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

- ผลการดําเนินกิจกรรม ๑๒ 
- การประเมินผลดําเนินงาน ๓๔ 

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

 
 

- ป,จจัยสนับสนุนต�อการดําเนินการ ๓๗ 
- อุปสรรคต�อการดําเนินการ ๓๗ 
- ข0อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป ๓๘ 

ภาคผนวก  
- (สําเนา) คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี ๓๐/๒๕๕๖      

เร่ือง แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ก 

- (สําเนา) คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี ๒๐/๒๕๕๗         
เร่ือง แต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชนประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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- แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการผลการรับฟ,งความคิดเห็น            
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    ผู0บริโภคมีความรู0 และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 
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บทสรุปการดําเนนิงาน 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สําหรับในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได*มีการแต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด*วยผู*แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข*องและผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย 
รวมท้ังส้ิน ๓๑ คน จาก ๓๑ หน�วยงาน/องคGกร ดังน้ี กลุ�มผู*ประกอบการจาก ๖ หน�วยงาน       
กลุ�มองคGกรผู*บริโภค ๕ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรวิชาชีพ ๕ หน�วยงาน กลุ�มส่ือมวลชน ๔ หน�วยงาน 
กลุ�มภาควิชาการ ๔ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข*อง ๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการ
คณะทํางานเป5นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน โดยกําหนดประเด็น “ส�งเสริมให*ผู*บริโภคมีความรู* 
ความเข*าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีถูกต*อง” เป5นประเด็นการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต*โครงการเสริมสร*างภูมิคุ*มกันจากการใช*ผลิตภัณฑGสุขภาพอย�าง
ไม�ถูกต*อง 

 โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการดําเนินกิจกรรมระหว�างเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางาน 
ภาคประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมได*ครบถ*วนตามเปMาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการฯ โดย
คณะทํางานภาคประชาชนได*ดําเนินการส�งเสริมให*เกิดการบริโภคท่ีถูกต*อง โดยการเผยแพร�ความรู*
เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ผ�านช�องทาง และส่ือความรู*ประเภทต�าง ๆ ประกอบด*วย แผ�นพับ หนังสือ โปสเตอรG ซีดีความรู* ผ�าน
กิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา การจัดส�งเอกสารให*แก�สมาชิกและเครือข�าย เผยแพร�ความรู*ผ�าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสG การเสนอข*อมูลความรู*ผ�านสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห�ง
ประเทศไทย ระบบสารสนเทศ โทรทัศนGภายในอาคาร เสียงตามสายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา 
และในชุมชน วิทยุเพ่ือการศึกษา รณรงคGทาง Social network เช�น เว็บไซตG facebook ส่ือสังคม
ออนไลนG จัดนิทรรศการ บอรGดความรู* ปMายไฟอิเล็กทรอนิกสG สอดแทรกในรายวิชา จัดกิจกรรมใน
ชุมชนเพ่ือให*ความรู*แก�สมาชิกชุมชน ตลอดจนการจัดศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเป5นการส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานและเครือข�ายของ
คณะทํางาน โดยกําหนดให*จัดส�งรายงานผลดําเนินงานเพ่ือรวบรวมจัดเก็บเป5นข*อมูลผลการดําเนินงาน
ของคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เม่ือประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคG 
เปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการจัดเก็บ
ข*อมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนด 
พบว�า ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคG  เปMาหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีตั้งไว* โดยมีจํานวนคณะทํางาน
ภาคประชาชน ร*อยละ ๘๐.๖๔ (เปMาหมาย ร*อยละ ๘๐) ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*
เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ
ให*แก�ประชาชนท่ัวไป สําหรับผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว*ในโครงการฯ ได*เผยแพร�ให*คณะทํางาน
ภาคประชาชนและประชาชนท่ัวไปรับทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG facebook : fdapeople และ
เว็บไซตG อย. URL : fdapeople.com 

คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนได*ร�วมกันพิจารณาถึงป0จจัยสนับสนุน  
อุปสรรค ต�อการดําเนินการ ตลอดจนข*อเสนอแนะการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
เพ่ือประโยชนGต�อการพัฒนาการดําเนินงาน พบว�า คณะทํางานภาคประชาชนได*แสดงความคิดเห็น 
อย�างกว*างขวางสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป สามารถสรุปได*ดังน้ี 
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๑. สรุปบทเรียนของการทํางานในช�วง ๓ ป�ท่ีผ�านมา เพ่ือทบทวนและการหาแนวทางใน
การดําเนินโครงการใหม� ๆ โดยให*สอดคล*องกับกรอบนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา รวมท้ังทบทวนกลยุทธGในการดําเนินการ เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินงานให*น�าสนใจ
มากขึ้น 

๒. กําหนดนโยบาย ระบบ ทิศทาง แนวทางการดําเนินการของคณะทํางานภาคประชาชน 
งบประมาณ และส่ือท่ีใช*ในการประชาสัมพันธG ให*ครบถ*วน และประเด็นการดําเนินงานควรให*
สอดคล*องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให*มีพลังในการขับเคล่ือน นอกจากน้ันควร 

 ๒.๑ ดําเนินงานโครงการเสริมสร*างภูมิคุ*มกันจากการใช*ผลิตภัณฑGอย�างไม�ถูกต*อง
อย�างต�อเน่ือง เพ่ือให*เห็นผลอย�างชัดเจน 

๒.๒ สเตียรอยดGเป5นป0ญหาใหญ�และสําคัญ ควรเผยแพร�ข�าวสารและความรู*ให*
ครอบคลุมหลายช�องทาง เช�น Social media การลงพ้ืนท่ีเปMาหมายเพ่ือประชาสัมพันธGให*รับทราบถึงพิษ
ภัยของสารสเตียรอยดG และการประชาสัมพันธGช�องทางการแจ*งเบาะแส หากพบการจําหน�าย สเตีย
รอยดGท่ีไม�ถูกต*อง เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ เพ่ือเป5นตัวอย�างในการปMองปราม 

๒.๓ ดําเนินการเผยแพร�ความรู* เร่ือง การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
๒.๔ กําหนดหัวข*อท่ีจะดําเนินการอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให*เห็นผลสําเร็จท่ีชัดเจน อย�าง

น*อย ๑ เร่ือง แต�เร่ืองอ่ืนก็สามารถทําได*เพ่ือสานต�อหรือเร่ิมต*นไว* 
๒.๕ กําหนดการดําเนินกิจกรรมแต�ละด*านอย�างชัดเจนเพ่ือตอบโจทกGวัตถุประสงคG

ของโครงการแต�ละกิจกรรม นําสู�ระดับปฏิบัติเพ่ือดําเนินการ พร*อมกําหนดกลุ�มเปMาหมายและ
ตัวช้ีวัดของแต�ละกิจกรรมอย�างชัดเจน เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

๓. ประเด็นควรเป5นเร่ืองท่ีส�งผลกระทบต�อประชาชนในวงกว*างโดยเฉพาะเด็กนักเรียน 
ชาวบ*าน และคนต�างจังหวัด ซึ่งเป5นกลุ�มท่ีง�ายต�อการถูกโน*มน*าวชักจูงไปตามอิทธิพลโฆษณาเกินจริง
ได*มากกว�ากลุ�มอ่ืน ๆ 

๔. เพ่ิมจํานวนวันในการจัดกิจกรรมให*ครบทุกภูมิภาคในประเทศไทย และสามารถนําผล
การจัดกิจกรรมไปต�อยอดในโครงการป�ถัดไป รวมท้ังการจัดกิจกรรมควรเน*นการดําเนินการร�วมกัน
ของคณะทํางานภาคประชาชน ในการลงพ้ืนท่ีให*ความรู*แก�ประชาชนในกรุงเทพมหานคร หรือในเขต
ปริมณฑล 

๕. นําเสนอข*อมูลความรู*เก่ียวกับป0ญหาสุขภาพในหัวข*อต�าง ๆ ในแต�ละเดือน เพ่ือท่ี
เครือข�ายจะได*นําไปเผยแพร�ต�อ เช�น การนําข�าวของ อย. ท่ีส�งออกยังส่ือมวลชน มาช้ีแจงทําความ
เข*าใจ เพ่ือให*เครือข�ายนําไปเผยแพร�ต�อ 

๖. ส�งเสริมและขยายการมีส�วนร�วมจากองคGกรเครือข�ายภาคประชาชนให*กว*างขวางมากขึ้น 
โดยเพ่ิมตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชน เช�น ส่ือออนไลนGท่ีมีช่ือเสียง อาทิ sanook.com หรือ
เว็บไซตGชื่อดังอ่ืน ๆ 
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๗. หาการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพ่ือช�วยเหลือด*านกองทุน ทุนทรัพยG อุปกรณG และ
เคร่ืองมือต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือช�วยให*การทํางานของคณะทํางานภาคประชาชนสะดวกและ
คล�องตัวย่ิงขึ้น 

๘. บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการส่ือสารและประชาสัมพันธGสู�
ภาคประชาชน ยังมีจํานวนไม�เพียงพอ เน่ืองจากไม�ใช�วาระแห�งชาติแบบยาเสพติดของ ปปส. 
กระทรวงยุติธรรม การดําเนินงานจึงเป5นแบบค�อยเป5นค�อยไป ดังน้ันควรให*หน�วยงานท่ีใกล*ชิดภาค
ประชาชนโดยตรงผลิตส่ือท่ีเข*าใจง�าย เช�น แผ�นพับ วิดีโอ หรือรายการทีวีท่ีเข*าถึงประชาชนให*มาก
ท่ีสุด 

 สําหรับป�จจัยสนับสนุนการดําเนินการ คือ  
 ๑. ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข*องควรมีการบูรณาการร�วมกันอย�างชัดเจน โดยแต�ละหน�วยงาน
และภาคประชาชนจะต*องรับผิดชอบต�อหน*าท่ีท่ีเก่ียวข*องอย�างจริงจัง 
 ๒. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีต*องการสร*างการมีส�วนร�วม
และการสร*างเครือข�ายการทํางาน  
 ๓. งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ๔. การมีทุกภาคส�วนของผู*มีส�วนได*เสียท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
สถาบันการศึกษา ในคณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือการทํางานคุ*มครองผู*บริโภค 
 ๕. เลขานุการคณะทํางานภาคประชาชน และกองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภคมีบทบาท
สําคัญในการสนับสนุนโครงการฯ ให*บรรลุวัตถุประสงคGและเปMาหมาย 
 ๖. เอกสารความรู*ในการรณรงคGให*ความรู*มีอย�างเพียงพอ ทําให*ง�ายต�อการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคการดําเนินการ คือ  
  ๑. การขาดความต�อเน่ืองของการทํางาน เช�น การแต�งตั้งคณะทํางานท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง และระยะเวลาท่ีจะดําเนินงาน เน่ืองจากขั้นตอนของราชการ 
  ๒. เน่ืองจากคณะทํางานเป5นกลุ�มใหญ� มีหลากหลายองคGกร รวมท้ังผู*แทนท่ีเข*าร�วม
ประชุมไม�สามารถตัดสินใจได*ทันที ทําให*เกิดความล�าช*า 
  ๓. การไม�ต�อเน่ืองของคณะทํางานภาคประชาชนบางหน�วยงาน เช�น การไม�ส�งผู*แทน
เข*าประชุม หรือเปล่ียนผู*แทนเข*าประชุมบ�อย ๆ 
  ๔. การเข*าร�วมของตัวแทนมีจํากัด เพราะมีภารกิจมาก หรือติดภารกิจอ่ืน 
  ๕. ส่ือเผยแพร�ความรู* ควรเป5นไฟลGภาพ (.JPG) ซึ่งง�ายต�อการเผยแพร�ผ�านสังคม
ออนไลนG ท้ังน้ีตามท่ีได*รับมาจะเป5นไฟลG .PDF ซึ่งจะไม�สะดวกต�อการเผยแพร�ทาง Smartphone 
  ๖. หน�วยงานภาครัฐควรลงพ้ืนท่ีให*มากขึ้น 
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บทที่ ๑ 

