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๑

บทสรุปการดําเนินงาน 
 

การเป)ดโอกาสให,ประชาชนเข,ามามีส�วนร�วมในการรับรู, เรียนรู, ทําความเข,าใจร�วมแสดงทัศนะ 
ร�วมเสนอป1ญหา หรือร�วมคิดหาแนวทางแก,ไขป1ญหาในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ เป7นนโยบายท่ีมุ�ง
บริหารราชการแผ�นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี (Good governance) 
เพ่ือให,ส�วนราชการมีการบริหารราชการท่ีโปร�งใสตรวจสอบได, 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดําเนินโครงการการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต�มีการแต�งต้ังคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
ทําหน,าท่ีวิเคราะหHภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรHท่ีสําคัญของ อย. ท่ีเหมาะสมในการเป)ดโอกาสให,ประชาชนเข,ามา
มีส�วนร�วม และพิจารณากําหนดกลุ�มผู,ท่ีเก่ียวข,องและผู,มีส�วนได,ส�วนเสียท่ีเป7นตัวแทนประชาชน และให,แต�ละ
กลุ�มเสนอผู,แทนเพ่ือแต�งต้ังเป7นคณะทํางานภาคประชาชน ทําหน,าท่ีในการให,ข,อคิดเห็นท่ีเป7นประโยชนHในการ
ดําเนินงาน         เพ่ือผลักดันให, อย. มีการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาบริการสาธารณะท่ี
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเริ่มดําเนินโครงการฯ ต้ังแต�ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะทํางานภาคประชาชนได,เห็นชอบในการจัดทําโครงการ
เฝMาระวังและลดป1ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพแบบมีส�วนร�วม  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะทํางานภาคประชาชนได,ดําเนินโครงการเฝMาระวังและลด
ป1ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพแบบมีส�วนร�วมต�อเนื่อง โดยให,เครือข�ายมีส�วนร�วมในการแจ,งเบาะแสการทํา
ผิดเก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพ และประชาสัมพันธHให,ความรู,ด,านการโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีถูกต,อง มี
การจัดทําแบบทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทึกการแจ,งข,อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพทางอินเตอรHเน็ต 
และทางจดหมาย จัดทําคู�มือการตรวจสอบเฝMาระวังโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพ และซีดี รวมท้ังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาความรู,ด,านการโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย และชี้แจงแนวทางการแจ,งข,อมูลหรือเบาะแส
ให,แก�เครือข�าย รวมทั้งได,ดําเนินการกับเรื่องร,องเรียนที่ได,รับแจ,งจากเครือข�ายเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑH
สุขภาพ ท่ีไม�ถูกต,องตามกระบวนการท่ีกําหนด  

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

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

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน กําหนดการดําเนินงาน
ร�วมกัน คือ “ส�งเสริมความรู, ความเข,าใจในการบริโภคผลิตภัณฑHสุขภาพได,อย�างปลอดภัยและสมประโยชนH เพ่ือ
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๒

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

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

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

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

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

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

สําหรับในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได,มีการแต�งต้ังคณะทํางานภาคประชาชน โดยมีวาระการ
ดําเนินงาน ๒ ป� ประกอบด,วยผู,แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องและผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย รวมท้ังสิ้น ๓๔ คน จาก ๓๔ 
หน�วยงาน/องคHกร ดังนี้ กลุ�มผู,ประกอบการ ๗ หน�วยงาน กลุ�มองคHกรผู,บริโภค ๕ หน�วยงาน กลุ�มองคHกรวิชาชีพ 
๖ หน�วยงาน กลุ�มสื่อมวลชน ๔ หน�วยงาน กลุ�มภาควิชาการ ๕ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข,อง 
๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางานเป7นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน โดยกําหนดประเด็น “พัฒนา
ผู,บริโภคให,มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีถูกต,องและเหมาะสม” เป7นประเด็น
การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ภายใต,กิจกรรม “เผยแพร�ความรู, สู,ภัยสุขภาพ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑” 

โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการดําเนินกิจกรรมระหว�างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน 
๒๕๖๐ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางาน ภาคประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมได,



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓

ครบถ,วนตามเปMาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการฯ โดยคณะทํางานภาคประชาชนได,ดําเนินการส�งเสริมให,เกิดการ
บริโภคท่ีถูกต,อง โดยการเผยแพร�ความรู,เก่ียวกับความปลอดภัยด,านอาหาร และลดป1จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อ
เรื้อรัง การใช,ยาอย�างสมเหตุผล และการรู,เท�าทันสื่อ ผ�านช�องทาง และสื่อความรู,ประเภทต�าง ๆ ประกอบด,วย 
คู�มือ แผ�นพับ หนังสือ โปสเตอรH ซีดีความรู, จดหมายข�าว ผ�านกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา เผยแพร�
ความรู,ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสH การเสนอข,อมูลความรู,ผ�านสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศนHแห�งประเทศ
ไทย(NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย(สวท.) ส�วนภูมิภาคและส�วนกลาง ระบบสารสนเทศ เสียง
ตามสายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และในชุมชน รณรงคHทาง Social network เช�น เว็บไซตH facebook ไลนH 
สื่อสังคมออนไลนH จัดนิทรรศการ บอรHดความรู, บอรHดประชาสัมพันธH จัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือให,ความรู,แก�
สมาชิกชุมชน และเผยแพร�ความรู,ให,แก�หน�วยงาน ผู,บริหารและบุคลากรในหน�วยงาน พระสงฆH ครู/นักเรียน 
นักศึกษา รวมถึงเผยแพร�ความรู,ให,แก�ประชาชนทุกกลุ�มวัย ตามสถานท่ีต�าง ๆ ท่ีสําคัญ เช�น วัด โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล คลินิกชุมชน ศูนยHบริการสาธารณสุข ร,านยา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห,องสมุด 
ศูนยHเรียนรู, หมู�บ,าน สํานักงานเขต ร,านอาหาร โรงอาหาร ตลาดนัด ตลาดสด สถานีป1lมน้ํามัน ชมรมคุ,มครองผู,บริโภค 
ชมรมผู,สูงอายุ เป7นต,น โดยกําหนดให,จัดส�งรายงานผลดําเนินงานเพ่ือรวบรวมจัดเก็บเป7นข,อมูลผลการดําเนินงานของ
คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เม่ือประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคH เปMาหมาย/ผลสําเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการจัดเก็บข,อมูล และวิธีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนด พบว�า ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคH  
เปMาหมาย ตัวชี้วัด ท่ีต้ังไว, โดยมีจํานวนคณะทํางานภาคประชาชน ร,อยละ ๘๒.๓๕ (เปMาหมาย ร,อยละ ๘๐) 
ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู,เก่ียวกับการบริโภคอาหารอย�างเหมาะสม ลดป1จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�
ติดต�อเรื้อรัง เพ่ือลดป1ญหาโรคภัยต�าง ๆ การใช,ยาอย�างสมเหตุผล และ การรู,เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพ
ท่ีไม�ถูกต,อง ให,แก�ประชาชนท่ัวไป สําหรับผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว,ในโครงการฯ ได,เผยแพร�ให,คณะทํางาน
ภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปรับทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสH facebook : fdapeople และเว็บไซตH อย. 
URL : fdapeople.com 

คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนได,ร�วมกันพิจารณาถึงป1จจัยสนับสนุน  อุปสรรค ต�อการดําเนินการ 
ตลอดจนข,อเสนอแนะการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือประโยชนHต�อการพัฒนาการดําเนินงาน พบว�า 
คณะทํางานภาคประชาชนได,แสดงความคิดเห็น อย�างกว,างขวางสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป สามารถสรุปได,
ดังนี้ 

๑. ควรมีกิจกรรมของคณะทํางานฯ ไปเยี่ยมหน�วยงานท่ีมีความพร,อม คล,ายๆ กับออกหน�วย
เคลื่อนท่ี มีการประชุม จัดนิทรรศการ อย. และภาคี เพ่ือเป7นการสร,างความเข,าใจเป7นกลุ�มใหญ� ๆ และขยายผล
ในหน�วยงานภาคี 

๒. ควรให,มีการรณรงคHสิ่งท่ีเป7นนโยบายร�วมกันระหว�างคณะทํางาน อย  
๓. ควรให,มีหน�วยงานด,านการคุ,มครองผู,บริโภคอ่ืน ๆ เข,ามามีบทบาท ในคณะทํางานให,มากกว�านี้  
๔. ควรมีการประชุมแบบสัญจรเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ ให,กับคณะทํางาน 
๕. การดําเนินงานในป� ๒๕๖๑ ควรดําเนินการต�อเนื่องกับ ป� ๒๕๖๐ เพ่ือท่ีจะได,ผลท่ีดีข้ึน และให,มีความ

เข,มข,นมากข้ึน (ในป� ๒๕๖๐ มีกิจกรรมท่ีดีมากกว�าหลายป�ท่ีผ�านมา โดยเฉพาะอย�างยิ่งโครงการประกวดออกแบบ
สื่อความรู,ฯ) 
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๔

๖. จากการประกวดออกแบบสื่อความรู,ฯ ประเภทโปสเตอรH มีความหลากหลาย ควรให,ผู,ท่ีได,รับ
รางวัล มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิด แรงบันดาลใจ และความเข,าใจในการผลิตชิ้นงานเข,าร�วมประกวด 

๗. สร,างความเข,มแข็งของฐานรากตัวแทนชุมชนให,กว,างข้ึน 
๘. คงในลักษณะเดิม เพราะภาคประชาชนมาจากหลากหลายแหล�ง สามารถนําความรู, ความเข,าใจ

ท่ีได,รับจาก อย. ไปต�อยอด ในกลุ�มเครือข�าย 
๙. ปฏิบัติตามแนวทางเดิมท่ีมีอยู�แล,ว เพ่ิมเติม ปรับปรุง ตามมติของคณะทํางานฯ ท่ีรวบรวมความ

คิดเห็น และแนวทาง พัฒนางานของคณะทํางานให,ตรงกับป1ญหาสุขภาพในสถานการณHป1จจุบันและความเป7นไป
ได,ท้ังด,านวิชาการและการปฏิบัติ 

๑๐. ทบทวนผู,แทนแต�ละหน�วยงาน ว�าสามารถเข,าร�วมประชุมได,สมํ่าเสมอหรือไม� 
๑๑. เผยแพร�ความรู,เพ่ือรณรงคH เรื่อง การใช,ยาอย�างสมเหตุผลมากข้ึน เพราะมีผลกระทบต�อ

สุขภาพ และงบประมาณรายจ�ายของประเทศชาติอย�างสําคัญ 
๑๒. ควรมีจัดกิจกรรมหรือเผยแพร�ความรู,ของ อย. ผ�านทาง social network ให,มากข้ึน เนื่องจาก

ป1จจุบันประชาชนเข,าถึง internet ได,ง�ายข้ึน และควรดําเนินงานให,สอดคล,องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง 
๑๓. จัดให,มีการกําหนดรายละเอียด การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคH เปMาหมาย 

ตัวชี้วัดและผลสําเร็จของงาน แต�ละด,านของโครงการ/กิจกรรม ให,ชัดเจนเพ่ือตอบโจทกH วัตถุประสงคHของ
โครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ เพ่ือให,การปฏิบัตินําสู�เปMาหมายในการดําเนินการต�อไป รวมท้ังมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ว�ามีผลตอบรับจากกิจกรรมการดําเนินโครงการของภาคประชาชนอย�างไร เพ่ือนํามา
ปรับปรุงและต�อยอดผลงานให,มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนในป�ต�อ ๆ ไป 

๑๔. ขยายการจัดโครงการ/กิจกรรม ให,ครอบคลุมทุกกลุ�มเปMาหมายตามภูมิภาคต�าง ๆ ในประเทศไทย 

 สําหรับป�จจัยสนับสนุนการดําเนินการ คือ  
๑. ความจริงใจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. คณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานฯ รวมท้ังความหลากหลายของ

คณะทํางาน 
๓. งบประมาณสนับสนุนการทํางานในพ้ืนท่ี 
๔. การดําเนินงานทุกอย�างต,องมีป1จจัยในการสนับสนุน เนื่องจากเข,าใจว�างบประมาณท่ีได,รับจาก

ภาครัฐนั้นอาจไม�เพียงพอต�อการดําเนินงาน การท่ีจะให,ภาคเอกชนเข,ามามีส�วนร�วมเป7นอีกหนึ่งหนทางท่ีจะช�วย
ให,การดําเนินงานอาจมีความคล�องตัวมากยิ่งข้ึน แต�ท้ังนี้ต,องไม�ให,เข,ามามีบทบาทและอํานาจในการโฆษณา
สินค,า และบริการของหน�วยงานเอกชนนั้น 

๕. เอกสารท่ีแจกสนับสนุนการเผยแพร� เช�น แผ�นพับ CD ชุดตรวจ ฯลฯ ท่ีเพียงพอ 
๖. สนับสนุนสื่อประเภทโปสเตอรH และวัสดุอุปกรณHในการรณรงคHตามเปMาหมายของ อย. 
๗. ผลิตชุดนิทรรศการ อย. ท่ีต,องการรณรงคHสร,างความเข,าใจ 
๘. เอกสารแผ�นพับ ท่ีอ�านเข,าใจง�าย รูปเล�มสวยงาม ทําให,อยากอ�าน และนําไปเผยแพร� และนําไป

จัดทําเป7น file เอกสาร เพ่ือเผยแพร�ใน Social media ต�าง ๆ ให,มากข้ึน เพ่ือเป7นการช�วยประหยัดงบประมาณ 
เวลา และสามารถกระจายถึงมือผู,บริโภคได,เร็วข้ึน 

๙. สนับสนุนด,านองคHความรู, ซ่ึงเป7นต,นแบบ ให,คณะทํางานฯ ได,นําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู, 
๑๐. ความต�อเนื่องของกิจกรรม / การใช,ข,อความรู, มาพัฒนาคณะทํางานฯ ต,องย้ําเน,น เช�น เรื่อง 

อาหารลดหวาน ลดเค็ม ในขณะประชุม 
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๕

