรจะทําเรื่องท่ีเป6นประโยชนG และมีศักยภาพเพียง

พอท่ีจะดําเนินงาน และสามารถทําได+ในช�วงเวลาไม�นานเกินไป 
๑๓. เพ่ิมการมีส�วนร�วมของคณะทํางานฯ ให+มากข้ึน 
๑๔. การเพ่ิมองคGความรู+ด+านสุขภาพ ควรมีการใช+ภาษาท่ีเข+าใจง�าย 
๑๕. ร�วมกันหาประเด็นดําเนินงานท่ีทันสมัย ทันต�อเหตุการณG เป6นท่ีสนใจของประชาชนท่ัวไป 
๑๖. การประชุมคณะทํางานฯ ใกล+วันท่ีจัดอบรม ไม�ควรห�างเกินไป เพ่ือจะได+มีข+อมูลและข+อคิดเห็นท่ียังสดอยู� 
๑๗. มีการกําหนดยุทธศาสตรGของคณะทํางานฯ ด+วยว�า ในแต�ละป�อยากเห็นอะไรบ+าง นอกจากทําตาม

แผนใหญ�ของ อย. 
๑๘. มีการจัดประชุมนอกสถานท่ี ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง หรือศึกษาดูงานเพ่ิมข้ึน 
๑๙. มีช�องทางเผยแพร�การทํางานของคณะทํางานสู�สาธารณชนให+รับทราบมากข้ึน 
๒๐. รวมพลังทํางานเป6นเครือข�ายในระดับพ้ืนท่ี เน+นเรื่องอาหารปลอดภัย 
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๕

 สําหรับป�จจัยสนับสนุนการดําเนินการ คือ  
๑. ควรมีหน�วยงานท่ีเป6นสื่อมวลชน หรือ IT เข+ามาร�วมในการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ให+มาก

ข้ึน เพ่ือช�วยสนับสนุนการเผยแพร�สื่อให+เข+าถึงประชาชนได+ง�ายมากข้ึน 
๒. ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข+องควรมีการบูรณาการร�วมกันอย�างชัดเจน โดยแต�ละหน�วยงานและภาค

ประชาชนจะต+องรับผิดชอบต�อหน+าท่ีท่ีเก่ียวข+องอย�างจริงจัง 
๓. การได+รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานภาค

ประชาชน และงบประมาณในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ให+แก�หน�วยงานท่ีสนใจร�วมรณรงคG 
๔. คณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานฯ รวมท้ังความหลากหลายของคณะทํางาน 
๕. สนับสนุนสื่อประเภทโปสเตอรG และวัสดุอุปกรณGในการรณรงคGตามเปMาหมายของ อย. 
๖. ผลิตชุดนิทรรศการ อย. ท่ีต+องการรณรงคGสร+างความเข+าใจ เพ่ือใช+ในการเผยแพร�ในหน�วยงาน

ของคณะทํางานภาคประชาชน (ให+ยืม) เวลาท่ีหน�วยงานมีกิจกรรม 
๗. ควรขยายเวลาคณะทํางานภาคประชาชน เป6น ๓ ป� 
๘. สื่อเผยแพร� มีรูปเล�ม การจัดวาง น�าอ�านมากข้ึน ประชาชนเข+าถึงได+ง�าย  
๙. การสนับสนุนป0จจัยต�าง ๆ แก�คณะทํางานฯ โดยเฉพาะด+านองคGความรู+  ซ่ึงจากการท่ี

คณะทํางานฯ มีความหลากหลาย มีองคGความรู+ท่ีต�างกัน การพัฒนาศักยภาพของคณะทํางานฯ เพ่ือให+มีองคG
ความรู+ท่ีเท�าเทียมกัน ทําให+คณะทํางานฯ สามารถปฏิบัติงานได+อย�างมีประสิทธิภาพ 

๑๐. สื่อสิ่งพิมพG ท่ีนําไปเผยแพร� น�าจะทําให+ผู+บริโภคได+รับข�าวสารมากข้ึน ตระหนักรู+ถึงพิษสิ่งต�าง ๆ 
รอบตัว ว�าควรจะปฏิบัติตัวอย�างไร ในสภาวะป0จจุบัน ผู+บริโภคมีความเข+าใจในโปสเตอรG แผ�นผับ รวมท้ังผ�าน 
Social media ต�าง ๆ มากข้ึน 

อุปสรรคการดําเนินการ คือ  
๑. มีการเปลี่ยนผู+แทนของหน�วยงานท่ีเข+าร�วมประชุม ทําให+เกิดความไม�ต�อเนื่องในการทํางาน 
๒. ข+อจํากัดเรื่องงบประมาณท่ีมีอย�างจํากัด 
๓. นําประเด็นป0ญหาและอุปสรรคท่ีได+รับจากการดําเนินงานมาปรับปรุงแก+ไขอย�างจริงจัง และ

ติดตามผลงานพร+อมนํามาขยายผลเพ่ือพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อไป  
๔. การสื่อสาร บางครั้งทําให+ไม�เข+าใจกัน (คุยกันคนละภาษา) ภาษาท่ีใช+เป6นวิชาการ ทางการมาก

เกินไป ควรใช+ภาษาชาวบ+าน 
๕. ข+อมูลทาง Social media มีเรื่องจริงและเท็จเป6นจํานวนมาก จนเกิดความสับสนและไม�แน�ใจ 

อาจทําให+การทํางานของคณะทํางานฯ เกิดความไม�ม่ันใจต�อข+อมูลท่ีจะนําไปเผยแพร� 
๖. ความรู+ด+านสุขภาพ คณะทํางานฯ มีไม�เท�ากัน 
๗. คณะทํางานติดภารกิจ ทําให+ไม�สามารถเข+าร�วมประชุมได+ 
๘. การเผยแพร�สื่อต�าง ๆ ต+องเลือกพ้ืนท่ี และกลุ�มเปMาหมายท่ีหลากหลายข้ึน 
๙. สื่อต�าง ๆ ท่ีเป6นไปตามกระแส และตามแนวทางของคณะทํางานฯ ยังไม�มากพอ 
๑๐. การทํางานหรือการประสานงานาของหน�วยงาน เพ่ือนํารายละเอียดไปดําเนินการเผยแพร� 

บางครั้งอาจเกิดป0ญหาการติดขัด เนื่องจากสายงานของหน�วยงานหรือการทํางานแบบซํ้าซ+อน และคิดเองว�ายัง
ไม�ได+ดําเนินการ รวมถึงไม�ได+แจ+ง จากหน�วยงานท่ีมีการบังคับบัญชาท่ีสูงกว�า 

๑๑. การนําความรู+ไปเผยแพร� บางกลุ�มยังมีความเชื่อไปตามโฆษณา จะเปลี่ยนความคิดความชอบ
และความเข+าใจ ต+องใช+เวลาและการอบรม หรือการมีประสบการณGตรง แต�บางครั้งก็ไปเชื่อแบบผิด ๆ เพราะ Social 
media ไปได+ไวกว�า และทําให+เกิดความสนใจได+ดีกว�า แต�ถ+าเราช�วยกันกระจายข�าวท่ีทําให+สุขภาพดีข้ึนบ�อย ๆ ดี 
ๆ ก็จะทําให+ประชาชนตระหนักและต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพโดยไม�ต+องพ่ึงยา 
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๖

บทท่ี ๑ 

ท่ีมาการดําเนินงานโครงการ 
 

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลท่ีมุ�งบริหารราชการแผ�นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการ
บริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี (Good governance ) เพ่ือให+ส�วนราชการมีการบริหารราชการท่ีเป(ดเผย โปร�งใส 
โดยการเป(ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมในการรับรู+ เรียนรู+  ทําความเข+าใจร�วมแสดงทัศนะ ร�วมเสนอ
ป0ญหา หรือร�วมคิดหาแนวทางแก+ไขป0ญหาในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได+เห็นชอบประเด็นท่ีจะเป(ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามาส�วนร�วม
ดําเนินงาน คือ พัฒนาผู+บริโภคให+มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีถูกต+องและ
เหมาะสม โดยวิเคราะหGจากภารกิจหลักและยุทธศาสตรGท่ีสําคัญของ อย. ผลการดําเนินงานและข+อเสนอแนะของ
คณะทํางานภาคประชาชนประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได+แต�งต้ังคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของ อย. (รายละเอียดคําสั่งฯ แต�งต้ังคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แสดงไว+ในภาคผนวก ก และ ข) 

คณะทํางานพ ัฒนาการม ีส �วนร �วมของประชาชนในการ ดํา เน ิน งานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได+วิเคราะหGและสรรหาผู+แทนของส�วนราชการและผู+มีส�วนได+ส�วนเสียที่เกี่ยวข+อง 
เหมาะสมกับประเด็นที่กําหนดเพื่อเป6นการเป(ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามาส�วนร�วมดําเนินงาน และเสนอ อย. 
แต�งตั้งเป6นคณะทํางานภาคประชาชน โดยมีวาระดําเนินงาน ๒ ป�งบประมาณ จํานวน ๓๕ คน จาก ๓๕ 
หน�วยงาน/องคGกร ดังนี้ กลุ�มผู+ประกอบการจาก ๖ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรผู+บริโภค ๖ หน�วยงาน กลุ�มองคGกร
วิชาชีพ ๕ หน�วยงาน กลุ�มสื่อมวลชน ๖ หน�วยงาน กลุ�มภาควิชาการ ๕ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข+อง ๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางานเป6นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน (รายละเอียดคําสั่งฯ 
แต�งต้ังคณะทํางานภาคประชาชน แสดงไว+ในภาคผนวก ค และ ง) 

สําหรับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได+แสดงรายละเอียดไว+ในบทท่ี ๒ 
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๗

บทท่ี ๒ 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เกิดขึ้นหลังจากท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน มีฉันทามติ เห็นชอบดําเนินการโครงการ
ดังกล�าวร�วมกัน โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ได+ร�วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ท้ังนี้  แผนปฏิบัติโครงการฯ ตามวาระการดําเนินงาน ๒ ป� ของคณะทํางานภาคประชาชน 
ประกอบด+วย วัตถุประสงคG เปMาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผลและระบบการ
จัดเก็บข+อมูล วิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผู+รับผิดชอบ ดังนี้     
 

♣♣♣♣  วัตถุประสงค)  
  

 ๑. เพ่ือให+คณะทํางานภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาให+ผู+บริโภคมีความรู+ และมี
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

๒. เพ่ือให+คณะทํางานภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการปMองกัน และลดความเสี่ยง ในการบริโภค
ผลิตภัณฑGท่ีไม�มีคุณภาพ/ไม�ปลอดภัย 

 

♣♣♣♣  เป*าหมาย 
 

คณะทํางานภาคประชาชนและองคGกรเครือข�ายของคณะทํางานฯ มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรม
การเผยแพร�ความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพให+แก�ประชาชนท่ัวไป 
 

♣♣♣♣  ตัวช้ีวัด  
 

จํานวนคณะทํางานภาคประชาชนท่ีเข+าร�วมโครงการ ไม�น+อยกว�าร+อยละ ๘๐ และองคGกรเครือข�าย
ของคณะทํางานภาคประชาชน มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ ให+แก�
ประชาชนท่ัวไป  

