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๑ 

  บทสรุปการด าเนินงาน 
 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหา หรือร่วมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นนโยบายท่ีมุ่ง
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good governance) 
เพื่อใหส่้วนราชการมีการบริหารราชการท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด าเนินโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานต้ังแต่มีการแต่งต้ังคณะท างานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ อย. 
ท าหน้าท่ีวิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของ อย. ท่ีเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม และพิจารณาก าหนดกลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นตัวแทนประชาชน และให้แต่ละ
กลุ่มเสนอผู้แทนเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะท างานภาคประชาชน ท าหน้าท่ีในการให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน เพื่อผลักดันให้ อย. มีการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาบริการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเริ่มด าเนินโครงการฯ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะท างานภาคประชาชนได้เห็นชอบในการจัดท าโครงการ
เฝ้าระวังและลดปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วม  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะท างานภาคประชาชนได้ด าเนินโครงการเฝ้าระวังและลด
ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วมต่อเนื่อง โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการท า
ผิดเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้อง มี
การจัดท าแบบทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทึกการแจ้งข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเตอร์เน็ต 
และทางจดหมาย จัดท าคู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และซีดี รวมท้ังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย และช้ีแจงแนวทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
ให้แก่เครือข่าย รวมทั้งได้ด าเนินการกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายเมื่อพบโฆษณา ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ท่ีไม่ถูกต้องตามกระบวนการท่ีก าหนด  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะท างานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานร่วมกัน คือ “การพัฒนาผู้บริโภคให้มีความรู้ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ” โดยมีประเด็น
เด่น คือ การให้ความรู้เรื่อง “อันตรายจากน้ ามันทอดซ้ า”  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะท างานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน ก าหนดการด าเนินงาน
ร่วมกัน คือ “การพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ และมีพฤติกรรมการบริโภค   เพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ท่ีถูกต้อง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัย” 
โดยมีประเด็นในการรณรงค์เผยแพร่ร่วมกัน คือ การให้ความรู้เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะท างานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน ก าหนดการด าเนินงาน
ร่วมกัน คือ “ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมประโยชน์ เพื่อ
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๒ 

สุขภาพท่ีดี ภายใต้โครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคท่ีถูกต้อง” และมี
โครงการเสริม คือ โครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะท างานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานร่วมกัน คือ “ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสม
ประโยชน์ เพื่อสุขภาพท่ีดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้สู้ภัยน้ ามันทอดซ้ า รู้ทันโฆษณาท่ีไม่ถูกต้อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕”  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะท างานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานร่วมกัน คือ “ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสม
ประโยชน์ เพื่อสุขภาพท่ีดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้สู้ภัยน้ ามันทอดซ้ า รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
กล่าวอ้างเกินจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖”  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะท างานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานร่วมกัน คือ “ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และบริโภคอย่างปลอดภัย สมประโยชน์ เพื่อสุขภาพท่ีดี ภายใต้โครงการโครงการฉลาดบริโภค 
ต้องอ่านฉลาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะท างานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานร่วมกัน คือ “ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
ถูกต้อง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง” 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะท างานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน ก าหนดประเด็น
การด าเนินงานร่วมกัน คือ “ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ท่ีถูกต้อง” ภายใต้กิจกรรม “เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ” 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะท างานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานร่วมกัน คือ “พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม” ภายใต้กิจกรรม “เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ” โดยด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคท่ี
ถูกต้อง โดยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการรู้เท่าทันส่ือ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะท างานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชน ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานร่วมกัน คือ “พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม” เป็นประเด็นการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้กิจกรรม “เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ” โดยการเผยแพร่ความรู้



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓ 

เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการ
รู้เท่าทันส่ือ 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะท างานภาคประชาชน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังส้ิน ๓๕ คน จาก ๓๕ หน่วยงาน/องค์กร ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการ ๖ 
หน่วยงาน กลุ่มองค์กรผู้บริโภค ๕ หน่วยงาน กลุ่มองค์กรวิชาชีพ ๕ หน่วยงาน กลุ่มส่ือมวลชน ๖ หน่วยงาน กลุ่ม
ภาควิชาการ ๖ หน่วยงาน และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ๗ หน่วยงาน โดยมีเลขานุการคณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานเป็นบุคลากรของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. จ านวน ๕ คน ในการนี้
คณะท างานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
คณะท างานภาคประชาชน เห็นชอบให้ก าหนดแผนงาน/โครงการการมีส่วนร่วมของคณะท างานภาคประชาชน 
เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่   

๑. ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
๒. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
๓. การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 

กิจกรรมคณะท างานภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้  
๑ ประชุมคณะท างานภาคประชาชน จ านวน ๕ ครั้ง เพื่อให้การด าเนินงานโครงการฯ สอดคล้องกับ

แผนงานท่ีก าหนด 
๒. ผลิตและจัดหาสื่อความรู้ ได้ประสาน รวบรวมและเตรียมการเกี่ยวกับส่ือความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับ

เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการรู้เท่าทัน
ส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส าหรับใช้สนับสนุนคณะท างานภาคประชาชน
และเครือข่าย ในการด าเนินกิจกรรมฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ านวน ๒ รายการ 
ประกอบด้วย โปสเตอร์ และหนังสือ/คู่มือ  

๒. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล จ านวน ๑ รายการ ประกอบด้วย โปสเตอร์  
๓. รู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง จ านวน ๒ รายการ ประกอบด้วย แผ่นพับ และ

หนังสือ/คู่มือ 
๔. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน ๒ รายการ ประกอบด้วย หนังสือ/คู่มือ และ DVD  

  ๓. จัดท าโครงการการมีส่วนร่วมของคณะท างานภาคประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

แผนงาน/โครงการการมีส่วนร่วมของคณะท างานภาคประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
ประกอบด้วยจ านวน ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มองค์ผู้บริโภค กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มส่ือมวลชน กลุ่ม
ภาควิชาการ และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ การส่งเสริมให้
ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้อง โดยประเด็นเนื้อหาในการ
ส่งเสริมความรู้คือ  ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง , การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
และการรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง   

ซึ่งการด าเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยมีระยะเวลาด าเนินการต้ังแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 
๒๕๖๒ ประกอบด้วยโครงการฯ ของคณะท างานภาคประชาชน ท้ัง ๖ กลุ่ม ดังนี้ 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๔ 

๑. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในพื้นท่ี “อาหารปลอดภัย” ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย โดยกลุ่ม
ผู้ประกอบการ  
วิธีการด าเนินงาน  
- ผลิตส่ือความรู้ รูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหาร โดยการ

สังเกตตราสัญลักษณ์ต่าง  ๆ/ฉลากอาหาร และพิษภัยของอาหารท่ีไม่ปลอดภัย 
- น าส่ือท่ีผลิตไปเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริโภคในพื้นท่ีต าบลโคกสว่าง จังหวัดสระบุรี 

จ านวน ๓๘ คน และประเมินผลการรับรู้ 
๒. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในพื้นท่ี “เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพ” ภายใต้โครงการ

เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพ โดยกลุ่มองค์กรผู้บริโภค 
วิธีการด าเนินงาน 
- จัดอบรมให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนวัยแรงงานและผู้สูงอายุ 

ในเขตคันนายาว และเขตบางเขน จ านวน ๒๓๐ คน โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และกิจกรรมตอบค าถาม
มอบรางวัล ในวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๖ ทับเจริญ กรุงเทพฯ 

๓. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ “จัดท าส่ือให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” 
ภายใต้โครงการจัดท าส่ือให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  โดยกลุ่ม
องค์กรวิชาชีพ 
วิธีการด าเนินงาน 
- จัดท าบทความวิชาการท่ีมีความถูกต้อง หัวข้อ ส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเส่ียงโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง เพื่อใช้เป็นเนื้อหาหลัก และเป็นฐานข้อมูลในการผลิตส่ือความรู้ 
- ผลิตและเผยแพร่ส่ือความรู้ รูปแบบ Infographic และ Clip VDO เกี่ยวกับการใช้ยา และโภชนาการ 

๔. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อย. ให้โดนใจผู้บริโภคผ่านส่ือ สังคม
ออนไลน์” ภายใต้โครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อย. ให้โดนใจผู้บริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
โดยกลุ่มส่ือมวลชน 
วิธีการด าเนินงาน 
- ผลิตและเผยแพร่ส่ือความรู้ รูปแบบ Infographic จ านวน ๒๐ ช้ิน และน ามาแปลงเป็นสปอต

โฆษณาเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร การใช้ยา และการรู้เท่าทันส่ือ  
- เผยแพร่สปอตโฆษณาทางวิทยุชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน 

(๔๒๑ สถานี ๆ ละ ๕,๐๐๐ คน) 
๕. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ “พัฒนาความรู้อาหารปลอดภัย และฉลาก GDA” ภายใต้โครงการพัฒนา

ความรู้อาหารปลอดภัย และฉลาก GDA โดยกลุ่มภาควิชาการ 
วิธีการด าเนินงาน 
- ลงพื้นท่ีส ารวจชุมชนเป้าหมาย ในพื้นท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเก็บข้อมูลและ

สรุปประเด็นส าคัญเพื่อผลิตส่ือชุดความรู้ต้นแบบ 
- ผลิตส่ือความรู้ รูปแบบ Clip VDO ความยาว ๓๐ วินาที เกี่ยวกับ อาหารปลอดภัย และ ฉลาก GDA 
- น าส่ือความรู้ไปทดลองใช้ในชุมชนเป้าหมาย เพื่อพัฒนา ปรับปรุงส่ือความรู้ ให้เป็นส่ือชุดความรู้

ต้นแบบ 
๖. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ “รู้เท่าทันส่ือผลิตภัณฑ์อาหารและยาเกินจริง” ภายใต้โครงการรู้เท่าทันส่ือ

ผลิตภัณฑ์อาหารและยาเกินจริง โดยกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๕ 

วิธีการด าเนินงาน 
- ผลิตส่ือความรู้ รูปแบบ animation ความยาว ๓๐ วินาที - ๑ นาที จ านวน ๑ เรื่อง เกี่ยวกับ      

การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาท่ีเกินจริง 
- เผยแพร่ส่ือความรู้ ผ่านช่องทางของคณะท างานภาคประชาชน ได้แก่ กสทช. โดยเครือข่าย       

เฝ้าระวังส่ือ ๔ ภาค  

  ๔. จัดงานมหกรรมภาคประชาชน “อย.ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน”  ในวันท่ี ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่         
ผลการด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชนในการคุ้มครองสุขภาพคนไทย ให้เกิดความรอบรู้ด้าน         การ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัย รวมถึงมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่องการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย             
ลดการบริโภคเค็ม เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการรู้เท่าทันส่ือโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีกล่าวอ้างเกินจริง ผ่านงานเสวนาวิชาการ “รู้เท่าทันส่ือ บริโภคปลอดภัย ยุค 4.0 ลดวิกฤติ 
NCDs”  รวมถึงให้ความรู้ผ่านบูทวิชาการท่ีจัดโดยเครือข่ายภาคประชาชน ท้ังจากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 
(ประเทศไทย)  บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด บูทหน่วยตรวจสอบเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร และบูท 
อย.ออนไลน์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบด้วย คณะท างานภาคประชาชน จาก ๓๕ หน่วยงาน เครือข่ายของ
คณะท างานภาคประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  วิทยากร และประชาชนท่ัวไป  จ านวนท้ังส้ิน ๓๑๒ คน  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ให้กับ
ครอบครัว และประชาชนต่อไป ท้ังนี้ จากผลการประเมินความรู้ก่อน – หลัง พบว่าผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้แล้วยังมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านกิจกรรมในงานอีกด้วย ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพในอีกทางหนึ่ง งบประมาณท้ังส้ิน 
๓๔๐,๐๐๐ บาท 

    ๕. ประชุมร่างแผนปฏิบัติการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกันของคณะท างานภาคประชาชน
และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

คณะท ำงำนภำคประชำชน และเจ้ำหน้ำท่ี อย. ร่วมกันจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และก ำหนดทิศทำงกำร
ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนภำคประชำชน ปี 2563  เพื่อจัดท าแนวทางและการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๖ - ๗ กันยายน 
๒๕๖๒ ณ  โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท  แอนด์ สปา  จังหวัดสมุทรสงคราม ท้ังนี้ คณะท างานภาคประชาชน ได้มีมติ
เห็นชอบให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินงานในประเด็น ได้แก่  

๑. การลดการบริโภคเค็ม ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ 
๒. รู้เท่าทันส่ือโฆษณา 

โดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่ม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการท าแผน ดังนี้  

กลุ่มท่ี ๑ แผนงานการรณรงค์ ส่ือสารเตือนภัยการลดการบริโภคเค็ม ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ 

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้แทน 
1.  สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย (รองประธำน) นำงจุฑำรัตน์  พัฒนำทร 
2.  สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  นำงเพ็ญศรี  จตุนิรัติศัย   
3.  เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนภำค ๘ น.ส.วรรณวิมล  เฟื่องฟูสิน 
4.  สมำคมตลำดสดไทย นำงขจรศรี  สีม่วง 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๖ 

สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้  
๑. กลุ่มเป้าหมายควรด าเนินการในเด็กท่ีมีช่วงอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี (ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖) เนื่องจาก

เป็นช่วงวัยที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ สามารถรับรู้ เข้าใจ และพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
๒. ประเด็นท่ีรณรงค์จะเน้นในเรื่องของฉลากโภชนาการแบบย่อ , ฉลากโภชนาการแบบ GDA และ             

ตราสัญลักษณ์ healthy Choice  
๓. ปรับเปล่ียนเป้าประสงค์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ลงร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๖๘ ให้เป็นความ

สอดคล้องกับการด าเนินงาน เพื่อตอบสนองเป้าหมายของแผนปฏิบัติติการปี ๖๓ 
๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด าเนินกิจกรรมในโรงเรียนน าร่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เนื่องจากในเขตดังกล่าวไม่ค่อยมีชุดรูปแบบในการรณรงค์ และทาง อย. มีภาคีเครือข่ายท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล อนาคตอาจมีการขยายไปในโรงเรียนเขตพื้นท่ีต่างจังหวัด 

กลุ่มท่ี ๒ แผนงานการเฝ้าระวังและการสร้างความสามารถในการรู้เท่าทันส่ือ 

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้แทน 
5.  สมำคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย นำงอัญชลี  แพทยำนนท์ 
6.  สมำคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค น.ส.วรรษกร  ภิญโญสินวัฒน ์
7.  อำสำสมัครสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร นำงวิศัลย์สิริ  ตันตระกูล 
8.  ชมรมสำธำรณสุขแห่งประเทศไทย เขตท่ี ๔ นำยสมคิด  อ่อนปรำงค์ 
9.  สมำคมพัฒนำประชำกรและชุมชน นำงธำริณี  ศรีเรือนทอง 
10.  กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.งำมพิศ  สิตภำหุล 
11.  สมำคมอำสำสมัครสำธำรณสุข  นำยเล็ก  ครองคุ้ม 
12.  สมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำรแห่งประเทศไทย น.ส.ชิสำ วิบูลย์ชำติ 
13.  สภำเภสัชกรรม ภก.ภำณุโชติ  ทองยัง 
๑๔. สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน ์ ดร.อนันนต์  บุญปำน 
๑๕. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
นำยเศรษฐกำร  นุชนิยม 

๑๖. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ผศ.ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์ 
๑๗. โรงเรียนปำกเกร็ด น.ส.สุภำณัน  ยศมงคล 
๑๘. มูลนิธิเพื่อกำรสร้ำงมำตรฐำนอำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ ดร.ทิพย์วรรณ  ปริญญำศิริ 
๑๙. ส ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร ภญ.บุญญวรรณ  เต็งตระกูล 
๒๐. สมำคมเภสัชชุมชนประเทศไทย ภญ.เพ็ญทิพำ  แก้วเกตุทอง 

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้แทน 
1.  สมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย (ประธำน) นำยธำรำวุฒิ  สืบเช้ือ 
2.  สมำคมส่ือช่อสะอำด (รองประธำน) นำยสุทนต์  กล้ำกำรขำย 
3.  สมำคมผู้ผลิตเครื่องส ำอำงไทย  นำยชนะชัย  วรรณประเสริฐ 
4.  สมำคมไทยอุตสำหกรรมผลิตยำแผนปัจจุบัน น.ส.เอื้องฟ้ำ  เวชวิมล 
5.  สมำคมเภสัชสำธำรณสุขแห่งประเทศไทย ภก.ประสำท  ล่ิมดุลย์  



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๗ 

สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้  
๑. กิจกรรมประกวดกำรออกแบบส่ือสร้ำงสรรค์ ส ำหรับนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ให้นักศึกษำส่ง

ประกวดส่ือในประเด็นท่ี อย.ก ำหนด และพิจำรณำกำรเผยแพร่และเข้ำถึงของกลุ่มเป้ำหมำยโดยกำร
เผยแพร่ผ่ำนช่องต่ำง ๆ ซึ่งพิจำรณำจำกยอดกำรกดไลค์ (Like) และยอดแชร์ (Share)  

๒. ประเภทส่ือท่ีจัดประกวดก ำหนดให้มี 2 รูปแบบ คือ Video Clip และ Infographic  
๓. กิจกรรมเฝ้ำระวังส่ือท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ สำมำรถด ำเนินกำรในรูปแบบของกำรสร้ำงกลไก

ในกำรด ำเนินงำน Fake News และค่อย ๆ พัฒนำหำแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดต้ังเป็นศูนย์ Fake New 
ต่อไป 

ท้ังนี้ โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะท างานภาคประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วนตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการฯ ท่ีก าหนดว่าจ านวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค โดยมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ลดปัจจัย
เส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อลดปัญหาโรคภัยต่าง ๆ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ การรู้เท่าทันส่ือ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง พบว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย โดยมีคณะท างานภาคประชาชน จ านวน 
๓๓ หน่วยงาน จาก ๓๕ หน่วยงาน มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
อย่างเหมาะสม ลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อลดปัญหาโรคภัยต่าง ๆ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
และ การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘ โดยสามารถสรุปกิจกรรม ได้ 
ดังนี้ 

คณะท างานภาคประชาชน ด าเนินการ เผยแพร่ ผ่านช่องทาง และส่ือความรู้ประเภทต่าง ๆ 
ประกอบด้วย แผ่นพับ คู่มือ หนังสือ ซีดีความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา         
การจัดส่งเอกสารให้แก่สมาชิกและเครือข่าย เผยแพร่ความรู้ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอข้อมูลความรู้
ผ่านสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายส่ือช่อสะอาด จ านวน ๔๒๑ สถานี  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร้านยาในชุมชนท่ีเป็นสมาชิกของ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  รณรงค์ทาง Social network เช่น เว็บไซต์ facebook youtube  ไลน์  

ล ำดับ หน่วยงำน ผู้แทน 
6.  สมำคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ น.ส.เจนกิจ  นัดไธสง 
7.  สมำคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ นำยนพดล  ทองล่ิม 
8.  สมำคมผู้ดูแลเว็บไทย น.ส.ปภำดำ  อมรนุรัตนกุล 
9.  สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชำติ นำยวิชำญ  อุ่นอก 
10.  คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ผศ.เกียรติศักดิ์  วัฒนศักด์ิ 
11.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค นำยสุวิทย์  วิจิตรโสภำ 
12.  กรมประชำสัมพันธ์ นำยเสมอ  นิ่มเงิน 
13. 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ 
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 

นำยทวิช  องคเชษฐ 

๑๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.พรรณศิริ  ทรงศรีม่วง 
๑๕. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) นำยจุมพล  เหมะคีรินทร์ 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๘ 

ส่ือสังคมออนไลน์ จัดนิทรรศการ บอร์ดความรู้  บอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่
สมาชิกชุมชน และเผยแพร่ความรู้ ให้แก่หน่วยงาน ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน  ผู้พิพากษาสมทบ/           
ผู้ประนีประนอม  อสส.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ครู/นักเรียน นักศึกษา รวมถึงเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีส าคัญ เช่น วัด โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลินิกชุมชน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ร้านยา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องสมุด ศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้าน ส านักงานเขต ร้านอาหาร โรงอาหาร ตลาด
นัด ตลาดสด ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น  

คณะท างานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และคณะท างานภาคประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาถึงข้อเสนอแนะ ปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค ต่อการ
ด าเนินงาน โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงาน พบว่า คณะท างานภาคประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวางส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนของ อย. ของ
คณะท ำงำนภำคประชำชน 

- ควรเพิ่มส่ือท่ีสำมำรถเผยแพร่ผ่ำนทำง online ให้มำกขึ้น โดยเฉพำะ Clip สัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญ 
เนื่องจำกครอบคลุมเนื้อหำได้ชัดเจนกว่ำส่ือท่ีต้องใช้กำรอ่ำน 

- ควรเพิ่มควำมถี่ในกำรประชุมเป็นเดือนละ 1 ครั้ง เพรำะจะท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมสำมำรถ
ด ำเนินได้อย่ำงต่อเนื่อง 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนร่วมกันของภำคประชำชน หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและ
ภำคเอกชนในลักษณะภำคีเครือข่ำย มีกำรบูรณำกำรร่วมกันอย่ำงชัดเจน พร้อมท้ังเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็น ระดมสมองหำแนวทำงของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมติดตำมและ
ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำบทสรุปมำปรับปรุงเพื่อจัดท ำกิจกรรมพัฒนำกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรด ำเนินงำนของ อย. ของคณะท ำงำนฯ ต่อไป พร้อมท้ังจัดท ำตัวช้ีวัดท่ี
สำมำรถท ำได้จริง 

- ควรลงกิจกรรมสู่ชุมชนมำกขึ้น ซึ่งเป็นกำรขยำยเครือข่ำย และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมได้มำกขึ้น  
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของคณะท ำงำนภำคประชำชน 

- กิจกรรมท่ีดีมีควำมรู้ และกำรได้รับข่ำวสำรใหม่ ๆ อยู่เสมอ ท ำให้เครือข่ำยสำมำรถน ำไปใช้กับ
ตัวเอง และบุคคลรอบข้ำงได้อย่ำงถูกต้อง และยังช่วยสร้ำงเครือข่ำยให้เข้มแข็งอีกด้วย 

- ส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ท่ีออกมำน่ำอ่ำน น่ำติดตำมและเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น ท ำให้ประชำชนเข้ำถึงเรื่อง
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพของตนเองได้ดีขึ้น 

- กำรจัดกลุ่ม 6 กลุ่ม เพื่อกำรร่วมกันท ำงำนเป็นส่ิงท่ีดี ท ำให้ท ำงำนใกล้ชิดกันมำกขึ้น รวมท้ัง
ควำมหลำกหลำยของคณะท ำงำนจำกหน่วยงำนตำง ๆ เป็นจุดแข็งท่ีเสริมกำรด ำเนินงำนได้ดี 

- เจ้ำหน้ำท่ี อย. (ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ) ให้กำรสนับสนุนคณะท ำงำนอย่ำงดี กำรจัดให้มีกิจกรรม
พัฒนำศักยภำพของคณะท ำงำน/กิจกรรมเพิ่มควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะท ำงำน ช่วยสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจแกค่ณะท ำงำน  

        ข้อคิดเห็นเก่ียวกับอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำรของคณะท ำงำนภำคประชำชน 
- รูปแบบกำรแบ่งกลุ่มงำนในปีท่ีผ่ำนมำมีอุปสรรคค่อนข้ำงมำก ติดปัญหำเรื่องเวลำในกำรท ำงำน

ร่วมกัน ด้วยเวลำอันส้ัน จึงท ำให้รวมตัวกันค่อนข้ำงล ำบำก รวมถึงเรื่องงบประมำณ                       
ท่ีผู้ด ำเนินงำนต้องส ำรองจ่ำยไปก่อนและกำรแบ่งกลุ่มย่อยหลำยกลุ่มมำกเกินไป ท ำให้
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งบประมำณในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มน้อยเกินไป เป็นข้อจ ำกัดให้ไม่สำมำรถจัดท ำงำนท่ี
มี impact ต่อสังคมได้อย่ำงชัดเจน ในปีต่อไปควรปรับรูปแบบให้เป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีเห็นผล
ชัดเจนดีกว่ำ  

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนปีต่อไป 
- กำรท ำกิจกรรมร่วมกันท้ังคณะจะดีกว่ำ ท ำให้รวบรวมควำมคิดเห็นต่ำง ๆ และสรุปเป็นหนึ่ง

เดียว มีควำมเป็นเอกภำพมำกข้ึน  
- ควรจัดงำนมหกรรมฯ ให้ต่อเนื่อง โดยอำจจัดเวียนสถำนท่ีจัดงำนไปยังจุดต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภค

ในแต่ละพื้นท่ีเข้ำถึงได้ง่ำยข้ึน 
- ควรเปิดโอกำสให้ภำคธุรกิจมีส่วนร่วมมำกขึ้น โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมำะสม เช่น 

Sponsor ท้ังด้ำนกำรเงิน เอกสำร วัสดุ เผยแพร่ควำมรู้ในรูปแบบท่ีภำคเอกชนใช้อยู่ ซึ่งบำงครั้ง
น่ำสนใจมำกขึ้น 

- กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ลดกำรแบ่งกลุ่มให้มีเพียง 1 - 2 กลุ่ม แต่ยังควรมีควำมหลำกหลำย
ของกิจกรรมท้ังเชิงรับและเชิงรุก ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยตำมภูมิภำคต่ำง ๆ 

- น ำประเด็นปัญหำและอุปสรรคท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงจริงจังเพื่อให้             
กำรด ำเนินงำนในปีถัดไปดียิ่งขึ้น 

- สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนเชิงรุกให้เหมำะสมกับภำรกิจ โดยสำมำรถหำแหล่ง
งบประมำณสนับสนุนเพิ่มได้จำกกองทุนสุขภำพต ำบล งบประมำณท้องถิ่น เป็นต้น    
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บทที่ ๑ 