๑๑. คณะทํางานฯ แต�ละหน�วยงาน ช�วยกันหาเครือข�ายประจําของตน เพ่ือการส�งต�อข,อมูล 
เผยแพร�ไปยังเครือข�ายเหล�านั้น ให,ช�วยกระจายต�อได,อย�างสมํ่าเสมอ เช�น คณะทํางานฯ จากกลุ�มอาหาร สภา
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย จะมีเครือข�าย ได,แก� สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑH กลุ�มผลิตภัณฑHเสริมอาหาร เพ่ือเครือข�ายได,ช�วยเผยแพร�ต�อไปมากข้ึน 

๑๒. หน�วยงานท่ีเป7นสื่อมวลชน หรือ ไอที เข,ามาร�วมในการดําเนินงานของคณะทํางานภาค
ประชาชนให,มากข้ึน เพ่ือสะดวกต�อการประชาสัมพันธH และจัดทําสื่อ ท้ังออนไลนHและออฟไลนH เพ่ือเข,าถึง
ประชาชนได,ง�ายมากข้ึน  

๑๓. ดาราจิตอาสา เช�น ดารา นักร,อง หรือนักแสดง เข,ามาร�วมเป7น presenter ของคณะทํางาน
ภาคประชาชน จะทําให,เป7นการช�วยประชาสัมพันธHข,อมูลข�าวสารได,ดียิ่งข้ึน 

๑๔. ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข,องควรมีการบูรณาการร�วมกันอย�างชัดเจน โดยแต�ละหน�วยงานและภาค
ประชาชนจะต,องรับผิดชอบต�อหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,องอย�างจริงจัง 

อุปสรรคการดําเนินการ คือ  
๑. ระยะเวลาในการดําเนินงานในป�นี้สั้น ทําให,การทํากิจกรรมร�วมกันน,อยไป 
๒. ควรขยายเวลาคณะทํางานเป7น ๓ ป� 
๓. การเข,าร�วมประชุมไม�ต�อเนื่อง มีการเปลี่ยนผู,แทนของหน�วยงานท่ีเข,าร�วมประชุม หรือลา

ประชุมบ�อย ทําให,ต,องมาแจ,งข,อมูลข�าวสาร เกิดความล�าช,า ไม�ต�อเนื่องในการทํางาน 
๔. ภาคประชาชนมาจากหลายหน�วยงาน และต,องไปดําเนินการในส�วนของหน�วยงานตนเอง จึงทํา

ให,ไม�สามารถทําผลงานได,เด�นชัด 
๕. ควรให,คณะทํางานฯ แสดงความคิดเห็น ตามหน�วยงานท่ีสําคัญ เก่ียวข,อง ครอบคลุมเนื้อหา กิจกรรม 
๖. นําประเด็นป1ญหาและอุปสรรคท่ีได,รับจากการดําเนินงานมาปรับปรุงแก,ไขอย�างจริงจังเพ่ือให,

การดําเนินงานในป�ถัดไปดียิ่งข้ึน 
๗. เง่ือนเวลา อาจจะต,องสละเวลากันให,มากข้ึน 
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๖

บทท่ี ๑ 

ท่ีมาการดําเนินงานโครงการ 
 

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลท่ีมุ�งบริหารราชการแผ�นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการ
บริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี (Good governance ) เพ่ือให,ส�วนราชการมีการบริหารราชการท่ีเป)ดเผย โปร�งใส 
โดยการเป)ดโอกาสให,ประชาชนเข,ามามีส�วนร�วมในการรับรู, เรียนรู,  ทําความเข,าใจร�วมแสดงทัศนะ ร�วมเสนอ
ป1ญหา หรือร�วมคิดหาแนวทางแก,ไขป1ญหาในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได,เห็นชอบประเด็นท่ีจะเป)ดโอกาสให,ประชาชนเข,ามาส�วนร�วม
ดําเนินงาน คือ พัฒนาผู,บริโภคให,มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีถูกต,องและ
เหมาะสม โดยวิเคราะหHจากภารกิจหลักและยุทธศาสตรHท่ีสําคัญของ อย. ผลการดําเนินงานและข,อเสนอแนะของ
คณะทํางานภาคประชาชนประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได,แต�งต้ังคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของ อย. (รายละเอียดคําสั่งฯ แต�งต้ังคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แสดงไว,ในภาคผนวก ก และ ข) 

คณะทํางานพ ัฒนาการม ีส �วนร �วมของประชาชนในการ ดํา เน ิน งานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได,วิเคราะหHและสรรหาผู,แทนของส�วนราชการและผู,มีส�วนได,ส�วนเสียที่เกี่ยวข,อง 
เหมาะสมกับประเด็นที่กําหนดเพื่อเป7นการเป)ดโอกาสให,ประชาชนเข,ามาส�วนร�วมดําเนินงาน และเสนอ อย. 
แต�งตั้งเป7นคณะทํางานภาคประชาชน โดยมีวาระดําเนินงาน ๒ ป�งบประมาณ จํานวน ๓๔ คน จาก ๓๔ 
หน�วยงาน/องคHกร ดังนี้ กลุ�มผู,ประกอบการจาก ๗ หน�วยงาน กลุ�มองคHกรผู,บริโภค ๕ หน�วยงาน กลุ�มองคHกร
วิชาชีพ ๖ หน�วยงาน กลุ�มสื่อมวลชน ๔ หน�วยงาน กลุ�มภาควิชาการ ๕ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข,อง ๗ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางานเป7นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน (รายละเอียดคําสั่งฯ 
แต�งต้ังคณะทํางานภาคประชาชน แสดงไว,ในภาคผนวก ค และ ง) 

นอกจากนี้ได,จัดให,มีวิธีการรับฟ1งความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ�มผู,มีส�วนได,  ส�วนเสีย 
(Stakeholder) ท่ีเก่ียวข,องกับประเด็นท่ีกําหนด โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการพัฒนาการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และจัดส�งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสHและจดหมาย      ในการนี้ผู, ท่ีให,ความร�วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม แสดงความเห็นด,วยกับกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในชื่อโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของภาค
ประชาชนในการส�งเสริมให,เกิดการบริโภคท่ีถูกต,อง (รายละเอียดแบบสอบถามโครงการ และผลการรับฟ1งความ
คิดเห็นและข,อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินโครงการ แสดงไว,ในภาคผนวก จ – ฑ) 

ต�อมา อย. โดยคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได,จัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการเป)ดโอกาสให,ประชาชน
เข,ามามีส�วนร�วม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดแนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ 
แสดงไว,ในภาคผนวก ฒ) 

สําหรับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได,แสดงรายละเอียดไว,ในบทท่ี ๒ 
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๗

บทท่ี ๒ 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกิดขึ้นหลังจากท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน มีฉันทามติ เห็นชอบดําเนินการโครงการ
ดังกล�าวร�วมกัน โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ได,ร�วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบด,วย วัตถุประสงคH เปMาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผลและ
ระบบการจัดเก็บข,อมูล วิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผู,รับผิดชอบ ดังนี้     
 

♣♣♣♣  วัตถุประสงค)  
  

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

๒. เพ่ือให,คณะทํางานภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการปMองกัน และลดความเสี่ยง ในการบริโภค
ผลิตภัณฑHท่ีไม�มีคุณภาพ/ไม�ปลอดภัย 

 

♣♣♣♣  เป*าหมาย 
 

คณะทํางานภาคประชาชนและองคHกรเครือข�ายของคณะทํางานฯ มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรม
การเผยแพร�ความรู,เก่ียวกับผลิตภัณฑHสุขภาพให,แก�ประชาชนท่ัวไป 
 

♣♣♣♣  ตัวช้ีวัด  
 

จํานวนคณะทํางานภาคประชาชนท่ีเข,าร�วมโครงการ ไม�น,อยกว�าร,อยละ ๘๐ และองคHกรเครือข�าย
ของคณะทํางานภาคประชาชน มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู,เก่ียวกับผลิตภัณฑHสุขภาพ ให,แก�
ประชาชนท่ัวไป  

 
♣♣♣♣  ระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการดําเนินการ  

 
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ 
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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. 
๑.รับฟ1งความคิดเห็นของ
ผู,เก่ียวข,องและผู,มีส�วนได,
ส�วนเสีย เพ่ือนํามา
ประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ ตาม
ประเด็นท่ีกําหนด 

            

๒. เชิญผู,เก่ียวข,องท่ี
คณะทํางานของ อย. และ
คณะทํางานภาคประชาชน
คัดเลือก ร�วมเป7น
คณะทํางานภาคประชาชน 
(เพ่ิมเติม) 

            

๓. แต�งต้ังคณะทํางานภาค
ประชาชน 

            

๔. จัดประชุมคณะทํางาน
ภาคประชาชน เพ่ือจัดทํา
แผนงาน/โครงการ 

            

๕. คณะทํางานภาค
ประชาชน เสนอ
แผนงาน/โครงการ 
รวมท้ังกําหนด
วัตถุประสงคH เปMาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
ตัวชี้วัด ในประเด็นท่ี
คณะทํางานกําหนดไว, 
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๙

 
 
♣♣♣♣  วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข3อมูล 

 
ข,อมูลรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู, เก่ียวกับผลิตภัณฑHสุขภาพของ

คณะทํางานภาคประชาชน 
 

♣♣♣♣  วิธีการติดตามประเมนิผล 
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการดําเนินงานให,คณะทํางาน  ภาค
ประชาชนทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสH และ/หรือ รายงานอยู�ในเว็บไซตH อย. โดยดูได,ท่ี   URL : 
http://www.fdapeople.com  
 
 
 

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

            

   ๖.๑ จัดหาสื่อสนับสนับ             
   ๖.๒ ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี             
   ๖.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ/
อบรมแกนนํา 

            

   ๖.๔ จัดประกวดสื่อ
ความรู,ฯ 

            

   ๖.๕ เผยแพร�และ
ประชาสัมพันธH 

            

   ๖.๖ รวบรวมและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

            

๗. ประชุมคณะทํางาน อย. 
เพ่ือสรุปและประเมินผล
การดําเนินงาน กําหนด
แนวทางหรือแผนงาน/
โครงการในป�ต�อไป 

            

             



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๐

♣♣♣♣  งบประมาณ  
 

จัดสรรจากงบประมาณกองพัฒนาศักยภาพผู,บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยมอบหมายให,กองพัฒนาศักยภาพผู,บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    เป7นผู,บริหารจัดการ
รายละเอียดของงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรม 

 

♣♣♣♣ ผู3รับผิดชอบ  

 
 ผู3รับผิดชอบหลัก กองพัฒนาศักยภาพผู,บริโภค/คณะทํางานภาคประชาชน  
 หน�วยงานสนับสนุน สํานัก/กองและกลุ�มผลิตภัณฑH/กองส�งเสริมงานคุ,มครองผู,บริโภคฯ/ กอง

แผนงานและวิชาการ/กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ�มกฎหมายอาหารและยา  
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บทท่ี ๓ 

      ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดประเมินผลดําเนินการ โดย
การเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด เปMาหมาย วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บข,อมูล และระบบการติดตามความก,าวหน,า 
ซ่ึงคณะทํางานภาคประชาชนร�วมกันกําหนดกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  
ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีท้ังสิ้น  ๖ กิจกรรม สามารถดําเนิน
กิจกรรมได,แล,วเสร็จตามท่ีกําหนดไว, โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้   

๑. ผลิตและจัดหาสื่อความรู3เกี่ยวกับความปลอดภัยด3านอาหาร และลดป�จจัยเสี่ยงต�อการ
เกิดโรคไม�ติดต�อเร้ือรัง การใช3ยาอย�างสมเหตุผล และการรู3เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ)
สุขภาพที่ ไม�ถูกต3อง ภายใต3กิจกรรม “เผยแพร�ความรู3  สู3ภัยสุขภาพ” ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได,มีการรวบรวมสื่อ จัดเตรียมข,อมูลสนับสนุนการ

ดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป7นฐานข,อมูลประกอบการผลิตสื่อความรู,ต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๐)  
ผลิตและจัดหาสื่อความรู,เก่ียวกับความปลอดภัยด,านอาหาร และลดป1จจัยเสี่ยงต�อการเกิด

โรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช,ยาอย�างสมเหตุผล และการรู,เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีไม�ถูกต,อง ดังนี้ 
- จัดหาและรวมสื่อความรู, ประเภทแผ�นพับ โปสเตอรH หนังสือ ซีดีความรู, เป7นต,น (รายละเอียดรายการสื่อ

ความรู, แสดงไว,ในภาคผนวก ณ) 

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได,แล,วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว, 

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

ทําให,สามารถดําเนินงานได,ตามแผน 

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
- 
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๑๒

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
- ควรเน,นการขยายเครือข�ายภาคประชาชนและหน�วยงานต�าง ๆ ในท,องถ่ินไป  ท่ัวทุก

ภูมิภาคของประเทศ โดยจัดส�งสื่อและคู�มือเผยแพร�สื่อในการประชาสัมพันธHและเผยแพร�ความรู,อย�างต�อเนื่อง 
ผ�านเครือข�ายวิทยุชุมชน สมาชิกของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนHฯ และประชาสัมพันธHจังหวัดของกรม
ประชาสัมพันธH 

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

๒. การประชาสัมพันธ)โครงการฯ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควร   มีการ

ประชาสัมพันธHการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให,แก�สมาชิกเครือข�ายและประชาชนท่ัวไป
รับทราบ 

  ���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๐)   

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางเว็บไซตH อย. 