 
♣♣♣♣  ระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการดําเนินการ  

 
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 
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๘

 
♣♣♣♣  วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข1อมูล 

 
ข+อมูลรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู+ เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพของ

คณะทํางานภาคประชาชน 
 

♣♣♣♣  วิธีการติดตามประเมนิผล 
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการดําเนินงานให+คณะทํางาน  ภาค
ประชาชนทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG และ/หรือ รายงานอยู�ในเว็บไซตG อย. โดยดูได+ท่ี   URL : 
http://www.fdapeople.com  
 
 

♣♣♣♣  งบประมาณ  
 

จัดสรรจากงบประมาณกองพัฒนาศักยภาพผู+บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยมอบหมายให+กองพัฒนาศักยภาพผู+บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    เป6นผู+บริหารจัดการ
รายละเอียดของงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรม 
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๙

♣♣♣♣ ผู1รับผิดชอบ  

 
 ผู1รับผิดชอบหลัก กองพัฒนาศักยภาพผู+บริโภค/คณะทํางานภาคประชาชน  
 หน�วยงานสนับสนุน สํานัก/กองและกลุ�มผลิตภัณฑG/กองส�งเสริมงานคุ+มครองผู+บริโภคฯ/ กอง

แผนงานและวิชาการ/กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ�มกฎหมายอาหารและยา  
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บทท่ี ๓ 

      ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดประเมินผลดําเนินการ โดย
การเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด เปMาหมาย วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บข+อมูล และระบบการติดตามความก+าวหน+า 
ซ่ึงคณะทํางานภาคประชาชนร�วมกันกําหนดกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  
ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีท้ังสิ้น ๕ กิจกรรม สามารถดําเนิน
กิจกรรมได+แล+วเสร็จตามท่ีกําหนดไว+ โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้   

๑. ผลิตและจัดหาสื่อความรู1เกี่ยวกับความปลอดภัยด1านอาหาร และลดป�จจัยเสี่ยงต�อการ
เกิดโรคไม�ติดต�อเร้ือรัง การใช1ยาอย�างสมเหตุผล และการรู1เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ)
สุขภาพที่ ไม�ถูกต1อง ภายใต1กิจกรรม “เผยแพร�ความรู1  สู1ภัยสุขภาพ” ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได+มีการรวบรวมสื่อ จัดเตรียมข+อมูลสนับสนุนการ

ดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป6นฐานข+อมูลประกอบการผลิตสื่อความรู+ต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑)  
ผลิตและจัดหาสื่อความรู+เก่ียวกับความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อการเกิด

โรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล และการรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง ดังนี้ 
- จัดหาและรวมสื่อความรู+ ประเภทแผ�นพับ โปสเตอรG หนังสือ ซีดีความรู+ เป6นต+น (รายละเอียดรายการสื่อ

ความรู+ แสดงไว+ในภาคผนวก จ) 

���� ระยะเวลาแล1วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได+แล+วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว+ 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การได+รับข+อมูลยืนยันความต+องการใช+งานท้ังประเภทและจํานวนสื่อภายในเวลาท่ีกําหนด 

ทําให+สามารถดําเนินงานได+ตามแผน 

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
- 
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���� ข1อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
- ควรเน+นการขยายเครือข�ายภาคประชาชนและหน�วยงานต�าง ๆ ในท+องถ่ินไป  ท่ัวทุก

ภูมิภาคของประเทศ โดยจัดส�งสื่อและคู�มือเผยแพร�สื่อในการประชาสัมพันธGและเผยแพร�ความรู+อย�างต�อเนื่อง 
ผ�านเครือข�ายวิทยุชุมชน สมาชิกของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGฯ และประชาสัมพันธGจังหวัดของกรม
ประชาสัมพันธG 

- ควรเผยแพร�ความรู+ผ�านทาง Social network ให+มากข้ึน เนื่องจากประชาชนเข+าถึง 
internet ได+ง�ายข้ึน มีค�าใช+จ�ายน+อย และมีผู+ให+ความสนใจมาก  

๒. การประชาสัมพันธ)โครงการฯ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควร   มีการ

ประชาสัมพันธGการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให+แก�สมาชิกเครือข�ายและประชาชนท่ัวไป
รับทราบ 

  ���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๑)   

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางเว็บไซตG อย. 

- ผลิตข�าวประชาสัมพันธG กองพัฒนาศักยภาพผู+บริโภค ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ข�าวแจก ๖๔ / 
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่อง อย.ติวเข+มเครือข�ายภาคประชาชน ให+รู+จักบริโภคอย�างปลอดภัยและรู+ทันสื่อ
โฆษณาโอ+อวดเกินจริง (รายละเอียดข�าว แสดงไว+ในภาคผนวก ฉ) 

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ�านทาง social media ได+แก� 
facebook  

���� ระยะเวลาแล1วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได+แล+วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว+ 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประชาสัมพันธGหากสามารถดําเนินการเผยแพร�ในสื่อท่ีสร+างการรับรู+ได+สูง เช�น สื่อ

โทรทัศนG จะช�วยให+การดําเนินงานโครงการฯ เป6นท่ีรับรู+ในวงกว+างมากข้ึน  

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน 
สื่อท่ีคณะทํางานภาคประชาชนและ อย. สามารถเผยแพร�ได+นั้นมีจํากัด   

���� ข1อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธGผ�านสื่อมวลชนให+มากข้ึน 
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๓. การศึกษาดูงานคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
การศึกษาดูงาน เพ่ือให+คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน ทราบแนวทางการบริหารจัดการการส�งเสริมให+ชุมชนเข+ามามีส�วนร�วมใน
การดําเนินงานคุ+มครองผู+บริโภค เพ่ือให+สมาชิกชุมชนสามารถร�วมกันดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
อย�างยั่งยืน มีความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับงานคุ+มครองผู+บริโภค รวมท้ังป0จจัยท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ เพ่ือนําความรู+ท่ี
ได+รับไปใช+ประโยชนGในการรณรงคGเผยแพร�ความรู+ให+ผู+บริโภครู+จักเลือกซ้ือ และเลือกบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ี
ปลอดภัย และสมประโยชนG  

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑)    
- วันท่ี ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได+จัด

ศึกษาดูงาน ณ สวนส+มทรายทองเชียงใหม� ตําบลแม�สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม� 
- ผลการดําเนินงาน ผู+เข+าร�วมศึกษาดูงาน ประกอบด+วย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รองเลขาธิการฯ (นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศG) คณะทํางานภาคประชาชน และเจ+าหน+าท่ีกองพัฒนาศักยภาพผู+บริโภค 
จํานวน ๔๐ คน แยกเป6น คณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๒๓ คน จาก สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย สมาคมผู+ผลิตเครื่องสําอางไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป0จจุบัน สมาคม
ตลาดสดไทย สมาคมผู+ค+าปลีกไทย สมาคมคุ+มครองผู+บริโภคไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมพิทักษG
ประโยชนGผู+บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๔ เครือข�าย
คุ+มครองผู+บริโภคสํานักงานสาธารณสุข สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) สหพันธGวิทยุ
ชุมชนแห�งชาติ สมาคมหนังสือพิมพGแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG สมาคมผู+ดูแลเว็บไทย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ภาควิชาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG  สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีแห�งชาติ  
กรมส�งเสริมการเกษตร และบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๑๗ คน 

- ผลการประเมินจากผู+เข+าร�วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๗ ราย คิดเป6นร+อยละ 
๔๒.๕๐ ประกอบด+วย 

ความคิดเห็นต�อการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 

ผู+ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยร+อยละ ๑๐๐  เห็นว�า การ
บริการ/การประสานงานของเจ+าหน+าท่ี ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดเยี่ยมชม ดูงาน และอาหาร/อาหารว�าง
และเครื่องด่ืม อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก ร+อยละ ๘๘.๒ เห็นว�า รูปแบบการจัดงาน อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก ร+อยละ ๘๒.๓ 
เห็นว�า ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน และการนําไปประยุกตGใช+ในการปฏิบัติงาน อยู�ในเกณฑGดีถึงดีมาก  

ข+อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในการจัดกิจกรรมครั้งต�อไป 
o กิจกรรมการศึกษาดูงานท่ีไปต�างจังหวัด เวลาน+อยไป ควรต+องเพ่ิมวันมากข้ึน ดูจาก

กิจกรรมท่ีต+องไป เพ่ือให+ได+ความรู+ ความเข+าใจ และนําไปต�อยอดให+ได+มากท่ีสุด 
o ควรมีกิจกรรมกลุ�มสัมพันธG เพ่ือให+มีความรู+จักกันมากยิ่งข้ึน 
o ควรจัดสัญจร ร�วมงานท่ีจัดเป6นกิจกรรมรณรงคG หรือ งานมหกรรม เช�น การประกวด 

อสม. อย.น+อย อ่ืน ๆ  
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o จัดดูงานการผลิตท่ีส�งเสริม เช�น ผลิตภัณฑGเครื่องสําอาง หรือ ในงาน อย. Quality 
Award 

o มีประโยชนGด+านองคGความรู+ สามารถนําไปถ�ายทอดต�อผู+บริโภคได+อย�างถูกต+อง  

 ���� ระยะเวลาแล1วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได+แล+วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว+ 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
ความร�วมมืออย�างดีของเจ+าหน+าท่ีและบุคลากรของสถานท่ีท่ีกําหนดให+ศึกษาดูงาน ทําให+การ

เตรียมงาน และการจัดการมีประสิทธิภาพ 

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน    
 - เนื่องจากคณะทํางานภาคประชาชนและเครือข�ายฯ มีภาระหน+าท่ีหลัก จึงทําให+ไม�สามารถ

เข+าร�วมการศึกษาดูงานได+ครบจํานวน เพราะเป6นการจัดกิจกรรมในวันทําการ หากเข+าร�วมกิจกรรมจะต+องขาดงาน
หลายวัน อาจเกิดผลกระทบได+ 

���� ข1อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน เป6นสิ่งท่ีนํามาถ�ายทอดได+ในวงกว+าง แต�ควรจัดให+มีอย�างน+อย ป�ละ ๒ ครั้ง 

และควรขยายออกไปในชนบท เนื่องจากยิ่งไกลยิ่งเห็นความแตกต�าง เพราะความเป6นอยู�ในชนบทไม�เหมือนกับคนในเมือง 
- ควรมีการขยายกิจกรรมหรือเชิญชวนองคGกรภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจด+านสุขภาพเข+า

มามีส�วนร�วมจัดกิจกรรม เพ่ือขยายเครือข�ายและนําความรู+ไปสู�ประชาชนให+มากข้ึน 

๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เสริมสร1างความรู1 ชูป�ญญา พัฒนาสุขภาพ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
การจัดอบรมเพ่ือให+คณะทํางานภาคประชาชน เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน วิทยุชุมชน 

และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มีความรู+ ความเข+าใจ เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ี
ปลอดภัย ลดป0จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (NCDs) และร�วมรณรงคGเผยแพร�ความรู+ให+ผู+บริโภคมี
ความรู+ ความเข+าใจ รู+จักเลือกบริโภคอาหารอย�างเหมาะสม ปลอดภัย เพ่ือลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 
(NCDs) รวมถึงรณรงคGให+มีการใช+ยาอย�างสมเหตุผล และรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ+างเกินจริง 
เพ่ือประโยชนGในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG นําไปสู�การมีสุขภาพ
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยรูปแบบการอบรมเป6นการบรรยาย ๕ หัวข+อ และฝ|กปฏิบัติ ได+แก�  

- การบรรยาย เรื่อง บริโภคอย�างไร ห�างไกลโรคร+าย  
- การบรรยาย เรื่อง ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm 
- การบรรยาย เรื่อง ตรวจสอบเลข อย. อย�างไร...ไม�ให+ถูกหลอก 
- การบรรยาย เรื่อง สื่อเป6นโรงเรียนของสังคม 
- การบรรยาย เรื่อง การใช+ยาอย�างปลอดภัย สมเหตุผล 
- ฝ|กปฏิบัติ เข+าฐานเรียนรู+โภชนาการ และฝ|กปฏิบัติออกกําลังกาย...เสริมสมรรถภาพ

ร�างกายง�าย ๆ ได+ทุกท่ีทุกเวลา รวมท้ังมีกิจกรรมเสริม คือ นิทรรศการ เรื่อง รู+จักกิน รู+จักใช+ผลิตภัณฑGสุขภาพ 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑)    
- วันท่ี ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ

คณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันจัดการอบรม เรื่อง เสริมสร+างความรู+ ชูป0ญญา พัฒนาสุขภาพ ณ โรงแรมริชมอนดG 
จังหวัดนนทบุรี 

- ผลการดําเนินงาน มีผู+เข+าร�วมอบรม ประกอบด+วย คณะทํางานภาคประชาชน ซ่ึง
ประกอบด+วย ผู+ประกอบการ องคGกรภาคประชาชน องคGกรวิชาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชาการ/การศึกษา และ
หน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข+อง เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน วิทยุชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร และบุคลากรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๑๔๔ คน แยกเป6น คณะทํางาน
ภาคประชาชน จํานวน ๒๓ คน เครือข�ายคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๓๓ คน จาก ๒๕ หน�วยงาน/
องคGกร สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธG สมาคมผู+ผลิต
เครื่องสําอางไทย เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป0จจุบัน สมาคมตลาดสด
ไทย สมาคมคุ+มครองผู+บริโภคไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข สมาคม
พิทักษGประโยชนGผู+บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๔ 
สมาคมวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีทางอาหารแห�งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม เครือข�ายคุ+มครองผู+บริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภG สมาคมหนังสือพิมพGแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG คณะนิเทศศาสตรG มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานคณะกรรมการคุ+มครองผู+บริโภค สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีแห�งชาติ และกรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณG วิทยุชุมชน 
จํานวน ๑๔ คน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จํานวน ๕๘ คน และ บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จํานวน ๑๖ คน 

- ผลการประเมินจากผู+เข+าร�วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๘๗ ราย คิดเป6นร+อย
ละ ๕๒.๗๗ ประกอบด+วย 

๑. ก�อนการอบรมผู+ตอบแบบสอบถามส�วนมากมีความรู+ในหัวข+อนี้ระดับปานกลาง 
๒. หลังการอบรมผู+ตอบแบบสอบถามส�วนมากมีความรู+ในหัวข+อนี้ระดับมาก 
๓. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรบรรยาย เรื่อง บริโภคอย�างไร ห�างไกลโรคร+าย โดยวิทยากร 

นายพศิษฐG คณาศิริชัยนนทG และคณะ ผู+ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมาก ในประเด็นความรอบรู+
ของหัวข+อท่ีบรรยาย ความสามารถในการถ�ายทอดความรู+แก�ผู+อบรม และการใช+สื่อในการถ�ายทอดความรู+ และ
แสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา  

๔. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรบรรยาย เรื่อง ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm โดยวิทยากร            
นายเตชิต เลิศอเนกวัฒนา และคณะ ผู+ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมาก ในประเด็นความรอบรู+
ของหัวข+อท่ีบรรยาย ความสามารถในการถ�ายทอดความรู+แก�ผู+อบรม และการใช+สื่อในการถ�ายทอดความรู+  

๕. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรบรรยาย เรื่อง สื่อเป6นโรงเรียนของสังคม โดยวิทยากร นาย
จิรชัย มูลทองโร�ย ผู+ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความรอบรู+ของหัวข+อท่ี
บรรยาย และความสามารถในการถ�ายทอดความรู+แก�ผู+อบรม และแสดงความคิดเห็นระดับมาก ในประเด็น การ
ใช+สื่อในการถ�ายทอดความรู+  

๖. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช+ยาอย�างปลอดภัย สมเหตุผล โดย
วิทยากร ภก.รศ.ปรีชา มนทกานติกุล ผู+ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความ
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รอบรู+ของหัวข+อท่ีบรรยาย และความสามารถในการถ�ายทอดความรู+แก�ผู+อบรม และแสดงความคิดเห็นระดับมาก 
ในประเด็น การใช+สื่อในการถ�ายทอดความรู+ 

๗. ความคิดเห็นต�อการจัดอบรม ผู+ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต�อการจัดอบรมใน
ระดับมากท่ีสุด เช�นเดียวกับ ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดและอุปกรณG และแสดงความคิดเห็นในระดับมาก 
ต�อประโยชนGท่ีได+รับจากกิจกรรมกลุ�ม ประโยชนGท่ีได+รับจากกิจกรรมอ่ืน ๆ เช�น นิทรรศการ เนื้อหาการอบรม
สามารถนําไปประยุกตGใช+ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของอุปกรณGและโสตทัศนูปกรณG และอาหาร/อาหาร
ว�างและเครื่องด่ืม 

 ���� ระยะเวลาแล1วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได+แล+วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว+ 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานภาค

ประชาชนอย�างใกล+ชิด ทําให+การดําเนินการจัดประชุมมีประสิทธิภาพ ช�วยผลักดันให+สามารถดําเนินงานสําเร็จ  

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน    
  เนื่องจากผู+รับการอบรมมีความรู+ ประสบการณG และช�วงอายุท่ีต�างกัน ทําให+การตอบสนอง

ต�อข+อมูลท่ีได+จากการอบรม และการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย 

���� ข1อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 
- ควรมีการจัดอบรมให+ความรู+ อย�างต�อเนื่องทุกป� เป6นการพัฒนาองคGความรู+ Update 

ความรู+เพ่ิมเติม เพ่ือเป6นประโยชนG เท�าทันต�อยุคสมัย และนําไปเผยแพร�กระจายสู�สังคม 
และชุมชน ได+อย�างถูกต+อง 

- ควรมีการจัดอบรมตามชุมชน โดยเฉพาะ เรื่อง การใช+ยา 
- ควรมีการขยายผลการอบรม และติดตามความก+าวหน+าของการขยายผลด+วย 
- ควรมีการหมุนเวียนสถานท่ีจัดอบรมเพ่ือการเดินทางท่ีสะดวกกับผู+เข+าร�วมบางพ้ืนท่ี 
- กิจกรรมกลุ�ม (การละลายพฤติกรรม) เป6นกิจกรรมท่ีดี สนุกสนาน น�าประทับใจ ทําให+ผู+

เข+าอบรมมีอารมณGร�วมในการทํากิจกรรม ดีกว�าการนั่งฟ0งบรรยายเพียงอย�างเดียว 
- จอภาพนําเสนอ (จอมอนิเตอรG) ห+องประชุม อยู�สูงเกินไป  
- อาหารว�างและเครื่องด่ืม ควรเลือกประเภทเมนูเพ่ือสุขภาพ 
- สื่อ ตัวหนังสือในสไลดGค�อนข+างเล็ก และการใช+สี ทําให+ค�อนข+างมองยาก ไม�ชัดเจน 
อ่ืนๆ 
- ควรมีการประชาสัมพันธGและจัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธG เพ่ือให+เข+าถึงกลุ�ม

ประชาชน เช�น การจัดสรรงบประมาณให+วิทยุชุมชนในการประชาสัมพันธG เพราะวิทยุ
ชุมชนเป6นสื่อท่ีเข+าถึงกลุ�มผู+บริโภคได+มากท่ีสุด 

- ควรมีบัตรสมาชิก อย. 
- หามาตรการควบคุมและบทลงโทษสื่อท่ีทําผิดกฎหมายอย�างจริงจัง 
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๑๖

- ควรมีการจัดทําบล็อก (Blog) ในเว็บไซตG ของกองพัฒนาศักยภาพผู+บริโภค ในส�วนของ
คณะทํางานภาคประชาชน เพ่ือรวมข+อมูลท่ีสามารถนําไปเผยแพร�ต�อได+ 

๕. การรวบรวมจัดเก็บข1อมูลผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร�ความรู1เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด1านอาหาร และป�จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเร้ือรัง การใช1ยาอย�างสม
เหตุผล และการรู1เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพที่ไม�ถูกต1อง ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า  ไ ด+ มี ก า ร ร ว บ ร ว ม จั ด เ ก็ บ ข+ อ มู ล 

การดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป6นฐานข+อมูลประกอบการดําเนินงานต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑)  
ข+อมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู+เก่ียวกับความปลอดภัยด+านอาหาร และ

ป0จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล และการรู+เท�าทันสื่อ ตามแผนงานกิจกรรม 
“เผยแพร�ความรู+ สู+ภัยสุขภาพ” รายละเอียดดังตาราง 

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
๑ สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย  ๑. เผยแพร�ในการอบรมนิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย

นเรศวร เรื่อง รู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพ 

๒. เผยแพร�ในงานสัมมนา สื่อมวลชนขอนแก�น ณ 
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก�น ให+แก� สื่อมวลชน 
จํานวน ๑๐๐ คน เรื่อง รู+เท�าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพ  

๓. เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน      
๒ ครั้ง ให+แก�ผู+บริโภค จํานวน ๔ ครั้ง เรื่อง รู+เท�า
ทันสื่อโฆษณา 

๔. เผยแพร�ให+แก� นักเรียน/ครู จํานวน ๖๐ คน       
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง รู+เท�าทันสื่อโฆษณา  

๒ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ๑. เผยแพร�ในการประชุมเรื่อง กลุ�มอุตสาหกรรม
อาหาร ณ ศูนยGการประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ 
กลุ�มเปMาหมายสมาชิก จํานวน ๕๐ คน เรื่อง 
ความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อ
โรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล และ
การรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�
ถูกต+อง  
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๑๗

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
๒. เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน      

๕ ครั้ง ให+แก�สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จํานวน 
๓๐๐ คน เรื่อง ความปลอดภัยด+านอาหาร และ
ลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยา
อย�างสมเหตุผล และการรู+เท�าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง 

๓ กรมประชาสัมพันธG   ๑. เผยแพร�ในการประชุมผู+บริหารกรม
ประชาสัมพันธG จํานวน ๕๐ คน เรื่อง ความ
ปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�
ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล การรู+เท�า
ทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง และ
ความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๒. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน โดยใช+สื่อโทรทัศนG    
และวิทยุกระจายเสียง เรื่อง ความปลอดภัยด+าน
อาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง, 
การใช+ยาอย�างสมเหตุผล การรู+เท�าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง ความรู+เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ และเรื่องอ่ืน ๆ ของ อย. 