ที่มาการดําเนินงานโครงการ 
 

สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาลท่ีมุ�งบริหารราชการแผ�นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือ
หลักการบริหารกิจการบ*านเมืองท่ีดี (Good governance ) เพ่ือให*ส�วนราชการมีการบริหารราชการ
ท่ีเป'ดเผย โปร�งใส โดยการเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส�วนร�วมในการรับรู* เรียนรู*  ทําความ
เข*าใจร�วมแสดงทัศนะ ร�วมเสนอป0ญหา หรือร�วมคิดหาแนวทางแก*ไขป0ญหาในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*เห็นชอบ
ประเด็นท่ีจะเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามาส�วนร�วมดําเนินงาน คือ ส�งเสริมให*ผู*บริโภคมีความรู* 
ความเข*าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีถูกต*อง โดยวิเคราะหGจากภารกิจหลัก
และยุทธศาสตรGท่ีสําคัญของ อย. ผลการดําเนินงานและข*อเสนอแนะของคณะทํางานภาคประชาชน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได*แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
การดําเนินงานของ อย. (รายละเอียดคําส่ังฯ แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แสดงไว*ในภาคผนวก ก และ ข) 

คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได*วิเคราะหGและสรรหาผู*แทนของส�วนราชการและผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท่ี
เกี ่ยวข*อง เหมาะสมกับประเด็นที่กําหนดเพื่อเป5นการเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามาส�วนร�วม
ดําเนินงาน และเสนอ อย. แต�งตั้งเป5นคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จํานวน ๓๑ คน จาก ๓๑ หน�วยงาน/องคGกร ดังน้ี กลุ�มผู*ประกอบการจาก ๖ หน�วยงาน กลุ�มองคGกร
ผู*บริโภค ๕ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรวิชาชีพ ๕ หน�วยงาน กลุ�มส่ือมวลชน ๔ หน�วยงาน กลุ�มภาควิชาการ 
๔ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข*อง ๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางานเป5น
บุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน (รายละเอียดคําส่ังฯ แต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แสดงไว*ในภาคผนวก ค และ ง) 

นอกจากน้ีได*จัดให*มีวิธีการรับฟ0งความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ�มผู*มีส�วนได*  
ส�วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข*องกับประเด็นท่ีกําหนด โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เผยแพร�ทางเว็บไซตG อย. ในการน้ีผู*ท่ีให*ความร�วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม แสดงความเห็นด*วยกับกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในช่ือโครงการการมีส�วนร�วม
ของภาคประชาชนในการส�งเสริมให*เกิดการบริโภคท่ีถูกต*อง (รายละเอียดแบบสอบถามโครงการ 
และผลการรับฟ0งความคิดเห็นและข*อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินโครงการ แสดงไว*
ในภาคผนวก จ – ฌ) 

ต�อมา อย. โดยคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได*จัดประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
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เป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส�วนร�วม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดกรอบแนวทาง
แสดงไว*ในภาคผนวก ญ และ ฎ) 

สําหรับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได*แสดงรายละเอียด
ไว*ในบทท่ี ๒ 
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บทที่ ๒ 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดขึ้น
หลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน มีฉันทามติ 
เห็นชอบดําเนินการโครงการดังกล�าวร�วมกัน โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ได*ร�วมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด*วย วัตถุประสงคG เปMาหมาย 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข*อมูล วิธีการ
ติดตามประเมินผล งบประมาณ และผู*รับผิดชอบ ดังน้ี     
 

♣♣♣♣  วัตถุประสงค)  
  

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

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

 

♣♣♣♣  เป*าหมาย 
 

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

♣♣♣♣  ตัวช้ีวัด  
 

จํานวนคณะทํางานภาคประชาชนท่ีเข*าร�วมโครงการ ไม�น*อยกว�าร*อยละ ๘๐ และองคGกร
เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ให*แก�ประชาชนท่ัวไป  
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♣♣♣♣  ระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการดําเนินการ  
 

ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 

 

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

            

๒. แต�งต้ังคณะทํางานของ 
อย. 

            

๓. จัดประชุมคณะทํางาน
ของ อย. 

            

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

             

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

            

๖. แต�งต้ังคณะทํางาน
ภาคประชาชนประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. .... 
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รายละเอียด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗. ประชุมคณะทํางานภาค
ประชาชน ในการกําหนด 
วัตถุประสงคG เปMาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
ตัวชี้วัด วธิีการวัดผลและ
ระบบการจัดเก็บข*อมูลใน
ประเด็นท่ีคณะทํางาน
กําหนดไว* และกําหนดการ
ติดตามประเมินผล หรือ
ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนด 

            

๘. คณะทํางานภาค
ประชาชนดําเนินการตาม
แผนงาน 

            

๙. คณะทํางานภาค
ประชาชน ศึกษาดูงานใน
พ้ืนท่ี 

            

๑๐. จัดอบรม/สัมมนา
คณะทํางาน และเครือข�าย 

             

๑๑. ประชุมคณะทํางาน
ภาคประชาชนเพ่ือติดตาม
ตรวจสอบ รายงานผลการ
ดําเนินงานอย�างสมํ่าเสมอ 
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

            

๑๒. จัดประชุม
คณะทํางานของ อย. เพ่ือ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน/นําข*อสรุปมา
กําหนดแนวทางหรือ
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาการมีส�วนร�วมฯ   
ในป�ต�อไป 
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♣♣♣♣  วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข3อมลู 
 

ข*อมูลรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ
ของคณะทํางานภาคประชาชน 
 

♣♣♣♣  วิธีการติดตามประเมินผล 
 

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

♣♣♣♣  งบประมาณ  
 

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

 

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

กองแผนงานและวิชาการ/กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ�มกฎหมาย
อาหารและยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๑๒

บทที่ ๓ 

      ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด
ประเมินผลดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด เปMาหมาย วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บ
ข*อมูล และระบบการติดตามความก*าวหน*า ซึ่งคณะทํางานภาคประชาชนร�วมกันกําหนดกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  
ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีท้ังส้ิน  
๖ กิจกรรม สามารถดําเนินกิจกรรมได*แล*วเสร็จตามท่ีกําหนดไว* โดยมีรายละเอียดการดําเนิน
กิจกรรม ดังน้ี   

๑. ผลิตและจัดหาสื่อความรู3เก่ียวกับสเตียรอยด) การโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ี
กล�าวอ3างเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑ)สุขภาพ ภายใต3โครงการส�งเสริม
ภูมิคุ3มกันจากการใช3ผลิตภัณฑ)สุขภาพอย�างไม�ถูกต3อง ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป5นฐานข*อมูลประกอบการผลิตส่ือความรู*ต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ) – มิถุนายน ๒๕๕๘)  
ผลิตและจัดหาส่ือความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณาผลิตภัณฑG

สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังน้ี 
 - ผลิตแผ�นพับ จํานวน ๑ เร่ือง ได*แก� 

• ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ รู*ไว*ได*ประโยชนG  
 - จัดหาและรวมส่ือความรู* ประเภทแผ�นพับ โปสเตอรG หนังสือ ซีดีความรู* เป5นต*น 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๑๓

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

ท่ีกําหนด ทําให*สามารถดําเนินงานได*ตามแผน 

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
- 

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

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

๒. การประชาสัมพันธ)โครงการฯ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควร   

มีการประชาสัมพันธGการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให*แก�สมาชิกเครือข�าย
และประชาชนท่ัวไปรับทราบ 

  ���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๕๘)   

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ทางเว็บไซตG อย. 

- ผลิตข�าวเพ่ือส่ือมวลชน ฉบับท่ี ๔๗ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เร่ือง อย.รุกคืบ 
“หมู�บ*านต*นแบบปลอดยาสเตียรอยดG” พร*อมนําทีมภาคีเครือข�ายภาคประชาชน ลงพ้ืนท่ี ณ จ.
ขอนแก�น และข�าวเพ่ือส่ือมวลชน ฉบับท่ี ๖๐ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร่ือง อย.รวมพลัง
เครือข�ายภาคประชาชน “เสริมสร*างภูมิคุ*มกันจากการใช*ผลิตภัณฑGสุขภาพอย�างไม�ถูกต*อง 
(รายละเอียดข�าว แสดงไว*ในภาคผนวก ฏ) 

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ�านทาง 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๑๔

อย. Report ฉบับท่ี ๖๑ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๖๒ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ฉบับ
ท่ี ๖๓ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๖๔ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ฉบับท่ี ๖๕ ประจําเดือน
กุมภาพันธG ๒๕๕๘ ฉบับท่ี ๖๖ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ฉบับท่ี ๖๗ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
ฉบับท่ี ๖๘ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ฉบับท่ี ๖๙ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ฉบับท่ี ๗๐ 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ฉบับท่ี ๗๑ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และฉบับท่ี ๗๒ ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ (รายละเอียด อย. Report แสดงไว*ในภาคผนวก ฐ และ ฑ) 

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ�านทาง 
social media ได*แก� facebook  

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

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

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

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

๓. การศึกษาดูงานคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

๒๕๕๘ และเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน ทราบแนวทางการบริหารจัดการการส�งเสริมให*
ชุมชนเข*ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานคุ*มครองผู*บริโภค เพ่ือให*สมาชิกชุมชนสามารถร�วมกันดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน อย�างย่ังยืน มีความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับงานคุ*มครองผู*บริโภค 
รวมท้ังป0จจัยท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ เพ่ือนําความรู*ท่ีได*รับไปใช*ประโยชนGในการรณรงคGเผยแพร�ความรู*
ให*ผู*บริโภครู*จักเลือกซื้อ และเลือกบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG  
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���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม ๒๕๕๘)    
- วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*จัด

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลกุดขอนแก�น และ หมู�บ*านเลิงแสง ตําบลกุดขอนแก�น อําเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก�น 