- ผลิตข�าวประชาสัมพันธH กองพัฒนาศักยภาพผู,บริโภค ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ข�าวแจก ๓๒ / 
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง อย.นําเครือข�ายภาคประชาชน ลงพ้ืนท่ีศึกษาแนวทางแก,ไขป1ญหาสุขภาพใน
ชุมชน (รายละเอียดข�าว แสดงไว,ในภาคผนวก ด – ต) 

- ผลิตข�าวประชาสัมพันธH กองพัฒนาศักยภาพผู,บริโภค ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ข�าวแจก ๕๒ / 
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง อย.รวมพลังเครือข�ายภาคประชาชน ร�วมส�งต�อความรู,ให,ผู,บริโภค (รายละเอียด
ข�าว แสดงไว,ในภาคผนวก ถ) 

- ผลิตข�าวประชาสัมพันธH กองพัฒนาศักยภาพผู,บริโภค ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข�าวแจก ๘๔ / 
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง สร,างความรู,คู�สุขภาพ อย. มอบรางวัลผู,ออกแบบสื่อความรู, “พลังประชาชน 
สร,างคนสุขภาพดี” (รายละเอียดข�าว แสดงไว,ในภาคผนวก ท – ธ) 

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ�านทาง social media ได,แก� 
facebook  

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได,แล,วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว, 
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���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประชาสัมพันธHหากสามารถดําเนินการเผยแพร�ในสื่อท่ีสร,างการรับรู,ได,สูง เช�น สื่อ

โทรทัศนH จะช�วยให,การดําเนินงานโครงการฯ เป7นท่ีรับรู,ในวงกว,างมากข้ึน  

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

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธHผ�านสื่อมวลชนให,มากข้ึน 

๓. การศึกษาดูงานคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
การศึกษาดูงาน เพ่ือให,คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน ทราบแนวทางการบริหารจัดการการส�งเสริมให,ชุมชนเข,ามามีส�วนร�วมใน
การดําเนินงานคุ,มครองผู,บริโภค เพ่ือให,สมาชิกชุมชนสามารถร�วมกันดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
อย�างยั่งยืน มีความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับงานคุ,มครองผู,บริโภค รวมท้ังป1จจัยท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ เพ่ือนําความรู,ท่ี
ได,รับไปใช,ประโยชนHในการรณรงคHเผยแพร�ความรู,ให,ผู,บริโภครู,จักเลือกซ้ือ และเลือกบริโภคผลิตภัณฑHสุขภาพท่ี
ปลอดภัย และสมประโยชนH  

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๐)    
- วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได,จัดศึกษาดูงาน 

ณ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลหลังเขา อําเภอมวกเหล็ก และฟารHมเกษตร สมเกียรติผักอร�อย อําเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 

- ผลการดําเนินงาน ผู,เข,าร�วมศึกษาดูงาน ประกอบด,วย คณะทํางานภาคประชาชน เครือข�าย
คณะทํางานฯ คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และเจ,าหน,าท่ีกองพัฒนาศักยภาพผู,บริโภค รวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๑ คน แยกเป7น คณะทํางานภาคประชาชน 
จํานวน ๓๐ คน จาก สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย สมาคมผู,ผลิตเครื่องสําอางไทย เครือข�ายวิสาหกิจชุมชน
ภาค ๘ สมาคมตลาดสดไทย สมาคมผู,ค,าปลีกไทย สมาคมคุ,มครองผู,บริโภคไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข สมาคมพิทักษHประโยชนHผู,บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ชมรม
สาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๔ เครือข�ายคุ,มครองผู,บริโภคสํานักงานสาธารณสุข สภาเภสัชกรรม สมาคม
วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีทางอาหารแห�งประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) สหพันธHวิทยุ
ชุมชนแห�งชาติ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนHแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภH สมาคมหนังสือพิมพHแห�ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภH โรงเรียนปากเกร็ด กรมประชาสัมพันธH สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณH และบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๑๑ คน 

- ผลการประเมินจากผู,เข,าร�วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๖ ราย คิดเป7นร,อยละ 
๖๓.๔๑ ประกอบด,วย 
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ความคิดเห็นต�อการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
ผู,ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยร,อยละ ๑๐๐  เห็นว�า 

รูปแบบการจัดงานโดยรวม การประสานงาน/การบริการของเจ,าหน,าท่ี และพาหนะในการเดินทาง และความ
เหมาะสมของสถานท่ีในการจัดเยี่ยมชม ดูงาน  อาหาร/อาหารว�างและเครื่องด่ืม อยู�ในเกณฑHดีถึงดีมาก และ   
ร,อยละ ๘๘.๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน อยู�ในเกณฑHดีถึงดีมาก  

 ข,อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในการจัดกิจกรรมครั้งต�อไป 
• กิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้เป7นกิจกรรมท่ีได,รับความรู, เป7นรูปธรรม และมี

ประโยชนHกับผู,บริโภค และสิ่งแวดล,อม 
• กิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้ได,รับความรู, และความประทับใจการดําเนินงานของ 

รพ.สต.หลังเขา ท่ีมีบุคลากรน,อย แต�สามารถบริหารจัดการให,ชุมชน สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช,ยาอย�างสมเหตุผลได,ดีมากข้ึน  

• ควรทํากิจกรรมอย�างต�อเนื่อง  
• ระยะเวลาการจัดงานน,อยไป ควรจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานทุกป� มีระยะเวลา ๓ วัน 

๒ คืน และมีกิจกรรมกลุ�มสัมพันธH พร,อมสรุปบทเรียน 

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได,แล,วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว, 

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

เตรียมงาน และการจัดการมีประสิทธิภาพ 

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

เข,าร�วมการศึกษาดูงานได,ครบจํานวน เพราะเป7นการจัดกิจกรรมในวันทําการ หากเข,าร�วมกิจกรรมจะต,องขาดงาน
หลายวัน อาจเกิดผลกระทบได, 

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน เป7นสิ่งท่ีนํามาถ�ายทอดได,ในวงกว,าง แต�ควรจัดให,มีอย�างน,อย ป�ละ ๒ ครั้ง 

และควรขยายออกไปในชนบท เนื่องจากยิ่งไกลยิ่งเห็นความแตกต�าง เพราะความเป7นอยู�ในชนบทไม�เหมือนกับคนในเมือง 
- ควรมีการขยายกิจกรรมหรือเชิญชวนองคHกรภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจด,านสุขภาพเข,า

มามีส�วนร�วมจัดกิจกรรม เพ่ือขยายเครือข�ายและนําความรู,ไปสู�ประชาชนให,มากข้ึน 
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๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สร3างเสริมป�ญญา พัฒนาสุขภาพ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
การจัดอบรมเพ่ือให,คณะทํางานภาคประชาชน เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน และอาสาสมัคร

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มีความรู, ความเข,าใจ เก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑHอาหารท่ีปลอดภัย ลดป1จจัย
เสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (NCDs) และร�วมรณรงคHเผยแพร�ความรู,ให,ผู,บริโภคมีความรู, ความเข,าใจ รู,จัก
เลือกบริโภคอาหารอย�างเหมาะสม ปลอดภัย เพ่ือลดป1จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (NCDs) รวมถึงรณรงคHให,มี
การใช,ยาอย�างสมเหตุผล และรู,เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีกล�าวอ,างเกินจริง เพ่ือประโยชนHในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีปลอดภัย และสมประโยชนH นําไปสู�การมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยรูปแบบการอบรมเป7นการบรรยาย ๓ หัวข,อ และการอภิปราย ๑ หัวข,อ ได,แก�  

- การบรรยาย เรื่อง การใช,ยาอย�างปลอดภัย สมเหตุผล  
- การบรรยาย เรื่อง กินอยู�อย�างสง�า ลดโรค NCDs  
- การบรรยาย เรื่อง กลยุทธHการใช,สื่อออนไลนHเพ่ือสุขภาพ  
- การอภิปราย เรื่อง สัญลักษณHโภชนาการต,านโรค NCDs  

รวมท้ังมีกิจกรรมเสริม คือ นิทรรศการ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ Healthier choice และ รู,จักกิน รู,จักใช,
ผลิตภัณฑHสุขภาพ 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐)    
- วันท่ี ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ

คณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันจัดการอบรม เรื่อง สร,างเสริมป1ญญา พัฒนาสุขภาพ ณ โรงแรมแอมบาสเดอรH สุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 

- ผลการดําเนินงาน มีผู,เข,าร�วมอบรม ประกอบด,วย คณะทํางานภาคประชาชน ซ่ึง
ประกอบด,วย ผู,ประกอบการ องคHกรภาคประชาชน องคHกรวิชาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชาการ/การศึกษา และ
หน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข,อง เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน และบุคลากรจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จํานวน ๑๕๒ คน แยกเป7น คณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๒๘ คน เครือข�ายคณะทํางานภาค
ประชาชน จํานวน ๔๐ คน จาก ๒๘ หน�วยงาน/องคHกร สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย สมาคมผู,ผลิตเครื่องสําอางไทย เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา
แผนป1จจุบัน สมาคมตลาดสดไทย สมาคมผู,ค,าปลีกไทย สมาคมคุ,มครองผู,บริโภคไทย สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข สมาคมพิทักษHประโยชนHผู,บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๔ สภาเภสัชกรรม เครือข�ายคุ,มครองผู,บริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภH สหพันธHวิทยุชุมชนแห�งชาติ สมาคมนักวิทยุ
และโทรทัศนHแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภH สมาคมหนังสือพิมพHแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภH 
คณะนิ เ ทศศ าส ต รH  มห า วิ ท ย าลั ย ก รุ ง เ ทพ  ภ าควิ ช า วิ ท ย าศ าสต รH แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ยี ก า ร อ าห า ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH คณะนิเทศศาสตรHและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรH 
โรงเรียนปากเกร็ด สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธH กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีแห�งชาติ และกรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณH 
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จํานวน ๖๕ คน และบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จํานวน ๑๙ คน 
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- ผลการประเมินจากผู,เข,าร�วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๘๗ ราย คิดเป7นร,อย
ละ ๖๕.๔๑ ประกอบด,วย 

๑. ก�อนการอบรมผู,ตอบแบบสอบถามส�วนมากมีความรู,ในหัวข,อนี้ระดับปานกลาง 
๒. หลังการอบรมผู,ตอบแบบสอบถามส�วนมากมีความรู,ในหัวข,อนี้ระดับมาก 
๓. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช,ยาอย�างปลอดภัย สมเหตุผล โดย

วิทยากร ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ผู,ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็น
ความสามารถในการถ�ายทอดความรู,แก�ผู,อบรม ความรอบรู,ของหัวข,อท่ีบรรยาย และการใช,สื่อในการถ�ายทอด
ความรู, และแสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา  

๔. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรบรรยาย เรื่อง กินอยู�อย�างสง�า ลดโรค NCDs โดยวิทยากร 
นายสง�า ดามาพงษH ผู,ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความสามารถในการ
ถ�ายทอดความรู,แก�ผู,อบรม การจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา ความรอบรู,ของหัวข,อท่ีบรรยาย และการใช,สื่อ
ในการถ�ายทอดความรู,  

๕. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เรื่อง สัญลักษณHโภชนาการต,านโรค NCDs โดย
วิทยากร ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู,ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมาก ในประเด็นความสามารถในการ
ถ�ายทอดความรู,แก�ผู,อบรม การจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา ความรอบรู,ของหัวข,อท่ีบรรยาย และการใช,สื่อ
ในการถ�ายทอดความรู,  

๖. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เรื่อง สัญลักษณHโภชนาการต,านโรค NCDs โดย
วิทยากร ดร.ทิพยHวรรณ ปริญญาศิริ ผู,ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมาก ในประเด็นความสามารถ
ในการถ�ายทอดความรู,แก�ผู,อบรม การจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา ความรอบรู,ของหัวข,อท่ีบรรยาย และการ
ใช,สื่อในการถ�ายทอดความรู, 

๗. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เรื่อง สัญลักษณHโภชนาการต,านโรค NCDs โดย
วิทยากร นายนิรัตนH เตียสุวรรณ ผู,ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมาก ในประเด็นความสามารถใน
การถ�ายทอดความรู,แก�ผู,อบรม การจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา ความรอบรู,ของหัวข,อท่ีบรรยาย และการใช,
สื่อในการถ�ายทอดความรู, 

๘. ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เรื่อง สัญลักษณHโภชนาการต,านโรค NCDs โดย
วิทยากร นายเอกชัย ปาริชาติกานนทH ผู,ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมาก ในประเด็น
ความสามารถในการถ�ายทอดความรู,แก�ผู,อบรม การจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา ความรอบรู,ของหัวข,อท่ี
บรรยาย และการใช,สื่อในการถ�ายทอดความรู, 

๙. ความคิดเห็นต�อการจัดอบรม 
ผู,ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต�อการจัดอบรมในระดับมาก เช�นเดียวกับ เนื้อหา

การอบรมสามารถนําไปประยุกตHใช,ในการปฏิบัติงาน ประโยชนHท่ีได,รับจากกิจกรรม ความเหมาะสมของสถานท่ี
จัดและอุปกรณH ความเหมาะสมของอุปกรณHและโสตทัศนูปกรณH และอาหาร/อาหารว�างและเครื่องด่ืม 

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได,แล,วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว, 
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���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานภาค

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

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน    
  เนื่องจากผู,รับการอบรมมีความรู, ประสบการณH และช�วงอายุท่ีต�างกัน ทําให,การตอบสนอง

ต�อข,อมูลท่ีได,จากการอบรม และการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย 

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 

ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 
- ควรมีการจัดอบรมให,ความรู, อย�างต�อเนื่องทุกป� เป7นการพัฒนาองคHความรู, Update 

ความรู,เพ่ิมเติม เพ่ือเป7นประโยชนH และนําไปเผยแพร�กระจายสู�สังคม และชุมชน  
- ควรมีการจัดอบรมให,แก� อสส. อย�างต�อเนื่อง  
- ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย สําหรับผู,เข,าร�วมอบรม  
- ควรมีกิจกรรมการฝzกปฏิบัติ  
- สถานท่ีจัดอบรม ควรอยู�บริเวณชานเมือง หรือต�างจังหวัด เพ่ือหลีกเลี่ยงการจราจรใน

เมืองท่ีคับค่ัง หรือจัดตามชุมชน 
- ควรจัดท่ีพักค,างสําหรับผู,เข,าร�วมอบรมท่ีพักอยู�ในกรุงเทพฯ ด,วย เนื่องจากการเดินทาง

ในกรุงเทพฯ ผู,ท่ีพักอยู�เขตท่ีห�างไกลจากสถานท่ีจัดอบรม จะเดินทางลําบาก 
- ค�าพาหนะเดินทาง ควรเบิกจ�ายเป7นรถรับจ,างได, เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

อ่ืนๆ 
- ควรมีจัดต้ังศูนยHเครือข�าย อย. ประจําเขต ๕๐ เขต หรือ ๖๘ ศูนยHบริการสาธารณสุข 

เพ่ือให,คําปรึกษา ข,อแนะนํา เช�น อาหาร ยา สุขภาพ โภชนาการ 
- ควรมีการนํานักเรียน มาอบรมให,ความรู, ทํากิจกรรมด,านสุขภาพร�วมกัน อย�างน,อย 