๓. เผยแพร�ความรู+เรื่อง ความปลอดภัยด+านอาหาร 
และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+
ยาอย�างสมเหตุผล การรู+เท�าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง และความรู+
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ และเรื่องอ่ืน ๆ ของ
การดําเนินงาน อย. ท่ีเป6นประเด็นในสังคม    
ทางสื่อโทรทัศนG (NBT) และวิทยุกระจายเสียง
แห�งประเทศไทย ท้ังส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 
รวมท้ังสื่อออนไลนG เฟสบุ�ค กลุ�มไลนG สื่อของกรม
ประชาสัมพันธGโดยสื่อมวลชนอ่ืน ๆ นําไปขยาย
ผลร�วมด+วย  

๔. มีการขยายผลกิจกรรมในเรื่อง ความปลอดภัย
ด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อ
เรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล การรู+เท�าทันสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง และความรู+
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ ในรายการ (NBT) มี
คําตอบ และเคลียรGคัตชัดเจน ทางสถานีโทรทัศนG
แห�งประเทศไทย (NBT)  
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๑๘

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
๔ คณะสาธารณสุขศาสตรG ม.มหิดล ๑. ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี 

๓/๒๕๖๑ เรื่อง อาหารสมดุลตามธงโภชนาการ 
และ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เรื่อง ไขมันทรานสG ให+แก� 
คณะทํางานภาคประชาชน เรื่อง ความปลอดภัย
ด+านอาหาร 

๕ สมาคมผู+ผลิตเครื่องสําอางไทย  ๑. เผยแพร�ในการประชุมสามัญประจําป� ณ โรงแรม
สุโกศล ให+แก�ผู+ประกอบการ จํานวน ๑๒๐ คน 
เรื่อง ความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัย
เสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื่อรัง NCDs  

๖ เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนท่ี ๘ ๑. เผยแพร�ในการประชุม ณ ๖๒ ซอยอินทามระ ๑๕ 
ให+แก�ผู+สูงวัย จํานวน ๘ คน เรื่อง การใช+ยาอย�าง
สมเหตุผล 

๒. เผยแพร�ในงานสัมมนา เรื่อง การออกกําลังกาย   
ณ สวน ๖๒ ซอยอินทามระ ๑๕ ให+แก�ผู+สูงวัย 
จํานวน ๒๒ คน เรื่อง แก+ปวดเม่ือย 

๓. เผยแพร�ให+แก� นักเรียน/ครู จํานวน ๑๐๐ คน   ณ 
โรงเรียนวัดเทพสุรินทรG  

๔. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน ในงานกรุงเทพมหานคร ใน
สนามกีฬาไทย–ญ่ีปุ�น เรื่อง ลดหวาน มัน เค็ม 

๗* สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ป0จจุบัน 

- 

๘ สมาคมตลาดสดไทย ๑. เผยแพร�ความรู+ ให+แก� ๑๗ ตลาด ณ ตลาดไท  
เรื่อง การใช+ยาอย�างสมเหตุสมผล 

๒. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน ณ อบต. บางหลวง      
อ.เมือง จ.ปทุมธานี คู�มือความรู+ทางเลือกสุขภาพ 

๓. เผยแพร�ให+แก�ตลาดสมาชิก โดยการแจก แผ�นพับ 
และโปสเตอรG 

๙* สมาคมผู+ค+าปลีกไทย -  
๑๐ สมาคมคุ+มครองผู+บริโภคไทย ๑. เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๕ ครั้ง 

ให+แก�กรรมการสมาคมฯ จํานวน ๕ คน/ครั้ง เรื่อง 
เสริมสร+างความรู+ และการออกกําลังกาย 

๒. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน ในศาลจังหวัดมีนบุรี และ
ศาลแรงงานกลาง เรื่อง การใช+ยาอย�างปลอดภัย  

๓. เผยแพร�ให+แก�หน�วยงาน ณ ศาลจังหวัด มีนบุรี   
และแรงงานกลาง เรื่อง การใช+ยาอย�างปลอดภัย 
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๑๙

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
๑๑ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ๑. เผยแพร�ความรู+ในการประชุมผู+บริหารและ

หน�วยงานในเครือสมาคมฯ ณ ห+องประชุม         
ซี แอนดG ซี เขาใหญ� รีสอรGท อ.ปากช�อง           
จ.นครราชสีมา มีผู+เข+าร�วมประชุม จํานวน ๕๔ คน 
ประกอบด+วย ผู+บริหารระดับสูง ท่ีปรึกษา 
ผู+อํานวยการฝ�าย หัวหน+ากอง ผู+อํานวยการศูนยG 
หัวหน+าศูนยG รวม ๑๒ จังหวัด ๑๘ ศูนยG/สมาคมฯ
สาขา โดยได+สรุปให+ความรู+ และเผยแพร�สื่อความรู+
เรื่อง ความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัย
เสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง และการใช+ยาอย�างสม
เหตุผล  

๒. สรุปบรรยายให+ความรู+และติดปMายโปสเตอรG ใน ๖ 
ชุมชนหลัก คือ ชุมชนยิ่งศิริ พหลโยธิน ๕๗ ชุมชน
ไปรษณียGนิเวศนG ชุมชนเอ่ียมพานิช ชุมชนร�วม
พัฒนา ๓๓ ชุมชนรามอินทรา ๖๗ และชุมชน
อนันตGสุขสันตG ๑๘,๑๙,๒๐  

๓. ชุมชน (ตามข+อ ๒) เป6นชุมชนต+นแบบของสมาคมฯ 
ในการดําเนินโครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู+สูงอายุในเขตเมือง มีการจัดกิจกรรมให+ความรู+ 
สร+างความเข+าใจแก�ผู+สูงอายุและครอบครัว เรื่อง 
โรค NCDs 

๔. การรณรงคGความปลอดภัยด+านอาหาร และลด
ป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง โดยจัดทํา
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือปMองกัน
โรคไม�ติดต�อเรื้อรัง โดยกลุ�มเปMาหมาย ได+แก�
เจ+าหน+าท่ีสมาคมฯ และบริษัทในเครือในสํานักงาน
กรุงเทพมหานคร เป6นโครงการนําร�องด+วยการให+
ความรู+ ปรับพฤติกรรม ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีมวลกายของเจ+าหน+าท่ีเพ่ือเป6นต+นแบบใน
การขยายผล  

๕. การเผยแพร�ความรู+ให+แก�นักเรียน  โดยวิทยากร
เผยแพร�ความรู+เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพ่ือปMองกันโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ในโครงการ
หลักสูตรค�าย STEM Education ป� ๒๕๖๑  
จํานวน ๕๐ โรงเรียน  
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๒๐

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
๖. การติด Board เพ่ือเผยแพร�เอกสาร แผ�นโปสเตอรG 

เรื่อง ยาปฏิชีวนะไม�ใช�ยาแก+อักเสบ ฯ โรคไม�ติดต�อ
เรื้อรังฯ ในห+องประชุม มุมเอกสารคลินิกชุมชน 
เพ่ือเผยแพร�ความรู+เหล�านี้แก�เจ+าหน+าท่ี และผู+มา
ติดต�อขอรับบริการของคลินิกชุม โดยเฉลี่ยเดือน
ละประมาณ ๑,๕๐๐ คน 

๗. การเผยแพร�แผ�นผับ ความรู+เรื่อง อย. ห�วงใย
พระสงฆGบริโภคปลอดภัยห�างไกลโรค NCDs  ณ 
วัดป�าเลไลยGวรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และวัด
บางนาโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได+นํา
แผ�นพับนี้ไปด+วยโดยนําไปฝากเป6นเอกสารเผยแพร� 
จํานวน ๓๐ ชุด (แห�งละ ๑๕ ชุด) เพ่ือพระสงฆG
และประชาชนท่ีสนใจได+นําไปอ�านเป6นความรู+ และ
นําไปสู�การปฏิบัติ 

๘. การประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีมีเอกสาร
เผยแพร�ความรู+จากหน�วยงานต�าง ๆ มาใช+
ประกอบเผยแพร� เช�น สสส., สปสช., อย., เอกสาร
ท่ีเผยแพร�ได+แก�  

- ไขมันกินได+เลือกให+กินพอดี 
- ยืดเหยียดสุดฤทธิ์พิชิตออฟฟ(ศซินโดรม 
- ยางยืดชีวิตพิชิตโรค 
- Active Aging 
- ไร+พุง ไร+โรค 
- กินอย�างฉลาด กินตามโภชนบัญญัติ ๙ ประการ 
- คนไทยรุ�นใหม�ไม�ใช+ยาปฏิชีวนะ 

๑๒ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข ๑. เผยแพร�ในการประชุมเรื่อง การใช+ยาสเตียรอยดG 
ณ หมู�บ+านตากแดด หมู� ๓ ให+แก�ชาวบ+านผู+สูงอายุ 
จํานวน ๓๐ คน เรื่อง การรู+เท�าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง 

๒. เผยแพร�ในงานสัมมนา เรื่อง ความเป6นมาของ    
อสม. ณ วัดสายดิยามราม ให+แก� กองทุนหมู�บ+าน 
จํานวน ๑๐ คน เรื่อง ความปลอดภัยด+านอาหาร 
และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้องรัง และการ
ใช+ยาอย�างสมเหตุผล 

๓. เผยแพร�ให+กับเครือข�าย อสม. จํานวน ๕๐ คน   
ณ โรงพยาบาลชุมชน ตําบลบางเตย หมู� ๙ เรื่อง 
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๒๑

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรค 

๔. เผยแพร�ให+แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๑๕๐ คน       
ณ โรงเรียนชุมชนวัดจันกระพ+อ หมู� ๓ เรื่อง การ
ปMองกันโรคไข+เลือดออก 

๕. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน คณะกรรมการชุมชน ๘ 
หมู� ณ เขตเทศบาลตําบลบางเตย เรื่อง การใช+
น้ํามันทอดซํ้า  

๖. เผยแพร�ให+แก�กํานัน/ผู+ใหญ�บ+าน ณ ท่ีว�าการ
อําเภอสามโคก เรื่อง เสริมสร+างความรู+ ชูป0ญญา
พัฒนาสุขภาพ  

๗. เผยแพร�ให+แก�วิทยุชุมชน ณ สมาคมวิทยุประจํา
จังหวัด จํานวน ๑ หน�วยงาน เรื่อง ความรู+ความ
เข+าใจระหว�างสื่อกับประชาชน  

๑๓ สมาคมพิทักษGประโยชนGผู+บริโภค ๑. เผยแพร�แก�ประชาชน โดยให+ความรู+ผ�านรายการ
วิทยุชุมชนชาวนนทบุรี FM.96.25 ต.บางศรีเมือง 
อ.เมือง จ.นนทบุรี เรื่อง การใช+ยาอย�าง
สมเหตุสมผล และการรู+เท�าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง 