- ผลการดําเนินงาน ผู*เข*าร�วมศึกษาดูงาน ประกอบด*วย คณะทํางานภาคประชาชน 
และบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมท้ังส้ินจํานวน ๓๕ คน แยกเป5น 
คณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๒๐ คน จาก สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย สมาคมผู*ผลิต
เคร่ืองสําอางไทย สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนป0จจุบัน สมาคมตลาดสดไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  สมาคม
อาสาสมัครสาธารณสุข มูลนิธิเพ่ือผู*บริโภค ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๔ สภา
ทนายความในพระบรมราชูปถัมภG สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG สมาคมหนังสือพิมพGแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG คณะ
นิเทศศาสตรG  มหาวิทยาลัยก รุง เทพ ภาค วิชาวิทยาศาสตรGและ เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG โรงเรียนสตรีนนทบุรี กรมประชาสัมพันธG กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีแห�งชาติ และบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๑๕ คน 

- ผลการประเมินจากผู*เข*าร�วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๒ ราย      
คิดเป5นร*อยละ ๖๒.๘๖ ประกอบด*วย 

ตอนที่ ๑ ระดับความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
ผู*ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� มีความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน

อยู�ในเกณฑGมากถึงมากท่ีสุด ท้ังด*านความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน การประสานงาน/การบริการ
ของเจ*าหน*าท่ี พาหนะในการเดินทาง ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดเย่ียมชมศึกษาดูงาน และ 
อาหาร/เคร่ืองดื่ม  

ตอนที่ ๒ การร�วมงานหากมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานคร้ังต�อไป 
ผู*ตอบแบบสอบถาม ร*อยละ ๙๕.๕  ตัดสินใจท่ีจะร�วมงานในคร้ังต�อไป โดยให*

ความเห็นว�า การศึกษาดูงานคร้ังน้ีน�าสนใจ สามารถนําไปปฏิบัติได*จริง 

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

ทําให*การเตรียมงาน และการจัดการมีประสิทธิภาพ 
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���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน    
 - เน่ืองจากคณะทํางานภาคประชาชนและเครือข�ายฯ มีภาระหน*าท่ีหลัก จึงทําให*

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

- ระเบียบงบประมาณในการเดินทางโดยเคร่ืองบิน มีข*อจํากัด และเป5นการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ซึ่งระเบียบดังกล�าวไม�สามารถเบิกจ�ายค�าอาหารให*แก�คณะท่ีเดินทาง
ศึกษาดูงานได* รวมท้ังเจ*าหน*าท่ีดําเนินงานท่ีไม�ใช�ข*าราชการ ไม�สามารถเบิกจ�ายค�าเดินทางโดย
เคร่ืองบินได* จึงทําให*การดําเนินงานเกิดอุปสรรค 

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
- ควรขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ให*คณะทํางานภาคประชาชน

สามารถเบิกค�าเคร่ืองบินเพ่ือเข*าร�วมโครงการฯ เช�น การอบรม/สัมมนา การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี เป5น
ต*น เพ่ือความเหมาะสมและเป5นประโยชนGต�อทางราชการ 

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

๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เสริมสร3างภูมิคุ3มกันจากการใช3ผลิตภัณฑ)สุขภาพอย�าง
ไม�ถูกต3อง 

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

ความเข*าใจเก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และฉลาก
ผลิตภัณฑGสุขภาพ เพ่ือร�วมรณรงคGเผยแพร�ความรู*ให*ผู*บริโภครู*จักเลือกบริโภคอย�างเหมาะสม 
ตระหนักถึงอันตรายของสเตียรอยดGท่ีมีการนํามาใช*อย�างไม�ถูกต*อง หรือท่ีปลอมปนมาในผลิตภัณฑG
สุขภาพต�าง ๆ ตลอดจนให*รู*เท�าทันการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ไม�หลงเช่ือง�าย 
เพ่ือลดความเส่ียงจากอันตรายท่ีอาจได*รับจากการบริโภคผลิตภัณฑGน้ัน ๆ ช�วยลดป0ญหาการได*รับ
ผลิตภัณฑGท่ีไม�คุ*มค�า และให*ผู*เข*ารับการอบรมมีความรู* ความเข*าใจเก่ียวกับฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ 
เพ่ือช�วยในการตัดสินใจ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีปลอดภัย สมประโยชนG โดยรูปแบบการ
อบรมเป5นการการบรรยาย ๑ เร่ือง อภิปราย ๒ เร่ือง และการอภิปรายกลุ�ม ๑ เร่ือง ได*แก� การ
บรรยาย เร่ือง นโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช*ยาสเตียรอยดGและทางเลือกในการใช*ยาส
เตียรอยดG การอภิปราย เร่ือง มฤตยูสเตียรอยดG...ภัยร*ายใกล*ตัวคุณ ซึ่งกล�าวถึง เร่ือง สภาพป0ญหา
เก่ียวกับสเตียรอยดG ป0ญหาของยาสเตียรอยดGในชุมชน การดําเนินงานและการแก*ไขป0ญหา รวมถึง
บทบาทการดําเนินงานในระดับท*องถิ่น และการอภิปราย เร่ือง สถานการณGและป0ญหาป0จจุบันใน
การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ซึ่งกล�าวถึง กฎระเบียบ และการจัดการเก่ียวกับ
การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย มาตรการปMองกันปราบปราม สภาพป0ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ
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ในป0จจุบัน และกระบวนการเม่ือพบการกระทําความผิด บทบาทของส่ือโทรทัศนGดาวเทียม ในการ
จัดระเบียบและการกํากับดูแลการโฆษณา และผลกระทบของการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าว
อ*างเกินจริงต�อผู*บริโภค และอภิปรายกลุ�ม เร่ือง รู*เท�าทัน ร�วมกันสร*างภูมิคุ*มกันจากผลิตภัณฑG
สุขภาพอันตราย เป5นการแบ�งกลุ�มในการฝwกปฏิบัติ ได*แก�  

- ฝwกการใช*ชุดทดสอบสารสเตียรอยดG 
- ฝwกตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต*อง 
- แนวทางการดําเนินงานของเครือข�ายเม่ือพบผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต*อง 

รวมท้ังมีกิจกรรมเสริม คือ นิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู* ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ รู*ไว*ได*ประโยชนG 
และผลิตภัณฑGท่ีมีคุณภาพปลอดภัยต�อผู*บริโภค 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘)    
- วันท่ี ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เสริมสร*างภูมิคุ*มกันจากการใช*
ผลิตภัณฑGสุขภาพอย�างไม�ถูกต*อง ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอรG ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

- ผลการดําเนินงาน มีผู*เข*าร�วมประชุม ท้ังส้ิน ๙๐ คน ประกอบด*วย คณะทํางาน
ภาคประชาชน จํานวน ๒๘ คน เครือข�ายคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๓๗ คน จาก ๑๖ หน�วยงาน/
องคGกร คือ เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ สมาคมคุ*มครองผู*บริโภคไทย สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลนิธิเพ่ือผู*บริโภค ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย 
เขตท่ี ๔ สมาคมวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีทางอาหารแห�งประเทศไทย สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภG สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภG คณะนิเทศศาสตรG มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โรงเรียนสตรีนนทบุรี สํานักงานคณะกรรมการ
คุ*มครองผู*บริโภค สํานักอนามัย กรุงเพทมหานคร กรมประชาสัมพันธG และกรมส�งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณG และบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๒๕ คน 

- ผลการประเมินจากผู*เข*าร�วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๙ ราย 
คิดเป5นร*อยละ ๓๘.๘๘ ประกอบด*วย 

ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง มฤตยูสเตียรอยดG...ภัยร*าย
ใกล*ตัวคุณ โดยวิทยากร ประกอบด*วย ภญ.จันทรGจรี ดอกบัว โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัด
อํานาจเจริญ ภญ.สุภาวดี เปล�งชัย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร*อยเอ็ด และผู*ดําเนินการและร�วม
อภิปราย ภก.ภาณุโชติ ทองยัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู*ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความรู*ความสามารถของวิทยากร เน้ือหาสาระมีความครบถ*วน 
และเอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย และแสดงความเห็นระดับปานกลาง ในประเด็น
ระยะเวลาท่ีใช* 
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ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง สถานการณGและป0ญหา
ป0จจุบันในการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง โดยวิทยากร ประกอบด*วย นางสาว
มณีรัตนG กําจรกิจการ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนG และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ นายธนิต ประภาตนันทG กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นาย
มานพ โตการค*า สมาคมโทรทัศนGดาวเทียม(ประเทศไทย) นายพชร แกล*วกล*า และผู*ดําเนินการ
อภิปราย ภก.วีระชัย นลวชัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู*ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความรู*ความสามารถของวิทยากร และแสดงความเห็นระดับมาก ใน
ประเด็นเน้ือหาสาระมีความครบถ*วน และแสดงความเห็นระดับปานกลาง ในประเด็นระยะเวลาท่ีใช* 
และเอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย  

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นต�อการจัดอบรม ผู*ตอบแบบสอบถาม ก�อนอบรมมี
ความรู*ในหัวข*อน้ีในระดับปานกลาง หลังอบรมมีความรู*ในหัวข*อน้ีในระดับมาก และผู*ตอบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจต�อการจัดอบรมในระดับมาก เช�นเดียวกับ ประโยชนGท่ีได*รับจาก
กิจกรรมกลุ�ม สามารถนําเน้ือหาการอบรมฯ ไปประยุกตGใช*ในการทํางานได* ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาจัดงาน การติดต�อประสานงาน/การบริการของเจ*าหน*าท่ี ความเหมาะสมของสถานท่ี/
บรรยากาศ ความพร*อมของอุปกรณGและโสตทัศนูปกรณG อาหาร/เคร่ืองดื่ม และรูปแบบการจัดงาน
โดยรวม  

ตอนที่ ๔ การร�วมงานหากมีการจัดกิจกรรมคร้ังต�อไป ผู*ตอบแบบสอบถาม
ส�วนใหญ� (ร*อยละ ๘๙.๗) ตัดสินใจท่ีจะร�วมงานในคร้ังต�อไป โดยให*ความเห็นว�า การอบรมคร้ังน้ี
น�าสนใจ สามารถนําไปปฏิบัติได*จริง และถ*ามีโอกาส อย�างไรก็ตาม ร*อยละ ๗.๗ ไม�แน�ใจว�าจะมา
ร�วมงานในคร้ังต�อไป โดยให*เหตุผลว�าเน่ืองจากภาระงาน การได*รับมอบหมาย  

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางาน

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

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

ตอบสนองต�อข*อมูลท่ีได*จากการอบรม และการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย 
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���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 
- ควรเชิญกลุ�มเปMาหมายท่ีได*รับผลกระทบจากการโฆษณาเกินจริง หรือผู*ท่ีรับ

ผลกระทบจากผู*ใช*ผลิตภัณฑGมาจากการโฆษณา 
- การอภิปราย ควรควบคุมเวลาให*ดีกว�าน้ี 
- ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย สําหรับผู*เข*าร�วมอบรม เช�น ความรู*