เทอมละ ๑ ครั้ง 
- ควรมีการจัดประชุมแผนงาน และติดตาม อย�างต�อเนื่อง 
- พัฒนาสื่อ และรูปแบบการสื่อสารท่ีใช,ง�าย ทันสมัย 
- ควรมีการทําประชาสัมพันธH ให,ความรู,เรื่อง การใช,ยา ให,กับประชาชนได,ท่ัวถึง และ

กว,างขวางมากกว�านี้ เพราะเป7นประโยชนHในการใช,ยา ซ่ึงประชาชนส�วนมากนิยมไปซ้ือยามารับประทานเอง  
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรผลิตเผยแพร�ประชาสัมพันธHให,เข,าถึง

ประชาชน 
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๕. การจัดประกวดการออกแบบสื่อความรู3 “พลังภาคประชาชน สร3างคนสุขภาพดี” 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควรมีการจัด

กิจกรรมประกวดออกแบบสื่อความรู, “พลังภาคประชาชน สร,างคนสุขภาพดี” เพ่ือให,เครือข�ายภาคประชาชน กลุ�ม
ภาคการศึกษา มีโอกาสสร,างสรรคHสื่อความรู,ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการรณรงคHให,ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑHอาหาร
และยาได,เหมาะสมรู,เท�าทันและสมเหตุผล รวมท้ังสามารถนําความรู,นั้นออกไปเผยแพร�สู�สาธารณชนได, 

  ���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐)   

- จัดทําโครงการประกวดออกแบบสื่อความรู, “พลังภาคประชาชน สร,างคนสุขภาพดี” ประเภท
โปสเตอรH (รายละเอียดโครงการฯ และเกณฑHตัดสิน แสดงไว,ในภาคผนวก น – ฝ) โดยมีหัวข,อการประกวด ๒ หัวข,อ ดังนี้ 

๑. ความปลอดภัยด,านอาหาร และลดป1จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 
๒. การใช,ยาปฏิชีวนะอย�างสมเหตุผล 

ผู,ชนะการประกวดจะได,รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ในแต�ละหัวข,อ ดังนี้ 
• รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร,อมเกียรติบัตร 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร,อมเกียรติบัตร 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร,อมเกียรติบัตร 
• รางวัลชมเชย (จํานวน ๒ รางวัล)  เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร,อมเกียรติบัตร 

- ประชาสัมพันธHโครงการประกวดออกแบบสื่อความรู, “พลังภาคประชาชน สร,างคนสุขภาพดี” 
ให,นักเรียน/นักศึกษา เข,าร�วมส�งผลงาน ผ�านหนังสือถึงสถานศึกษา และ facebook : fdapeople (รายละเอียด
แสดงไว,ในภาคผนวก พ) และให,ส�งผลงานภายในวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู,สนใจเข,าร�วมส�งผลงาน
ท้ังหมด จํานวน ๓๑ ชิ้น ประกอบด,วย 

๑. ความปลอดภัยด,านอาหาร และลดป1จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง จํานวน ๑๐ ชิน้ 
๒. การใช,ยาปฏิชีวนะอย�างสมเหตุผล จํานวน ๒๑ ชิ้น 

- คัดกรองผลงานท่ีเข,าร�วมประกวดออกแบบสื่อความรู,ฯ รอบท่ี ๑ ในประเด็น ความ
ถูกต,องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ และความสอดคล,องตามหัวข,อท่ีกําหนด ๑๕ คะแนน โดยมีผลงานท่ีผ�าน
เข,ารอบท่ี ๑ ดังนี้ หัวข,อความปลอดภัยด,านอาหารฯ จํานวน ๕ ชิ้น และ หัวข,อการใช,ยาปฏิชีวนะฯ จํานวน ๑๖ ชิ้น 

- พิจารณาผลงานท่ีผ�านรอบท่ี ๑ โดยคณะทํางานภาคประชาชนให,คะแนนในแต�ผลงาน 
เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห,องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยการให,คะแนนในแต�ละองคHประกอบ ดังนี้ 

๑. การใช,ภาษา และการสื่อสารมีความถูกต,อง ชัดเจน เข,าใจง�าย ตรงประเด็น ๔๐ คะแนน 
๒. การนําเสนอมีความสดใหม� โดดเด�น ไม�ซํ้าใคร ความคิดสร,างสรรคH ๓๐ คะแนน 
๓. การจัดวางองคHประกอบ มีความสวยงาม น�าสนใจ ๑๕ คะแนน 

 - เผยแพร�ผลงานประกวดออกแบบสื่อความรู,ฯ ท่ีได,รับรางวัล ผ�านทาง facebook : 
fdapeople (รายละเอียดแสดงไว,ในภาคผนวก ฟ) 

- จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลประกวดการออกแบบสื่อความรู, “พลังภาคประชาชน 
สร,างคนสุขภาพดี” วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห,องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  (รายละเอียดผู,ได,รับรางวัล และผลงาน แสดงไว,ในภาคผนวก ภ – ร) 
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- ผลิตข�าวประชาสัมพันธH กองพัฒนาศักยภาพผู,บริโภค ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข�าวแจก ๘๔ / 
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง สร,างความรู,คู�สุขภาพ อย. มอบรางวัลผู,ออกแบบสื่อความรู, “พลังประชาชน 
สร,างคนสุขภาพดี” (รายละเอียดข�าว แสดงไว,ในภาคผนวก ท – ธ) 

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได,แล,วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว, 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประชาสัมพันธHหากสามารถดําเนินการเผยแพร�ในสื่อท่ีสร,างการรับรู,ได,สูง ช�วยให,การ

ดําเนินงานโครงการฯ เป7นท่ีรับรู,ในวงกว,างมากข้ึน  

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน 
- จํานวนของผลงานท่ีส�งเข,าร�วมประกวดมีจํานวนน,อย   

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
- ควรมีการประชาสัมพันธHผ�านสื่อต�าง ๆ ให,มากข้ึน 
- ควรมีจํานวนรางวัลแรงจูงใจมากข้ึน เพ่ือให,มีผู,เข,าร�วมประกวดมากข้ึน 

๖. การรวบรวมจัดเก็บข3อมูลผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร�ความรู3เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด3านอาหาร และป�จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเร้ือรัง การใช3ยาอย�างสม
เหตุผล และการรู3เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพที่ไม�ถูกต3อง ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

การดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป7นฐานข,อมูลประกอบการดําเนินงานต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ) - สิงหาคม ๒๕๖๐)  
ข,อมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู,เก่ียวกับความปลอดภัยด,านอาหาร และ

ป1จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช,ยาอย�างสมเหตุผล และการรู,เท�าทันสื่อ ตามแผนงานกิจกรรม 
“เผยแพร�ความรู, สู,ภัยสุขภาพ” รายละเอียดดังตาราง 
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๒๐

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

๑ สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย  ๑. เป7นวิทยากรบรรยาย และแจกคู�มือเฝMาระวัง
โฆษณาฯ ให,แก� นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง เฝ*าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพ  

๒ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ๑. ในการประชุมกลุ�มอาหารประจําเดือน ณ ศูนยH
ประชุมสิริกิติ์ฯ ให,แก� สมาชิกและเครือข�ายกลุ�ม 
จํานวน ๑๐๐ คน เรื่อง การใช3ยาอย�างสมเหตุผล   

๒. ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสH จํานวน ๕  ครั้ง ให,แก� 
สมาชิกและเครือข�าย จํานวน ๕๐ คน/ครั้ง เรื่อง 
อาหารปลอดภัย รู3เท�าทันส่ือ และการใช3ยาอย�าง
สมเหตุผล 

๓ กรมประชาสัมพันธH   ๑. ให,แก�ประชาชน ณ สถานีวิทยุโทรทัศนHแห�ง
ประเทศไทย (NBT) เรื่อง ความรู3สู3ภัยสุขภาพ 

๒. ให,แก�หน�วยงาน ณ หน�วยงานสื่อของกรมประชา
สัพพันธHในส�วนภูมิภาค เรื่อง ชุดคู�มือของ อย. 

๓. ให,แก�วิทยุชุมชน ณ สถานีวิทยุชุมชนในกรุงเทพฯ 
และจังหวัดต�าง ๆ เรื่อง ชุดคู�มือของ อย. 

๔ คณะสาธารณสุขศาสตรH ม.มหิดล ๑. ในงานสัมมนา เรื่อง ความฉลาดรู,ด,านโภชนาการ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให,แก� 
คณาจารยHและนักศึกษา จํานวน ๒๐๐ คน เรื่อง 
ความปลอดภัยด3านอาหาร 

๒. ให,แก�ประชาชน ณ จังหวัดราชบุรี เรื่อง ความ
ปลอดภัยด3านอาหารและลดป�จจัยเส่ียงต�อโรค
ไม�ติดต�อเรื้อรัง โดยนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ได,มีการออกฝzก
ภาคสนามเป7นเวลา ๕ สัปดาหH ในชุมชนจังหวัด
ราชบุรี และได,ดําเนินการกิจกรรมลด NCDs 

๕* สมาคมผู,ผลิตเครื่องสําอางไทย  -  

๖ เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนท่ี ๘ ๑. ในการประชุม สรุปผลการดําเนินงาน ณ ห,อง
ประชุมบริษัท อินทัชธนกร ให,แก� กลุ�มสมาชิก 
จํานวน ๕๐ คน เรื่อง การรู3เท�าทันส่ือส่ิงพิมพ) ส่ือ
โฆษณา 

๒. ในการสัมมนา งานอุตสาหกรรม Expo 2017 ณ 

เมืองทองธานี ให,แก� กลุ�มสมาชิก จํานวน ๑,๐๐๐ 
คน 

๓. ให,แก�นักเรียน/ครู โรงเรียนเทพศิรินทรH จํานวน 
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ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

๑๕๐ คน เรื่อง ความปลอดภัยจากการบริโภค 

๔. ให,แก�เครือข�ายผู,ปกครอง เรื่อง ความปลอดภัย
ด3านอาหาร ลดโรค NCDs 

๗ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ป1จจุบัน 

๑. ในการประชุม เรื่อง การพัฒนาเครือข�ายชมรม
ผู,สูงอายุ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ให,แก� 
ตัวแทนผู,สูงอายุ ท่ัวประเทศ จํานวน ๓๕๐ คน 
เรื่อง การใช3ยาปฏิชีวนะอย�างสมเหตุผล, โรค 
NCDs 

๒. ในงานสัมมนา เรื่อง การใช,ยาปฏิชีวนะอย�างสม
เหตุผล ณ ห,องอบรมบริษัท สยามฟามาซูติคอล 
ให,แก� พนักงาน จํานวน ๓๐ คน 

๓. ให,แก�เครือข�าย อสม. จํานวน ๓๐ คน ณ ชุมชน
วัดโพธิเรียง ชุมชนเคหะท�าทราย ชุมชนผู,สูงอายุ
คันนายาว เรื่อง การใช3ยาปฏิชีวนะอย�างสม
เหตุผล 

๔. ให,แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๓๐๐ คน ณ โรงแรม
เอเชีย พัทยา เรื่อง การใช3ยาปฏิชีวนะอย�างสม
เหตุผล 

๕. ให,แก�ประชาชน จํานวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๕๐ คน ณ 
ชุมชนวัดโพธิเรียง ชุมชนเคหะท�าทราย ชุมชนคัน
นายาว เรื่อง การใช3ยาปฏิชีวนะอย�างสมเหตุผล 

๘ สมาคมตลาดสดไทย ๑. ในการประชุม เรื่อง ลดหวาน มัน เค็ม และโรคท่ี
ไม�ติดต�อ ณ ตลาดบางขุนศรี  ให,แก� แม�ค,าในตลาด 
จํานวน ๒๐๐ คน เรื่อง รู3เท�าทันโรคและสาเหตุ 

๒. ให,แก�นักเรียน/ครู โรงเรียนประจันราษฎรHบํารุง 
จํานวน ๘๐๐ คน เรื่อง การใช3ยาอย�างสมเหตุผล 
ฯลฯ 

๓. ให,แก�ประชาชน ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 
และวัดเทวสุนทร เรื่อง ฉันดีมีสุข (การทําของ
ถวายพระ) 

๔. ให,แก�หน�วยงาน โดยการแจกเอกสารใบปลิว 
แผ�นพับ ให,กับตลาดสมาชิก เพ่ือประชาสัมพันธH
ให,กับพ�อค,าแม�ค,า และประชาชนท่ีมาจับจ�ายซ้ือ
ของในตลาด  

๙ สมาคมผู,ค,าปลีกไทย ๑. ในการจัดกิจกรรม “อบรมฉลากสินค,าประเภท
อาหารให,กับผู,ประกอบการ” ณ สํานักงานใหญ� 
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บริษัท เซ็นทรัล ฟูMด รีเทล จํากัด ให,แก� 
ผู,ประกอบการ ท่ีส�งสินค,าประเภทอาหาร ให,กับ 
Tops โดยเฉพาะภายใต,สินค,า Own Brand และ
ยี่ห,อท่ัวไป จํานวน ผู,ประกอบการ ๒๑ ราย/๓๖ 
คน 

๒. จัดกิจกรรมส�งเสริมและการโฆษณาประชาสัมพันธH
งานสาธารณสุขและสุขภาพ ประกอบด,วย 

- โครงการเยี่ยมชมฟารHมสมเกียรติผักอร�อย 
- โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety 

(กรมวิทยาศาสตรHการแพทยH) 
- โครงการส,มปลอดภัย คนไทยยิ้มได, กับ อย. 
- โครงการเครือข�ายสายสืบผักผลไม,ปลอดภัย กับ 

สสส. และตํารวจคุ,มครองผู,บริโภค 
- โครงการเนื้อสัตวHปลอดภัย ปศุสัตวHโอเค (กรม

ปศุสัตวH กระทรวงเกษตรฯ) 
- โครงการรับรองสถานท่ีจํานวนสินค,า Q 

Modern Trade กับ มกอช. กษ. 
- โครงการ “ร,าน มอก.” TIS Shop กับ สมอ. 
- KU ตามรอยพ�อ พระบิดา แห�งการวิจัยและ

พัฒนาข,าวไทย กับ ม.เกษตร 
๑๐ สมาคมคุ,มครองผู,บริโภคไทย ๑. ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสH จํานวน ๕  ครั้ง ให,แก� 

คณะกรรมการ จํานวน ๕ คน/ครั้ง เรื่อง การใช3ยา
อย�างสมเหตุผล 

๒. ให,แก�นักเรียน/ครู คณะนิเทศศาสตรH มหาวิทยาลัย
รังสิต จํานวน ๖๐ คน และ โรงเรียนหนองจอก
พิทยา จํานวน ๓๐ คน เรื่อง การใช3ยาอย�างสม
เหตุผล 