๒. อ่ืน ๆ โดยเผยแพร�ความรู+เรื่อง ความปลอดภัยด+าน
อาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 
ผ�านรายการวิทยุชุมชนประชาชนคนเมืองนนทG 
FM.94.25 9 บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 

๑๔ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ๑. ขยายลงสู�ชุมชนหลังจากการเข+ารับการอบรม โดย
การประชาสัมพันธGให+ความรู+ โดยใช+เสียงตามสาย   
วิทยุชุมชน และประชุมประจําเดือนของ 
อาสาสมัคร ๕๐ เขต ๖๘ ศูนยG ท่ีเภสัชกร และ 
อสส. มาอบรม ให+ความรู+ท่ีถูกต+อง เรื่อง ก�อนกิน
ควรอ�านฉลากก�อน การใช+ยาอย�างสมเหตุสมผล 
อาหารปนเป��อน และอาหารปลอดภัย 

๑๕ ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๔ ๑. เผยแพร�ในการประชุม ประจําเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑ ณ ท่ีประชุม ผู+ใหญ�บ+าน/กํานัน/ผู+แทน
เทศบาล/อบต. กลุ�มเปMาหมายผู+นําท+องถ่ิน จํานวน 
๓๐๐ คน เรื่อง ความปลอดภัยด+านอาหาร และลด
ป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 

๒. เผยแพร�ในงานสัมมนา ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 
ชุมชมสหกรณG ณ เมืองทองธานี กลุ�มเปMาหมาย
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๒๒

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
ผู+แทนสหกรณGออมทรัพยG จํานวน ๒๐๐ คน เรื่อง 
ความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อ
โรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 

๓. เผยแพร�จดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๒ ครั้ง 
ให+แก�ชมรม อสม. จ.นนทบุรี จํานวน ๖๐๐ คน/
ครั้ง เรื่อง ความปลอดภัยด+านอาหาร และลด
ป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การรู+เท�าทันสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ  

๔. เผยแพร�ให+แก�เครือข�าย อสม. จํานวน ๒๕๐ คน  
ณ หอประชุม อ.บางไทร ประชุม อสม. ควบคุม
โรคไข+เลือดออก เรื่อง ความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ 

๕. เผยแพร�ให+แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๔๐๐ คน      
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ อ.บางไทร เรื่อง 
ความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อ
โรคไม�ติดต�อเรื้อรัง  

๖. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน ณ วัดหลังบาง       
หน�วยจังหวัดเคลื่อนท่ี เรื่อง ความปลอดภัยด+าน
อาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง, 
เรื่องการรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�
ถูกต+อง เรื่องความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ  

๗. เผยแพร�ให+แก�หน�วยงาน ในการประชุมชมรม
สาธารณสุขภาคกลาง ณ โรงแรมลายทอง จ.
อุบลราชธานี ความรู+เรื่อง ผลิตภัณฑGสุขภาพ  

๑๖* สมาคมวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีทาง
อาหารแห�งประเทศไทย 

- 

๑๗ สภาเภสัชกรรม ๑. ในการประชุม/สัมมนา สัปดาหGเภสัชกรรม ๒๕๖๑ 
“การใช+ยาอย�างสมเหตุผล” ให+แก� ประชาชนท่ัว
ประเทศ  

- รูปแบบ 
• นิทรรศการ/สื่อสิ่งพิมพG 
• อบรมความรู+ 

- สถานท่ี 
• รพ./สถานบริการสาธารณสุข/ร+านยาใน

กรุงเทพฯ 
• รพ./สถานบริการสาธารณสุข/ร+านยาใน
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๒๓

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
ภูมิภาค 

๑๘ เครือข�ายคุ+มครองผู+บริโภคสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

๑. เผยแพร�ในการประชุมร+านยาภาคใต+ ณ โรงแรม
ธรรมรินทรG ธนา จ.ตรัง กลุ�มเปMาหมายเภสัชกร
ร+านขายยา จํานวน ๘๐ คน เรื่อง การใช+ยาอย�าง
สมเหตุผล 

๒. เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน      
๒ ครั้ง ให+แก� คบส. ภาคใต+ จํานวน ๑๓๗ คน/
ครั้ง เรื่อง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล 

๑๙* สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภG - 
๒๐ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน ในร+านยาในชุมชน 

(สมาชิกสมาคม) เรื่อง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล 
๒. เผยแพร�ผ�าน Application line  ของสมาคมเภสัช

กรรมชุมชน สู�ประชาชน @phamacirt-th โดยให+
ร+านยาแนะนํา ให+ประชาชนรับบริการท่ีร+านเข+าถึง
สื่อสุขภาพ 

๒๑ สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ    ๑. เผยแพร�ในการประชุมประจําป�สมาชิกสหพันธGวิทยุ
ชุมชนแห�งชาติ ณ สถานีวิทยุชุมชนบ�อนอก อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธG กลุ�มเปMาหมายผู+จัดรายการวิทยุ
ชุมชน จํานวน ๑๘๐ คน การประชาสัมพันธGเรื่อง 
ลดหวาน มัน เค็ม เพ่ือลดการนําไปสู�การเกิดโรคไม�
ติดต�อเรื้อรัง NCDs และการรู+เท�าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๒. เผยแพร�ในงานสัมมนา การพัฒนาศักยภาพผู+จัด
รายการวิทยุชุมชน ณ บ+านสวนจันทรG รีสอรGท        
จ.กาญจนบุรี กลุ�มเปMาหมาย ผู+จัดรายการวิทยุชุมชน 
จํานวน ๒๐๐ คน เรื่อง การรู+เท�าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง 

๓. เผยแพร�ให+ความรู+ เรื่อง ความปลอดภัยด+านอาหาร 
และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยา
อย�างสมเหตุผล การรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง ดังนี้ 
- เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน 

๒๐๐ ครั้ง ให+แก�ประชาชนท่ัวไป  
- เผยแพร�ผ�านช�องทาง Facebook/line  
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๒๔

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
- เผยแพร�ให+แก�วิทยุชุมชน สมาชิกสหพันธGวิทยุ

ชุมชนแห�งชาติ ๑๕๐ สถานี  

๒๒ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภG 

๑. เผยแพร�ในการประชุมสรุปผลงาน ประจําป� ๒๕๖๐ 
ณ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภG กลุ�มเปMาหมายคณะกรรมการ, 
อนุกรรมการสมาคม จํานวน ๓๐ คน โดยเผยแพร�
สื่อ คู�มือฉันดีมีสุข 

๒. เผยแพร�ในงานสัมมนา โดยการเผยแพร�สื่อ คู�มือฉัน
ดีมีสุข ณ สมาคมวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภG กลุ�มเปMาหมายสมาชิกผู+เข+า
อบรมรุ�นท่ี ๗๕ จํานวน ๕๐ คน  

๓. เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๕ ครั้ง 
กลุ�มเปMาหมาย สมาชิกท่ัวประเทศ จํานวน ๑,๐๐๐ 
คน/ครั้ง เผยแพร�สื่อ คู�มือฉันดีมีสุข และความรู+
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๔. เผยแพร�ให+แก�เครือข�าย อสม. จํานวน ๑ คน         
ณ โรงเรียนหนองดําวิทยา อ.หนองพอก จ.ร+อยเอ็ด 
เผยแพร�สื่อ คู�มือฉันดีมีสุข ความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ 

๕. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน ณ สํานักสงฆGเขาภูน+อย
จันทสุนทรธรรม อ.หนองพอก จ.ร+อยเอ็ด เผยแพร�
สื่อ คู�มือฉันดีมีสุข และความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ 

๖. เผยแพร�ให+แก�หน�วยงาน ณ ผู+ใหญ�บ+านสวนสนุก    
อ.โพนทอง จ.ร+อยเอ็ด เผยแพร�สื่อ คู�มือฉันดีมีสุข 

๗. เผยแพร� การอบรมเรื่องสร+างเสริมความรู+ ชูป0ญญา
พัฒนาสุขภาพ ของคณะทํางานภาคประชาชน เรื่อง
การระงับการโฆษณาผิดกฎหมาย หรือโฆษณาเกิน
จริง การรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�
ถูกต+อง ช�องทางสื่อ เว็บไซตG ในหนังสือพิมพGสยาม
โฟกัสไทมG หนังสือ ๔ เหล�าทัพ 

๒๓ สมาคมหนังสือพิมพGแห�งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภG 

๑. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน ต.หวายเหนียว อ.ท�ามะกํา 
จ.กาญจนบุรี เรื่อง ลดหวาน มัน เค็ม 

๒. เผยแพร�ให+แก� กลุ�มประชาชน ชุมชนหมู�บ+านแสงอรุณ 
รามอินทรา ๖๘ เรื่อง ลดหวาน มัน เค็ม  
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๒๕

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
๓. เผยแพร�ให+แก� เจ+าหน+าท่ีตํารวจจราจร ณ กองบังคับ

การตํารวจจราจร เรื่อง ลดหวาน มัน เค็ม 
๒๔ สมาคมผู+ดูแลเว็บไทย ๑. เผยแพร�ในการประชุม การดําเนินงานของ

คณะทํางานภาคประชาชน ณ การประชุม
ประจําเดือน กลุ�มเปMาหมายคณะทํางานภาค
ประชาชน/ผู+ทรงคุณวุฒิ เผยแพร�เรื่อง การรู+เท�าทัน
สื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง 

๒. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน ผ�านสื่ออินเตอรGเน็ต เรื่อง 
การรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�
ถูกต+อง 

๒๕* สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห�งประเทศไทย - 
๒๖ คณะนิเทศศาสตรG ม.กรุงเทพ  ๑. เผยแพร�ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�คณะนิเทศ

ศาสตรG ม.กรุงเทพ ณ ห+องประชุม A3 – 501 
กลุ�มเปMาหมายนักศึกษา จํานวน ๘๐๐ คน เรื่อง การ
ใช+ยาอย�างสมเหตุผล 

๒. เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน       
๒๐ ครั้ง กลุ�มเปMาหมาย อาจารยG/เจ+าหน+าท่ี/จํานวน 
๖๐๐ คน/ครั้ง เรื่อง ข�าวประชาสัมพันธG จาก อย. 

๓. เผยแพร�ผ�าน Facebook BUCA อาสาอนามัย เรื่อง 
ข�าวประชาสัมพันธG จาก อย. 

๔. เผยแพร�ผ�าน Facebook ออหมี ออหมี โดยแชรG
ข+อมูลจาก BUCA อาสาอนามัย เรื่อง ข�าว
ประชาสัมพันธG จาก อย. 

๕. เผยแพร�ผ�าน Facebook คณะนิเทศศาสตรG 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยแชรGข+อมูลจาก BUCA 
อาสาอนามัย เรื่อง ข�าวประชาสัมพันธG จาก อย.  