เบ้ืองต*น กฎหมายท่ีเก่ียวข*อง เป5นต*น 
- จํานวนวิทยากรมากเกินไป ควรลดจํานวนวิทยากรท่ีไม�ค�อยเก่ียวข*อง 
- ควรมีเน้ือหาท่ีให*ความรู*มากกว�าน้ี เช�น ความรู*เร่ืองอันตรายจากการใช*

ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีไม�ถูกต*อง เน่ืองจากเน้ือหาส�วนมากจะเป5นหน�วยงานต�าง ๆ มาพูดถึงวิธีการ
ดําเนินงาน ป0ญหาการดําเนินงานของแต�ละหน�วยงาน ว�าการแก*ป0ญหาท่ีล�าช*าหรือข*อจํากัดการ
ทํางานทําให*แก*ป0ญหาต�าง ๆ ได*ไม�รวดเร็ว 

- ควรเน*นเน้ือหาเก่ียวกับภัยของสเตียรอยดGให*มากกว�าน้ี 
ประเด็นระยะเวลาการอบรม 
- ควรเพ่ิมเวลาวิทยากร อย�างน*อยท�านละ ๑ ช่ัวโมง 
- ระยะเวลาในการอบรม ควรจัดเพียง ๑ วัน  
อ่ืนๆ 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจัดเวทีให*กับวิทยุชุมชน โดยเฉพาะ

เพ่ือจะได*ทํางานร�วมกันอย�างดีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ แก*ป0ญหาได*จริง 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรมีการเผยแพร�ข*อมูลเก่ียวกับ

ข*อความโฆษณาสําหรับผลิตภัณฑGท่ี อย.อนุญาต นําเสนอในเว็บไซตGของ อย. และ Application 
เพ่ือให*ประชาชน ตรวจสอบในเบ้ืองต*น เช�น นํา Story Board มาเผยแพร� หรือ Spot ข*อความท่ี
อนุญาต 

- ควรต*องดําเนินการจัดหากระบวนการเพ่ือให*ประชาชนไม�ตกเป5นเหย่ือโฆษณา
หลอกลวง เพราะว�ากระบวนการภาครัฐ ยังมีกระบวนการท่ีติดขัดด*านกฎหมายหลากหลาย 
ผู*เก่ียวข*องในการจัดการแก*ป0ญหา 

- ควรให*กระจายการอบรมไปถึงต�างจังหวัด โดยเม่ืออบรมแล*วให*ตั้งเครือข�าย
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับท*องถิ่น ตําบล หมู�บ*าน โดย อสม.แต�ละหมู�บ*านมีการจัดอบรมให*
ทุกครัวเรือน ป� 1 ประมาณ 2 คร้ัง โดยงบประมาณของ สปสช. โดยเชิญวิทยากรจาก รพ.อําเภอ มา
ให*ความรู*แก�ประชาชน 

- ควรมีการทํางานกับส่ือวิทยุอย�างต�อเน่ือง เพราะว�าเข*าถึงพ่ีน*องประชาชนทุก
เพศทุกวัย 
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๕. การรวบรวมจัดเก็บข3อมูลผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู3เก่ียวกับ
เก่ียวกับสเตียรอยด) การโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีกล�าวอ3างเกินจริง และฉลาก
ผลิตภัณฑ)สุขภาพ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได* มีการรวบรวมจัดเก็บข*อมูล 

การดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป5นฐานข*อมูลประกอบการดําเนินงานต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ) - สิงหาคม ๒๕๕๘)  
ข*อมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG 

การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ ตามแผนงานโครงการ
เสริมสร*างภูมิคุ*มกันจากการใช*ผลิตภัณฑGสุขภาพอย�างไม�ถูกต*อง รายละเอียดดังตาราง 

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

๑ สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย  - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง  
• เผยแพร�ให*ความรู* กับสถาบันการศึกษา 4 ภาค 

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

๒ สมาคมผู*ผลิตเครื่องสําอางไทย  - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG และฉลาก
ผลิตภัณฑGสุขภาพ โดยการแจกเอกสาร ดังนี้ 
• เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ สมาคมผู*ผลิต

เครื่องสําอางไทย 
• เผยแพร�ให*แก� Rotary Bangkok Ploenchit 

สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต  
๓ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG ดังนี้ 

• เผยแพร�ในการประชุมกลุ�ม RA ประจําเดือน ณ 
หอประชุมศูนยGสิริกิติ์ฯ ให*แก� เครือข�าย
คณะทํางานฯ จํานวน ๔๐ คน  

• เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๕  
ครั้ง ให*แก� เครือข�ายคณะทํางานฯ จํานวน ๔๐ 
คน/ครั้ง  

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG และน้ํามันทอด
ซํ้า โดยการแจกเอกสารแผ�นพับ โดยวางจากในท่ี
ประชุมกลุ�มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ 
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ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

และบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
๔ เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนท่ี ๘ - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG ดังนี้ 

• เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง พิษภัยจาก.............. 
ณ ห*องประชุมองคGกร ให*แก� สมาชิก จํานวน 
๔๐ คน เผยแพร�เรื่อง มหันตภัยสเตียรอยดG  

• เผยแพร�ให*แก� ครู นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรG 
• จัดซ้ือชุดทดสอบตรวจสารสเตียรอยดG เพ่ือ

ทดสอบกับตัวอย�างสมุนไพรรอยมาท โดยซ้ือชุด
ตรวจจากองคGการเภสัชจุฬา ให*แก� กลุ�มสมาชิก
เพ่ือนําไปทดสอบ 

๕ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ป0จจุบัน 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG ดังนี้ 
• เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง สารสเตียรอยดG ณ 

ศูนยGสาธารณสุขทับเจริญ อินทมระ ๕๑ 
ประชาสงเคราะหG ๑๑ และ ศูนยG ๕๒ ให*แก� 
กลุ�มผู*สูงอายุ จํานวน ๓๐๐ คน / ๔ ครั้ง 

• เผยแพร�ในงานสัมมนา เรื่อง สารสเตียรอยดG ณ 
สภาสงเคราะหG ให*แก� เจ*าหน*าท่ีและประชาชน 
จํานวน ๕๐ คน 

• เผยแพร�ให*แก�เครือข�าย อสม. จํานวน ๑,๐๐๐ 
คน ณ เขตดินแดง เขตประเวศ ชุมชนหรรษา 
เขตคันนายาว และเขตลาดพร*าว (๕ ครั้ง) 

๖ สมาคมตลาดสดไทย - เผยแพร�ความรู* เรื่อง สเตียรอยดG ดังนี้ 
• เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง สเตียรอยดG ให*แก� 

ตลาดสมาชิก จํานวน ๔๐ คน 
• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ ตลาดสมาชิก ให*แก� 

แม�ค*าภายในตลาด 
- เผยแพร�ความรู* โดยการแจกเอกสารแผ�นพับ และ

ติดบอรGดประชาสัมพันธG ของตลาดสมาชิก  
๗ สมาคมคุ*มครองผู*บริโภคไทย - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG และการ

โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
ดังนี้ 

• เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง การรู*เท�าทันสื่อ
โฆษณา ณ ห*องเรียนชั่วโมงสัมมนารู*เท�าทันสื่อ 
ให*แก� นักศึกษา เยาวชน จํานวน ๖๐ คน 
เผยแพร�เรื่อง โฆษณาเกินจริงของสินค*า
ผลิตภัณฑGสุขภาพและผลิตภัณฑGเสริมอาหาร 
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ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

• เผยแพร�ให*แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๑๕๐-๒๐๐ คน 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต (คณะนิเทศศาสตรG) เรื่อง 
การโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑGสุขภาพอาหาร
และสเตียรอยดG 

• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ สมาคมคุ*มครอง
ผู*บริโภค เรื่อง สเตียรอยดG และโฆษณาเกินจริง
ของผลิตภัณฑGสุขภาพอาหาร 

๘ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับ 
๑) สเตียรอยดG 
๒) การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
๓) ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ 
๔) ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

- ดําเนินการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG 
การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 

๑) เผยแพร�ในการประชุมคณะผู*บริหารของสมาคมฯ 
ส�วนกลาง (กทม.) ได*เผยแพร�โครงการฯ เพ่ือให*
คณะผู*บริหาร จํานวน ๑๗ คน รับทราบ และ
เข*าใจ มีความรู*ตามข*อ ๑ โดยมีเอกสาร
ประกอบ การประชุมนี้จะมีผู*บริหารซ่ึงเก่ียวข*อง
กับงานของสมาคมฯ ท้ังในส�วนกลางและส�วน
ภูมิภาค (ศูนยG และสมาคมฯ สาขา) รวม ๑๘  
แห�ง มีการประชุมคณะผู*บริหาร ๒ สัปดาหGต�อ
ครั้ง 

๒) เผยแพร�ในการประชุมระดับผู*อํานวยการศูนยG 
และผู*อํานวยการสมาคมฯ สาขา ซ่ึงครอบคลุม 
๘ แห�ง โดยเน*นหนักในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมยG 
มหาสารคาม ขอนแก�น และนครราชสีมา) โดย
ได*จัดแบ�งเอกสารเผยแพร�เพ่ือให*ศูนยGได*
ประชาสัมพันธG โดยมีกลุ�มเปMาหมาย เครือข�าย
ของหน�วยงาน ได*แก� กลุ�มสตรี กลุ�มแม�บ*าน 
เยาวชน และเกษตรกร รวมท้ังผู*สูงอายุ และ
นักเรียนในโรงเรียน ซ่ึงรับทุนการศึกษาจาก
สมาคมฯ ประมาณ ๑,๒๐๐ คน 
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๓) ในส�วนกลาง ท่ีสมาคมฯ สุขุมวิท ซอย ๑๒ ได*
จัดมุมเผยแพร�ให*ความรู*และเป5นเอกสาร
เผยแพร�สําหรับผู*ท่ีมาติดต�อรับบริการวางแผน
ครอบครัวในคลินิกชุมชน ซ่ึงมีผู*มารับบริการ
ต�อเนื่องประมาณการ ๑,๐๐๐ คน และ
สําหรับเจ*าหน*าท่ีของสมาคมฯ ซ่ึงมีประมาณ 
๒๐๐ คน 

๔) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร*าง
ภูมิคุ*มกันจากการใช*ผลิตภัณฑGสุขภาพอย�างไม�
ถูกต*อง เม่ือวันท่ี ๑๑ – ๑๒  พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอรG     
ปทุมวัน ซ่ึงสมาคมฯ ได*มีเจ*าหน*าท่ีปฏิบัติการท่ี
ทํางานในชุมชนเขตเมือง (กทม.) เข*าร�วมอบรม
ด*วย เน*นเรื่อง สเตียรอยดG ภัยร*ายใกล*ตัวคุณ 
และการอภิปราย เรื่อง โฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ท้ังนี้ได*นําความรู*
ดังกล�าวไปเผยแพร�ต�อในชุมชนเขตเมือง ซ่ึง
ครอบคลุม ๕ ชุมชน เป5นเครือข�ายในการ
ปฏิบัติงานของสมาคมฯ ให*แนะนําเรื่อง
ระมัดระวังการใช*ยาให*มากข้ึน 