ที่มาการด าเนินงานโครงการ 
 

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good governance ) เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส โดย
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา 
หรือร่วมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เห็นชอบประเด็นท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมด าเนินงาน คือ 
พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้องและเหมาะสม โดย
วิเคราะห์จากภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของ อย. ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะท างาน
ภาคประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้แต่งต้ังคณะท างานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การด าเนินงานของ อย. ตามวาระการด าเนินงาน ๒ ปี (รายละเอียดค าส่ังฯ แต่งต้ังคณะท างานพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แสดงไว้ในภาคผนวก ก และ 
ข) 

คณะท างานพ ัฒนาการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนในการด า เน ิน ง านของ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้วิเคราะห์และสรรหาผู้แทนของส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
เหมาะสมกับประเด็นที่ก าหนดเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมด าเนินงาน และเสนอ อย. 
แต่งตั้งเป็นคณะท างานภาคประชาชน โดยมีวาระด าเนินงาน ๒ ปีงบประมาณ จ านวน ๓๕ คน จาก ๓๕ 
หน่วยงาน/องค์กร ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการจาก ๖ หน่วยงาน กลุ่มองค์กรผู้บริโภค ๖ หน่วยงาน กลุ่มองค์กร
วิชาชีพ ๕ หน่วยงาน กลุ่มส่ือมวลชน ๖ หน่วยงาน กลุ่มภาควิชาการ ๕ หน่วยงาน และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ๗ หน่วยงาน โดยมีเลขานุการคณะท างานเป็นบุคคลากรของ อย. จ านวน ๕ คน (รายละเอียดค าส่ังฯ 
แต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชน แสดงไว้ในภาคผนวก ค และ ง) 

ส าหรับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในบทท่ี ๒ 
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๑๑ 

 
บทที่ ๒ 

การก าหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
 
การก าหนดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ เก ิดขึ ้นหลังจากท่ีส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะท างานภาคประชาชน มีฉันทามติ เห็นชอบด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวร่วมกัน โดย อย. และคณะท างานภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ท้ังนี้ แผนปฏิบัติโครงการฯ ตามวาระการด าเนินงาน ๒ ปี ของคณะท างานภาคประชาชน ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการด าเนินการ วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข้อมูล 
วิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้     
 

  วัตถุประสงค์  
  

๑. เพื่อให้ เกิดความร่วมมือในการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท้ังจากหน่วยงานภาครัฐ ภาค
การศึกษา กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคประชาชน และส่ือมวลชน  

๒. เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยการร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้อง 

๓. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้องให้แก่คนในชุมชน 
 

  ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย (ระดับผลผลิต) 
 
๑.  จ านวนเครือข่ายท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริโภค ๖ เครือข่าย ๓๕ หน่วยงาน 
๒.  ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ท่ีถูกต้องในประเด็นท่ีรณรงค์ 

 

  ระยะเวลาด าเนินการ และวิธีการด าเนินการ  
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
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๑๒ 

 
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑- พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๘.๑ การพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงาน 

            

(๑) คณะท างาน อย 
- วิเคราะห์ภารกิจ 
- แต่งต้ังคณะท างานภาค
ประชาชน 
-  ติดตามผลการด าเนินงาน 
- สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

            

๘.๒ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของคณะท างานภาค
ประชาชน 
   (๑) คณะท างานภาคประชาชน 
        - จัดท าแผนงาน/โครงการ 
        - การด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
        - ติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน 
       - ประเมินผลงาน/
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง/ปัญหา
อุปสรรค 
   (๒) การด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ี
เครือข่ายต้นแบบ ร่วมกับ อย. 
       - ด าเนินกิจกรรม 
       - รายงานผลการด าเนินงาน 
       - ประเมินผลความส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรมเครือข่าย
ต้นแบบ 

            

๘.๓ การประเมินผลโครงการ 
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๑๓ 

  วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข้อมูล 
 

ข้อมูลรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการผลิตส่ือและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของคณะท างานภาคประชาชน 
 

  วิธีการติดตามประเมินผล 
 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการด าเนินงานให้คณะท างาน   ภาค
ประชาชนทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ รายงานอยู่ในเว็บไซต์ อย. โดยดูได้ท่ี   URL : 
http://www.fdapeople.com  
 
 

  งบประมาณ  
 

จัดสรรจากงบประมาณกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยมอบหมายให้กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้บริหารจัดการ
รายละเอียดของงบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรม 

 

 ผู้รับผิดชอบ  

 
 ผู้รับผิดชอบหลัก กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค/คณะท างานภาคประชาชน  
 หน่วยงานสนับสนุน ส านัก/กองและกลุ่มผลิตภัณฑ์/กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ/ กอง

แผนงานและวิชาการ/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ่มกฎหมายอาหารและยา  
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๑๔ 

บทที่ ๓ 

      ผลการด าเนินงานโครงการ 
 

ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดประเมินผลด าเนินการ โดย
การเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบการติดตามความก้าวหน้า 
ซึ่งคณะท างานภาคประชาชนร่วมกันก าหนดกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

ผลการด าเนินกิจกรรม  

ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีท้ังส้ิน ๕ กิจกรรม สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้แล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ดังนี้   

๑ ประชุมคณะท างานภาคประชาชน จ านวน ๕ ครั้ง เพื่อให้การด าเนินงานโครงการฯ สอดคล้องกับแผนงานท่ี
ก าหนด ดังนี้  

 ครั้งท่ี ๑  วันท่ี  ๒๔  มกราคม ๒๕๖๒ 
 ครั้งท่ี ๒  วันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
 ครั้งท่ี ๓  วันท่ี  ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๒  
 ครั้งท่ี ๔  วันท่ี  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒   
 ครั้งท่ี ๕  วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๒. ผลิตและจัดหาสื่อความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งรายการส่ือความรู้ท่ีสนับสนุนให้ภาคประชาชนไปเผยแพร่ให้กับเครือข่าย มีดังนี้  

 ส่ือความรู้ท่ีมี ประกอบด้วย 

- ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ประเภทส่ือ ช่ือเรื่อง/รายการ จ านวนท่ีมี จ านวนท่ีต้องการ 

โปสเตอร์ ๑. NCDs/โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๑,๐๐๐ แผ่น .................. 

หนังสือ/คู่มือ ๒. รอบรู้ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๒๐๐ เล่ม ................. 

 
- การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ประเภทส่ือ ช่ือเรื่อง/รายการ จ านวนท่ีมี จ านวนท่ีต้องการ 

โปสเตอร์ ๑. การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ๒๐๐ แผ่น .................. 
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๑๕ 

- รู้เท่าทันส่ือ 

ประเภทส่ือ ช่ือเรื่อง/รายการ จ านวนท่ีมี จ านวนท่ีต้องการ 
แผ่นพับ ๑. เตือนภัย !! ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ๒,๐๐๐ แผ่น .................. 

หนังสือ/คู่มือ ๒. คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ้ืองต้น 

๒,๘๐๐ เล่ม ................. 

 
- ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ประเภทส่ือ ช่ือเรื่อง/รายการ จ านวนท่ีมี จ านวนท่ีต้องการ 

หนังสือ/คู่มือ ๑. รวม(เรื่อง) เด็ด สะเก็ดความรู้ ฉบับ 
Infographic 

๒. รวม(เรื่อง) เด็ด สะเก็ดความรู้ ฉบับ 
Infographic 3 

๒๐๐ เล่ม 

 

๒๐๐ เล่ม 

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

 

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

DVD ๓. รวมฮิตแอนิเมช่ัน อย. ๑๐๐ แผ่น ................ 

 ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการรวบรวมส่ือ จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการ

ด าเนินงานของเครือข่าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการผลิตส่ือความรู้ต่อไป 

 ผลการด าเนินงาน  
(มีก าหนดด าเนินงานเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑)  
ผลิต/จัดหา และรวบรวมส่ือความรู้ประเภทแผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ ซีดีความรู้ เกี่ยวกับ

ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการ
รู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  
การได้รับข้อมูลยืนยันความต้องการใช้งานท้ังประเภทและจ านวนส่ือภายในเวลาท่ีก าหนด 

ท าให้สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 

 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  
- 
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๑๖ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป 
- ควรเน้นการขยายเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นไป  ท่ัวทุก

ภูมิภาคของประเทศ โดยจัดส่งส่ือและคู่มือเผยแพร่ส่ือในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชน(ส่ือช่อสะอาด)  สมาชิกของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรม          
ราชูปถัมภ์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ส่ือความรู้ โดยขอ
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ในการน าส่ือความรู้ไปเผยแพร่ภายใน
โรงพยาบาล ในรูปแบบของโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ หรือ Infographic. 

- ควรเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Social network ให้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนเข้าถึง 
internet ได้ง่ายข้ึน มีค่าใช้จ่ายน้อย และมีผู้ให้ความสนใจมาก  

 ๓. จัดท าโครงการการมีส่วนร่วมของคณะท างานภาคประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
งบประมาณท้ังส้ิน ๒๑๑,๘๐๐ บาท โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการต้ังแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 

๒๕๖๒ ประกอบไปด้วย ๖ กลุ่ม/กิจกรรม ดังนี้ 

กลุ่มที่ หน่วยงาน กิจกรรมการด าเนินงาน งบประมาณ 
๑. กลุ่มผู้ประกอบการ - สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

- สมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย 
- สมาคมตลาดสดไทย 
- สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิต
ยาแผนปัจจุบัน 

- เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ 
 

ผลิตส่ือรูปแบบ Video Clip  ความ
ยาวประมาณ ๑ นาที เรื่องอาหาร
ปลอดภัย โดยจะน าส่ือท่ีผลิตไป
เผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ 
ผู้บริโภคในพื้นท่ีต าบลโคกสว่าง 
จังหวัดสระบุรี จ านวน ๓๘ คน และ
คณะกรรมการกลุ่มผู้ประกอบการ
จากท้ังหมด ๖ เครือข่าย จ านวน 
๑๒ คน รวม ๕๐  คน ท้ังนี้ มีการ
ประเมินผลความรู้ท่ีได้จากการท า
แบบประเมิน  โดย ผู้เข้ารับการ
ประเมินจ านวนท้ังหมด ๔๐ คน จาก 
๕๐ คน คิดเป็น ๘๐%  ซึ่ง  

- - คะแนนต่ าสุดท่ีท าได้ ๖ คะแนน 
- - คะแนนสูงสุดท่ีท าได้ ๑๐ คะแนน 

- - คะแนนเฉล่ียคือ ๘.๙๘ คะแนน 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีความรูเพิ่มขึ้น
เฉล่ีย  ร้อยละ ๘๙.๙ 

34,000.- 

2 . ก ลุ่ ม อ ง ค์ ก ร
ผู้บริโภค  

- สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย 
- สมาคมพัฒนาประชากรและ 
  ชุมชน 
- สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข 
 

จัดอบรมให้ความรู้ จ านวน ๑ ครั้ง 
แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน
วัยแรงงานและผู้สูงอายุ ในเขต            
คั นน ายาว  และ เข ตบาง เข น 
จ านวน ๒๓๐ คน โดยมีวิทยากร 
อ. สมชาย หนองฮี  มาบรรยายให้

40,800.- 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๗ 

กลุ่มที่ หน่วยงาน กิจกรรมการด าเนินงาน งบประมาณ 
- สมาคมพิทักษ์ประโยชน์
ผู้บริโภค 

- อาสาสมัครสาธารณสุข 
  กรุงเทพมหานคร 

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรค
ไ ม่ ติ ด ต่ อ เ รื้ อ รั ง ,  ก า รพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค และกิจกรรม
ตอบค าถามมอบรางวัล พร้อมแจก
เอกสารความรู้จากทาง อย. ใน
วั น ท่ี  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ 
ศูนย์ บ ริ ก า รสาธ ารณ สุข  ๕๖          
ทั บ เ จ ริ ญ  ก รุ ง เ ท พ ฯ  ท้ั ง นี้
กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจใน
การอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก จาก
การสอบถามข้อสงสัยจากวิททยา
กรและมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อลด
ปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ถูกต้อง จากการตอบค าถามท้าย
การอบรม 

3 .  ก ลุ่ ม อ ง ค์ ก ร
วิชาชีพ 

- ชมรมสาธารณสุขแห่ง            
   ประเทศไทย เขต4 
- สม าคม วิ ท ย าศ า สต ร์ และ

เทคโนโลยีทางอาหารแห่ ง
ประเทศไทย 

- สภาเภสัชกรรม 
- สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่ง

ประเทศไทย 
- สมาคม เภ สั ชกร รม ชุ ม ชน

(ประเทศไทย) 

จัดท าส่ือให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
และลดปัจจัยเส่ียงโรคไม่ ติดต่อ
เรื้ อรั ง ”  โดยจัดเตรียมเนื้ อหา
บทความวิชาการท่ีมีความถูกต้อง 
หัวข้อ  ส่ง เสริม สุขภาพและลด
ปัจจัยเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อ
ใ ช้ เ ป็ น เนื้ อ หาห ลัก  และ เป็ น
ฐานข้อมูล (สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ) 
แล้วน าข้อมูลนั้นมาผลิตส่ือความรู้
เกี่ยวกับการใช้ยา และโภชนาการ
ในรูปแบบ Infographic  จ านวน 
๒ เรื่อง และ Video Clip จ านวน 
๑ เรื่อง ท้ังนี้ ได้น าผลงานท่ีผลิต 
ใช้เป็นส่ือเผยแพร่ความรู้ ให้กับ
ส านักข่าว website และเครือข่าย
เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อได้ 