๓. ให,แก�ประชาชน ผ�านสื่อ Social media : 
facebook และ line กว�า ๑,๐๐๐ คน เรื่อง การใช3
ยาอย�างสมเหตุผล 

๔. ให,แก�หน�วยงาน ณ ศาลจังหวัดมีนบุรี มหาวิทยาลัย
มหามงกุฎราชวิทยาลัย และสภาวัฒนธรรมหนอง
จอก เรื่อง การใช3ยาอย�างสมเหตุผล 

๕. ให,แก�คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เม่ือมีการ
ประชุม 

๑๑ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ๑. ในการประชุมผู,บริหาร คณะผู,บริหารของสมาคมฯ 
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จํานวน ๑๙ คน 
๒. ให,แก�แกนนําผู,สูงอายุ จํานวน ๖๕ คน จากชุมชน

เมือง ๖ ชุมชน เป7นชุมชนต,นแบบดําเนินโครงการ
ส�งเสริมคุณภาพชีวิตผู,สูงอายุในเขตเมือง ได,แก� 
ชุมชนอนันตHสุขสันตH ๑๘,๑๙,๒๐ ชุมชนราม
อินทรา ๖๗ ชุมชนร�วมพัฒนา ๓๓ ชุมชนเอ่ียม
พานิช ชุมชนไปรษณียHนิเวศนH และชุมชนยิ่งศิริ 
พหลโยธิน ๕๗ เรื่อง ความปลอดภัยด3านอาหาร 
การใช3ยา การรู3เท�าทันส่ือ 

๓. ให,แก�ประชาชนในชุมชนยิ่งศิริ ประมาณ ๑๕๐ 
ครัวเรือน ผ�านเสียงตามสาย เรื่อง ความปลอดภัย
ด3านอาหาร การใช3ยา การรู3เท�าทันส่ือ 

๔. เผยแพร�ในโรงเรียน โดยติดประกาศและจัดเก็บใน
ห,องสมุด โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลําปลายมาศ จ.
บุรีรัมยH เรื่อง ความปลอดภัยด3านอาหาร การใช3
ยา การรู3เท�าทันส่ือ 

๕. ถวายคู�มือฉันดีมีสุข และ อย.ห�วงใยพระสงฆ)
บริโภคปลอดภัยห�างไกลโรค NCDs แก�พระจาก
วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ วัดโสธรวรา
ราม จ.ฉะเชิงเทรา วัดบางพลีใหญ�ใน จ.
สมุทรปราการ 

๖. ติด Board ประชาสัมพันธH ท่ีคลินิกชุมชน เรื่อง ยา
ปฏิชีวนะ 

๑๒* สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข - 

๑๓ สมาคมพิทักษHประโยชนHผู,บริโภค ๑. ในการประชุม เรื่อง อาหารและยา ณ สมาคม
พิทักษHประโยชนHผู,บริโภค จํานวน ๒๐ คน เรื่อง 
การใช3ยาท่ีถูกต3อง 

๒. ให,แก�ประชาชน ณ ชุมชนใกล,เคียง เรื่อง อาหาร
และยา 

๓. ให,แก�หน�วยงาน ณ วัดศักด์ิ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ฉันดีมีสุข อาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ 

๑๔ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ๑. ในการประชุม เรื่อง อาหารและยา ณ เขตบางกอก
น,อย เขตหลักสี่ เขตคันนายาว ให,แก� อสม.และ
ประชาชน จํานวน ๔๗๖ คน เรื่อง ยาปฏิชีวนะ 
อาหารปลอดภัย NCDs 
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๒. ในงานสัมมนา เรื่อง การประกวดภาพวาดอาหาร
และยา ณ กิจกรรมอบรมสัมมนา โรงแรมแอมบาส
เดอรH กรุงเทพฯ ให,แก� อสม/ชุมชน จํานวน 
๓,๐๐๐ คน เรื่อง สารสเตียรอยด) อาหารและยา 
เครื่องสําอาง  

๓. ให,แก�เครือข�าย อสม. จํานวน ๔๗๖ คน ณ ชุมชน
โพธิเรียง ชุมชนท�าทราย ชุมชนซอยออมพันธH เรื่อง 
อาหารและยา คุ3มครองผู3บริโภค NCDs บุหรี่ 

๔. ให,แก�ประชาชน ผ�าน facebook, line กลุ�ม และ 
อสม./ชุมชน เรื่อง RDU ยาปฏิชีวนะ การใช3ยา
สมเหตุผล 

๕. ให,แก�หน�วยงาน ผ�าน facebook, line กลุ�ม เรื่อง 
RDU 

๖. ให,แก�วิทยุชุมชน ณ วิทยุออนไลนH สื่อดิจิตอล เรื่อง 
RDU สมเหตุสมผล อาหารและยา เครื่องสําอาง  

๗. เผยแพร�ผ�าน facebook, line กลุ�ม ให,แก�
ประชาชนท่ัวไป เรื่อง การใช3ยาสมเหตุสมผล ยา
ปฏิชีวนะ 

๑๕ ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๔ ๑. ในการประชุม เรื่อง  
- ลดการใช,ยาปฏิชีวนะ ให,แก� อสม. รพ.สต.

สุเหร�าเขียว จํานวน ๕๒ คน เรื่อง ลดการใช3ยา
ปฏิชีวนะในไข3หวัด 

- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให,แก� อสม. รพ.
สต.บ,านสุเหร�าแดง จํานวน ๓๘ คน เรื่อง 
ความรู3เก่ียวกับผลิตภัณฑ)สุขภาพ 

- การอบรมข,อเข�าเสื่อม, โครงการ ๑๐๐ วันฉัน
ทําได, ให,แก� อสม. รพ.สต.วัดลาดปลาดุก 
จํานวน ๑๕๒ คน เรื่อง ความปลอดภัยด3าน
อาหาร และการใช3ยาอย�างสมเหตุผล 

- การดูแลสุขภาพ ให,แก� ผู,สูงอายุ รพ.สต.คลอง
ตาคล,าย จํานวน ๖๒ คน เรื่อง ความปลอดภัย
ด3านอาหาร 

- ความปลอดภัยด,านอาหาร ให,แก�ครู/นักเรียน 
โรงเรียนบางคูรัด จํานวน ๑๕๐ คน เรื่อง สาร
ปนเปVWอนในอาหาร 

- ลดการใช,ยาปฏิชีวนะ ให,แก� อสม. รพ.สต.
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สุเหร�าเขียว จํานวน ๔๖ คน เรื่อง ลดการใช3ยา
ปฏิชีวนะในไข3หวัด 

๒. ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสH ให,แก� รพ.สต.วัดเต็ม
รัก จํานวน ๓๐ คน เรื่อง การใช3ยาอย�างสม
เหตุผล 

๓. ให,แก�เครือข�าย อสม. ของ รพ.สต. ๑๔ แห�ง 
จํานวน ๗๒๐ คน (เรื่องตามกิจกรรมเผยแพร�
ความรู,เก่ียวกับข,อ ๑) 

๔. ให,แก�นักเรียน/ครู โรงเรียน ๑๒ แห�ง ของ รพ.
สต. ๑๒ แห�ง จํานวน ๙๖๗ คน (เรื่องตาม
กิจกรรมเผยแพร�ความรู,เก่ียวกับข,อ ๑) 

๕. ให,แก�ประชาชน ณ รพ.สต. ๑๑ แห�ง (เรื่องตาม
กิจกรรมเผยแพร�ความรู,เก่ียวกับข,อ ๑) 

๖. ให,แก�วิทยุชุมชน  
- คนรักษHบาง 90.75 MHZ เรื่อง การเลือกซ้ือ

อาหาร สารปนเปVWอน  
- วิทยุชุมชนสุเหร�าแดง เรื่อง ความรู3เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
- วิทยุชุมชน อบต.บางบัวทอง เรื่อง การรู3เท�าทัน

ส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีไม�ถูกต3อง 
- อ่ืน ๆ ทางเสียงตามสาย และการแนะนําร,านชํา 

เก่ียวกับการดูฉลากผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีไม�
ถูกต3อง 

๑๖ สมาคมวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีทาง
อาหารแห�งประเทศไทย 

๑. ให,แก�ประชาชน ผ�าน 
http://www.facebook.com/fostat.fanpage 
เรื่อง ความปลอดภัยด3านอาหารและลดป�จจัย
เส่ียงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 

๑๗ สภาเภสัชกรรม ๑. ในการประชุม/สัมมนา สัปดาหHเภสัชกรรม ๒๕๖๐ 
“ใช,ยาและสมุนไพรอย�างไรให,ปลอดภัย...ปรึกษา
เภสัชกร” ให,แก� ประชาชนท่ัวประเทศกว�า 
๒๐๐,๐๐๐ คน  

- รูปแบบ 
• นิทรรศการ/คลิป/สื่อสิ่งพิมพH 
• รายการบนเวที 
• บริการด,านสุขภาพ เช�น ตรวจสารส

เตียรอยดH/สารปนเป��อน ฯลฯ ให,คําปรึกษา
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ด,านยาและผลิตภัณฑHสุขภาพ รับเรื่อง
ร,องเรียนต�าง ๆ ด,านผลิตภัณฑHสุขภาพ 

- สถานท่ี 
• Central World กรุงเทพฯ 
• รพ./สถานบริการสาธารณสุข/ร,านยาใน

กรุงเทพฯ 
• รพ./สถานบริการสาธารณสุข/ร,านยาใน

ภูมิภาค 
- เนื้อหา 
• การใช3ยาอย�างสมเหตุผล (RDU)  

# ยาปฏิชีวนะ 
# อันตรายจากสารสเตียรอยดHท่ีปลอมปน
ในผลิตภัณฑHฯ 

• การใช3สมุนไพรอย�างปลอดภัย 
# ยาสมุนไพร 
# อาหารสมุนไพร 
# เครื่องสําอางสมุนไพร 

๑๘ เครือข�ายคุ,มครองผู,บริโภคสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

๑. ในงานสัมมนา ประชุมเครือข�ายเภสัช สสจ. 
ภาคใต, ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ� จังหวัดสงขลา 
ให,แก� เครือข�ายเภสัช สสจ. จาํนวน ๖๐ คน เรื่อง 
ความปลอดภัยด3านอาหารฯ การใช3ยาอย�างสม
เหตุผล และการรู3เท�าทันส่ือ 

๒. ให,แก�หน�วยงาน ชมรมเภสัช สสจ.ท่ัวประเทศ ผ�าน
ทาง line กลุ�ม เรื่อง ความปลอดภัยด3านอาหารฯ 
การใช3ยาอย�างสมเหตุผล และการรู3เท�าทันส่ือ 
(สื่อต�าง ๆ ท่ี อย.สนับสนุน) 

๑๙* สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภH - 

๒๐ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑. ในงานสัมมนา เรื่อง การใช,ยาสมเหตุผล ณ 
โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ ให,แก� เภสัช
กรชุมชน จํานวน ๒๐๐ คน เรื่อง การใช3ยาอย�าง
สมเหตุผล 

๒. ให,แก�เครือจ�าย อสม. จํานวน ๑๐๐ คน ณ 
ศูนยHบริการสาธารณสุข เรื่อง การใช3ยาอย�างสม
เหตุผล 

๓. ให,แก�ประชาชน ชุมชนบางบัว เรื่อง การใช3ยาสม
เหตุผลและปลอดภัย 
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๔. ให,แก�หน�วยงาน ศูนยHบริการสาธารณสุข เรื่อง การ
ใช3ยาสมเหตุผลและปลอดภัย 

๒๑ สหพันธHวิทยุชุมชนแห�งชาติ    ๑. ให,แก�วิทยุชุมชน ณ สถานีวิทยุชุมชนในเครือข�าย 
๑๐๐ สถานี เรื่อง ความปลอดภัยด3านอาหารและ
ลดป�จจัยเส่ียงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง และการรู3เท�า
ทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีไม�ถูกต3อง 

๒๒ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนHแห�งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภH 

๑. ให,กับวัดในกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด จํานวน พระ 
๕๐ รูป สมาชิกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนHแห�ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภH จํานวน ๑๐๐ 
คน ข,าราชการ จํานวน ๕ คน และ อสม. จํานวน ๖ 
คน โดยการเผยแพร�คู�มือหนังสือฉันดี มีสุข และ
แผ�นพับ อย.ห�วงใยพระสงฆ)บริโภคปลอดภัย
ห�างไกลโรค NCDs 

๒. ให,กับสมาชิกสมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-
โทรทัศนHแห�งประเทศไทย จํานวน ๑๙๐ คน โดย
การเผยแพร�คู�มือหนังสือฉันดี มีสุข และแผ�นพับ 
อย.ห�วงใยพระสงฆ)บริโภคปลอดภัยห�างไกลโรค 
NCDs 

๓. ให,กับสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนHแห�งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภH สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการ
วิทยุ-โทรทัศนHแห�งประเทศไทย จํานวน ๑๕๐ คน 

๔. ให,กับวัดในกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด อสม. 
ประธานชุมชน แม�ค,า และประชาชนท่ัวไป เรื่อง 
การบริโภคอาหาร และการใช3ยาอย�างสมเหตุผล 

๒๓* สมาคมหนังสือพิมพHแห�งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภH 

- 

๒๔* สภาวิชาชีพข�าววิทยุและโทรทัศนHไทย - 

๒๕ คณะนิเทศศาสตรH ม.กรุงเทพ  ๑. ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� คณะนิเทศศาสตรH 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให,แก� นักศึกษาใหม� จํานวน 
๗๐๐ คน เรื่อง การรู3เท�าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ)
สุขภาพท่ีไม�ถูกต3อง 

๒.  ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสH จํานวน ๕ ครั้ง ให,แก� 
บุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน ๕๐๐ คน/
ครั้ง เรื่อง ความรู3เก่ียวกับผลิตภัณฑ)สุขภาพ ตามท่ี 
อย. ส�งจดหมายอิเล็กทรอนิกส) (เปYนการส�งต�อ) 

๓. ให,แก�คณาจารยH/นักศึกษา ณ โทรทัศนHภายใน
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง การรู3เท�าทันส่ือโฆษณา
ผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีไม�ถูกต3อง และความรู3เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 