๕) การเยี่ยมชมหมู�บ*านต*นแบบปลอดยาสเตียรอยดG 
ท่ีบ*านเลิงแสง ต.กุดขอนแก�น อ.ภูเวียง  
จ.ขอนแก�น เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป5น
ความรู*ท่ีดี ท้ังนี้ได*นําไปเผยแพร� และหารือกับ
ศูนยGของสมาคมฯ เพ่ือไปศึกษาดูงานเพ่ิมเติม 
และให*ลองริเริ่มดูท่ีในหมู�บ*านท่ีศูนยGบ*านไผ� จ.
ขอนแก�น รับผิดชอบ 

๙ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 

• เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง พิษภัยของส
เตียรอยดG ณ สาธารณสุขอําเภอสามโคก ให*แก� 
ประชาชนบางเตย จํานวน ๑๐๐ คน เผยแพร�
เรื่อง การใช*สเตียรอยดG 

• เผยแพร�ในงานสัมมนา เรื่อง ประชาชนควรรู*การ
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ซ้ือยา ณ สาธารณสุขอําเภอสามโคก ให*แก� 
ข*าราชการประชาชน จํานวน ๒๐ คน  

• เผยแพร�ให*แก�เครือข�าย อสม. จํานวน ๕๐ คน  
ณ เทศบาลตําบลบางเตย จังหวัดปทุมธานี และ
ชุมชน เผยแพร�เรื่อง การโฆษณาเกินจริง 

๑๐ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย - 
๑๑ มูลนิธิเพ่ือผู*บริโภค - 
๑๒ ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๔ - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณา

ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และฉลาก
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 

• เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง การประชุม
ประจําเดือน ณ รพ.สต. ๑๔ แห�ง ให*แก� 
เจ*าหน*าท่ีสาธารณสุข จํานวน ๔๐ คน เรื่อง 
ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

• เผยแพร�ให*แก�เครือข�าย อสม. จํานวน ๑๐๐ คน 
ณ ห*องประชุมชั้น ๔ รพ.บางบัวทอง เรื่อง สเตีย
รอยดG ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

• เผยแพร�ให*แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๑๐๐ คน ณ 
ห*องประชุมชั้น ๔ รพ.บางบัวทอง เรื่อง ความรู*
เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ ตลาดนัด ตลาดสด 
เรื่อง สเตียรอยดG และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ 

• เผยแพร�ให*แก�วิทยุชุมชน ณ วิทยุชุมชนคนรักษG
บาง ๙๐.๗๕ MHz เรื่อง สเตียรอยดG อันตราย
จากเครื่องสําอาง 

• แจกสื่อ แผ�นพับ โปสเตอรG VCD ให*แก� เครือข�าย
ของชมรมสาธารณสุข และ รพ.สต. ๑๔ แห�ง 
(เผยแพร�ให*ความรู*แก� อสม. ในวันประชุม
ประจําเดือน) 

๑๓ สมาคมวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีทาง
อาหารแห�งประเทศไทย 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และฉลาก
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ดังนี้ 

• เผยแพร�ในงานสัมมนา เรื่อง Sampling Plan ณ 
โรงแรมวินดGเซอรG ให*แก� เจ*าหน*าท่ี/พนักงาน 
จํานวน ๓๘ คน เรื่อง สเตียรอยดG และความรู*
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เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ผ�าน 

facebook.com/fostat.fanpage เรื่อง  
๑) สเตียรอยดGภัยเงียบท่ีควรรู* 
๒) ยาผงสมุนไพรคล*ายขม้ิน อวดอ*าง

สรรพคุณครอบจักรวาล 
๓) อย�าหลงเชื่อผลิตภัณฑGเสริมอาหาร “ผัก

เม็ด” และ “ส*มเม็ด” อวดอ*างสรรพคุณ
เกินจริงในการรักษาโรค 

๔) ความดันโลหิตสูงทําไมต*องลดเค็ม 
๕) ผู*บริโภครู*เท�าทันการโฆษณา “คิดก�อน

คลิก” 
๑๔ สภาเภสัชกรรม - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณา

ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ฉลาก
ผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ความรู*โดยการแจกเอกสารเผยแพร� 

ได*แก� โปสเตอรG แผ�นพับ ไปยังสถานท่ีต�าง ๆ 
ดังนี้  
๑) ให*แก�ผู*พักอาศัยในอาคารชุดศุภาลัย

ปารGค แยกติวานนทG (สํานักงานนิติ
บุคคล ห*องสันทนาการ และร*านข*าว
แกง) 

๒) เผยแพร�ให*แก�พระท่ีวัดชลประทาน
รังสฤษฏG (สํานักงานบริการกลาง 

๓) โรงพยาบาลชลประทาน 
๔) ร*านพลังบุญ พุทธสถานสันติอโศก 
๕) โรงเรียนรัตนาธิเบศรG 
๖) เจ*าหน*าท่ีรักษาความปลอดภัยในศุภาลัย

ปารGค แยกติวานนทG  
๗) แม�ค*าขายข*าวมันไก� 

๑๕ เครือข�ายคุ*มครองผู*บริโภคสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ความรู*โดยการแจกเอกสารแผ�นพับ 
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ให*แก� หน�วยงาน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงหGบุรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
๖ อําเภอ โรงพยาบาล ๖ แห�ง 

• เผยแพร�ความรู*โดยการแจก VCD ความรู* 
ให*แก� สถานีวิทยุท*องถ่ิน และเคเบิลทีวี ๒ 
แห�ง 

๑๖ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภG - 
๑๗ สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ    - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การ

โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง สื่อชุมชน ณ 

โรงแรมอลิสเบส ให*แก� วิทยุชุมชน จํานวน 
๓๐ คน เรื่อง การโฆษณาเกินจริง 

• เผยแพร�ในงานสัมมนา เรื่อง วิทยุชุมชน 
ให*แก� ผู*จัดรายการ เรื่อง การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีเกินจริง จํานวน ๑๕๐ 
คน 

• เผยแพร�ให*แก�เครือข�าย อสม. จํานวน ๓๐ 
คน ณ ศาลาประจําหมู�บ*านกลุ�มออมทรัพยG 
เรื่อง สเตียรอยดG 

• เผยแพร�ให*แก�วิทยุชุมชน ณ ภาคเหนือ อิ
สาน เรื่อง สเตียรอยดG การโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพเกินจริง 

๑๘ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภG 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ให*แก�วิทยุชุมชน (เครือข�าย) ณ 

สถานีวิทยุเสียงสามยอด AM 1179 เรื่อง 
ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ  

• เผยแพร�ความรู* เรื่อง การใช*อาหารและยาท่ี
ถูกต*อง เพ่ือเด็กเยาวชน และคนชราได*ใช*
ผลิตภัณฑGถูกสุขลักษณะอนามัยตามวัย และ
ห*ามซ้ือ-ขาย ในวัยบุคคล 

๑๙ สมาคมโทรทัศนGดาวเทียม(ประเทศไทย) - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การ
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โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง สัมมนาใหญ�

สมาคมโทรทัศนGดาวเทียม ณ โรงแรม ดิ เอม
เมอรัลดG ให*แก� ผู*ประกอบการโทรทัศนG
ดาวเทียม จํานวน ๕๐ คน เรื่อง การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

• เผยแพร�ในงานสัมมนา เรื่อง อนาคต TV 
ดาวเทียม ณ โรงแรม Grand Four Wings 
ให*แก� ผู*ประกอบการโทรทัศนGดาวเทียม 
จํานวน ๓๐๐ คน เรื่อง การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

• เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน 
๔ ครั้ง ให*แก� ผู*ประกอบการโทรทัศนG
ดาวเทียม จํานวน ๘๐ คน/ครั้ง เรื่อง การ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ 

• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ โทรทัศนG
ดาวเทียม จํานวนกว�า ๒๐ ช�อง เรื่อง         
สเตียรอยดG 

๒๐ สมาคมหนังสือพิมพGแห�งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภG 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ และ ฉลาก GDA ดังนี้ 
• เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง หนังสือพิมพG ณ 

ศูนยG กศน.นครสวรรคG ให*แก� นักศึกษา กศน. 
จํานวน ๑๐๐ คน เรื่อง สเตียรอยดG และฉลาก 
GDA 

• เผยแพร�ในงานสัมมนา เรื่อง ASEAN ณ ศูนยG 
กศน. จ.เพชรบูรณG ให*แก� นักศึกษา กศน. 
จํานวน ๑๕๐ คน เรื่อง สเตียรอยดG และ 
ฉลาก GDA 

• เผยแพร�ให*แก�นักเรียน จํานวน ๓๐๐ คน ณ 
โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนสวนกุหลาบนนทG 
โรงเรียนสารสารท บางบอน แจกแผ�นพับ 
เรื่อง สเตียรอยดG และฉลาก GDA 
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• เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ บริษัทสามารถ
คอรGปอเรชั่น จํากัด เรื่อง สเตียรอยดG และ 
ฉลาก GDA 

๒๑ คณะนิเทศศาสตรG มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ฉลาก
ผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ ดังนี้  
• เผยแพร�ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� คณะ

นิเทศศาสตรG มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห*อง
ประชุม A3-501 ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
ให*แก� นักศึกษาใหม� จํานวน ๑,๔๐๐ คน 
เผยแพร� VTR การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพ
ท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 

• เผยแพร�ให*แก�นักศึกษา จํานวน ๕๐๐ คน          
ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต โดยการแจกเอกสารแผ�นพับ และ
คู�มือ  

• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ สื่อสังคม
ออนไลนG  

- เผยแพร�ความรู*ข�าวประชาสัมพันธG จาก อย.  
• เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน  

๑๐ ครั้ง ให*แก� บุคลากรมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จํานวน ๘๐๐ คน/ครั้ง 

๒๒ ภาควชิาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การ
โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ข*อมูลและแจกเอกสาร เรื่อง รู*จัก

รู*ทัน สเตียรอยดG อันตรายจากเครื่องสําอาง
ผิดกฎหมาย คู�มือการตรวจสอบเฝMาระวัง
โฆษณาฯ และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ  

๑) บริเวณตลาดนัดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรG เฉลิมพระเกียรติ 
ให*แก� ประชาชนท่ัวไป 

๒) งานสัมมนาวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี บริเวณ
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อาคารบรรยายรวม ๕ ให*แก� 
นักศึกษา และผู*เข*าร�วมงาน 

๓) บริเวณตลาดนัดอินเตอรGโซน ให*แก� 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

๔) ให*แก� ผู*ใหญ�บ*าน หมู�ท่ี ๗ ผู*ใหญ�
สง�า แก�นเพชร และผู*นําชุมชน หมู� 
๗ คุณธิติพงษG พรหมบุตร ต.คลอง
หก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ
ประชาชนในหมู�บ*าน ในงาน
ประชาคมหมู�บ*าน 