34,000.- 

4. กลุ่มส่ือมวลชน - สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
- สมาคมส่ือช่อสะอาด 
- สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 
 

ผลิตส่ือความรู้ ในหัวข้อเกี่ยวกับ
กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบ 
Infographic จ านวน ๒๐  เรื่อง และ
ผลิตสารคดีวิทยุ ความยาว ๓๐ 

34,000.- 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๘ 

กลุ่มที่ หน่วยงาน กิจกรรมการด าเนินงาน งบประมาณ 
- สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยนพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

- สมาคมนักหนัง สือพิมพ์แห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์ 

- สมาคมดูแลเว็บไทย 

วินาที – ๑ นาที จ านวน ๒๐ เรื่อง 
ท้ังนี้  เผยแพร่ ส่ือทางสถานีวิทยุ
ชุมชน เครื อข่ ายสมาคมส่ือช่อ
สะอาด ๔๒๑ สถานี  และทาง
โ ซ เ ช่ี ย ลมี เ ดี ย  เ ช่ น  youtube  
facebook  ซึ่งมี ผู้ชมมากกว่า ๑ 
แสนวิว 

๕. กลุ่มภาควิชาการ -  ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร์              
ม. กรุงเทพ 

- ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยีอาหาร                           
   ม.ธรรมศาสตร์ 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์               
   ม.มหิดล 
- โรงเรียนปากเกร็ด 
-  สถาบันการ จัดการปัญญา
ภิวัฒน์ 

-  มู ลนิ ธิ ก ารสร้ า งมาตรฐาน
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

จัดท าแบบสอบถาม เตรียมลงพื้นท่ี
ส ารวจชุมชนเป้าหมาย ในพื้นท่ี
เทศบาลนครปากเกร็ดจั งหวั ด
นนทบุรี  ในวัน ท่ี  ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๒ โดยจะเก็บข้อมูลและสรุป
ประเด็นส าคัญเพื่อน ามาผลิตส่ือ        
ชุ ดความรู้ ต้ นแบบในรู ปแบบ 
Video Clip  ความยาว 30 วินาที  
เรื่อง อาหารปลอดภัยและGDA 
และน าชุดส่ือความรู้ ต้นแบบไป
ท ด ล อ ง ใ ช้ ใ น พื้ น ท่ี ชุ ม ช น
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๐๐ คน 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าใจฉลาก
โภชนาการมากขึ้ น  สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

34,000.- 

6.หน่วยงานภาครัฐ -  ส านั ก ง านคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
แ ล ะ กิ จ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม
แห่งชาติ 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
-    และสังคม 

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ผ ลิ ต ส่ื อ รู ป แ บ บ  Video Clip            
ความยาว 30 วินาที จ านวน ๑ 
เรื่อง  “รู้ เท่าทันส่ือ”โดยน า ส่ือ
เผยแพร่ในการประชุมกำรโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีถูกกฎหมำย ณ 
ส ำนักงำน กสทช. กลุ่มเป้ำหมำยผู้
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและ
โ ท ร ทั ศน์  จ ำ น ว น  ๒ ๐ ๐  คน 
เผยแพร่ในเรื่อง กำรก ำกับดูแลกำร
โฆษณำผลิตภัณฑ์ สุขภำพ และ 
ส ำนั ก ง ำน  กสทช.  โ ดยส ำนั ก
คุ้ มครอ ง ผู้บริ โ ภค  ในกิ จก ำร
กระจำยเสียง  มีกำรจัดโครงกำรให้
ค ว ำ ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร โ ฆ ษ ณ ำ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ โครงกำรส่งเสริม

35,000.- 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๙ 

กลุ่มที่ หน่วยงาน กิจกรรมการด าเนินงาน งบประมาณ 
- ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภค ใน
กิจกำรกระจำยเสียง  และโทรทัศน์ 
เพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับอำหำรและ
ยำ มี กำร โฆษณำเกินจริ ง  ผิด
กฎหมำยโดยกลุ่มเป้ำหมำยคือ 
สสจ. อสม. สคบ. จังหวัด อบต. ครู 
อำจำรย์ นักเรียน นักศึกษำ กลุ่ม
เครือข่ำยผู้บริโภคในพื้นท่ี         ให้
สำมำรถคิดวิเครำะห์ แยกแยะ ว่ำ
อะไรคือกำรโฆษณำเกินจริง และ
ใช้ส่ืออย่ำงรู้ทัน ประชุมในแต่ละ
ครั้ ง จ ำน วน  ๑๐๐  คน  ท้ั ง ใน
ภำคเหนือ ภำคะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคกลำง ภำคใต้ 

 

ท้ังนี้ ส่ือท่ีคณะท างานภาคประชาชนผลิต มีการรวบรวมเป็นคลังความรู้กลาง ท้ังนี้ส่ือดังกล่าวข้างต้นได้
มีการรวมรวมไว้ที่ www.fdapeople.com , facebook : fdapeople  และในไลน์กลุ่มภาคประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒๐ 

ภาพรวมผลงานโครงการมีส่วนร่วมของคณะท างานฯ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

 

๑. กลุ่มผู้ประกอบการ 

๒. กลุ่มองค์กรผู้บริโภค 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒๑ 

๓. กลุ่มองค์กรวิชาชีพ 

 
๔. กลุ่มสื่อมวลชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒๒ 

๕. กลุ่มวิชาการ 

 
๖. หน่วยงานภาครัฐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒๓ 

๔. จัดงานมหกรรมภาคประชาชน “อย.ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน” 

การจัดงานมหกรรมภาคประชาชน “ อย.ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน”  ในวันท่ี ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชนในการคุ้มครองสุขภาพคนไทย ให้เกิดความรอบรู้ด้านการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัย รวมถึงมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ลดการบริโภคเค็ม 
เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
กล่าวอ้างเกินจริง ผ่านงานเสวนาวิชาการ “รู้เท่าทันส่ือ บริโภคปลอดภัย ยุค 4.0 ลดวิกฤติ NCDs”  รวมถึงให้
ความรู้ผ่านบูทวิชาการท่ีจัดโดยเครือข่ายภาคประชาชน ท้ังจากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด บูทหน่วยตรวจสอบเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร และบูท อย.ออนไลน์  
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ให้กับครอบครัว และประชาชนต่อไป  นอกจากนี้แล้วยัง
มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านกิจกรรมในงานอีกด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์
สุขภาพของผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพในอีกทางหนึ่งด้วย   โดยมี ภญ.สุภัทรา   บุญเสริม  รองเลขาธิการคณะ
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในการเปิดการงานมหกรรมภาคประชาชน ฯ ท้ังนี้ งานมหกรรมภาค
ประชาชนฯ สรุปผลเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 
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๒๔ 

ส่วนท่ี ๑ ผู้เข้าร่วมงานมหรรมภาคประชาชน 

ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมภาคประชาชน  “ อย.ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน”  ในโครงการนี้
ประกอบด้วย คณะท างานภาคประชาชน จาก ๓๕ หน่วยงาน เครือข่ายของคณะท างานภาคประชาชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  วิทยากร และประชาชน
ท่ัวไป  จ านวนท้ังส้ิน ๓๑๒ คน ได้แก่  

- คณะท างานภาคประชาชน จาก ๓๕ หน่วยงาน เครือข่ายของคณะท างานภาคประชาชน ๘๑ คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ๑๑๗ คน 
- เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ๑๙ คน   
- วิทยากร ๓ คน  
- ประชาชนท่ัวไป ๙๒ คน 
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๒๕ 

ส่วนท่ี ๒ เนื้อหาการเสวนาวิชาการ 
 เนื้อหาการเสวนาวิชาการ เรื่อง รู้เท่ำทันส่ือ บริโภคปลอดภัย ยุค 4.0 ลดวิกฤติ NCDs”  โดยมีวิทยำกร ดังนี้  
          ๑. รศ.นพ.สุรศักด์ิ กันตชูเวชสิริ ประธำนเครือข่ำยลดเค็ม ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพ (สสส.)  อำยุรแพทย์โรคไต โรงพยำยำบำลรำมำธิบดี 
๒. ผศ. ดร. มยุรี ต้ังเกียรติก ำจำย คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๓. ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ คณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำร

จัดกำร  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  (นิ ด้ ำ )  กรรมกำร ผู้ทรง คุณวุฒิ ด้ ำน
ส่ือสำรมวลชน กองทุนพัฒนำส่ือปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 
และมีผู้ด ำเนินกำรเสวนำ : นำงสินีนำฏ  โรจนประดิษฐ   นักวิชำกำรเผยแพร่ช ำนำญกำรพิเศษ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินความรู้ก่อน – หลัง จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ “รู้เท่ำทันส่ือ บริโภคปลอดภัย ยุค 4.0 ลดวิกฤติ NCDs”  ได้ท าการ
ประเมินความรู้ก่อน – หลัง จ านวนท้ังหมด ๑๘๔ คน จากผู้เข้าร่วมงานมหกรรมภาคประชาชนท้ังส้ิน ๓๑๒ คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๕๘.๙๗% โดยมีอายุระหว่าง ๒๕-๗๙ ปี (อายุเฉล่ีย ๕๒ ปี) เป็นเพศชาย ๕๖ คน เพศหญิง ๑๒๑ 
คน ไม่ระบุเพศ ๗ คน 

 จากผลการประเมินความรู้ก่อน – หลัง พบว่าผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น รองลงมา
เป็นผู้มีความรู้เท่าเดิม และน้อยลงตามล าดับ และประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมประเมิน มีความรู้น้อยลง ๔๖ คน             
คิดเป็น ๒๕% 

ผู้เข้ารับการประเมินมีความรู้มากขึ้น ๘๗ คน คิดเป็น ๔๗.๒๘% และผู้เข้ารับการประเมินมีความรู้เท่า
เดิม ๕๑ คน คิดเป็น ๒๗.๗๒%   
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๒๖ 

๕. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

 ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
คณะท างานภาคประชาชน และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควร   มีการ

ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายและประชาชนท่ัวไป
รับทราบ 

   ผลการด าเนินงาน  
(มีก าหนดด าเนินงานเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๑)   

- เผยแพร่การด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ fdapeople 

- ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข่าวแจก ๑๒๑ / 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  อย.ผนึกก าลังคณะท างานภาคประชาชน ร่วมส่งต่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่า
ทันส่ือ ลดวิกฤติ NCDs (รายละเอียดข่าว แสดงไว้ในภาคผนวก ฉ) 

- เผยแพร่การด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านทาง social media ได้แก่ 
facebook  , Line กลุ่ม /สมาชิกเครือข่าย  

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  
การประชาสัมพันธ์หากสามารถด าเนินการเผยแพร่ในส่ือท่ีสร้างการรับรู้ได้สูง เช่น ส่ือ

โทรทัศน์ จะช่วยให้การด าเนินงานโครงการฯ เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น  

 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ส่ือท่ีคณะท างานภาคประชาชนและ อย. สามารถเผยแพร่ได้นั้นมีจ ากัด   

 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนให้มากขึ้น 

๖. การประชุมร่างแผนปฏิบัติการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกันของคณะท างาน                
ภาคประชาชนและเจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
           ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ

คณะท างานภาคประชาชน ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 (มีก าหนดด าเนินงานเดือนกันยายน ๒๕๖๒)    
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๒๗ 

- ในวันท่ี ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
คณะท างานภาคประชาชน ร่วมกันจัดการประชุมร่างแผนแผนปฏิบัติการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
คณะท างานภาคประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัด
สมุทรสงคราม  ท้ังนี้ คณะท างานภาคประชาชน ได้มีมติเห็นชอบให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินงานใน
ประเด็น ได้แก่  

๑. การลดการบริโภคเค็ม ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ 
๒. รู้เท่าทันส่ือ 

โดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่ม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการร่างท าแผนปฏิบัติการ ดังนี้  
          กลุ่มที่ 1:  แผนงำนกำรรณรงค์ สื่อสำร เตือนภัยกำรลดกำรบริโภคเค็ม ด้วยกำรอ่ำนฉลำก                

โภชนำกำร   
     มำตรกำร ควรมีกำรส่ือสำรเตือนภัยเพื่อลดกำรบริโภคเค็มในกลุ่มเด็ก ซึ่งฉลำกโภชนำกำรนั้น 

ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงปริมำณพลังงำนและสำรอำหำรท่ีได้ รับจำกกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูป, กึ่งส ำเร็จรูปและขนมกรุบกรอบ กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลบนฉลำกโภชนำกำร เป็น
หนึ่งในวิธีท่ีช่วยสนับสนุนให้เด็กลดกำรบริโภคเค็มได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรสอนให้เข้ำใจกำรอ่ำนค่ำ
ปริมำณโซเดียมท่ีบริโภคต่อหน่วย กำรแบ่งบริโภคต่อมื้อให้เป็น ไม่ควรบริโภคหมดในมื้อเดียว ซึ่งข้อมูลดังกล่ำว
สำมำรถทรำบได้จำกกำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำรท่ีแสดงอยู่บนฉลำกผลิตภัณฑ์จ ำพวก อำหำรส ำเร็จรูป,               
กึ่งส ำเร็จรูปรวมถึงขนมกรุบกรอบ โดย 