๔. ผ�าน facebook BUCA อาสาอนามัย 
๒๖ ภาควชิาวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีการ

อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH 
๑. เผยแพร�ข,อมูลและแจกเอกสาร คู�มือฉันดีมีสุข 

บริโภคผลิตภัณฑ)สุขภาพเหมาะสม พระสงฆ)
สุขภาพดี ไกลโรค NCDs หนังสือเสริมสร3าง
พฤติกรรมการบริโภค คู�มือทางเลือกสุขภาพ ยา
ปฏิชีวนะ ฯลฯ ดังนี้ 
- ในงานสัมมนาวิชาการ (ป1ญหาพิเศษของ

นักศึกษา) ณ อาคารบรรยายรวม ๕ คณะ
วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH ศูนยHรังสิต โดยการ 

- ตลาดนัดทียูโดม 
- โรงอาหารคณะวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 
- ให,กับบุคลากร คณะวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH ศูนยHรังสิต 
- ให,กับคุณครู กนกวรรณ อามาตร ณ โรงเรียน

ประถมศึกษาธรรมศาสตรH เพ่ือใช,เป7นสื่อการ
เรียน แจกนักเรียน และจัดเก็บในห,องสมุด 

- ท่ีพักพระสงฆHวัดป�าสุทาวาส ต.คลองหก อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

๒. ติดโปสเตอรHบอรHดประชาสัมพันธH บริเวณ คณะ
วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH ศูนยHรังสิต เรื่อง ยา
ปฏิชีวนะ 

๓. การเผยแพร�ข,อมูลข�าวสารต�าง ๆ ทาง Social 
media เช�น line facebook ให,กับสมาชิกกลุ�มต�าง 
ๆ เรื่อง อาหารและยา 

๒๗ คณะนิเทศศาสตรHและนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรH 

๑. ในการประชุม เรื่อง ปฐมนิเทศ ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรH ให,แก� นักเรียน/
นักศึกษา จํานวน ๘๐ คน เรื่อง อาหาร/ยา 

๒. ในงานสัมมนา เรื่อง Train the trainers ณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรH ให,แก� อาจารยH
จาก ๓๐ มหาวิทยาลัย จํานวน ๗๗ คน เรื่อง การ
รู3เท�าทันส่ือโฆษณา 
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๓. ให,แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๑,๕๐๐ คน ณ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรH เรื่อง ความ
รู3เท�าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพ 

๔. เผยแพร�ผ�านสื่อสังคม facebook, Fanpage ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรH 

๕. การจัดบอรHดนิทรรศการเผยแพร�ข,อมูลความรู, 
เรื่อง ความปลอดภัยด3านอาหารและยา 

๒๘ โรงเรียนปากเกร็ด ๑. ให,แก�นักเรียน/ครู โรงเรียนปากเกร็ด จํานวน 
๓,๒๓๓ คน (ลงสู�ชั้นเรียนทุกห,องเรียน ม.๑ – ๖) 
เรื่อง  

- ความปลอดภัยด3านอาหารฯ  
- การใช3ยาอย�างสมเหตุผล  
- การรู3เท�าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีไม�

ถูกต3อง  
- ความรู3เก่ียวกับผลิตภัณฑ)สุขภาพ 

๒๙* สํานักงานคณะกรรมการคุ,มครองผู,บริโภค - 

๓๐ สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ๑. ในการประชุม งานนวัตกรรมทางการแพทยHและ
สาธารณสุข สํานักอนามัย ป� ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
ปรินซHพาเลส มหานาค กรุงเทพฯ ให,แก� บุคลากร
ในสังกัดสํานักอนามัย, นอกสังกัดสํานักอนามัย 
ได,แก� สํานักการแพทยH สํานักงานเขต กระทรวง
สาธารณสุข และบุคลากรอ่ืน ๆ นอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๗๐๐ คน เรื่อง การใช3
ยาอย�างสมเหตุผล 

๒. ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสH จํานวน ๑๐ ครั้ง 
ให,แก� ประชาชนท่ัวไป เรื่อง ความรู3เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ)สุขภาพ การรู3เท�าทันส่ือโฆษณา และ
การใช3ยาอย�างถูกต3อง 

๓. ให,แก�เครือข�าย อสม. จํานวน ๑,๗๐๐ แห�ง ณ 
ศูนยHสุขภาพชุมชน เรื่อง ยาปฏิชีวนะไม�ใช�ยาแก3
อักเสบ 

๔. ให,แก�ประชาชน ผ�าน วารสารสุขภาพสํานักอนามัย 
และ facebook เรื่อง ควรทําอย�างไรถ3า
จําเปYนต3องกินยาปฏิชีวนะ บทความอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกับการใช3ยาและผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
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๓๐

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

๕. ให,แก�หน�วยงาน ณ  
- ศูนยHบริการสาธารณสุข ๖๘ แห�ง  
- สํานักงานเขต ๕๐ แห�ง  
- สํานักงาน/กองต�าง ๆ 
เรื่อง ข�าวสารและความรู3เก่ียวกับการใช3ยาและ
ผลิตภัณฑ)สุขภาพ 

๖. จัดกิจกรรมในงานสัปดาหHเภสัชกรรม วันท่ี ๒๖-
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การใช,ยาและ
สมุนไพรอย�างไรให,ปลอดภัย 

๓๑ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศนH และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) 

๑. ในการประชุม เรื่อง รู,เท�าทันสื่อเก่ียวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพ ณ สํานักงาน กสทช. 
ให,แก� เครือข�ายภาคประชาชน จํานวน ๑๐๐ คน 
เรื่อง การโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีไม�ถูกต3อง 

๓๒ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ๑. ให,แก�ประชาชน ณ ชุมชนกระทุ�มแบนและชุมชน
เพชรเกษม เรื่อง การบริโภคอาหาร ลดหวาน ลดเค็ม 
ลดมัน เพ่ือลดโรค และการรู3เท�าทันส่ือ รวมถึงการ
ใช3ยาอย�างสมเหตุผล 

๒. ผ�านสื่อความรู, หนงัสือ/คู�มือ แผ�นพับ โปสเตอรH บท
วิทยุ ตามรายการท่ีได,รับการจัดสรร จาก อย.  

๓. อ่ืน ๆ บอกต�อญาติพ่ีน,อง เพ่ือน และคนรู,จักเก่ียวกับ
การบรโิภคอาหาร ลดหวาน ลดโรค และการควบคุม
อาหารท่ีบรโิภค รวมถึงการรู3เท�าทันส่ือ การใช3ยา
อย�างสมเหตุผล และการรู3เท�าทันส่ือโฆษณา
ผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีไม�ถูกต3อง 

๓๓ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรHและ
เทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 

๑. ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสH จํานวน ๑๖ ครั้ง 
ให,แก� นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารยH และ
ประชาชนท่ัวไป จํานวน เฉลี่ย ๓,๘๐๐ คน/ครั้ง  

๒. ผ�านอินกราฟฟ)ก และข�าว อย. ท่ีเผยแพร�ทาง e-
magaznine สาระวิทยH สวทช. ป�งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต.ค.๒๕๘-สค.๒๕๕๙) 

- อินโฟกราฟฟ)ก 
- ข�าว 

๓๔ กรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณH 

๑. ในการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2559 วันท่ี ๔
มีนาคม ๒๕๖๐  เรื่อง “เพาะเห็ดถุงได3กําไร  
ถ3าทําถูกหลักวิชาการ” ณ สํานักส�งเสริมและ
ฝzกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรH ให,แก� 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓๑

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

เกษตรกร นักวิชาการ อาจารยHและประชาชน
ท่ัวไป จํานวน  ๑๒๐ คน เรื่อง ความปลอดภัย
ด3านอาหาร และลดป�จจัยเส่ียงต�อโรคไม�ติดต�อ
เรื้อรัง 

๒. ในงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
เจ,าหน,าท่ีด,านการแปรรูปสินค,าเกษตร ณ ดิ ไอ
เดิล เรสซิเดนซH อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ให,แก� นักวิชาการส�งเสริมการเกษตร
ระดับอําเภอ จํานวน ๑๙๐ คน เรื่อง ความ
ปลอดภัยด3านอาหาร 

๓. ให,แก�ประชาชน ณ สถานท่ีต�าง ๆ ในช�วงติดตาม

สถานการณHช�วยเหลือและฟ��นฟูผู,ประสบอุทกภัย 

๑๒ จังหวัดตามพ้ืนท่ี อาทิเช�นจังหวัด

ประจวบคีรีขันธH สุราษฏรHธานี นครศรีธรรมราช 

สงขลา เป7นต,น เรื่อง ความปลอดภัยด3าน

อาหาร และลดป�จจัยเส่ียงต�อโรคไม�ติดต�อ

เรื้อรัง 

๔. ให,แก�หน�วยงาน ณ กรมส�งเสริมการเกษตร โดย

เผยแพร�แผ�นพับ เรื่อง คิดก�อนเช่ือ ผลิตภัณฑ)

สุขภาพ ผิดกฎหมาย  ฉลากผลิตภัณฑ)สุขภาพ 

รู3ไว3ได3ประโยชน) 

๕. ผ�าน ไลนHกลุ�มต�าง ๆ เรื่อง ความปลอดภัยด3าน

อาหาร และลดป�จจัยเส่ียงต�อโรคไม�ติดต�อ

เรื้อรัง การใช3ยาอย�างสมเหตุผล และ การรู3เท�า

ทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพท่ีไม�ถูกต3อง 

หมายเหตุ : * คือ หน�วยงาน/องคHกร ท่ีไม�รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู,ฯ 
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๓๒

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได,แล,วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว, 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน 

โดยเผยแพร�ข,อมูลผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสHอย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้สื่อแผ�นพับ โปสเตอรH คู�มือ ซีดี และวีซีดี ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาส�งมอบให,แก�คณะทํางานภาคประชาชนตามท่ีแจ,งความประสงคHไว, ทําให,
คณะทํางานฯ และเครือข�ายมีสื่อให,เลือกใช,ได,ตามศักยภาพและความถนัด ตลอดจนการสนับสนุนสื่อเผยแพร� 
และข,อมูลต�าง ๆ ท่ีเป7นประโยชนHแก�คณะทํางานและเครือข�ายได,อย�างทันท�วงที ทําให,การดําเนินการเผยแพร�
เป7นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
-  

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ควรมีการประชาสัมพันธHอย�างต�อเนื่อง ในเรื่องกิจกรรมการเผยแพร�ความรู,เก่ียวกับความ

ปลอดภัยด,านอาหาร และป1จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช,ยาอย�างสมเหตุผล และการรู,เท�าทันสื่อ 
เพ่ือร�วมรณรงคHเผยแพร�ความรู,ให,ผู,บริโภคมีความรู, ความเข,าใจ รู,จักเลือกบริโภคอาหารอย�างเหมาะสม ปลอดภัย 
เพ่ือลดป1จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (NCDs) รวมถึงรณรงคHให,มีการใช,ยาอย�างสมเหตุผล และรู,เท�าทันสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีกล�าวอ,างเกินจริง เพ่ือประโยชนHในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีปลอดภัย 
และสมประโยชนH นําไปสู�การมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 
๗. การรายงานผลการดําเนินงาน/ป�ญหา/อุปสรรคและข3อเสนอแนะ 

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

ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นําเสนอคณะทํางานภาคประชาชน ผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสHของ
คณะทํางานภาคประชาชน และเว็บไซตH อย. ท่ี URL : http://www.fdapeople.com และนําเสนอ ผู,บริหาร อย. 
อย�างสมํ่าเสมอทุกเดือน สําหรับป1ญหา/อุปสรรค ตลอดจนข,อเสนอแนะการดําเนินการโครงการฯ นั้น ได,นําเสนอ
ต�อท่ีประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือพิจารณาให,ข,อคิดเห็นในการดําเนินงาน ตลอดจนข,อเสนอแนะการ
ดําเนินงานร�วมกันอย�างสมํ่าเสมอ  

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 
 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยนําเสนอ
ข,อคิดเห็นเก่ียวกับป1จจัยสนับสนุน อุปสรรค และข,อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการฯ ในป�ต�อไป 
(รายละเอียดแสดงไว,ในบทท่ี ๔)   
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๓๓

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได,แล,วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว, 

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

รวบรวมข,อมูลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานเสนอแก�คณะทํางานภาคประชาชน        ได,ต�อเนื่อง นอกจากนี้
การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสH รวมท้ังการประสานทางโทรศัพทH ระหว�างคณะทํางานภาคประชาชน และ
ฝ�ายเลขานุการฯ ช�วยให,สามารถรวบรวมข,อมูลได,ครบถ,วน  

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

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

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
สรุปบทเรียนของป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการใหม� 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
การประเมินผลดําเนินงาน 
  เม่ือนําผลการดําเนินการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาประเมิน โดยเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคH เปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระบบหรือ
วิธีการจัดเก็บข,อมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนดกับ 
อย. ผลการประเมินสรุปได,ดังนี้   
 

♣♣♣♣  การบรรลุวัตถุประสงค) 
 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคHท่ีต้ังไว, โดยภาคประชาชน และองคHกรเครือข�ายภาค

ประชาชนเข,ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาให,ผู,บริโภคมีความรู, และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให,
สามารถปMองกัน และลดความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑHท่ีไม�มีคุณภาพ/ไม�ปลอดภัย  
 

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

ภาคประชาชนท่ีเข,าร�วมโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม�น,อยกว�าร,อยละ ๘๐ มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู,
เก่ียวกับความปลอดภัยด,านอาหาร และลดป1จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง การใช,ยาอย�างสมเหตุผล และ
การรู,เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีไม�ถูกต,อง ให,แก�ประชาชนท่ัวไป พบว�าสามารถบรรลุเปMาหมาย/ผลสําเร็จ 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓๔

ตามตัวชี้วัดโครงการฯ ท่ีกําหนดไว, โดยมีองคHกรเครือข�ายภาคประชาชน จํานวน ๒๘ หน�วยงาน มีส�วนร�วมดําเนิน
กิจกรรมการเผยแพร�ความรู,เก่ียวกับเก่ียวกับความปลอดภัยด,านอาหาร และลดป1จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อ
เรื้อรัง การใช,ยาอย�างสมเหตุผล และการรู,เท�าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑHสุขภาพท่ีไม�ถูกต,องให,แก�ประชาชนท่ัวไป คิด
เป7นร,อยละ ๘๒.๓๕  