• โฆษณาและประชาสัมพันธG โดยป'ดปMาย
โปสเตอรGบริเวณบอรGดประชาสัมพันธG
ทางเดิน และ ในลิฟทG อาคารบรรยายรวม ๕ 
เรื่อง รอบรู*สู*ภัย สเตียรอยดG 

๒๓ คณะสาธารณสุขศาสตรG ม.มหิดล - 
๒๔ โรงเรียนสตรีนนทบุรี   - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การ

โฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ให*แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๔๐๐ คน    

ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี เรื่อง พิษภัยสา
รสเตียรอยดGเป5นเรื่องท่ีใกล*ตัว 

• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน (ในเครือข�าย
ผู*ปกครอง ๑,๐๐๐ คน) ณ โรงเรียนสตรี
นนทบุรี เรื่อง   สเตียรอยดG 

๒๕ สํานักงานคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภค - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑG
สุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง  
• เผยแพร�ให*ความรู* กับสถาบันการศึกษา 4 

ภาค และกรุงเทพฯ ให*แก� นักศึกษา จํานวน 
๘๐๐ – ๑,๐๐๐ คน/ครั้ง 

๒๖ สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ฉลาก
ผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ในการประชุม เรื่อง การพัฒนา

เครือข�ายชมรมออกกําลังกายผู*สูงอายุ ณ 
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โรงแรมแมนดาริน ให*แก� ผู*สูงอายุท่ีมา
ร�วมงาน จํานวน ๕๐ คน โดยเผยแพร�เรื่อง 
สเตียรอยดG 

• เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน 
๗๑ ครั้ง ให*แก� ประชาชน เผยแพร�เรื่อง 
สเตียรอยดG 

• เผยแพร�ให*แก�นักเรียน/ครู ณ โรงเรียนการ
เคหะท�าทราย เผยแพร�เรื่อง สเตียรอยดG 

• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ดังนี้ 
๑) ณ ร*านยาเครือข�ายคุ*มครองผู*บริโภคด*าน

ผลิตภัณฑGสุขภาพของสํานักอนามัย ๕๐ แห�ง 
ศูนยGบริการสาธารณสุข ๖๘ แห�ง  

๒) บริเวณหน*าหน�วยบริการเภสัชกรรม ชั้น ๑ 
อาคารสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร ๒ 
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง  

๓) ในงานกิจกรรมรณรงคGส�งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ด*านอาหาร
ปลอดภัยและผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีบิ๊กซี สาขา
ราชดําริ และบ๊ิกซีสาขาพระราม ๒ 

• เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ สํานักงานเขต 
จํานวน ๕๐ เขต ในกรุงเทพมหานคร เผย
แพรเรื่อง สเตียรอยดG 

• เผยแพร�ใก*แก�เครือข�าย อสส. จํานวน ๔๗๗ 
คน  

๑) ศูนยGบริการสาธารณสุขท่ี ๑๑ ประดิพัทธG เขต
พญาไท  

๒) ศูนยGบริการสาธารณสุขท่ี ๓๐ วัดเจ*าอาม เขต
บางกอกน*อย 

๓) ศูนยGบริการสาธารณสุขท่ี ๔๒ ถนอม ทองสิ
มา เขตบางขุนเทียน 

๔) ศูนยGบริการสาธารณสุขท่ี ๔๔ ลําผักชี เขต
หนองจอก 

๕) ศูนยGบริการสาธารณสุขท่ี ๖๔ คลองสามวา 
เขตคลองสามวา 

เผยแพร�เรื่อง สเตียรอยดG หลักการใช*ยาเบ้ืองต*น 
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ความรู*เก่ียวกับยา และผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๒๗ กรมประชาสัมพันธG   - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ฉลาก
ผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ สถานี

วิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย เรื่อง 
การจัดประชุมและโทษของสเตียรอยดG 

• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ผ�าน 
thainews.prd.go.th เรื่อง รายงานพิเศษ : 
สเตียรอยดG ภัยร*ายใกล*ตัว 

• เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ สํานักข�าว เรื่อง 
รายงานพิเศษ : สเตียรอยดG ภัยร*ายใกล*ตัว 

• เผยแพร�ผ�าน Social media ของสํานักข�าว 
ได*แก� facebook (สํานักข�าว กรม
ประชาสัมพันธG) twitter (ennthotnews) 

• เผยแพร�ให*ทีมตรวจสอบและวิเคราะหG
รายการ ส�วนจัดและควบคุมรายการ สทท. 
ในการตรวจรายการ สปอต สารคดี เพ่ือการ
ออกอากาศสู�ประชาชน ให*ความรู*และสร*าง
การรับรู*ท่ีถูกต*อง 

๒๘* สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศนG และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) 

- 

๒๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ฉลาก
ผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ให*แก�ประชาชน ณ สถานีป0�มน้ํามัน 

NGV คลองทวีวัฒนา และร*านโจ�กนายชิม 
หมู�บ*านแสงดทอง เพชรเกษม โดยการแจก
เอกสารแผ�นพับ จํานวนเรื่องละ ๕๐ ชุด 

๓๐ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและ
เทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ในงานสัมมนา เรื่อง การสื่อสาร

วิทยาศาสตรGสู�ประชาชน ณ มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก จ.
ปทุมธานี ให*แก� อาจารยG จํานวน ๗๐ คน 
โดยเผยแพร�เรื่อง น้ํามันทอดซํ้า (สื่อลิเก 
เรื่องศึกกระทะทอง)  

• เผยแพร�ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน 
๑๐ ครั้ง ให*แก� เยาวชน/ครู-อาจารยG/
นักวิชาการ/ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๓,๐๐๐ 
คน/ครั้ง โดยเผยแพร�เรื่อง 

๑) สเตียรอยดG 
๒) การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกิน

จริง 
๓) ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ 
๔) ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๓๑ กรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณG 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณา
ผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ฉลาก
ผลิตภัณฑGสุขภาพ และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑG
สุขภาพ ดังนี้ 
• เผยแพร�ให*แก�หน�วยงาน ณ กองส�งเสริม

วิสาหกิจชุมชน กรมส�งเสริมการเกษตร เรื่อง 
สเตียรอยดG 

• เผยแพร�ผ�านเว็บไซตGของหน�วยงาน เรื่อง 
การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพกล�าวอ*างเกิน
จริง และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ 

• เผยแพร�ผ�านทาง line เรื่อง ความรู*เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

หมายเหตุ : * คือ หน�วยงาน/องคGกร ท่ีไม�รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู*ฯ 
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���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางาน   

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

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
-  

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

เก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ  
เพ่ือร�วมรณรงคGเผยแพร�ความรู*ให*ผู*บริโภครู*จักเลือกบริโภคอย�างเหมาะสม ตระหนักถึงอันตราย
ของสเตียรอยดGท่ีมีการนํามาใช*อย�างไม�ถูกต*อง หรือท่ีปลอมปนมาในผลิตภัณฑGสุขภาพต�าง ๆ 
ตลอดจนให*รู*เท�าทันการโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง ไม�หลงเช่ือง�าย เพ่ือลดความ
เส่ียงจากอันตรายท่ีอาจได*รับจากการบริโภคผลิตภัณฑGน้ัน ๆ ช�วยลดป0ญหาการได*รับผลิตภัณฑGท่ีไม�
คุ*มค�า และให*ผู*เข*ารับการอบรมมีความรู* ความเข*าใจเก่ียวกับฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ เพ่ือช�วยในการ
ตัดสินใจ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีปลอดภัย สมประโยชนG 

๖. การรายงานผลการดําเนินงาน/ป�ญหา/อุปสรรคและข3อเสนอแนะ 

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

ความก*าวหน*าในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอคณะทํางาน
ภาคประชาชน  ผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสGของคณะทํางานภาคประชาชน และเว็บไซตG อย.         
ท่ี URL : http://www.fdapeople.com และนําเสนอ ผู*บริหาร อย. อย�างสมํ่าเสมอทุกเดือน สําหรับ
ป0ญหา/อุปสรรค ตลอดจนข*อเสนอแนะการดําเนินการโครงการฯ น้ัน ได*นําเสนอต�อท่ีประชุม
คณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือพิจารณาให*ข*อคิดเห็นในการดําเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะการ
ดําเนินงานร�วมกันอย�างสมํ่าเสมอ  



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๓๔

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘) 
 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยนําเสนอข*อคิดเห็นเก่ียวกับป0จจัยสนับสนุน อุปสรรค และข*อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ในป�ต�อไป (รายละเอียดแสดงไว*ในบทท่ี ๔)   

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

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

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

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

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

การประเมินผลดําเนินงาน 

  เม่ือนําผลการดําเนินการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาประเมิน 
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคG เปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดํา เ นินการ ระบบหรือวิ ธีการจัดเ ก็บข*อ มูล และวิ ธีการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนดกับ อย. ผลการประเมินสรุปได*ดังน้ี   

 

 

 
 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๓๕

♣♣♣♣  การบรรลุวัตถุประสงค) 
 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคGท่ีตั้งไว* โดยภาคประชาชน และองคGกร

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

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

คณะทํางานภาคประชาชนท่ีเข*าร�วมโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม�น*อยกว�าร*อยละ ๘๐ มีส�วนร�วม
ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าว
อ*างเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ ให*แก�ประชาชนท่ัวไป พบว�าสามารถบรรลุเปMาหมาย/ผลสําเร็จ 
ตามตัวช้ีวัดโครงการฯ ท่ีกําหนดไว* โดยมีองคGกรเครือข�ายภาคประชาชน จํานวน ๒๖ หน�วยงาน มีส�วน
ร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับเก่ียวกับสเตียรอยดG การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ี
กล�าวอ*างเกินจริง และฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพให*แก�ประชาชนท่ัวไป คิดเป5นร*อยละ ๘๓.๘๗  

อย�างไรก็ตามพบว�าองคGกรเครือข�ายท้ัง ๒๖ หน�วยงานน้ี ได*มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรม  
การเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพอ่ืน ๆ ให*แก�ประชาชนด*วย 
 

♣♣♣♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  
 

สามารถดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานในโครงการได*แล*วเสร็จร*อยละ ๑๐๐          
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

♣♣♣♣  การวัดผลการดําเนินงาน 
 

สามารถวัดผลการดําเนินงานได*ตรงตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว*  
 

♣♣♣♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข3อมลู 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีการจัดเก็บข*อมูลการดําเนินการ
เผยแพร�ความรู*ตามกิจกรรมโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการส�งเสริมให*เกิดการ
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บริโภคท่ีถูกต*อง ไว*ในระบบสารสนเทศของกองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค หลากหลายรูปแบบ อาทิ 
เก็บในฐานข*อมูลคอมพิวเตอรG รวมท้ังจัดเข*าแฟMมเอกสารอย�างเป5นระบบ  นอกจากน้ียังเผยแพร�ข*อมูล
การดําเนินงานผ�าน URL : http://www.fdapeople.com ด*วย  