๒๗ ภาควชิาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 

๑. เผยแพร�ในงานสัมมนาวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตรG
และเทคโนโลยี กลุ�มเปMาหมายนักศึกษา จํานวน 
๒๐๐ คน เรื่อง ยาปฏิชีวนะไม�ใช�ยาแก+อักเสบ 
เสริมสร+างพฤติกรรมการบริโภค 

๒. เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG/ไลนG จํานวน   
๓ – ๔ ครั้ง ต�อสัปดาหG กลุ�มเปMาหมายสมาชิกในกลุ�ม
จํานวน  ๒๔ กลุ�ม ๘๐๐ คน เรื่อง ยาปฏิชีวนะไม�ใช�
ยาแก+อักเสบ เสริมสร+างพฤติกรรมการบริโภค 

๓. เผยแพร�ให+แก� นักเรียน/ครู จํานวน ๑๕๐ คน        
ณ คณะวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี เรื่อง ๓ โรค



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒๖

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
รักษาได+โดยไม�ใช+ยาปฏิชีวนะ/เสริมสร+างพฤติกรรม
การบริโภค 

๔. เผยแพร�ให+แก�ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๒๐๐ คน    
ณ คณะวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี เรื่อง ๓ โรค
รักษาได+โดยไม�ใช+ยาปฏิชีวนะ/เสริมสร+างพฤติกรรม
การบริโภค 

๕. เผยแพร�ให+แก�หน�วยงาน สํานักบริหาร ๓๐ คน      
ณ คณะวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี เรื่อง ๓ โรค
รักษาได+โดยไม�ใช+ยาปฏิชีวนะ/เสริมสร+างพฤติกรรม
การบริโภค 

๖. เผยแพร�ให+แก�พระสงฆG ถวายหนังสือ อย. ห�วงใย
พระสงฆGบริโภคปลอดภัยห�างไกลโรค NCDs         
ยาปฏิชีวนะไม�ใช�ยาแก+อักเสบ เสริมสร+างพฤติกรรม
การบริโภค ๓ โรครักษาได+โดยไม�ใช+ยาปฏิชีวนะ 
ให+กับพระสงฆGวัดพุทธชินวนารามเพ่ือนําไปแจกจ�าย
ให+กับพระในวัด และญาติโยมท่ีมาทําบุญ  

๒๘* คณะนิเทศศาสตรGและนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรG 

- 

๒๙ โรงเรียนปากเกร็ด ๑. เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง ความปลอดภัยด+าน
อาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 
กลุ�มเปMาหมายครู จํานวน ๑๘๐ คน เรื่อง ความ
ปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�
ติดต�อเรื้อรัง และการใช+ยาอย�างสมเหตุผล 

๒. เผยแพร�ในงานสัมมนา เรื่อง สุขภาพ ยา อาหาร 
NCDs สิ่งแวดล+อม ณ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทนา
ราม กลุ�มเปMาหมายนักเรียนและครู จํานวน ๒๗๙ 
คน เรื่อง ความปลอดภัยด+านอาหาร และลด
ป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 

๓. เผยแพร�ให+กับนักเรียน/ครู จํานวน ๑๐๐ คน     
ณ โรงเรียนปากเกร็ด (ผ�านการสอนเพ่ือวิจัยใน
รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
นักเรียน อย.น+อย เพ่ือลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�
ติดต�อเรื้อรัง NCDs)  

๔. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน ในสถานท่ีต�าง ๆ เช�น 
วัด ตลาด ชุมชน โรงพยาบาล เผยแพร�เรื่อง 
ความปลอดภัยด+านอาการ และลดป0จจัยเสี่ยงต�อ
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๒๗

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
โรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล,   
การรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�
ถูกต+อง ความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ (โดย
เครือข�ายของ อย.น+อย) 

๕. เผยแพร�ให+แก�หน�วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง ความปลอดภัยด+านอาการ และลดป0จจัย
เสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยาอย�างสม
เหตุผล การรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ
ท่ีไม�ถูกต+อง และความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ 

๖. เผยแพร�ให+แก�เยาวชนและผู+นําชุมชน จํานวน 
๑๓๐ คน ณ โรงเรียนวัดบ�อ(นันทวิทยา) เรื่อง 
ความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อ
โรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล การ
รู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง 
และความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๓๐* สํานักงานคณะกรรมการคุ+มครองผู+บริโภค - 
๓๑ สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ๑. จัดโครงการรณรงคGส�งเสริมสุขภาพข+าราชการ

และบุคลากรของกองเภสัชกรรม สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให+บุคลากรมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม 

๓๒ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศนG และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) 

๑. เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีถูกกฎหมาย ณ สํานักงาน 
กสทช. กลุ�มเปMาหมายผู+ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศนG จํานวน ๒๐๐ คน เรื่อง การ
กํากับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๒. สํานักงาน กสทช. โดยสํานักคุ+มครองผู+บริโภค   
ในกิจการกระจายเสียง มีการจัดโครงการให+
ความรู+เก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ 
และโครงการส�งเสริมการสร+างเครือข�ายผู+บริโภค     
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนG เพ่ือให+มี
ความรู+เก่ียวกับอาหารและยาท่ีมีการโฆษณาเกิน
จริง ผิดกฎหมาย โดยกลุ�มเปMาหมาย คือ สสจ.    
อสม. สคบ.จังหวัด อบต. ครู อาจารยG นักเรียน 
นักศึกษา กลุ�มเครือข�ายผู+บริโภคในพ้ืนท่ี         
ให+สามารถคิดวิเคราะหG แยกแยะ ว�าอะไรคือการ
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๒๘

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
โฆษณาเกินจริง และใช+สื่ออย�างรู+ทัน ประชุมใน
แต�ละครั้ง จํานวน ๑๐๐ คน ท้ังในภาคเหนือ   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต+  

๓๓ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ๑. เผยแพร�ให+แก�ประชาชน ในชุมชนกระทุ�มแบน   
ชุมชนวัดปากอ�าวบางตะบูน และชุมชนเพชรเกษม 
เรื่อง การบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม  และการ
รู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสขุภาพท่ีไม�ถูกต+อง 
รวมถึงการใช+ยาอย�างสมเหตุผล 

๒. เผยแพร�ให+แก�หน�วยงาน กองปMองกันและปราบปราม
การกระทําผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร�เรื่อง 
การโฆษณาเกินจริง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล การลด 
หวาน มัน เค็ม ฯลฯ  

๓. เผยแพร�สื่อความรู+ หนังสือ/คู�มือ แผ�นผับ โปสเตอรG 
บทวิทยุตามรายการท่ีได+รับการจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

๔. อ่ืน ๆ บอกต�อญาติพ่ีน+อง เพ่ือน และคนรู+จัก เก่ียวกับ
การบรโิภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรค และการ
ควบคุมอาหารท่ีบรโิภค รวมถึงการรู+เท�าทันสื่อ การใช+
ยาอย�างสมเหตุผล และการรู+เท�าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง และผ�านช�องทาง
อิเล็กทรอนิกสG อาทิเช�น ไลนG ฯลฯ 

๓๔ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและ
เทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 

๑. เผยแพร�จดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๑๗ ครั้ง 
กลุ�มเปMาหมาย นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยG 
และประชาชนท่ัวไป จํานวนเฉลี่ย ๕,๑๐๐       
คน/ครั้ง โดยการเผยแพร�ในรูปแบบอินโฟกราฟ(ก
และข�าว อย. ท่ีเผยแพร�ทาง e-magazine สาระ
วิทยG สวทช. ป� งปม. ๒๕๖๑ ฉบับท่ี ๕๕ – ๖๕    
(ต.ค. ๖๐ – สค. ๖๑) รวม ๑๗ ชิ้น 
อินโฟกราฟ(ก 

- ทําไมโดนฝนแล+วเป6นหวัดง�าย 
- ประคบเย็นประคบร+อน อย�างไรถูกวิธี 
- รู+ไว+เรื่องยาสีฟ0น 
- โรคพิษสุนัขบ+า 
- รังแค คัน คัน 
- ผลิตภัณฑGเสริมอาหาร โคลอสตรุ+ม 
- หลีกเลี่ยงการด่ืม ชา กาแฟ น้ําอัดลม พร+อมกัน 
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๒๙

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
หรือในเวลาใกล+เคียงกัน 

- น้ําขิงผสมน้ําผึ้ง ช�วยลดน้ําหนักไม�ได+ 
- สูตรลดน้ําหนัก โซดา ผสมโยเกิรGต/นมเปรี้ยว 

จริงไหม 
- หัวไชเท�าผสมน้ําผึ้งรักษาโรคนิ่วในไตได+จริงหรือ 
- รู+ทัน ห�างไกลมะเร็งร+าย ข�าว อย. 
- ยาจุดกันยุงเถ่ือน อย. เตือนระวังอันตราย 
- เตือนภัยอย�าหลงเชื่อโฆษณาอุปกรณGลดอาการ

กรนขนาดจิ๋ว 
- ระวัง อย�าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑGเสริม

อาหารยี่ห+อคังหลิน อ+างรักษาสารพัดโรค 
- อย. ลงดาบ ยกเลิกเลขสารบบอาหาร            

๑๐ รายการ ลักลอบใส�สารไซบูทรามีน       
วัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท 

- อย. เตือนอันตราย “ยาฉีดสลายไขมัน”        
อย�าหลงเชื่อโฆษณาทางสื่อหรือจากเน็ตไอดอล 

- อย.คลุมเข+มไขมันทรานสG หวังลดความเสี่ยง
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

๓๕ กรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณG 

๑. เผยแพร�ในการประชุม กลุ�มเปMาหมาย เกษตรกร 
นักวิชาการ อาจารยG และประชาชนท่ัวไป 
จํานวน ๑๒๐ คน เรื่อง ความปลอดภัยด+าน
อาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 

๒. เผยแพร�ในงานสัมมนา และการเป6นวิทยากร
บรรยาย เช�น การฝ|กอบรม หลักสูตรพัฒนาท่ี
ปรึกษาเกษตรกรตามมาตรฐานสินค+าเกษตร 
เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงแรมเซ็นทรา
บายเซ็นทารา ศูนยGราชการและคอนเวนชั่นเซน
เตอรG แจ+งวัฒนะ การทัศนศึกษาสมาคมนักวิจัย
และเพาะเห็ดแห�งประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จ.ราชบุรี เป6นต+น 

๓. เผยแพร�ให+แก�หน�วยงานภายในกรมส�งเสริม
การเกษตร เผยแพร�โปสเตอรG เรื่อง การใช+ยา
ปฏิชีวนะอย�างสมเหตุผล 

๔. ไลนGกลุ�มต�าง ๆ เผยแพร�เรื่อง ความปลอดภัย
ด+านอาหาร และการลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�
ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล การรู+เท�า
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๓๐

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร 
การเผยแพร�สื่อความรู1เกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
ทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง และ
ความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๕. อ่ืน ๆ การให+ข+อมูลในการประชุมหน�วยงาน
ภายในกรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณG หน�วยงานภาคีท่ีเก่ียวข+องใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข+องกับความรู+ท่ีได+จากการศึกษา
ดูงาน การฝ|กอบรมการประชุมคณะทํางานภาค
ประชาชน และข+อมูลท่ีได+จากฝ�ายเลขา
คณะทํางานภาคประชาชน   

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

���� ระยะเวลาแล1วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได+แล+วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว+ 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน 