อย�างไรก็ตามพบว�าองคHกรเครือข�ายท้ัง ๒๘ หน�วยงานนี้ ได,มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรม  การเผยแพร�
ความรู,เก่ียวกับผลิตภัณฑHสุขภาพอ่ืน ๆ ให,แก�ประชาชนด,วย 
 

♣♣♣♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  
 

สามารถดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานในโครงการได,แล,วเสร็จร,อยละ ๑๐๐ ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 

♣♣♣♣  การวัดผลการดําเนินงาน 
 

สามารถวัดผลการดําเนินงานได,ตรงตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว,  
 

♣♣♣♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข3อมูล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีการจัดเก็บข,อมูลการดําเนินการเผยแพร�ความรู,
ตามกิจกรรมโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการส�งเสริมให,เกิดการบริโภคท่ีถูกต,อง ไว,ในระบบ
สารสนเทศของกองพัฒนาศักยภาพผู,บริโภค หลากหลายรูปแบบ อาทิ เก็บในฐานข,อมูลคอมพิวเตอรH รวมท้ังจัดเข,า
แฟMมเอกสารอย�างเป7นระบบ  นอกจากนี้ยังเผยแพร�ข,อมูลการดําเนินงานผ�าน URL : http://www.fdapeople.com 
และ facebook : fdapeople ด,วย  

 
♣♣♣♣  การติดตามประเมินผล  

 
คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได,ร�วมกันติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินการให,เป7นไปตามระบบท่ีกําหนดไว, โดย อย. ได,รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว,ในโครงการฯ ซ่ึงดําเนินการต้ังแต�เดือนกุมภาพันธH – สิงหาคม ๒๕๖๐ ให,คณะทํางานภาค
ประชาชน และประชาชนท่ัวไปติดตามรับทราบร�วมกันผ�านทางเว็บไซตH อย. ท่ี http://www.fdapeople.com ทุก
เดือน และรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนทุกครั้ง 



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓๕

   บทท่ี ๔ 

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

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน ได,มีการรวบรวม
ป1จจัยสนับสนุน อุปสรรคต�อการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนข,อเสนอแนะสําหรับการ
ดําเนินการโครงการในป�ต�อไป เพ่ือให,ผู,ท่ีเก่ียวข,องนําไปใช,ประโยชนHสําหรับพัฒนาแนวทางในการดําเนินงาน
โครงการ ดังนี้  

 

♣♣♣♣  ป�จจัยสนับสนุนต�อการดําเนินการ 

๑. ความจริงใจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. คณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางานฯ รวมท้ังความหลากหลายของ

คณะทํางาน 
๓. งบประมาณสนับสนุนการทํางานในพ้ืนท่ี 
๔. การดําเนินงานทุกอย�างต,องมีป1จจัยในการสนับสนุน เนื่องจากเข,าใจว�างบประมาณท่ีได,รับจาก

ภาครัฐนั้นอาจไม�เพียงพอต�อการดําเนินงาน การท่ีจะให,ภาคเอกชนเข,ามามีส�วนร�วมเป7นอีกหนึ่งหนทางท่ีจะช�วย
ให,การดําเนินงานอาจมีความคล�องตัวมากยิ่งข้ึน แต�ท้ังนี้ต,องไม�ให,เข,ามามีบทบาทและอํานาจในการโฆษณา
สินค,า และบริการของหน�วยงานเอกชนนั้น 

๕. เอกสารท่ีแจกสนับสนุนการเผยแพร� เช�น แผ�นพับ CD ชุดตรวจ ฯลฯ ท่ีเพียงพอ 
๖. สนับสนุนสื่อประเภทโปสเตอรH และวัสดุอุปกรณHในการรณรงคHตามเปMาหมายของ อย. 
๗. ผลิตชุดนิทรรศการ อย. ท่ีต,องการรณรงคHสร,างความเข,าใจ 
๘. เอกสารแผ�นพับ ท่ีอ�านเข,าใจง�าย รูปเล�มสวยงาม ทําให,อยากอ�าน และนําไปเผยแพร� และนําไป

จัดทําเป7น file เอกสาร เพ่ือเผยแพร�ใน Social media ต�าง ๆ ให,มากข้ึน เพ่ือเป7นการช�วยประหยัดงบประมาณ 
เวลา และสามารถกระจายถึงมือผู,บริโภคได,เร็วข้ึน 

๙. สนับสนุนด,านองคHความรู, ซ่ึงเป7นต,นแบบ ให,คณะทํางานฯ ได,นําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู, 
๑๐. ความต�อเนื่องของกิจกรรม / การใช,ข,อความรู, มาพัฒนาคณะทํางานฯ ต,องย้ําเน,น เช�น เรื่อง 

อาหารลดหวาน ลดเค็ม ในขณะประชุม 
๑๑. คณะทํางานฯ แต�ละหน�วยงาน ช�วยกันหาเครือข�ายประจําของตน เพ่ือการส�งต�อข,อมูล 

เผยแพร�ไปยังเครือข�ายเหล�านั้น ให,ช�วยกระจายต�อได,อย�างสมํ่าเสมอ เช�น คณะทํางานฯ จากกลุ�มอาหาร สภา
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย จะมีเครือข�าย ได,แก� สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑH กลุ�มผลิตภัณฑHเสริมอาหาร เพ่ือเครือข�ายได,ช�วยเผยแพร�ต�อไปมากข้ึน 

๑๒. หน�วยงานท่ีเป7นสื่อมวลชน หรือ ไอที เข,ามาร�วมในการดําเนินงานของคณะทํางานภาค
ประชาชนให,มากข้ึน เพ่ือสะดวกต�อการประชาสัมพันธH และจัดทําสื่อ ท้ังออนไลนHและออฟไลนH เพ่ือเข,าถึง
ประชาชนได,ง�ายมากข้ึน  



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓๖

๑๓. ดาราจิตอาสา เช�น ดารา นักร,อง หรือนักแสดง เข,ามาร�วมเป7น presenter ของคณะทํางาน
ภาคประชาชน จะทําให,เป7นการช�วยประชาสัมพันธHข,อมูลข�าวสารได,ดียิ่งข้ึน 

๑๔. ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข,องควรมีการบูรณาการร�วมกันอย�างชัดเจน โดยแต�ละหน�วยงานและภาค
ประชาชนจะต,องรับผิดชอบต�อหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,องอย�างจริงจัง 
 

♣♣♣♣  อุปสรรคต�อการดําเนินการ 
 

๑. ระยะเวลาในการดําเนินงานในป�นี้สั้น ทําให,การทํากิจกรรมร�วมกันน,อยไป 
๒. ควรขยายเวลาคณะทํางานเป7น ๓ ป� 
๓. การเข,าร�วมประชุมไม�ต�อเนื่อง มีการเปลี่ยนผู,แทนของหน�วยงานท่ีเข,าร�วมประชุม หรือลา

ประชุมบ�อย ทําให,ต,องมาแจ,งข,อมูลข�าวสาร เกิดความล�าช,า ไม�ต�อเนื่องในการทํางาน 
๔. ภาคประชาชนมาจากหลายหน�วยงาน และต,องไปดําเนินการในส�วนของหน�วยงานตนเอง จึงทํา

ให,ไม�สามารถทําผลงานได,เด�นชัด 
๕. ควรให,คณะทํางานฯ แสดงความคิดเห็น ตามหน�วยงานท่ีสําคัญ เก่ียวข,อง ครอบคลุมเนื้อหา 

กิจกรรม 
๖. นําประเด็นป1ญหาและอุปสรรคท่ีได,รับจากการดําเนินงานมาปรับปรุงแก,ไขอย�างจริงจังเพ่ือให,

การดําเนินงานในป�ถัดไปดียิ่งข้ึน 
๗. เง่ือนเวลา อาจจะต,องสละเวลากันให,มากข้ึน 

 
♣♣♣♣  ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป  

 
๑. ควรมีกิจกรรมของคณะทํางานฯ ไปเยี่ยมหน�วยงานท่ีมีความพร,อม คล,ายๆ กับออกหน�วย

เคลื่อนท่ี มีการประชุม จัดนิทรรศการ อย. และภาคี เพ่ือเป7นการสร,างความเข,าใจเป7นกลุ�มใหญ� ๆ และขยายผล
ในหน�วยงานภาคี 

๒. ควรให,มีการรณรงคHสิ่งท่ีเป7นนโยบายร�วมกันระหว�างคณะทํางาน อย  
๓. ควรให,มีหน�วยงานด,านการคุ,มครองผู,บริโภคอ่ืน ๆ เข,ามามีบทบาท ในคณะทํางานให,มากกว�านี้  
๔. ควรมีการประชุมแบบสัญจรเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ ให,กับคณะทํางาน 
๕. การดําเนินงานในป� ๒๕๖๑ ควรดําเนินการต�อเนื่องกับ ป� ๒๕๖๐ เพ่ือท่ีจะได,ผลท่ีดีข้ึน และให,มีความ

เข,มข,นมากข้ึน (ในป� ๒๕๖๐ มีกิจกรรมท่ีดีมากกว�าหลายป�ท่ีผ�านมา โดยเฉพาะอย�างยิ่งโครงการประกวดออกแบบ
สื่อความรู,ฯ) 

๖. จากการประกวดออกแบบสื่อความรู,ฯ ประเภทโปสเตอรH มีความหลากหลาย ควรให,ผู,ท่ีได,รับ
รางวัล มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิด แรงบันดาลใจ และความเข,าใจในการผลิตชิ้นงานเข,าร�วม
ประกวด 

๗. สร,างความเข,มแข็งของฐานรากตัวแทนชุมชนให,กว,างข้ึน 
๘. คงในลักษณะเดิม เพราะภาคประชาชนมาจากหลากหลายแหล�ง สามารถนําความรู, ความเข,าใจ

ท่ีได,รับจาก อย. ไปต�อยอด ในกลุ�มเครือข�าย 
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๓๗

๙. ปฏิบัติตามแนวทางเดิมท่ีมีอยู�แล,ว เพ่ิมเติม ปรับปรุง ตามมติของคณะทํางานฯ ท่ีรวบรวมความ
คิดเห็น และแนวทาง พัฒนางานของคณะทํางานให,ตรงกับป1ญหาสุขภาพในสถานการณHป1จจุบันและความเป7นไป
ได,ท้ังด,านวิชาการและการปฏิบัติ 

๑๐. ทบทวนผู,แทนแต�ละหน�วยงาน ว�าสามารถเข,าร�วมประชุมได,สมํ่าเสมอหรือไม� 
๑๑. เผยแพร�ความรู,เพ่ือรณรงคH เรื่อง การใช,ยาอย�างสมเหตุผลมากข้ึน เพราะมีผลกระทบต�อ

สุขภาพ และงบประมาณรายจ�ายของประเทศชาติอย�างสําคัญ 
๑๒. ควรมีจัดกิจกรรมหรือเผยแพร�ความรู,ของ อย. ผ�านทาง social network ให,มากข้ึน เนื่องจาก

ป1จจุบันประชาชนเข,าถึง internet ได,ง�ายข้ึน และควรดําเนินงานให,สอดคล,องกับนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวง 

๑๓. จัดให,มีการกําหนดรายละเอียด การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคH เปMาหมาย 
ตัวชี้วัดและผลสําเร็จของงาน แต�ละด,านของโครงการ/กิจกรรม ให,ชัดเจนเพ่ือตอบโจทกH วัตถุประสงคHของ
โครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ เพ่ือให,การปฏิบัตินําสู�เปMาหมายในการดําเนินการต�อไป รวมท้ังมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ว�ามีผลตอบรับจากกิจกรรมการดําเนินโครงการของภาคประชาชนอย�างไร เพ่ือนํามา
ปรับปรุงและต�อยอดผลงานให,มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนในป�ต�อ ๆ ไป 

๑๔. ขยายการจัดโครงการ/กิจกรรม ให,ครอบคลุมทุกกลุ�มเปMาหมายตามภูมิภาคต�าง ๆ ในประเทศไทย 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

การมสี�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 

* * * * * * * * 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป*นส�วนราชการมีภารกิจในการปกป.องและคุ/มครองสุขภาพ
ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพโดยผลิตภัณฑ2สุขภาพเหล�านั้นต/องมีคุณภาพมาตรฐานและ
ปลอดภัย มีการส�งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต/องด/วยข/อมูลวิชาการท่ีมีหลักฐานเชื่อถือได/และมีความ
เหมาะสม เพ่ือให/ประชาชนได/บริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีปลอดภัยและสมประโยชน2 เพ่ือให/สอดคล/องกับแนว
ทางการพัฒนาระบบราชการไทยกับการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการให/ความสําคัญกับการับฟ>งความคิดเห็น
และการมีส�วนร�วมของประชาชนและผู/มีส�วนได/ส�วนเสีย เพ่ือผลักดันให/การดําเนินงานตรงต�อความต/องการของ
ผู/รับบริการอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเป*นประโยชน2ต�อการพัฒนาของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 วัตถุประสงค2ของการจัดทําแบบสอบถามฉบับนี้เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู/รับบริการและผู/มีส�วน
ได/ส�วนเสีย ในเรื่องของการเปBดโอกาสให/ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วม เพ่ือนําความคิดเห็นท่ีได/ไปปรับปรุงการ
บริการ/ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต�อไป 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน � ตามความคิดเห็นของท�าน 

1. เพศ  � ชาย   � หญิง 
2. อายุ � ตํ่ากว�า 30 ป�  � 31 – 40 ป�  � 41 – 50 ป� 

 � 51 – 60 ป�  � 61 ป�ข้ึนไป 
3. อาชีพ � ผู/ประกอบการ   � องค2กรภาคประชาชน / ประชาชน 

� องค2กรวิชาชีพ   � สื่อมวลชน 
� ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา � หน�วยงานภาครัฐ 
� อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................. 

4. ท�านทราบบทบาท/หน/าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือไม� 
� ไม�ทราบ 
� ทราบ ได/แก� (ตอบได/มากกว�า 1 ข/อ) 
  กํากับ ดูแล และส�งเสริมให/มีการนําเสนอผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและ 
              ความปลอดภัย 
  ส�งเสริมให/ผู/บริโภคมีความรู/ ความเข/าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีถูกต/อง 
  สนับสนุนให/ผู/ประกอบการได/รับโอกาสทางการแข�งขันมากข้ึน เพ่ือเป*นการส�งเสริมการ 
              เพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  พัฒนาการบริหารจัดการองค2กรสู�ความเป*นเลิศ 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................................................................ 
 