 

♣♣♣♣  การตดิตามประเมนิผล  
 

คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*
ร�วมกันติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการให*เป5นไปตามระบบท่ีกําหนดไว* โดย อย. ได*รวบรวมและ
รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว*ในโครงการฯ ซึ่งดําเนินการตั้งแต�เดือนกุมภาพันธG 
– สิงหาคม ๒๕๕๘ ให*คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชนท่ัวไปติดตามรับทราบร�วมกันผ�านทาง
เว็บไซตG อย. ท่ี http://www.fdapeople.com ทุกเดือน และรายงานผลการดําเนินงานในการ
ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนทุกคร้ัง 
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   บทที่ ๔ 

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

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน ได*มี
การรวบรวมป0จจัยสนับสนุน อุปสรรคต�อการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตลอดจนข*อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการโครงการในป�ต�อไป เพ่ือให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องนําไปใช*
ประโยชนGสําหรับพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานโครงการ ดังน้ี  

 

♣♣♣♣  ป�จจัยสนับสนุนต�อการดําเนินการ 
 
๑. ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข*องควรมีการบูรณาการร�วมกันอย�างชัดเจน โดยแต�ละ

หน�วยงานและภาคประชาชนจะต*องรับผิดชอบต�อหน*าท่ีท่ีเก่ียวข*องอย�างจริงจัง 
๒. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีต*องการสร*างการมีส�วน

ร�วมและการสร*างเครือข�ายการทํางาน  
๓. งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๔. การมีทุกภาคส�วนของผู*มีส�วนได*เสียท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

สถาบันการศึกษา ในคณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือการทํางานคุ*มครองผู*บริโภค 
๕. เลขานุการคณะทํางานภาคประชาชน และกองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภคมีบทบาท

สําคัญในการสนับสนุนโครงการฯ ให*บรรลุวัตถุประสงคGและเปMาหมาย 
 

♣♣♣♣  อุปสรรคต�อการดําเนินการ 
 

๑. การขาดความต�อเน่ืองของการทํางาน เช�น การแต�งตั้งคณะทํางานท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง และระยะเวลาท่ีจะดําเนินงาน เน่ืองจากขั้นตอนของราชการ 

๒. เน่ืองจากคณะทํางานเป5นกลุ�มใหญ� มีหลากหลายองคGกร รวมท้ังผู*แทนท่ีเข*าร�วม
ประชุมไม�สามารถตัดสินใจได*ทันที ทําให*เกิดความล�าช*า 

๓. การไม�ต�อเน่ืองของคณะทํางานภาคประชาชนบางหน�วยงาน เช�น การไม�ส�งผู*แทน
เข*าประชุม หรือเปล่ียนผู*แทนเข*าประชุมบ�อย ๆ 

๔. การเข*าร�วมของตัวแทนมีจํากัด เพราะมีภารกิจมาก หรือติดภารกิจอ่ืน 
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๕. ส่ือเผยแพร�ความรู* ควรเป5นไฟลGภาพ (.JPG) ซึ่งง�ายต�อการเผยแพร� ท้ังน้ีตามท่ีได*
รับมาจะเป5นไฟลG .PDF จะไม�สะดวกต�อการเผยแพร�ผ�านสังคม online 

๖. การกําหนดนโยบาย ระบบ ทิศทาง แนวทางการดําเนินการของคณะทํางานภาค
ประชาชน งบประมาน ส่ือท่ีใช*ในการประชาสัมพันธG และอ่ืน ๆ ต*องครบถ*วน 
 

♣♣♣♣  ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป  
 

๑. สรุปบทเรียนของการทํางานในช�วง ๓ ป�ท่ีผ�านมา เพ่ือทบทวนและการหาแนวทาง
ในการดําเนินโครงการใหม� ๆ โดยให*สอดคล*องกับกรอบนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา รวมท้ังทบทวนกลยุทธGในการดําเนินการ เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินงานให*น�าสนใจ
มากขึ้น 

๒. กําหนดนโยบาย ระบบ ทิศทาง แนวทางการดําเนินการของคณะทํางานภาค
ประชาชน งบประมาณ และส่ือท่ีใช*ในการประชาสัมพันธG ให*ครบถ*วน และประเด็นการดําเนินงาน
ควรให*สอดคล*องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให*มีพลังในการขับเคล่ือน นอกจากน้ัน
ควร 

๒.๑ ดําเนินงานโครงการเสริมสร*างภูมิคุ*มกันจากการใช*ผลิตภัณฑGอย�างไม�ถูกต*อง
อย�างต�อเน่ือง เพ่ือให*เห็นผลอย�างชัดเจน 

๒.๒ สเตียรอยดGเป5นป0ญหาใหญ�และสําคัญ ควรเผยแพร�ข�าวสารและความรู*ให*
ครอบคลุมหลายช�องทาง เช�น Social media การลงพ้ืนท่ีเปMาหมายเพ่ือประชาสัมพันธGให*รับทราบถึงพิษ
ภัยของสารสเตียรอยดG และการประชาสัมพันธGช�องทางการแจ*งเบาะแส หากพบการจําหน�าย สเตีย
รอยดGท่ีไม�ถูกต*อง เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ ตรวจจับ เพ่ือเป5นตัวอย�างในการปMองปราม 

๒.๓ ดําเนินการเผยแพร�ความรู* เร่ือง การโฆษณาผลิตภัณฑGสุขภาพท่ีกล�าวอ*างเกินจริง 
๒.๔ กําหนดหัวข*อท่ีจะดําเนินการอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให*เห็นผลสําเร็จท่ีชัดเจน 

อย�างน*อย ๑ เร่ือง แต�เร่ืองอ่ืนก็สามารถทําได*เพ่ือสานต�อหรือเร่ิมต*นไว* 
๒.๕ กําหนดการดําเ นินกิจกรรมแต�ละด*านอย�าง ชัดเจนเพ่ือตอบโจทกG

วัตถุประสงคGของโครงการแต�ละกิจกรรม นําสู�ระดับปฏิบัติ เ พ่ือดําเนินการ พร*อมกําหนด
กลุ�มเปMาหมายและตัวช้ีวัดของแต�ละกิจกรรมอย�างชัดเจน เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

๓. ประเด็นควรเป5นเร่ืองท่ีส�งผลกระทบต�อประชาชนในวงกว*างโดยเฉพาะเด็ก
นักเรียน ชาวบ*าน และคนต�างจังหวัด ซึ่งเป5นกลุ�มท่ีง�ายต�อการถูกโน*มน*าวชักจูงไปตามอิทธิพล
โฆษณาเกินจริงได*มากกว�ากลุ�มอ่ืน ๆ 

๔. เพ่ิมจํานวนวันในการจัดกิจกรรมให*ครบทุกภูมิภาคในประเทศไทย และสามารถ
นําผลการจัดกิจกรรมไปต�อยอดในโครงการป�ถัดไป รวมท้ังการจัดกิจกรรมควรเน*นการดําเนินการ
ร�วมกันของคณะทํางานภาคประชาชน ในการลงพ้ืนท่ีให*ความรู*แก�ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
หรือในเขตปริมณฑล 
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๕. นําเสนอข*อมูลความรู*เก่ียวกับป0ญหาสุขภาพในหัวข*อต�าง ๆ ในแต�ละเดือน เพ่ือท่ี
เครือข�ายจะได*นําไปเผยแพร�ต�อ เช�น การนําข�าวของ อย. ท่ีส�งออกยังส่ือมวลชน มาช้ีแจงทําความ
เข*าใจ เพ่ือให*เครือข�ายนําไปเผยแพร�ต�อ 

๖. ส�งเสริมและขยายการมีส�วนร�วมจากองคGกรเครือข�ายภาคประชาชนให*กว*างขวาง
มากขึ้น โดยเพ่ิมตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชน เช�น ส่ือออนไลนGท่ีมีช่ือเสียง อาทิ sanook.com 
หรือเว็บไซตGชื่อดังอ่ืน ๆ 

๗. หาการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพ่ือช�วยเหลือด*านกองทุน ทุนทรัพยG อุปกรณG 
และเคร่ืองมือต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือช�วยให*การทํางานของคณะทํางานภาคประชาชนสะดวกและ
คล�องตัวย่ิงขึ้น 

๘. บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธGสู�ภาคประชาชน ยังมีจํานวนไม�เพียงพอ เน่ืองจากไม�ใช�วาระแห�งชาติแบบยาเสพติด
ของ ปปส. กระทรวงยุติธรรม การดําเนินงานจึงเป5นแบบค�อยเป5นค�อยไป ดังน้ันควรให*หน�วยงานท่ี
ใกล*ชิดภาคประชาชนโดยตรงผลิตส่ือท่ีเข*าใจง�าย เช�น แผ�นพับ วิดีโอ หรือรายการทีวีท่ีเข*าถึง
ประชาชนให*มากท่ีสุด 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
การมสี�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

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

ตามท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ซึ่งเป.นผู0ท่ีเก่ียวข0องและ
ผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย ประกอบด0วย ผู0ประกอบการ องค3กรผู0บริโภค องค3กรวิชาชีพ ส่ือมวลชน ภาควิชาการ 
และหน�วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข0อง) และคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควรให0มีการดําเนินโครงการพัฒนาการ      
มีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต0พันธกิจ “ส�งเสริมให0ผู0บริโภคมีความรู0 ความเข0าใจ และมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีถูกต0อง” โดยยุทธศาสตร3 “พัฒนาผู0บริโภคให0มีศักยภาพ เพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองได0 ในการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพ”  

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

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

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

ของประชาชนฯ ในป�ต�อไป 

�  เห็นด0วย                                     

�  ไม�เห็นด0วย 

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

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

 
…./๒ 

 



                                               
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

  

ฉ

๒. ข0อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.๑ ประเด็นท่ีต0องการให0 อย. รณรงค3ส�งเสริมให0เกิดการบริโภคท่ีถูกต0อง  
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       ◌ ผู0ประกอบการ      ◌ องค3กรภาคประชาชน / ประชาชน 
       ◌ องค3กรวิชาชีพ      ◌ ส่ือมวลชน 
       ◌ ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา    ◌ หน�วยงานภาครัฐ 

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

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

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

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

ภายในวันศุกร8ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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ผลการสอบถามความคิดเห็นและข,อเสนอแนะของประชาชน 
เก่ียวกับการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นและข0อเสนอแนะ 

ท่ีได0จากช�องทาง/กระบวนการ/วิธีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีจัดให0มีขึ้น 

 ฝWายเลขานุการฯ ได0รับการอนุมัติให0จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการเผยแพร�ทางเว็บไซต3 
อย. (www.fda.moph.go.th) และ facebook ระหว�างวันท่ี ๑ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และส�ง
แบบสอบถามให0แก� ผู0 เ ก่ี ยวข0อง  และ ผู0 มีส� วนได0ส� วนเ สียทางจดหมายอิ เ ล็กทรอนิกส3 ท่ี 
peoplenet@fda.moph.go.th และ adnet@fda.moph.go.th ท้ัง น้ี กําหนดให0ส� ง คืน
แบบสอบถามภายในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ผลการสอบถามความคิดเห็นและข0อเสนอแนะมีรายละเอียด ดังน้ี 