 1 สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องในกำรลดกำรบริโภคเค็มให้กลุ่มเด็กวัย   
2. ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรม ภำคประชำสังคมในกำรรณรงค์ส่ือสำรเตือนภัย 
    ผลกระทบจำกกำรบริโภคเค็ม 
3 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลฉลำกโภชนำกำรในรูปแบบ GDA ( GDA Nutrition 

Labelling) เพื่อสนับสนุนกำรลดกำรบริโภคเค็ม 
เป้ำหมำย นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5  ของโรงเรียนน ำร่องในเขตกรุงเทพฯ 

จ ำนวน  ๕ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนสุเหร่ำปำกคลองล ำรี, โรงเรียนวัดสน,  โรงเรียนคันนำยำว, โรงเรียนวัด
หนอง และโรงเรียนเพชรถนอม โดย 

๑.กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงส่ือท่ีส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลือกบริโภคอำหำรเค็มน้อย 
  2.กลุ่มเป้ำหมำยมีทัศนคติและค่ำนิยมท่ีดีต่อกำรในกำรบริโภคอำหำรเค็มน้อย ลดผลกระทบต่อ 
            สุขภำพ 
    งบประมำณ   ภำยในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท (-ห้ำแสนบำทถ้วน-) 

 
        กลุ่มที่ ๒:  แผนงำนกำรเฝ้ำระวังและกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรรู้เท่ำทันสื่อ  

    แนวคิด “หยุด คิดก่อนเช่ือ” 
 มำตรกำร ควรรณรงค์เสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริโภคและเครือข่ำยให้รู้เท่ำทันส่ือโฆษณำ

ผลิตภัณฑ์สุขภำพเกินจริง โดยเฉพำะส่ือ Fake News  ซึ่งมำจำกควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำและเครือข่ำยภำคประชำชน ท้ังภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น 
สมำคมวิชำชีพ เพจสำธำรณะ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องในกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำยใต้แนวคิด “หยุด คิดก่อนเช่ือ” โดย  

1 ส่งเสริมบทบำทขององค์กรและเครือข่ำยภำคประชำสังคม ส่ือมวลชนในกำรควำมร่วมมือ     
    เฝ้ำระวังและกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรรู้เท่ำทันส่ือ  
2. ส่งเสริมและพัฒนำควำมตระหนักด้ำนกำรบริโภคส่ืออย่ำงเหมำะสมให้แก่ประชำชนท่ัวไป                    



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒๘ 

    และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ (กลุ่มเยำวชนและกลุ่มวัยท ำงำน) 
3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
เป้ำหมำย  
ประชำชน 

   งบประมำณ   ภำยในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท (-ห้ำแสนบำทถ้วน-)   โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
     1 กำรเสวนำแลกเปล่ียนเรียนรู้ “กำรท ำส่ือบนพื้นฐำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ให้บริโภค 
                      ปลอดภัยและเป็นธรรม” ส ำหรับผู้ประกอบกำรส่ือออนไลน์ และ ผู้ท่ีมีอิทธิพลในกำรส่ือสำร 
                  2. กำรประกวดออกแบบส่ือสร้ำงสรรค์ ส ำหรับนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ ในประเด็นรู้ทัน        
                      ข่ำวปลอมในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภำพ โดยประกวดส่ือในรูปแบบ  Video Clip   

๓. กำรส่ือสำรควำมรู้เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ผ่ำนเครือข่ำย/
ช่องทำงต่ำง ๆ  

 
           ระยะเวลาแล้วเสร็จ  

สามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  
การประสานงานกับคณะท างานภาคประชาชน และเครือข่ายของคณะท างานภาค

ประชาชนอย่างใกล้ชิด ท าให้การด าเนินการจัดประชุมมีประสิทธิภาพ ช่วยผลักดนัให้สามารถด าเนินงานส าเร็จ  

 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน    
  เนื่องจากผู้เข้าประชุมมีความรู้ ประสบการณ์ และช่วงอายุท่ีต่างกัน ท าใหม้ีการแสดงความ

คิดเห็นหลากหลาย กว่าจะได้ข้อสรุปใช้เวลานาน 

๗. การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้านอาหาร และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
ส า นั ก ง าน คณะ ก ร ร ม ก า ร อ าห า ร แ ละ ย า  ไ ด้ มี ก า ร ร ว บ ร ว ม จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล 

การด าเนินงานของเครือข่าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการด าเนินงานต่อไป 

 ผลการด าเนินงาน  
(มีก าหนดด าเนินงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑– สิงหาคม ๒๕๖๒)  
ข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร และ

ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการรู้เท่าทันส่ือ  



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒๙ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1. 
 

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง รู้เท่าทันส่ือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด
พิษณุโลก กลุ่มเป้าหมายนิสิต จ านวน 80 คน 

๒. เผยแพร่ในงานสัมมนาเรื่อง หลักสูตรการผลิตส่ือโฆษณาท่ีปลอดภัย  และ
สร้างสรรค์ ณ หอประชุมคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย
คณะอาจารย์ จ านวน 50 คน เผยแพร่เรื่อง รู้เท่าทันส่ือ 

๓. เผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 4 ครั้ง  
๔. กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ จ านวน 150 คน/ครั้ง  
๕. เผยแพร่เรื่อง ลดหวาน ลดโรค สเตียรอยด์ 

2. สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ๑. ในการ จัดกิ จกรรม  “อบรมฉลาก สิน ค้าประ เภทอาหาร ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ” ณ ส านักงานใหญ่ บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด ให้แก่ 
ผู้ประกอบการ ท่ีส่งสินค้าประเภทอาหาร ให้กับ Tops โดยเฉพาะภายใต้
สินค้า Own Brand และยี่ห้อท่ัวไป จ านวน ผู้ประกอบการ     ๒๑ ราย/
๓๖ คน 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมและการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขและ
สุขภาพ ประกอบด้วย 
 โครงการเยี่ยมชมฟาร์มสมเกียรติผักอร่อย 
  โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety 

(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 โครงการส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้ กับ อย. 
 โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย กับ สสส. และต ารวจ

คุ้มครองผู้บริโภค 
 โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปศุสัตว์โอเค (กรมปศุสัตว์ กระทรวง

เกษตรฯ) 
 โครงการรับรองสถานท่ีจ านวนสินค้า Q Modern Trade กับ มกอช. กษ. 
 โครงการ “ร้าน มอก.” TIS Shop กับ สมอ. 
 ตามรอยพ่อ พระบิดา แห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย กับ ม.เกษตร 

3. สมาคมส่ือช่อสะอาด  ๑. เผยแพร่ให้แก่วิทยุชุมชน ณ สถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมส่ือช่อสะอาด 
421 สถานี เผยแพร่เรื่อง พลังภาคประชาชน สร้างคนสร้างสุขภาพดี 

๒. เผยแพร่ ผ่ าน ช่อง โซ เ ชียลมี เ ดีย  (Social Media)  เ ช่น  youtube 
facebook มีผู้เข้าชมมากกว่า 1 แสนวิว 

4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง ประชุมสมาชิกกลุ่ม RA ประจ าเดือน ณ ห้อง
ประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายสมาชิก จ านวน 
50 คน เผยแพร่เรื่องความปลอดภัยด้าน อาหารและลดปัจจัยเส่ียงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  การใช้ยาอย่าง สมเหตุผล การรู้เท่าทันส่ือโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓๐ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๒. เผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิก จ านวน 60 คน/ครั้ง เผยแพร่เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหาร 
และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การ
รู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 

๓. ชวนเชิญให้สมาชิกเข้าร่วมงานมหกรรมภาคประชาชน 24 กรกฎาคม 
2562  

5. กรมประชาสัมพันธ์   ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 
 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๒. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน โดยใช้ส่ือโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
เผยแพร่ในเรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 
 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเรื่องอื่น ๆ ของ อย. 

๓. เผยแพร่ความรู้เรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 
 และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเรื่องอื่น ๆ ของการ

ด าเนินงาน อย. ท่ีเป็นประเด็นในสังคมทางส่ือโทรทัศน์ (NBT) และ
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ท้ังส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
รวมทั้งส่ือออนไลน์ facebook กลุ่มLine ส่ือของกรมประชาสัมพันธ์
โดยส่ือมวลชนอื่น ๆ น าไปขยายผลร่วมด้วย  

๔. มีการขยายผลกิจกรรมในเรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้องและความรู้

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรายการ (NBT) มีประสิทธิภาพ  
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ๑. ในการประ ชุมคณะท า ง านภาคประช าชน  ครั้ ง ท่ี  ๓ /๒๕๖๑                       

เรื่อง อาหารสมดุลตามธงโภชนาการ และครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  
เรื่อง ไขมันทรานส์ ให้แก่ คณะท างานภาคประชาชน  
เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหาร 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓๑ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

7. สมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย  ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง การประชุมสามัญประจ าปี ณ โรงแรมสุโกศล 
ให้แก่ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๒๐ คน เผยแพร่เรื่อง ความปลอดภัยด้าน
อาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง NCDs  

8. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง ลดหวาน มัน เค็ม ณ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนภาค 8 กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิตอาหารจ านวน 14 คน เผยแพร่เรื่อง 
ลด หวาน มัน เค็ม  

๒. เผยแพร่ให้นักเรียน/ครู จ านวน 30 คน ณ โรงเรียนเทเวศวิทยาคม 
เผยแพร่เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ  

๓. เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน ณ ท่ี 62 ซ.อินทาราม 15  เผยแพร่เรื่อง               
ลดหวาน ลดโรค  

9. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา 
แผนปัจจุบัน 

๑. ในการประชุมเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ณ โรงแรมแมน      
ดาริน กรุงเทพมหานคร ให้แก่ ตัวแทนผู้สูงอายุท่ัวประเทศ จ านวน              
๓๕๐ คน เรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โรค NCDs 

๒. ในงานสัมมนา เรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ณ ห้องอบรม
บริษัท สยามฟามาซูติคอล ให้แก่ พนักงาน จ านวน ๓๐ คน 

๓. ให้แก่เครือข่าย อสม. จ านวน ๓๐ คน ณ ชุมชนวัดโพธิเรียง ชุมชนเคหะ
ท่าทราย ชุมชนผู้สูงอายุคันนายาว เรื่อง การใช้ยาปฏิชี วนะอย่าง             
สมเหตุผล 

๔. ให้แก่นักเรียน/ครู จ านวน ๓๐๐ คน ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา เรื่อง              
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

๕. ให้แก่ประชาชน จ านวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๕๐ คน ณ ชุมชนวัดโพธิเรียง 
ชุมชนเคหะท่าทราย ชุมชนคันนายาว เรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง             
สมเหตุผล 

10. สมาคมตลาดสดไทย ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง NCDs การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ณ ตลาดฯ 
กลุ่มเป้าหมาย 15 แห่ง เผยแพร่เรื่อง NCDs การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

๒. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ โครงการขับเคล่ือนเครือข่ายส่งเสริมการ
บริโภคผักผลไม้ปลอดภัย เผยแพร่เรื่อง NCDs การใช้ยาอย่าง สมเหตุผล  

๓. เผยแพร่เรื่อง NCDs การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้กับสมาชิกสมาคมในการ
ประชุมใหญ่ จ านวน 100 คน 

11. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง ไกลเกล่ีย ณ ศาลแพ่งมีนบุรีกลุ่มเป้าหมาย           
ผู้ประนีประนอม จ านวน 20 คน เผยแพร่เรื่อง ลดหวาน ลดโรค  

๒. เผยแพร่ในงานสัมมนาเรื่อง การระงับข้อพิพาท ณ ศาลแรงงานกลาง 
กลุ่มเป้าหมายผู้ประนีประนอมและผู้พิพากษาสมทบ จ านวน 50 คน 
เผยแพร่เรื่อง ลดหวาน ลดโรค  

๓. เผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสมาคมฯ จ านวน 20 คน/ครั้ง เผยแพร่เรื่อง ลดหวาน ลดโรค  



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓๒ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๔. เผยแพร่ให้แก่นักเรียน/ครู จ านวน 50 คน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต             
คณะนิเทศศาสตร์ เผยแพร่เรื่อง ลดหวาน ลดโรค 

๕. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ กรมบังคับคดี เผยแพร่เรื่อง ลดหวาน ลดโรค  
๖. เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน ณ ศาลแรงงานกลาง ศาลจังหวัดนนทบุ รี 

เผยแพร่เรื่อง ลดหวาน ลดโรค 
๗. ส่ือ Facebook Line ของเครือข่ายท่ีเข้าร่วมรับการอบรม เผยแพร่ทาง

Facebook 1 ,400 คน เผยแพร่ทางส่ือ Line 600 คน โดยใช้ช่ือ 
Ancharee  

12. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 1. เครือข่ายในชุมชนเขตเมือง การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเมือง กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและเยาวชน จ านวน              
6 ชุมชน 20 คน จัดประชุมสัมมนาของกลุ่มองค์กรผู้บริโภค ในหัวข้อ 
“เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพ" สถานท่ีศูนย์สาธารณสุข 
56 ทับเจริญ กรุงเทพมหานคร เผยแพร่เรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 รู้เท่าทันส่ือ  
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2. การเผยแพร่ความรู้ในการประชุมผู้บริหาร ระหว่างวันท่ี 15 - 16 
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรมศูนย์พัฒนาชนบท
ผสมผสานราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม 27 คน กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร ท่ี
ปรึกษา ผู้อ านวยการฝ่าย หัวหน้ากอง ผู้อ านวยการศูนย์ รวม 14 ศูนย์ 
เผยแพร่เรื่อง 
 ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 รู้เท่าทันส่ือ  
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