โดยเผยแพร�ข+อมูลผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสGอย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้สื่อแผ�นพับ โปสเตอรG คู�มือ ซีดี และวีซีดี ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาส�งมอบให+แก�คณะทํางานภาคประชาชนตามท่ีแจ+งความประสงคGไว+ ทําให+
คณะทํางานฯ และเครือข�ายมีสื่อให+เลือกใช+ได+ตามศักยภาพและความถนัด ตลอดจนการสนับสนุนสื่อเผยแพร� 
และข+อมูลต�าง ๆ ท่ีเป6นประโยชนGแก�คณะทํางานและเครือข�ายได+อย�างทันท�วงที ทําให+การดําเนินการเผยแพร�
เป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
-  

���� ข1อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธGอย�างต�อเนื่อง ในเรื่องกิจกรรมการเผยแพร�ความรู+เก่ียวกับความ

ปลอดภัยด+านอาหาร และป0จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล และการรู+เท�าทันสื่อ 
เพ่ือร�วมรณรงคGเผยแพร�ความรู+ให+ผู+บริโภคมีความรู+ ความเข+าใจ รู+จักเลือกบริโภคอาหารอย�างเหมาะสม ปลอดภัย 
เพ่ือลดป0จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (NCDs) รวมถึงรณรงคGให+มีการใช+ยาอย�างสมเหตุผล และรู+เท�าทันสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ+างเกินจริง เพ่ือประโยชนGในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีปลอดภัย 
และสมประโยชนG นําไปสู�การมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

๖. การรายงานผลการดําเนินงาน/ป�ญหา/อุปสรรคและข1อเสนอแนะ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได+รวบรวมผลการติดตามความก+าวหน+าในการ

ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
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๓๑

และยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นําเสนอคณะทํางานภาคประชาชน ผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสGของ
คณะทํางานภาคประชาชน และเว็บไซตG อย. ท่ี URL : http://www.fdapeople.com และนําเสนอ ผู+บริหาร อย. 
อย�างสมํ่าเสมอทุกเดือน สําหรับป0ญหา/อุปสรรค ตลอดจนข+อเสนอแนะการดําเนินการโครงการฯ นั้น ได+นําเสนอ
ต�อท่ีประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือพิจารณาให+ข+อคิดเห็นในการดําเนินงาน ตลอดจนข+อเสนอแนะการ
ดําเนินงานร�วมกันอย�างสมํ่าเสมอ  

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑) 
 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนําเสนอ
ข+อคิดเห็นเก่ียวกับป0จจัยสนับสนุน อุปสรรค และข+อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการฯ ในป�ต�อไป 
(รายละเอียดแสดงไว+ในบทท่ี ๔)   

���� ระยะเวลาแล1วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได+แล+วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว+ 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การเข+าร�วมประชุมตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการของคณะทํางานฯ ทําให+สามารถ

รวบรวมข+อมูลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานเสนอแก�คณะทํางานภาคประชาชน ได+ต�อเนื่อง นอกจากนี้การ
สื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG รวมท้ังการประสานทางโทรศัพทG ระหว�างคณะทํางานภาคประชาชน และ
ฝ�ายเลขานุการฯ ช�วยให+สามารถรวบรวมข+อมูลได+ครบถ+วน  

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน 
การดําเนินงานต+องอาศัยความร�วมมือของคณะทํางานภาคประชาชน ซ่ึงแต�ละท�านมี

ภารกิจค�อนข+างมาก ส�งผลให+ต+องขยายเวลาในการรวบรวมข+อมูลการดําเนินงานเพ่ือให+ได+ข+อมูลครบถ+วน 

���� ข1อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
สรุปบทเรียนของป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการใหม� 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๒

การประเมินผลดําเนินงาน 
  เม่ือนําผลการดําเนินการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาประเมิน โดยเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคG เปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระบบหรือ
วิธีการจัดเก็บข+อมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนดกับ 
อย. ผลการประเมินสรุปได+ดังนี้   
 

♣♣♣♣  การบรรลุวัตถุประสงค) 
 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคGท่ีต้ังไว+ โดยภาคประชาชน และองคGกรเครือข�ายภาค

ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาให+ผู+บริโภคมีความรู+ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให+
สามารถปMองกัน และลดความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑGท่ีไม�มีคุณภาพ/ไม�ปลอดภัย  
 

♣♣♣♣  การบรรลุเป*าหมาย/ผลสําเร็จ และตัวช้ีวัด  
 
จากการพิจารณาเปMาหมาย/ผลสําเร็จ และตัวชี้วัดของโครงการฯ กําหนดจากจํานวนคณะทํางาน

ภาคประชาชนท่ีเข+าร�วมโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม�น+อยกว�าร+อยละ ๘๐ มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู+
เก่ียวกับความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล และ
การรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+อง ให+แก�ประชาชนท่ัวไป พบว�าสามารถบรรลุเปMาหมาย/ผลสําเร็จ 
ตามตัวชี้วัดโครงการฯ ท่ีกําหนดไว+ โดยมีองคGกรเครือข�ายภาคประชาชน จํานวน ๒๘ หน�วยงาน มีส�วนร�วมดําเนิน
กิจกรรมการเผยแพร�ความรู+เก่ียวกับเก่ียวกับความปลอดภัยด+านอาหาร และลดป0จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อ
เรื้อรัง การใช+ยาอย�างสมเหตุผล และการรู+เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต+องให+แก�ประชาชนท่ัวไป คิด
เป6นร+อยละ ๘๐  

อย�างไรก็ตามพบว�าองคGกรเครือข�ายท้ัง ๓๐ หน�วยงานนี้ ได+มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�
ความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพอ่ืน ๆ ให+แก�ประชาชนด+วย 
 

♣♣♣♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  
 

สามารถดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานในโครงการได+แล+วเสร็จร+อยละ ๑๐๐ ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓๓

♣♣♣♣  การวัดผลการดําเนินงาน 
 

สามารถวัดผลการดําเนินงานได+ตรงตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว+  
 

♣♣♣♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข1อมูล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีการจัดเก็บข+อมูลการดําเนินการเผยแพร�ความรู+
ตามกิจกรรมโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการส�งเสริมให+เกิดการบริโภคท่ีถูกต+อง ไว+ในระบบ
สารสนเทศของกองพัฒนาศักยภาพผู+บริโภค หลากหลายรูปแบบ อาทิ เก็บในฐานข+อมูลคอมพิวเตอรG รวมท้ังจัดเข+า
แฟMมเอกสารอย�างเป6นระบบ  นอกจากนี้ยังเผยแพร�ข+อมูลการดําเนินงานผ�าน URL : http://www.fdapeople.com 
และ facebook : fdapeople ด+วย  

 
♣♣♣♣  การติดตามประเมินผล  

 
คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได+ร�วมกันติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินการให+เป6นไปตามระบบท่ีกําหนดไว+ โดย อย. ได+รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว+ในโครงการฯ ซ่ึงดําเนินการต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – สิงหาคม ๒๕๖๑ ให+
คณะทํ างานภาคประชาชน และประชาชนท่ั วไปติดตามรั บทราบร� วมกันผ� านทางเว็ บไซตG  อย. ท่ี 
http://www.fdapeople.com ทุกเดือน และรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะทํางานภาค
ประชาชนทุกครั้ง 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓๔

   บทท่ี ๔ 

ป�จจัยสนับสนุน/อุปสรรคต�อการดําเนินการ 
 และข1อเสนอแนะการดําเนินการป�ต�อไป 

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน ได+มีการรวบรวม
ป0จจัยสนับสนุน อุปสรรคต�อการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนข+อเสนอแนะสําหรับการ
ดําเนินการโครงการในป�ต�อไป เพ่ือให+ผู+ท่ีเก่ียวข+องนําไปใช+ประโยชนGสําหรับพัฒนาแนวทางในการดําเนินงาน
โครงการ ดังนี้  

 

♣♣♣♣  ป�จจัยสนับสนุนต�อการดําเนินการ 
 
๑. ควรมีหน�วยงานท่ีเป6นสื่อมวลชน หรือ IT เข+ามาร�วมในการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ให+มาก

ข้ึน เพ่ือช�วยสนับสนุนการเผยแพร�สื่อให+เข+าถึงประชาชนได+ง�ายมากข้ึน 
๒. ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข+องควรมีการบูรณาการร�วมกันอย�างชัดเจน โดยแต�ละหน�วยงานและภาค

ประชาชนจะต+องรับผิดชอบต�อหน+าท่ีท่ีเก่ียวข+องอย�างจริงจัง 
๓. การได+รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานภาค

ประชาชน และงบประมาณในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ให+แก�หน�วยงานท่ีสนใจร�วมรณรงคG 
๔. คณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานฯ รวมท้ังความหลากหลายของคณะทํางาน 
๕. สนับสนุนสื่อประเภทโปสเตอรG และวัสดุอุปกรณGในการรณรงคGตามเปMาหมายของ อย. 
๖. ผลิตชุดนิทรรศการ อย. ท่ีต+องการรณรงคGสร+างความเข+าใจ เพ่ือใช+ในการเผยแพร�ในหน�วยงาน

ของคณะทํางานภาคประชาชน (ให+ยืม) เวลาท่ีหน�วยงานมีกิจกรรม 
๗. ควรขยายเวลาคณะทํางานภาคประชาชน เป6น ๓ ป� 
๘. สื่อเผยแพร� มีรูปเล�ม การจัดวาง น�าอ�านมากข้ึน ประชาชนเข+าถึงได+ง�าย  
๙. การสนับสนุนป0จจัยต�าง ๆ แก�คณะทํางานฯ โดยเฉพาะด+านองคGความรู+  ซ่ึงจากการท่ี

คณะทํางานฯ มีความหลากหลาย มีองคGความรู+ท่ีต�างกัน การพัฒนาศักยภาพของคณะทํางานฯ เพ่ือให+มีองคG
ความรู+ท่ีเท�าเทียมกัน ทําให+คณะทํางานฯ สามารถปฏิบัติงานได+อย�างมีประสิทธิภาพ 

๑๐. สื่อสิ่งพิมพG ท่ีนําไปเผยแพร� น�าจะทําให+ผู+บริโภคได+รับข�าวสารมากข้ึน ตระหนักรู+ถึงพิษสิ่งต�าง ๆ 
รอบตัว ว�าควรจะปฏิบัติตัวอย�างไร ในสภาวะป0จจุบัน ผู+บริโภคมีความเข+าใจในโปสเตอรG แผ�นผับ รวมท้ังผ�าน 
Social media ต�าง ๆ มากข้ึน 

 
 
 
 
 

 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓๕

♣♣♣♣  อุปสรรคต�อการดําเนินการ 
 

๑. มีการเปลี่ยนผู+แทนของหน�วยงานท่ีเข+าร�วมประชุม ทําให+เกิดความไม�ต�อเนื่องในการทํางาน 
๒. ข+อจํากัดเรื่องงบประมาณท่ีมีอย�างจํากัด 
๓. นําประเด็นป0ญหาและอุปสรรคท่ีได+รับจากการดําเนินงานมาปรับปรุงแก+ไขอย�างจริงจัง และ