 มีผู0ให0ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน จํานวน ๑๙ ท�าน สามารถสรุปได0ดังน้ี 
๑. ประเด็นกิจกรรมการดําเนินงานโครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู0ตอบ

แบบสอบถามร0อยละ ๘๙.๔๗ เห็นด0วยว�าควรมีกิจกรรมดังต�อไปน้ี 
๑.๑ จัดประชุมคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ 

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

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

ส�วนร�วมของประชาชนฯ ในป�ต�อไป 
โดยมีให0ข0อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�าการดําเนินงานโครงการเป.นการช�วยตรวจสอบการใช0อํานาจ

ของรัฐ ให0มีความโปร�งใส เป.นธรรม และไม�เลือกปฏิบัติ และยังเป.นกิจกรรมเชิงปDองกัน ซึ่งใช0
งบประมาณน0อยกว�ากิจกรรมเชิงแก0ไข รวมท้ังตัวแทนภาคประชาชนจะมีความเข0าใจในสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามากย่ิงขึ้น  

๒. ข0อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของ อย. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.๑ ประเด็นท่ีต0องการให0 อย. รณรงค3ส�งเสริมให0เกิดการบริโภคท่ีถูกต0อง มีข0อคิดเห็น 
ดังน้ี 
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๑. ประเด็นเก่ียวกับอาหาร 
- ฉลาก GDA / ฉลากอาหาร 
- อาหารลดนํ้าหนัก 
- วิธีการเลือกบริโภคอย�างถูกหลัก เช�น วิธีการล0างผัก การเลือกซื้อผลิตภัณฑ3เสริม

อาหาร 
- อาหารทะเล 
- อาหารหมักดอง 

๒. ประเด็นการโฆษณา 
- แนวทางในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ3สุขภาพ 
- การโฆษณาท่ีเป.นเท็จเกินจริงในส่ือออนไลน3 
- การรู0เท�าทันโฆษณาชวนเช่ือ 
- เคร่ืองสําอางท่ีกล�าวอ0างสรรพคุณทางยา 
- ยาลดความอ0วน 
- ผลิตภัณฑ3เสริมอาหาร 

๓. ประเด็นเก่ียวกับยา 
- การเฝDาระวังการใช0สเตียรอยด3 
- ยาสมุนไพรท่ีไม�ได0รับอนุญาต 

๔. ประเด็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ3สุขภาพอ่ืน ๆ เช�น เคร่ืองสําอาง เคร่ืองมือแพทย3 
๕. อ่ืน ๆ 

- ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพ 
- การเข0าถึงข0อมูลได0อย�างรวดเร็ว 
- การเข0ามามีส�วนร�วมในการร�างประกาศหรือกฎระเบียบต�าง ๆ 

๒.๒ กิจกรรมท่ีควรมีเพ่ิมเติมในโครงการฯ นอกจาก ข0อ ๑.๑ - ๑.๔ 
๑. จัดตั้งชมรมเพ่ือการคุ0มครองผู0บริโภคในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา และ

มหาวิทยาลัย 

๒. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู0 อบรม สัมมนา เก่ียวกับเร่ืองยา ผลิตภัณฑ3เสริมอาหาร 
และการคุ0มครองผู0บริโภค ให0แก� ส่ือมวลชน เพ่ือสามารถนําความรู0ท่ีได0นําไป
เผยแพร�ต�อไป รวมท้ังควรจัดให0เพียงพอและท่ัวถึง 

๓. ประสานความร�วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ห0างสรรพสินค0า ร0านค0าสะดวกซื้อ 
ร�วมเป.นภาคีเครือข�าย 

๔. เปkดช�องทางให0ภาคประชาชนได0แสดงความคิดเห็นท่ีง�ายและสะดวกมากขึ้น 

รวมท้ังต0องมีการนําเสนอจุดอ�อนและปlญหา เพ่ือให0เครือข�ายสามารถสนับสนุน
ได0อย�างถูกต0อง 
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๕. จัดกิจกรรมร�วมกันในการส�งเสริมให0ครูและนักเรียนในโรงเรียน บริโภคผลิตภัณฑ3
สุขภาพได0อย�างถูกต0อง 

๖. รณรงค3ให0มีการทํางานร�วมกันระหว�างหน�วยงานราชการกับภาคประชาชน ใน
รูปแบบของการสันทนาการตามท0องท่ีต�าง ๆ ให0ผู0บริโภคตื่นตัวกับการรักษา
สุขอนามัย เพ่ือลดการใช0ยาและผลิตภัณฑ3เสริมอาหารท่ีแพร�หลายมากเกินไป 

๗. จัดทําระบบฐานข0อมูลด0านสุขภาพ และผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ี อย. ควบคุมดูแล 
เพ่ือให0ผู0บริโภคสามารถเข0าไปสืบค0นข0อมูลได0รวดเร็วและทันเหตุการณ3 

๘. การเผยแพร�ความรู0และประชาสัมพันธ3 กิจกรรม ความเคล่ือนไหว ข0อมูลความรู0
เก่ียวกับผลิตภัณฑ3สุขภาพ ให0ผู0บริโภคได0ทราบข0อมูลอย�างท่ัวถึงมากขึ้น 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีต�างจังหวัด ซึ่งในปlจจุบันไม�สามารถรับรู0ถึงอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีแอบอ0างสรรพคุณเกินจริง 

๒.๓ ข0อเสนอแนะอ่ืนๆ 
๑. พัฒนากิจกรรมท่ีสร0างการมีส�วนร�วม โดยการทํางานร�วมกันระหว�างคณะทํางาน

ท่ีมาจากหลากหลายสาขาเพ่ิมมากขึ้น และควรให0ผู0ประกอบการได0มีส�วนร�วมให0
มากขึ้นด0วย 

๒. จัดให0มีการประชาสัมพันธ3เชิงรุก ด0านการต�อต0านการเอาเปรียบและความไม�เป.น
ธรรมของการบริโภคสินค0าผ�านเครือข�ายชมรมเพ่ือการคุ0มครองผู0บริโภคในระดับ
โรงเรียน และมหาวิทยาลัย 

๓. ควรมีการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีโอ0อวดเกินจริง โดยการแจ0งข�าว
ให0ผู0บริโภคทราบเป.นระยะ ๆ ตลอดเวลา 

๔. ควรให0ความรู0แก�ผู0บริโภคอย�างต�อเน่ือง จริงจัง และสร0างความร�วมมือกับ
หน�วยงานต�าง ๆ โดยการบูรณาการไปด0วยกัน 

๕. ควรจัดกิจกรรมรณรงค3เผยแพร�ความรู0ในสถานศึกษาต�าง ๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือ
สามารถเข0าถึงผู0บริโภคกลุ�มเด็กและเยาวชนมากขึ้น 
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กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการเปJดโอกาสให,ประชาชน 
เข,ามามสี�วนร�วม ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที่มา/หลักการเหตุผล 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นชอบกําหนด
ประเด็น พัฒนาให,ผู,บริโภคมีความรู,และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ เป.นประเด็นในการ
เปkดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามีส�วนร�วมดําเนินงาน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน3 ของ อย. คือ 
“องค3กรท่ีเป.นเลิศด0านการคุ0มครองผู0บริโภค เพ่ือให0ผลิตภัณฑ3สุขภาพมีคุณภาพ ปลอดภัยผู0บริโภค
ม่ันใจ ผู0ประกอบการไทยก0าวไกลสู�สากล” และจากพันธกิจท่ี ๒  ในการ ส�งเสริมให,ผู,บริโภคมี
ความรู, ความเข,าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ8สุขภาพที่ถูกต,อง รวมทั้งจากภารกิจ
หลักหรือยุทธศาสตร8ที่สําคัญ คือ พัฒนาผู,บริโภคให,มีศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได, ในการ
บริโภคผลิตภัณฑ8สุขภาพ และการดําเนินงานในการเปkดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามีส�วนร�วมในป�ท่ี
ผ�านมา มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว�าเห็นควรดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาให0ผู0บริโภคมีความรู0และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

วัตถุประสงค8   
๑. เพ่ือเปkดโอกาสให0ผู0 ท่ีเก่ียวข0องและผู0มีส�วนได0ส�วนเสียซึ่งเป.นตัวแทนภาคประชาชน 

เข0ามามีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในการส�งเสริมให0ประชาชนและชุมชนมีความรู0ท่ีถูกต0อง
เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีปลอดภัย 

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

๓. เพ่ือสร0างกลไกในการรายงานผลการดําเนินงานต�อประชาชน สามารถติดตามตรวจสอบ
และให0ข0อเสนอแนะต�อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได0 

๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาผู0บริโภคให0มีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองในการบริโภค
ผลิตภัณฑ3สุขภาพได0 

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

โอกาสให0แสดงความคิดเห็น บอกข0อปlญหา และข0อเสนอแนะต�างๆ  ให0เข0ามามีส�วนร�วมใน
กระบวนการวางแผนงาน/โครงการ ในรูปแบบของคณะทํางานภาคประชาชน รวมถึงการให0มีส�วน
ร�วมในฐานะภาคีในการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานฯ 
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แนวทาง/กลยุทธ8ในการดําเนินงาน  
๑. จัดให0มีคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พิจารณากําหนดประเด็นท่ีจะนํามาเปkดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามี
ส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและร�วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๒. จัดให0มีคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบด0วยผู0แทนของส�วนราชการและผู0มีส�วนได0
ส�วนเสียท่ีเก่ียวข0องกับประเด็นท่ีกําหนด 

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

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

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

๖. จัดทําแนวทาง และข0อเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปkดโอกาสให0ประชาชนเข0ามา 
มีส�วนร�วมในป�ต�อไปเสนอขอความเห็นชอบต�อผู0บริหารของ อย.  

ประโยชน8ที่คาดว�าจะได,รับ 

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

   
อย.Report ฉบับท่ี ๖๑  

ประจําเดือนตลุาคม ๒๕๕๗ 
อย.Report ฉบับท่ี ๖๒  

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
อย.Report ฉบับท่ี ๖๓  

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

   
อย.Report ฉบับท่ี ๖๔  

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 
อย.Report ฉบับท่ี ๖๕  

ประจําเดือนกุมภาพันธ3 ๒๕๕๘ 
อย.Report ฉบับท่ี ๖๖  

ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
 

   
อย.Report ฉบับท่ี ๖๗ 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
อย.Report ฉบับท่ี ๖๘  

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
อย.Report ฉบับท่ี ๖๙  

ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
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     อย.Report ฉบับท่ี ๗๐  

      ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
        อย.Report ฉบับท่ี ๗๑  

       ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 
     อย.Report ฉบับท่ี ๗๒  

     ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
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