3. เอกสารเผยแพร่อีก 1 ชุด ได้ใช้ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลท่ัวไปท่ีมา
ติดต่อรับบริการตรวจสุขภาพ ปรึกษาเรื่องวางแผนครอบครัว ณ คลินิก
ชุมชนของสมาคมฯ ท่ีมีผู้มาติดต่อเฉล่ียเดือนละ 1,200 คน 

4. การรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ และบริษัทในเครือ ส านักงาน
กรุง เทพมหานคร วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ เ จ้าหน้าท่ีตระหนักถึง
ภาวการณ์เส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเน้นการออกก าลังกาย 
การปรับพฤติกรรมการบริโภค สมาคมฯ มีสวัสดิการเรื่องการจัดอาหาร
กลางวันให้เจ้าหน้าท่ี ดังนั้น ได้มีการปรับเมนูอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย 

13. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง การใช้ยาสเตียรอยด์ ณ หมู่บ้านตากแดด            
หมู่ ๓ กลุ่มเป้าหมายชาวบ้าน ผู้สูงออายุ จ านวน ๓๐ คน เผยแพร่เรื่อง 
การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓๓ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๒. เผยแพร่ในงานสัมมนาเรื่อง ความเป็นมาของ อสม. ณ วัดสามดิยามขาม 
กลุ่มเป้าหมายกองทุนหมู่บ้าน จ านวน ๑๐ คน เผยแพร่เรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง  
 เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

๓. เผยแพร่ให้กับเครือข่าย อสม. จ านวน ๕๐ คน ณ โรงพยาบาลชุมชน 
ต าบลบางเตย หมู่ ๙ เผยแพร่เรื่อง ลดหวาน มัน เค็ม 

๔. เผยแพร่ ให้ แก่นัก เรียน/ครู  จ านวน ๕๐ คน ณ โรง เรียนชุมชน                       
วัดจันกระพ้อ หมู่ ๓ เผยแพร่เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก 

๕. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการชุมชน ๘ หมู่บ้าน 
ณ เขตเทศบาล ต าบลบางเตย เผยแพร่เรื่อง การใช้น้ ามันทอดซ้ า  

๖. เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ท่ีว่าการ
อ าเภอสามโคก เผยแพร่เรื่อง เสริมสร้างความรู้ ชูปัญญา พัฒนาสุขภาพ  

๗. เผยแพร่ให้แก่วิทยุชุมชน ณ สมาคมวิทยุประจ าจังหวัด จ านวน             ๑ 
หน่วยงาน เผยแพร่เรื่อง ความรู้ความเข้าใจระหว่างส่ือกับประชาชน  

14. สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
ก ลุ่มเป้าหมาย วิทยุ / IT จ านวน มากกว่ าแสนคน เผยแพร่ เรื่อง                     
การบริโภค 

๒. เผยแพร่ในงานสัมมนาเรื่อง คุ้มครองผู้บริโภค ณ ศูนย์สาธารณสุข 5๖ 
ทับเจริญ กลุ่มเป้าหมายชุมชน อสม. จ านวน 200 คน เผยแพร่เรื่อง  
รับประทานอาหารท่ีถูกต้องปลอดภัย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไป  

15. อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง NCDs ณ โรงแรมรามาการ์เด้น วิภาวดี 
กลุ่มเป้าหมาย อสม./อสส. จ านวน 160 คน เผยแพร่เรื่อง เบาหวาน 

๒. เ ผยแพร่ ใ น ง าน สัมมนา เรื่ อ ง  NCDs ณ โ ร ง แรมรามากาน์ เ ด้น 
กลุ่มเป้าหมาย อสม./อสส. ปชช. จ านวน 120 คน เผยแพร่เรื่อง 
คุ้มครองผู้บริโภค NCDs 

๓. เผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย           
อสม. อสส. จ านวน 1,000 คน/ครั้ง เผยแพร่เรื่อง คุ้มครองผู้บริโภค 
อาหารและยา เครื่องส าอาง  

๔. เผยแพร่ให้แก่ เครือข่าย อสม. จ านวน 295 คน ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 56 ทับเจริญ เผยแพร่เรื่อง NCDs ลดหวาน มันเค็ม สุรา บุหรี่  

๕. เผยแพร่ให้แก่นักเรียน/ครู จ านวน 3 คน ณ ส านักงานเขต 2 สถานศึกษา 
1 โรงเรียน เผยแพร่เรื่อง NCDs  

๖. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ ชุมชน หมู่บ้านรื่นสุข เผยแพร่เรื่อง NCDs     
ลดหวาน มัน เค็ม สุรา บุหรี่ 

๗. เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน ณ โรงเรียน เผยแพร่เรื่อง NCDs รู้เท่าทันส่ือ 
คุ้มครองผู้บริโภค 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓๔ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๘. เผยแพร่ให้แก่วิทยุชุมชน ณ ปริมณฑล เผยแพร่เรื่อง  
 รู้เท่าทันส่ือ  
 คุ้มครองผู้บริโภค  
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

7. กิจกรรมท่ีกรมประชาสัมพันธ์เป็นโครงการท่ีดีมากอยากให้ขยายต่อ จาก
หน่วยงาน สสส.และมูลนิธิ สมาพันธ์บุหรี่แห่งประเทศ และศูนย์บริการ
สาธารณสุข สปสช. และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

16. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  
เขตท่ี ๔ 

๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ท่ีประชุม
ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/ผู้แทนเทศบาล/อบต. กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าท้องถิ่น 
จ านวน ๓๐๐ คน เผยแพร่เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัย
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

๒. เผยแพร่ในงานสัมมนาเรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ชุมชมสหกรณ์        
ณ เมืองทองธานี กลุ่มเป้าหมายผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน ๒๐๐ 
คน เผยแพร่เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเส่ียงต่อโรค           
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

๓. เผยแพร่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒ ครั้ง กลุ่มเป้าหมายชมรม          
อสม. จ.นนทบุรี จ านวน ๖๐๐ คน/ครั้ง เผยแพร่เรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

๔. เผยแพร่ให้แก่ เครือข่าย อสม. จ านวน ๒๕๐ คน  ณ หอประชุม                
อ.บางไทร ประชุม อสม. ควบคุมโรคไข้เลือดออก เผยแพร่เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๕. เผยแพร่ให้แก่นักเรียน/ครู จ านวน ๔๐๐ คน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
อ.บางไทร เผยแพร่เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเส่ียงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

๖. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ วัดหลังบาง หน่วยจังหวัดเค ล่ือน ท่ี               
เผยแพร่เรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง  
 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

๗. เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน ประชุมชมรมสาธารณสุขภาคกลาง ณ โรงแรม
ลายทอง จ.อุบลราชธานี เผยแพร่ความรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

17. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห่งประเทศไทย 

๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง คณะกรรมการบริหารสมาคม ณ สมาคม 
Fostat จ านวน 35 คน เผยแพร่เรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓๕ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
๒. เผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เรื่อง ข่าวแจกจาก อย. 

การลดการบริโภคเกลือโซเดียม 
๓. เผยแพร่ให้แก่นักเรียน/ครู จ านวน 40 คน โรงเรียนวัดบางกะไชย จังหวัด

นนทบุรี เผยแพร่เรื่อง การอ่านฉลากอาหาร 
๔. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

https://www.facebook.com/fostat.fanpage/                  
เผยแพร่เรื่อง ข่าวแจกจาก อย. การลดการบริโภคเกลือโซเดียม 

๕. Line group/Line@ เผยแพร่เรื่อง Trans fat  
๖. ได้น าความรู้ท่ี อย. ไปมอบให้ห้องสมุด โรงเรียนวัดบางกะไชย จังหวัด

นนทบุรี และขอให้คณะครูโรงเรียนวัดบางกระไชย เผยแพร่ส่ือท่ีได้รับให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีภายใต้กิจกรรม CRS ของสมาคม 

18. สภาเภสัชกรรม 1. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน งานสัปดาห์เภสัช ณ ทุกสถานบริการสาธารณสุข 
ทุ ก จั ง ห วั ด  เ ผ ย แ พ ร่ เ รื่ อ ง  ล ด ห ว า น  ล ด โ ร ค  รู้ เ ท่ า ทั น ส่ื อ                                  
สเตียรอยด์ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

*19. สมาคมเภสัชสาธารณสุข 
แห่งประเทศไทย 

- 

20. มูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง การประชุมร้านยาภาคใต้ ณ โรงแรมธรรม            
รินทร์ ธนา จ.ตรัง กลุ่มเป้าหมายเภสัชกรร้านขายยา จ านวน ๘๐ คน 
เผยแพร่เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

๒. เผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย    
คบส. ภาคใต้ จ านวน ๑๓๗ คน/ครั้ง เผยแพร่เรื่อง การใช้ยาอย่าง                
สมเหตุผล 

21. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน  
(ประเทศไทย) 

๑. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ ร้านยาในชุมชน (สมาชิก สมาคม) เผยแพร่
เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

๒. เผยแพร่ผ่าน Application Line ของสมาคมเภสัชกรชุมชนสู่ประชาชน 
@phamacirt-th โดยให้ร้านยาแนะน า ให้ประชาชนรับบริการท่ีร้าน
เข้าถึงส่ือสุขภาพ 

22. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ    ๑. เผยแพร่ในการประชุม กรรมการสหพันธ์วิทยุชมชนแห่งชาติ ณ ห้อง
ประชุมวิทยุชุมชน บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมาย
กรรมการสหพันธ์วิทยุ จ านวน 50 คน เผยแพร่เรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหารและปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง  

๒. เผยแพร่ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชน ณ สถานีวิทยุเสียงชุมชน จ.กาญจนบุรี 
เผยแพร่เรื่อง  
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๓๖ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ให้กับผู้จัดการรายการสถานีวิทยุชุมชนท่ัวประเทศ 120 คน เพื่อจัด
รายการท่ีสถานีตัวเองท่ัวประเทศ  

23. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง งานแถลงข่าวรางวัลเทพทอง ณ สมาคม             
นั กวิ ทยุ และ โทร ทัศน์ แห่ งประ เทศไทยในพระบรมรา ชูปถัมภ์  
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร/ส่ือมวลชน จ านวน 200 คน 
เผยแพร่เรื่อง  
 คู่มือผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย  
 โปสเตอร์ NCDs DVD       
 แผ่นพับ  

๒. เผยแพร่ในงานสัมมนาเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการใช้ส่ือโซเชียลมีเดีย ณ 
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ กลุ่มเป่าหมาย นักศึกษา ส่ือมวลชน ประชาชน 
จ านวน 100 คน เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๓. เผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกสมาคมนักวิทยุ จ านวน 500 คน/ครั้ง เผยแพร่เรื่อง เลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ลดเส่ียงโรคติดต่อเรื้อรัง NCDs  

๔. เผยแพร่ให้แก่เครือข่าย อสม. 4 คน ณ บ้านสวน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 
เผยแพร่เรื่อง  
 คู่มือรอบรู้ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 DVD  
 แผ่นผับ NCDs  

๕. เผยแพร่ให้แก่นักเรียน/ครู จ านวน 100 คน ณ ส านักงานหนังสือ              
โปลิศนิวส์ เผยแพร่เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การรู้เท่าทันส่ือโฆษณา
ผลิตภัณฑ์  

๖. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ ชุมชนบางยี่ขัน เผยแพร่เรื่อง ความปลอดภัย
ด้านอาหาร ลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

๗. เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน ณ สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ประเทศไทย อง ค์กรวิชาชีพ ส่ือมวลชน เผยแพร่ เรื่ อง                 
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารอย่างปลอดภัย ลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง NCDs  

๘. เผยแพร่ให้แก่วิทยุชุมชน ณ สถานีวิทยุวัดราษฎร์บูรณะ 97.75 MHZ 
เผยแพร่เรื่อง คู่มือฉันดีมีสุข 

๙. ส่ือออนไลน์ อาทิ นสพ. เพื่อประชาชน AECTHAI TV RTTV ออนไลน์ 
ฯลฯ ร่วมเผยแพร่ การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ถูกต้อง  
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๓๗ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

24. สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๑. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เผยแพร่
เรื่อง อินโฟกราฟิก 2 เรื่อง  

๒. เผยแพร่ให้แก่วิทยุชุมชน ณ เครือข่ายวิทยุชุมชนท่ัวประเทศ เผยแพร่เรื่อง     
อินโฟกราฟิก  

25. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง การด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชน 
ณ การประชุมประจ าเดือน กลุ่มเป้าหมายคณะท างานภาคประชาชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เผยแพร่เรื่อง การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่
ถูกต้อง 

๒. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ ส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เผยแพร่
เรื่อง การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 

26. คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ  ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิเทศศาสตร์           
ม.กรุงเทพ ณ ห้องประชุม A3 – 501 กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา จ านวน 
๘๐๐ คน เผยแพร่เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

๒. เผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒๐ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 
อ า จ า ร ย์ / เ จ้ า ห น้ า ท่ี  จ า น ว น  ๖ ๐ ๐  คน / ค รั้ ง  เ ผ ย แ พ ร่ เ รื่ อ ง                              
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อย. 