ติดตามผลงานพร+อมนํามาขยายผลเพ่ือพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อไป  
๔. การสื่อสาร บางครั้งทําให+ไม�เข+าใจกัน (คุยกันคนละภาษา) ภาษาท่ีใช+เป6นวิชาการ ทางการมาก

เกินไป ควรใช+ภาษาชาวบ+าน 
๕. ข+อมูลทาง Social media มีเรื่องจริงและเท็จเป6นจํานวนมาก จนเกิดความสับสนและไม�แน�ใจ 

อาจทําให+การทํางานของคณะทํางานฯ เกิดความไม�ม่ันใจต�อข+อมูลท่ีจะนําไปเผยแพร� 
๖. ความรู+ด+านสุขภาพ คณะทํางานฯ มีไม�เท�ากัน 
๗. คณะทํางานติดภารกิจ ทําให+ไม�สามารถเข+าร�วมประชุมได+ 
๘. การเผยแพร�สื่อต�าง ๆ ต+องเลือกพ้ืนท่ี และกลุ�มเปMาหมายท่ีหลากหลายข้ึน 
๙. สื่อต�าง ๆ ท่ีเป6นไปตามกระแส และตามแนวทางของคณะทํางานฯ ยังไม�มากพอ 
๑๐. การทํางานหรือการประสานงานาของหน�วยงาน เพ่ือนํารายละเอียดไปดําเนินการเผยแพร� 

บางครั้งอาจเกิดป0ญหาการติดขัด เนื่องจากสายงานของหน�วยงานหรือการทํางานแบบซํ้าซ+อน และคิดเองว�ายัง
ไม�ได+ดําเนินการ รวมถึงไม�ได+แจ+ง จากหน�วยงานท่ีมีการบังคับบัญชาท่ีสูงกว�า 

๑๑. การนําความรู+ไปเผยแพร� บางกลุ�มยังมีความเชื่อไปตามโฆษณา จะเปลี่ยนความคิดความชอบ
และความเข+าใจ ต+องใช+เวลาและการอบรม หรือการมีประสบการณGตรง แต�บางครั้งก็ไปเชื่อแบบผิด ๆ เพราะ Social 
media ไปได+ไวกว�า และทําให+เกิดความสนใจได+ดีกว�า แต�ถ+าเราช�วยกันกระจายข�าวท่ีทําให+สุขภาพดีข้ึนบ�อย ๆ ดี 
ๆ ก็จะทําให+ประชาชนตระหนักและต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพโดยไม�ต+องพ่ึงยา 
 
♣♣♣♣  ข1อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป  

 
๑. การดําเนินงานโครงการฯ ในป� ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เป6นโครงการท่ีมีรูปแบบท่ีชัดเจน และเป6น

ประโยชนGต�อคณะทํางานภาคประชาชนในการนําบทเรียน/ข+อมูล ไปสู�การปฏิบัติ รวมท้ังการต�อยอดงานท่ีแต�ละ
หน�วยงานดําเนินการอยู� 

๒. ดําเนินงานในหัวข+อเดิม และเพ่ิมความรู+ ความเข+าใจ เรื่อง ไขมันทรานสG ให+มากข้ึน เพ่ือ
ประชาชนได+เข+าใจในการบริโภค ไม�ใช�รับข�าวแล+ว เลิกรับประทานเบเกอรี่ คุกก้ี ฯลฯ โดยยังไม�ได+ความจริงว�า 
บริโภคได+ แต�ควรดูอะไรบ+าง เช�น ฉลากท่ีมีส�วนประกอบ ไม�ใช�ไปคิดเอาเองว�าถ+าราคาแพงแล+วต+องไม�มี
ไขมันทรานสG   

๓. ดําเนินงานโดยเน+นเรื่องความปลอดภัยด+านอาหารและการลดหวาน มัน เค็ม เพ่ือเป6นการตอก
ย้ําให+ประชาชนตระหนักรู+ โดยผ�านสื่อ Social media ทุกรูปแบบให+มากข้ึน 

๔. คงไว+ในเรื่องของการดูงาน และการอบรมสัมมนา เพราะเป6นประโยชนGและสามารถท่ีจะ
แลกเปลี่ยนความรู+และประสบการณGซ่ึงกันและกันได+ เพ่ือเป6นการสื่อสารแบบสองทาง 

๕. กิจกรรมของคณะทํางานฯ ควรมีการไปเยี่ยมหน�วยงานท่ีมีความพร+อม คล+ายๆ กับออกหน�วย
เคลื่อนท่ี มีการประชุม การจัดนิทรรศการ อย. และภาคี เพ่ือเป6นการสร+างความเข+าใจเป6นกลุ�มใหญ� ๆ และขยาย
ผลในหน�วยงานภาคี 
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๓๖

๖. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร�ความรู+ของ อย. ผ�านทาง Social network ให+มากข้ึน และควร
ดําเนินงานให+สอดคล+องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง 

๗. จัดให+มีการกําหนดรายละเอียด การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคG เปMาหมาย 
ตัวชี้วัดและผลสําเร็จของงาน แต�ละด+านของโครงการ/กิจกรรม ให+ชัดเจนเพ่ือตอบโจทกG วัตถุประสงคGของ
โครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ เพ่ือให+การปฏิบัตินําสู�เปMาหมายในการดําเนินการต�อไป รวมท้ังมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ว�ามีผลตอบรับจากกิจกรรมการดําเนินโครงการของภาคประชาชนอย�างไร เพ่ือนํามา
ปรับปรุงและต�อยอดผลงานให+มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนในป�ต�อ ๆ ไป 

๘. ขยายการจัดโครงการ/กิจกรรม ให+ครอบคลุมทุกกลุ�มเปMาหมายตามภูมิภาคต�าง ๆ ในประเทศ
ไทย สร+างกิจกรรมการขยายเครือข�ายภาคประชาชนให+ตรงตามความต+องการของแต�ละกลุ�มเปMาหมาย 

๙. จัดให+มีการประกวดสื่อความรู+ แต�เน+นในเรื่องของภาษาท่ีใช+สื่อความหมาย ให+อ�านแล+วเข+าใจง�าย 
๑๐. จัดให+มีการเสริมสร+างความรู+นอกสถานท่ีให+มากข้ึน โดยมีความเก่ียวข+องกับเรื่องสู+ภัยสุขภาพ 
๑๑. แหล�งข+อมูล ข+อเท็จจริงท่ีถูกต+อง และออกสื่อได+อย�างรวดเร็ว ก�อนท่ีข+อมูลเท็จจะเข+ามา 
๑๒. แนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ควรจะทําเรื่องท่ีเป6นประโยชนG และมีศักยภาพเพียง

พอท่ีจะดําเนินงาน และสามารถทําได+ในช�วงเวลาไม�นานเกินไป 
๑๓. เพ่ิมการมีส�วนร�วมของคณะทํางานฯ ให+มากข้ึน 
๑๔. การเพ่ิมองคGความรู+ด+านสุขภาพ ควรมีการใช+ภาษาท่ีเข+าใจง�าย 
๑๕. ร�วมกันหาประเด็นดําเนินงานท่ีทันสมัย ทันต�อเหตุการณG เป6นท่ีสนใจของประชาชนท่ัวไป 
๑๖. การประชุมคณะทํางานฯ ใกล+วันท่ีจัดอบรม ไม�ควรห�างเกินไป เพ่ือจะได+มีข+อมูลและข+อคิดเห็นท่ียังสดอยู� 
๑๗. มีการกําหนดยุทธศาสตรGของคณะทํางานฯ ด+วยว�า ในแต�ละป�อยากเห็นอะไรบ+าง นอกจากทําตาม

แผนใหญ�ของ อย. 
๑๘. มีการจัดประชุมนอกสถานท่ี ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง หรือศึกษาดูงานเพ่ิมข้ึน 
๑๙. มีช�องทางเผยแพร�การทํางานของคณะทํางานสู�สาธารณชนให+รับทราบมากข้ึน 
๒๐. รวมพลังทํางานเป6นเครือข�ายในระดับพ้ืนท่ี เน+นเรื่องอาหารปลอดภัย 
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แนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

 คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได-วิเคราะห.พันธกิจหรือยุทธศาสตร.ท่ีเหมาะสมในการเป4ดโอกาสให-
ประชาชนเข-ามามีส�วนร�วม คือ พันธกิจ “ส�งเสริมให*ผู*บริโภคมีความรู* ความเข*าใจ และมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพที่ถูกต*อง” และยุทธศาสตร. “พัฒนาผู*บริโภคให*มี
ศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได* ในการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพ” และภายใต-พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร.ดังกล�าว กองพัฒนาศักยภาพผู-บริโภค เป7นผู-รับผิดชอบ จึงได-กําหนดกลยุทธ. “สร-าง
และพัฒนาภาคีเครือข�ายการส�งเสริมความรู-ด-านผลิตภัณฑ.สุขภาพเพ่ิมขึ้น ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู-ประกอบการ เน-นการถ�ายทอดเช่ือมโยงความรู-สู�บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม” 
 พิจารณาเห็นว�าการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรดําเนินการภายใต-ยุทธศาสตร. 
“พัฒนาผู*บริโภคให*มีศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได* ในการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพ” 
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รายการสื่อความรู* 
เผยแพร�ความรู* สู*ภัยสุขภาพ 

 

ส่ือความรู*ท่ีมี ประกอบด*วย 

- ความปลอดภัยด-านอาหาร และลดปBจจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 

ประเภทส่ือ ช่ือเรื่อง/รายการ จํานวนท่ีมี 

แผ�นพับ ๑. อย.ห�วงใย พระสงฆ.บริโภคปลอดภัยห�างไกลโรค NCDs 

๒. ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม 

๒,๐๐๐ แผ�น 

๔๐๐ เล�ม 

หนังสือ/คู�มือ ๑. คู�มือความรู-ทางเลือกสุขภาพ 

๒. คู�มือความรู-ทางเลือกสุขภาพห�างไกลโรค NCDs 

๑๐๐ เล�ม 
๕๐๐ เล�ม 

โปสเตอร. ๑. NCDs ๑,๐๐๐ แผ�น 

 

- การใช-ยาอย�างสมเหตุผล 

ประเภทส่ือ ช่ือเรื่อง/รายการ จํานวนท่ีมี 

โปสเตอร. ๑. อย�าแปลกใจ... ถ-าแพทย. พยาบาล เภสัชกร เจ-าหน-าท่ี
สาธารณสุข ไม�จ�ายยาปฏิชีวนะ ให-คุณ 

๒. ยาปฏิชีวนะ ไม�ใช� ยาแก-อักเสบ อย�าเรียกสับสน 
เพราะทําให-ใช-ยาผิด 

๓. การใช-ยาปฏิชีวนะอย�างสมเหตุผล 

๒๐๐ แผ�น 
 

๒๐๐ แผ�น 
 

๑,๐๐๐ แผ�น 

 

 

- รู-เท�าทันสื่อ 

ประเภทส่ือ ช่ือเรื่อง/รายการ จํานวนท่ีมี 
บทวิทยุ ๑. บทวิทยุ “เครือข�ายสื่อเข-มแข็ง ๒๐๐ชุด 
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