๓. เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น  Facebook BUCA อ าส าอ น ามั ย  เ ผ ย แ พ ร่ เ รื่ อ ง                             
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อย. 

๔. เผยแพร่ผ่าน Facebook ออหมี ออหมี โดยแชร์ข้อมูลจาก BUCA อาสา
อนามัย เผยแพร่เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อย. 

๕. เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุง เทพ      
โดยแชร์ข้อมูลจาก BUCA อาสาอนามัย เผยแพร่เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 
จาก อย.  

27. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๑. การเผยแพร่ข้อมูลและแจกเอกสาร หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรม        
การบริโภค คู่มือทางเลือกสุขภาพ 3 โรค รักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ 
ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อับเสบ อย่าเรียกสับสนเพราะท าให้ใช้ยาผิด            
ในงานสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษของนักศึกษา) ณ อาคารบรรยายรวม 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  

๒. การเผยแพร่ข้อมูลและแจกเอกสาร หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรม         
การบริโภค คู่มือทางเลือกสุขภาพ 3 โรค รักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ     
ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ อย่าเรียกสับสนเพราะท าให้ใช้ยาผิด            
ณ โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562  

๓. การเผยแพร่ข้อมูลและแจกเอกสาร หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการ
บริโภค คู่มือทางเลือกสุขภาพ 3 โรค รักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ           
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๓๘ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ อย่าเรียกสับสนเพราะท าให้ใช้ยาผิด       
ใ ห้ นั ก เ รี ย น โ ค ร ง ก า ร ห้ อ ง เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ( ว ม ว . )                                    
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

๔. การเผยแพร่ข้อมูลและแจกเอกสาร หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรม       การ
บริโภค คู่มือทางเลือกสุขภาพ 3 โรค รักษาได้ไม่ใต้องใช้ยาปฏิชีวนะยา
ปฏิ ชี วนะ ไม่ ใ ช่ยาแก้ อั ก เสบ เรี ยก สับสน เพราะท า ให้ ใ ช้ยา ผิด                        
ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย ศูนย์รังสิต เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

๕. การเผยแพร่ข้อมูลและแจกเอกสาร หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการ
บริโภค คู่มือทางเลือกสุขภาพ 3 โรค รักษาได้ไม่ใต้องใช้ยาปฏิชีวนะ     
ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ เรียกสับสนเพราะท าให้ใช้ยาผิด ให้กับ
ประชาชนท่ัวไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันท่ี             
3 มิถุนายน 2562 

๖. การเผยแพร่ข้อมูลและแจกเอสาร หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค 
คู่มื อทาง เ ลือก สุขภาพ 3  โ รค รั กษาไ ด้ ไม่ ต้อ ง ใ ช้ยาปฏิ ชี วนะ                          
ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ อย่าเรียกสับสนเพราะท าให้ใช้ยาผิด        
ให้นักเรียนท่ีรอสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2562  

๗. การเผยแพร่ข้อมูลและแจกเอกสาร หนังสือเสริมสร้างพฤติกรรมการ
บริโภค คู่มือทางเลือกสุขภาพ 3 โรค รักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ      
ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ อย่าเรียกสับสนเพราะท าให้ใช้ยาผิด        
ใ ห้ นั ก เ รี ย น ท่ี ร อ สั ม ภ าษ ณ์ เ พื่ อ ศึ กษ า ต่ อ  ณ  โ ร ง อ าห ารกรี น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2562  

๘. การ เผยแพร่ ข้ อมู ลปิด โปสเตอร์บอร์ดปาระชา สัมพันธ์บริ เวณ                       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  

๙. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ทางโซเชียลมีเดีย 
(Social Media)  เ ช่ น  Line Facebook ให้ กั บสมา ชิกก ลุ่ม ต่ า ง  ๆ 
ดังต่อไปนี้   

28. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๑. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยด้านอาหารและลด
ปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เผยแพร่ให้แก่ประชาชน เรื่อง พัฒนา
ความรู้อาหารปลอดภัย และฉลาก GDAณ ตลาดสด เทศบาลนคร           
ปากเกร็ด กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริ โภคในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด                                                                                                                                                                                                                          

จ านวน 200 คน เผยแพร่เรื่อง ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย กับฉลาก GDA 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓๙ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

29. โรงเรียนปากเกร็ด ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเส่ียง
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มเป้าหมายครู จ านวน ๑๘๐ คน เผยแพร่เรื่อง
ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

๒. เผยแพร่ในงานสัมมนาเรื่อง สุขภาพ ยา อาหาร NCDs ส่ิงแวดล้อม             
ณ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม กลุ่มเป้าหมายนักเรียน/ครู จ านวน ๒๗๙ 
คน เผยแพร่เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

๓. เผยแพร่ให้กับนักเรียน/ครู จ านวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนปากเกร็ด (ผ่าน
การสอนเพื่อวิจัยในรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
นักเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs  

๔. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ สถานท่ีต่าง ๆ เช่น วัด ตลาด ชุมชน 
โรงพยาบาล เผยแพร่ในเรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 
 ความรู้เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน                       
ณ เทศบาลนครปากเกร็ด เผยแพร่ในเร่ือง  

 ความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 

 ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เผยแพร่ให้แก่เยาวชนและผู้น า
ชุมชน จ านวน ๑๓๐ คน ณ โรงเรียนวัดพ่อปันนาราม เผยแพร่        
เร่ือง  

 ความปลอดภัยด้านอาการ และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 
 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

*30. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- 
 
 

31. ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง งานประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 ของ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทคบางนา 
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา จ านวน 300 คน เผยแพร่เรื่อง  



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๔๐ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายความ  
 ร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ส านักอนามัย  
 แจกส่ือความรู้เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
2. เผยแพร่เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา

และผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ส านักอนามัย ณ โรงแรมปริ๊ นซ์  พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาเครือข่ายส านักอนามัย 
และเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 100 คน เผยแพร่เรื่อง  
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

3. เผยแพร่เรื่อง ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะด้านการ     
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล แก่สตรีพิการทางการได้ยิน ณ โรงแรมเดอะไพน์    
รีสอร์ท ปทุมธานี จ านวน 100 คน เผยแพร่เรื่อง  
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 การอ่านฉลากยาและเครื่องส าอางก่อนใช้ทุกครั้ง 
 การดูวันหมดอายุบนฉลากยาการสังเกตยาเส่ือมสภาพ 
 การเก็บรักษายาท่ีถูกต้อง 

4. เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ จ า น ว น  2 4  ค รั้ ง                                
(ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดือนละ 2 ฉบับ) กลุ่มเป้าหมาย 
เภสัชศูนย์บริการสาธารณสุข ท้ัง 68 แห่ง และหน่วยบริการเภสัชกรรม 
ศาลว่าการกรุงเทพมหานคร 1,2 เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการ 
จ านวน 70 คน/ครั้ง เผยแพร่เรื่อง ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5. เผยแพร่ให้แก่เครือข่าย อสม. (อสส.) จ านวน 1,000 คน ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขท้ัง 68 แห่ง เผยแพร่เรื่อง  
 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย 
 การดูข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 การรู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 
 การตรวจสอบเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
 ผลข้างเคียงการใช้สเตียรอยด ์

6. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ งานสัปดาห์เภสัชกรรม ส านักอนามัย 
ประจ าปี 2562 บริเวณศาลาประชาชน เคหะชุมชนท่าทราย เผยแพร่
เรื่อง 
 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
 การอ่านฉลากยา ตรวจสอบเลขทะเบียนยาก่อนซื้อ 
 การดูวันหมดอายุบนฉลากยา วิธีการสังเกตยาเส่ือมสภาพ  
 การเก็บรักษายาท่ีถูกต้อง 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๔๑ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

7. เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน ณ กิจกรรมชักซ้อมและเตรียมพร้อมการ
ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย และการคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 
โดยส านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ส านักอนามัย เผยแพร่เรื่อง  
 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
 การอ่านฉลากยา และเครื่องส าอางก่อนซื้อทุกครั้ง 
 อันตรายจากสารสเตียรอยด์   

32. ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) 

๑. เผยแพร่ในการประชุมเรื่อง การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกกฎหมาย 
ณ ส านักงาน กสทช. กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ จ านวน ๒๐๐ คน เผยแพร่ในเรื่อง การก ากับดูแลการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๒. ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง                
มีการจัดโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง  และ
โทรทัศน์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและยา มีการโฆษณาเกินจริง ผิด
กฎหมายโดยกลุ่มเป้าหมายคือ สสจ. อสม. สคบ. จังหวัด อบต. ครู 
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นท่ี ให้สามารถคิด
วิเคราะห์ แยกแยะ ว่าอะไรคือการโฆษณาเกินจริง และใช้ส่ืออย่างรู้ทัน 
ป ร ะ ชุ ม ใ น แ ต่ ล ะ ค รั้ ง  จ า น ว น  ๑ ๐ ๐  ค น  ท้ั ง ใ น ภ า ค เ ห นื อ                             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้  

33. กระทรว ง ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เ ศรษฐกิ จ      
และสังคม 

๑. เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ณ บอกต่อ และแจ้งในไลน์กลุ่มเพื่อนพี่น้องท่ีรู้จัก 
เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหาร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการรู้เท่าทันส่ือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๒. เผยแพร่ส่ือความรู้หนังสือ/คู่มือ โปสเตอร์รายการส่ือความรู้ สู้ภัยสุขภาพ      
ท่ีได้รับจัดสรรจาก อย. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

๓. ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อยู่ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมจัดท า โครงการรู้เท่าทันส่ือผลิตภัณฑ์อาหารและยาเกินจริง 

๔. เผยแพร่ส่ือ ได้แก่ 
 รอบรู้ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบือ้งต้น 
 รวม (เรื่อง) เด็ด สะเก็ดความรู้ ฉบับ อินโฟกราฟิก 
 โปสเตอร์ NCDs/ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

๕. สถานท่ีเผยแพร่  
 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  
 โรงพยาบาลกาญจนาภิเษก  
 ชุมชนกระทุ่มแบน  
 ชุมชนศาลายา  
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๔๒ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

34. ส านั ก ง านพัฒนาวิ ทย าศาสตร์       
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

1. เผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 16 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ครู – อาจารย์ และประชาชนท่ัวไป จ านนวนเฉล่ีย 
5,440 คน/ครั้ง เผยแพร่เรื่อง อินโฟกราฟิกและข่าว อย. ท่ีเผยแพร่ทาง 
E-magazine สาระวิทย์ สวทช. ปีงบประมาณ 2562  ฉบับท่ี 66 - 77 
(ตุลาคม 61 – สิงหาคม 62 ) รวม 16 ช้ิน 
อินโฟกราฟิก 
 ฉบับท่ี 67 3 ส่ิงส าคัญท่ีแม่ลูกอ่อนควรรู้ก่อนเล้ียงลูกน้อยด้วยนมแม่ 
 ฉบับท่ี 68 รู้อีกนิดเพื่อใช้เครื่องส าอางอย่างปลอดภัย 
 ฉบับท่ี 69 อาการง่วงจากยา หมายถึง การแพ้ยาจริงหรือ 
 ฉบับท่ี 70 จะไปเท่ียวต่างจังหวัดท้ังทีควรพกอะไรไปบ้างดี 
 ฉบับท่ี 71 อย่าน ายาแก้ไอไปใช้ในทางท่ีผิด 
 ฉบับท่ี 72 ไซบูทรามีนกับผลข้างเคียงท่ีถึงตาย 
 ฉบับท่ี 73 กล่ินปาก 
 ฉบับท่ี 74 ใช้ยาอย่างเหมาะสม ลดความเส่ียงการเกิดพิษต่อตับ 
 ฉบับท่ี 75 เรื่องมั่ว ๆ กล้วยรักษาไมเกรน 
 ฉบับท่ี 76 เปลือกไข่ผสมมะนาวรักษาไทรอยด์ ไม่จริง อย่าแชร์ 
 ฉบับท่ี 77 ใครไม่สามรถใช้กัญญาในการรักษาโรคได้บ้าง ข่าว อย. 
 ฉบับท่ี 69 รับปีใหม่ อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs 

รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก
สุขภาพ (Healthier choice) บรรจุในกระเช้าและการบริโภค 

 ฉบับท่ี  71 บังคับใช้กฎหมายไขมันทรานส์ ดีเดย์ 9 มกราคม 2562 
 ฉบับท่ี 71 อย.เตือน อย่าหลงเช่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณ

ลดความอ้วนทางส่ือต่าง ๆ เส่ียงอันตรายถึงชีวิต 
 ฉบับท่ี 73 อย. เตือนอย่าซื้อ เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ท่ีแจ้งยกเลิกผลิตลักลอบขาย แถมอ้างเลข อย. 
 ฉบับท่ี ๗๓  อย.ปลดล็อคชุดตรวจคัดกรองการติดเช้ือเอชไอวีด้วย

ตนเอง 
35. กรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑. เผยแพร่ในการประชุม กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร นักวิชาการ อาจารย์ 

และประชาชนท่ัวไป จ านวน ๑๒๐ คน เผยแพร่เรื่อง ความปลอดภัย
ด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

๒. เผยแพร่เรื่อง งานสัมมนาและการเป็นวิทยากรบรรยาย เช่น การ
ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาท่ีปรึกษาเกษตรกรตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ การทัศนศึกษาสมาคม
นักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ จ.ราชบุรี เป็นต้น 
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๔๓ 

ล าดับ หน่วยงาน / องค์กร การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๓. เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่
โปสเตอร์เช่น เรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

๔. ไลน์กลุ่มต่าง ๆ เผยแพร่เรื่อง  
 ความปลอดภัยด้านอาหาร และกาลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล        
 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 
 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๕. การให้ข้อมูลในการประชุมหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องในประเด็น      
ท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมการประชุม
คณะท างานภาคประชาชน และข้อมูลท่ีได้จากฝ่ายเลขาคณะท างาน
ภาคประชาชน   

หมายเหตุ : * คือ หน่วยงาน/องค์กร ท่ีไม่รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ฯ 

 

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  
การประสานกับคณะท างานภาคประชาชน และเครือข่ายของคณะท างานภาคประชาชน 

โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ส่ือแผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือ ซีดี และวีซีดี ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่งมอบให้แก่คณะท างานภาคประชาชนตามท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ ท าให้
คณะท างานฯ และเครือข่ายมีส่ือให้เลือกใช้ได้ตามศักยภาพและความถนัด ตลอดจนการสนับสนุนส่ือเผยแพร่ 
และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่คณะท างานและเครือข่ายได้อย่างทันท่วงที ท าให้การด าเนินการเผยแพร่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  
-  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยด้านอาหาร และปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เน้นการลดการบริโภคเค็ม และ             
การรู้เท่าทันส่ือ เพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักเลือกบริโภคอาหารอย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และรณรงค์ให้รู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีกล่าวอ้างเกินจริง รวมถึง FAKE NEWS  เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
ปลอดภัย และสมประโยชน์ น าไปสู่การมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
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๔๔ 

๘. การรายงานผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ น าเสนอคณะท างานภาคประชาชน ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
คณะท างานภาคประชาชน และเว็บไซต์ อย. ท่ี URL : http://www.fdapeople.com และน าเสนอ ผู้บริหาร อย. 
อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน ส าหรับปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะการด าเนินการโครงการฯ นั้น ได้น าเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะท างานภาคประชาชนเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  

 ผลการด าเนินงาน  
(มีก าหนดด าเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒) 
 มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานของคณะท างานภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยน าเสนอ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการฯ ในปีต่อไป 
(รายละเอียดแสดงไว้ในบทท่ี ๔)   

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ  
สามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

 ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  
การเข้าร่วมประชุมตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการของคณะท างานฯ ท าให้สามารถ

รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานเสนอแก่คณะท างานภาคประชาชน ได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้          
การส่ือสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประสานทางโทรศัพท์ ระหว่างคณะท างานภาคประชาชน และ
ฝ่ายเลขานุการฯ ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน  

 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
การด าเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือของคณะท างานภาคประชาชน ซึ่งแต่ละท่านมี

ภารกิจค่อนข้างมาก ส่งผลให้ต้องขยายเวลาในการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป 
สรุปบทเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการใหม่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/ms1_content_year


 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๔๕ 

การประเมินผลด าเนินงาน 
  เมื่อน าผลการด าเนินการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาประเมิน โดยเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลส าเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ระบบหรือ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานท่ีคณะท างานภาคประชาชน ร่วมกันก าหนดกับ 
อย. ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้   
 

  การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยภาคประชาชน และองค์กรเครือข่ายภาค

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ เพื่อให้
สามารถป้องกัน และลดความเส่ียงในการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีคุณภาพ/ไม่ปลอดภัย  
 

  การบรรลุเป้าหมาย/ผลส าเร็จ และตัวช้ีวัด  
 
จากการพิจารณาเป้าหมาย/ผลส าเร็จ และตัวชี้วัดของโครงการฯ ก าหนดจากจ านวนคณะท างาน

ภาคประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ด้านอาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการรู้เท่าทันส่ือโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง ให้แก่ประชาชนท่ัวไป พบว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย/ผลส าเร็จ ตามตัวช้ีวัดโครงการฯ ท่ี
ก าหนดไว้จ านวนเครือข่ายมีความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริโภค ๖ เครือข่าย ๓๕ หน่วยงาน โดยมีองค์กรเครือข่ายภาค
ประชาชน จ านวน ๓๓ หน่วยงาน มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน
อาหาร และลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการรู้เท่าทันส่ือโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้องให้แก่ประชาชนท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๘  

อย่างไรก็ตามพบว่าองค์กรเครือข่ายท้ัง ๓๓ หน่วยงานนี้ ได้มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนด้วย 
 

  การด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินการ  
 

สามารถด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานในโครงการได้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

  การวัดผลการด าเนินงาน 
 

สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ตรงตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้  

 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๔๖ 

  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการเผยแพร่ความรู้
ตามกิจกรรมโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคท่ีถูกต้อง ไว้ในระบบ
สารสนเทศของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค หลากหลายรูปแบบ อาทิ เก็บในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมท้ังจัดเข้า
แฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้ยังเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานผ่าน URL : http://www.fdapeople.com 
และ facebook : fdapeople ด้วย  

 
  การติดตามประเมินผล  

 
คณะท างานภาคประชาชน และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมกันติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดย อย. ได้รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในโครงการฯ ซึ่งด าเนินการต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้
คณะท าง านภาคประชาชน  และประชาชนท่ั วไป ติ ดตามรั บทราบร่ วมกั น ผ่ านทาง เว็ บไซต์  อย.                                                            
ท่ี http://www.fdapeople.com ทุกเดือน และรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะท างาน           
ภาคประชาชนทุกครั้ง 

http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/%20ms1_content_year
http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/%20ms1_content_year
http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/%20ms1_content_year


 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๔๗ 

   บทที ่๔ 

ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการด าเนนิการ 
 และข้อเสนอแนะการด าเนินการปีต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะท างานภาคประชาชน ได้มีการรวบรวม
ปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินการโครงการในปีต่อไป เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับพัฒนาแนวทางในการด าเนินงาน
โครงการ ดังนี้  

 

  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ 
 

๑. กิจกรรมท่ีดีมีความรู้ และการได้รับข่าวสารใหม่ ๆ อยู่ เสมอ ท าให้เครือข่ายสามารถน าไปใช้กับตัวเอง 
และบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง และยังช่วยสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งอีกด้วย 

๒. ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีออกมาน่าอ่าน น่าติดตามและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ท าให้ประชาชนเข้าถึงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้น 

๓. การจัดกลุ่ม 6 กลุ่ม เพื่อการร่วมกันท างานเป็นส่ิงท่ีดี ท าให้ได้มีการท างานใกล้ชิดกันมากขึ้น ความ
หลากหลายของคณะท างานจากหน่วยงานตาง ๆ เป็นจุดแข็งท่ีเสริมงานได้ดี 

๔. เจ้าหน้าท่ี อย.(ฝ่ายเลขานุการฯ) ให้การสนับสนุนคณะท างานอย่างดี อยากให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของคณะท างาน/หรือกิจกรรมท่ีเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคณะท างาน และอยากให้มีการสร้างขวัญก าลังใจ
คณะท างาน เช่น การท าเส้ือ 

 

  อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
 

๑. รูปแบบกำรแบ่งกลุ่มงำนในปีท่ีผ่ำนมำมีอุปสรรคค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกควำมพร้อมในกำรท ำงำน
ร่วมกันของสมำชิกในกลุ่มมีน้อย ติดปัญหำเรื่องเวลำในกำรท ำงำนร่วมกัน ด้วยเวลำอันส้ันและกำรรวมตัวกัน
ค่อนข้ำงล ำบำก โดยแต่ละท่ำนมีภำรกิจหลักท่ีต้องท ำ ท ำให้ปลีกเวลำหรือเวลำว่ำงตรงกันค่อนข้ำงยำก  จึงเป็น
ภำระของหัวหน้ำกลุ่ม รวมถึงเรื่องงบประมำณท่ีผู้ด ำเนินงำนต้องส ำรองจ่ำยไปก่อนและกำรแบ่งกลุ่มย่อยหลำย
กลุ่มมำกเกินไป ท ำให้มีกำรกระจำยของงบประมำณถูกหำรเฉล่ีย เป็นข้อจ ำกัดให้ไม่สำมำรถจัดท ำงำนท่ีมี 
impact ต่อสังคมได้อย่ำงชัดเจน ในปีต่อไปควรปรับรูปแบบให้เป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีเห็นผลชัดเจนดีกว่ำ  
  
  ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป  

 
๑. ควรเพิ่มส่ือท่ีสามารถเผยแพร่ผ่านทาง online ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ Clip สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

เนื่องจากครอบคลุมเนื้อหาได้ชัดเจนกว่าส่ือท่ีต้องใช้การอ่าน 
๒. อยากให้เพิ่มความถี่ในการประชุมเป็นเดือนละ 1 ครั้ง เพราะจะท าให้การด าเนินกิจกรรมสามารถ

ด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๔๘ 

๓. ควรสนับสนุนให้มีการด าเนินงานร่วมกันของภาคประชาชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนในลักษณะภาคีเครือข่าย พร้อมท้ังเปิดรับฟังความคิดเห็น ระดมสมองหาแนวทางของ
ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมาย พร้อมติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าบทสรุปมาปรับปรุง
เพื่อจัดท ากิจกรรมพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ อย. ของคณะท างานฯ 
ต่อไป พร้อมท้ังจัดท าตัวชี้วัดท่ีสามารถท าได้จริง 

๔. ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการร่วมกันอย่างชัดเจน โดยแต่ละหน่วยงานและภาค
ประชาชนจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

๕. อยากให้ อย. ลงสู่ชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นกว่าเดิม  
 
 



 

                                               
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















อย. ผนึกกําลังคณะทํางานภาคประชาชน รวมส่งต่อความรูผลิตภัณฑสุขภาพ  
รู้เท่าทันสื่อ ลดวิกฤตโิรค NCDs  

*************************************************** 
 อย. รวมพลังคณะทํางานภาคประชาชน รวมรณรงคเผยแพรความรู้ใหประชาชนเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง  

 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เปิดเผยวา ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทย 
ที ่เป ลี ่ย นแปลง ไป  ทํา ให ้คน ไทยมีพ ฤติก รร มการบริโภ ค
อาหารที่มีพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมสูง รวมไปถึงการ
ไม่ออกกําลังกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไตเสื่อม โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ที่กําลังทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่วนสถานการณ์การกิน
ยาอย่างพร่ําเพรื่อกําลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเช่นกัน 
นอกจากนี้ ในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
จนทําให้ประชาชนหลงเชื่อก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู ้บริโภค เนื ่องจากสูญเสียโอกาสในการรักษา      
ที่ถูกต้อง ทําใหโรคที่เป็นมีความรุนแรงมากขึ้น หรืออาจได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์  

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด โดยใช้มาตรการ  
ทางกฎหมายควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังประชาชนผู้บริโภคอย่างครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งเครื อข่ายหนึ่งที่  อย.            
ให้ความสําคัญ ได้แก่ คณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ องค์กรผู้บริโภค องค์กร
วิชาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชาการ/การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ โดย อย. ได้ผนึกกําลังคณะทํางาน            
ภาคประชาชน จัดงานมหกรรมภาคประชาชน “อย. ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน” ขึ้นในวันที่     
24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนในการคุ้มครองสุขภาพคนไทย โดยมีเครือข่ายคณะทํางาน     
ภาคประชาชนจาก 35 หน่วยงาน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมรวม 300 คน ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ 
คือ การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ บริโภคปลอดภัย ยุค 4.0 ลดวิกฤติ NCDs” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่         

รศ.นพ.สุ รศักดิ์  กันตชู เวชสิริ  ผศ.ดร.มยุ รี  ตั้ งเกียรติกําจาย และ         
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับองค์ความรู้ในการบริโภค
อาหารอย่างปลอดภัย  ลดการบริโภคเค็ม  เพื ่อลดปัจจัย เสี ่ย ง     
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริง สามารถนําความรู้ไป
เผยแพร่ให้กับบุคคลในครอบครัวและชุมชนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการ
จําหน่ายสินค้าราคาถูก, บูธตรวจสุขภาพ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย  

  



 เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายวา การจัดงานมหกรรมภาค
ประชาชน ในครั้ งนี้  หวั งเป็ นอย่ างยิ่ งวา จะเป็ นการผนึกกํ าลั ง          
เพ่ือดําเนินงานเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยใน ยุค 4.0 ไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง และลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งนี้ อย.          
จะสร้างความร่วมมือต่อยอดในการขยายและพัฒนาเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนผู้บริโภคมีศักยภาพในการดูแลตนเอง          
มีสุขภาพที่ดีข้ึน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศมั่นคง มั่งค่ัง ได้อย่างยั่งยืนมากข้ึน 
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