.../2 



ฉ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

5. ท�านเคยติดต�อประสานงานหรือมีส�วนร�วมในกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอะไรบ/าง 
� ไม�เคย 
� เคย ได/แก� (ตอบได/มากกว�า 1 ข/อ) 
  ติดต�อขออนุญาตผลิต/นําเข/า/จําหน�าย/โฆษณา ผลิตภัณฑ2สุขภาพ 

 รับทราบข�าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ2สุขภาพ ทางสื่อต�าง ๆ อาทิ โทรทัศน2 วิทยุ 
               หนังสือพิมพ2 อย.Report วารสารอาหารและยา เอกสารเผยแพร�ของสํานักงานฯ 
  ศึกษา ค/นหาข/อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ2สุขภาพทางเว็บไซต2ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  เข/าร�วมการสัมมนา/การประชุม เพ่ือสร/างความรู/ ความเข/าใจ 
  เข/าร�วมประชุมเก่ียวกับการจัดทําระเบียบ กฎหมาย ข/อบังคับ 
  เป*นตัวแทนเข/าร�วมคณะทํางานภาคประชาชน 
  แสดงความคิดเห็น/ร/องเรียน ผ�านเว็บไซต2 ตู/รับฟ>งความคิดเห็น ฯลฯ 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................................................................... 

6. ท�านคิดว�าหากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือเปBดโอกาสให/ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการดําเนินงานส�งเสริมให/ผู/บริโภคมีความรู/ ความเข/าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ2
สุขภาพท่ีถูกต/อง ควรมุ�งเน/นดําเนินการในกิจกรรมใดบ/าง (ตอบได/มากกว�า 1 ข/อ โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญ) 
………….. จัดประชุมเพ่ือกําหนดเป.าหมาย วัตถุประสงค2 ตัวชี้วัด การติดตามและรายงานผล 
………….. จัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และเครือข�ายคณะทํางาน 
………….. ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
………….. สนับสนุนสื่อเผยแพร�ความรู/ 
………….. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................................................................... 

7. ท�านคิดว�ากิจกรรมหรืองานใด ท่ีควรให/ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือการทํางานแบบเครือข�าย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ท�านคิดว�าอะไรคือป>จจัยท่ีทําให/ท�านพึงพอใจกับการทํางานร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ข/อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขอขอบคุณทุกท�านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา

การมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ
ผู/รับบริการและผู/มีส�วนได/ส�วนเสีย ในเรื่องของการเปBดโอกาสให/ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วม และนําควา
คิดเห็นท่ีได/ไปปรับปรุงการบริการ
facebook ระหว�างวันท่ี ๑๕ ตุลาคม
ส�วนได/ส�วนเสียทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส2ท่ี 
และทางจดหมาย 

มีผู/ให/ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จํานวน 
๑. เพศ พบว�าผู/ตอบแบบสอบถามส�วน
๒. อายุ พบว�าผู/ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� อายุ 

จํานวน ๑๖ คน อายุต่ํากว�า 
ป�ข้ึนไป จํานวน ๒ 

๓. อาชีพ พบว�าผู/ตอบแบบสอบถามส�วน
หน�วยงานภาครัฐ จํานวน 
สถาบันการศึกษา จํานวน 
และอ่ืน ๆ จํานวน 

๔. บทบาท/หน/าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ส�วนมากทราบบทบาท
จํานวน ๑ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 

- ข/อ ๑ กํากับ ดูแล และส�งเสริมให/มีการนําเสนอผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและ
ความปลอดภัย พบว�าผู/ตอบสอบถามท่ี

4.ทราบบทบาทหน้าที� อย
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พัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปผลความคิดเห็น 
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

การจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค2เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ

ผู/รับบริการและผู/มีส�วนได/ส�วนเสีย ในเรื่องของการเปBดโอกาสให/ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วม และนําควา
คิดเห็นท่ีได/ไปปรับปรุงการบริการ/การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และส�งแบบสอบถามให/แก�ผู/เก่ียวข/อง และผู/มี
ส�วนได/ส�วนเสียทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส2ท่ี peoplenet@fda.moph.go.th , adnet@fda.moph.go.th

มีผู/ให/ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จํานวน ๕๒ ท�าน สามารถสรุปได/ดังนี้
เพศ พบว�าผู/ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� เป*นเพศหญิง จํานวน ๓๔ คน และเพศ

พบว�าผู/ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� อายุ ๓๑ – ๔๐ ป� จํานวน ๒๑ คน รองลงมาอายุ 
คน อายุต่ํากว�า ๓๐ ป� จํานวน ๘ คน อายุ ๕๑ – ๖๐ ป� จํานวน 

๒ คน 
พบว�าผู/ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� มีอาชีพผู/ประกอบการ จํานวน 

หน�วยงานภาครัฐ จํานวน ๑๑ คน องค2กรภาคประชาชน/ประชาชน จํานวน 
สถาบันการศึกษา จํานวน ๕ คน สื่อมวลชน จํานวน ๒ คน และองค2กรวิชาชีพ จํานวน 
และอ่ืน ๆ จํานวน ๑ คน 

หน/าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว�าผู/ตอบแบบสอบถาม
ส�วนมากทราบบทบาท/หน/าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 

คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
กํากับ ดูแล และส�งเสริมให/มีการนําเสนอผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและ

ความปลอดภัย พบว�าผู/ตอบสอบถามท่ีทราบ จํานวน ๕๑ คน คิดเป*นร/อยละ 

1 2 3 4

ทราบบทบาทหน้าที� อย. 51 47 21 12
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การมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

การจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
มีวัตถุประสงค2เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ

ผู/รับบริการและผู/มีส�วนได/ส�วนเสีย ในเรื่องของการเปBดโอกาสให/ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วม และนําความ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเผยแพร�ทาง 

และส�งแบบสอบถามให/แก�ผู/เก่ียวข/อง และผู/มี
adnet@fda.moph.go.th 

ท�าน สามารถสรุปได/ดังนี้ 
เพศชายจํานวน ๑๘ คน 

คน รองลงมาอายุ ๔๑ – ๕๐ ป� 
ป� จํานวน ๘ คน และ อายุ ๖๑ 

มีอาชีพผู/ประกอบการ จํานวน ๒๓ คน รองลงมาอาชีพ
ประชาชน จํานวน ๙ คน ภาควิชาการ/
คน และองค2กรวิชาชีพ จํานวน ๑ คน 

พบว�าผู/ตอบแบบสอบถาม
หน/าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๕๑ คน และไม�ทราบ 

 

กํากับ ดูแล และส�งเสริมให/มีการนําเสนอผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและ
คน คิดเป*นร/อยละ ๑๐๐ 

5

0



รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา

- ข/อ ๒ ส�งเสริมให/ผู/บริโภคมีความรู/ ความเข/าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพ
ท่ีถูกต/อง พบว�าผู/ตอบสอบถามท่ีทราบ จํานวน 

- ข/อ ๓ สนับสนุนให/ผู/ประกอบการได/รับโอกาสทางการแข�งขันมากข้ึน เพ่ือเป*
เพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจของประเทศ
คิดเป*นร/อยละ 

- ข/อ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค2กรสู�ความเป*นเลิศ พบว�าผู/ตอบสอบถามท่ีทราบ จํานวน 
๑๒ คน คิดเป*นร/อยละ 

๕. การติดต�อประสานงานหรือมีส�วนร�วมในกิจ
พบว�าผู/ตอบแบบสอบถามส�วนมากเคยติดต�อประสานงานหรือมีส�วนร�วมในกิจกรรมของ อย
จํานวน ๔๔ คน ไม�เคย 
 

- ข/อ ๑ เรื่อง ติดต�อขออนุญาตผลิต
คิดเป*นร/อยละ 

- ข/อ ๒ รับทราบข�าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ2สุขภาพ ทางสื่อต�าง ๆ อาทิ โทรทัศน2 วิทยุ 
หนังสือพิมพ2 อย
คิดเป*นร/อยละ 

- ข/อ ๓ ศึกษา ค/นหาข/อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ2สุขภาพทางเว็บไซต2
อาหารและยา จํานวน 

- ข/อ ๔ เข/าร�วมการสัมมนา
ร/อยละ ๗๕  

- ข/อ ๕ เข/าร�วมประชุมเก่ียวกับการจัดทําระเบียบ กฎหมาย ข/อบังคับ จํานวน 
ละ ๕๒.๒๗ 

- ข/อ ๖ เป*นตัวแทนเข/าร�วมคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน 
- ข/อ ๗ แสดงความคิดเห็น

คิดเป*นร/อยละ 
- ข/อ ๘ อ่ืน ๆ การเสนอเพ่ือเป*นแหล�งเรียนรู/ จํานวน 

5.เคยประสานงานหรือมีสว่นร่วมกบั อย

จ
าํน
ว
น
ค
น

พัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส�งเสริมให/ผู/บริโภคมีความรู/ ความเข/าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพ
ท่ีถูกต/อง พบว�าผู/ตอบสอบถามท่ีทราบ จํานวน ๔๗ คน คิดเป*นร/อยละ 

สนับสนุนให/ผู/ประกอบการได/รับโอกาสทางการแข�งขันมากข้ึน เพ่ือเป*
เพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจของประเทศ พบว�าผู/ตอบสอบถามท่ีทราบ จํานวน 
คิดเป*นร/อยละ ๔๑.๑๗ 

พัฒนาการบริหารจัดการองค2กรสู�ความเป*นเลิศ พบว�าผู/ตอบสอบถามท่ีทราบ จํานวน 
คน คิดเป*นร/อยละ ๒๓.๕๓ 

การติดต�อประสานงานหรือมีส�วนร�วมในกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พบว�าผู/ตอบแบบสอบถามส�วนมากเคยติดต�อประสานงานหรือมีส�วนร�วมในกิจกรรมของ อย

คน ไม�เคย ๘ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
เรื่อง ติดต�อขออนุญาตผลิต/นําเข/า/จําหน�าย/โฆษณ ผลิตภัณฑ2สุขภาพ จํานวน 

คิดเป*นร/อยละ ๗๐.๔๕ 
รับทราบข�าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ2สุขภาพ ทางสื่อต�าง ๆ อาทิ โทรทัศน2 วิทยุ 

หนังสือพิมพ2 อย.Report วารสารอาหารและยา เอกสารเผยแพร�ของสํานักงานฯ จํานวน 
คิดเป*นร/อยละ ๗๗.๒๗ 

ศึกษา ค/นหาข/อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ2สุขภาพทางเว็บไซต2ของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จํานวน ๓๓ คน คิดเป*นร/อยละ ๗๕ 

เข/าร�วมการสัมมนา/การประชุม เพ่ือสร/างความรู/ ความเข/าใจ จํานวน 

เข/าร�วมประชุมเก่ียวกับการจัดทําระเบียบ กฎหมาย ข/อบังคับ จํานวน 

นตัวแทนเข/าร�วมคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๑๙ คน คิดเป*นร/อยละ 
แสดงความคิดเห็น/ร/องเรียน ผ�านเว็บไซต2 ตู/รับฟ>งความคิดเห็น ฯลฯ จํานวน 

คิดเป*นร/อยละ ๑๕.๙๑ 
อ่ืน ๆ การเสนอเพ่ือเป*นแหล�งเรียนรู/ จํานวน ๑ คน คิดเป*นร/อยละ 
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ส�งเสริมให/ผู/บริโภคมีความรู/ ความเข/าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพ
คน คิดเป*นร/อยละ ๙๒.๑๕ 

สนับสนุนให/ผู/ประกอบการได/รับโอกาสทางการแข�งขันมากข้ึน เพ่ือเป*นการส�งเสริมการ
พบว�าผู/ตอบสอบถามท่ีทราบ จํานวน ๒๑ คน          

พัฒนาการบริหารจัดการองค2กรสู�ความเป*นเลิศ พบว�าผู/ตอบสอบถามท่ีทราบ จํานวน 

กรรมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
พบว�าผู/ตอบแบบสอบถามส�วนมากเคยติดต�อประสานงานหรือมีส�วนร�วมในกิจกรรมของ อย. 

 

โฆษณ ผลิตภัณฑ2สุขภาพ จํานวน ๓๑ คน 

รับทราบข�าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ2สุขภาพ ทางสื่อต�าง ๆ อาทิ โทรทัศน2 วิทยุ 
วารสารอาหารและยา เอกสารเผยแพร�ของสํานักงานฯ จํานวน ๓๔ คน  

ของสํานักงานคณะกรรมการ

การประชุม เพ่ือสร/างความรู/ ความเข/าใจ จํานวน ๓๓ คน คิดเป*น

เข/าร�วมประชุมเก่ียวกับการจัดทําระเบียบ กฎหมาย ข/อบังคับ จํานวน ๒๓ คน คิดเป*นร/อย

คน คิดเป*นร/อยละ ๔๓.๑๙ 
ร/องเรียน ผ�านเว็บไซต2 ตู/รับฟ>งความคิดเห็น ฯลฯ จํานวน ๗ คน  

คิดเป*นร/อยละ ๒.๒๗ 
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ฌ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖. การดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือเปBดโอกาสให/ประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานส�งเสริมให/
ผู/บริโภคมีความรู/ ความเข/าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีถูกต/อง ควรมุ�งเน/น
ดําเนินการในกิจกรรม ดังต�อไปนี้ 
 

 
 

(๑) จัดประชุมเพ่ือกําหนดเป.าหมาย วัตถุประสงค2 ตัวชี้วัด การติดตามและรายงานผล 
(๒) จัดอบรม/สัมมนาคณะทํางาน และเครือข�ายคณะทํางาน 
(๓) สนับสนุนสื่อเผยแพร�ความรู/ 
(๔) ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

โดยให/ข/อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�าการดําเนินงานโครงการฯ ควรมีการจัดลําดับความสําคัญ มีนโยบาย และ
แผนงานท่ีต�อเนื่อง ชัดเจน มีตัวชี้วัดท่ีสะท/อนถึงความสําเร็จ หรือนําไปสู�การปรับปรุงท่ีจําเป*น ทํางานเชิงรุก
มากข้ึน เผยแพร�ความรู/สู�สาธารณะอย�างจริงจังและต�อเนื่องทุกป� อาจทําร�วมกับคณะต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ตอบข/อสงสัยหรือชี้แจงความเข/าใจผิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ2สุขภาพ ให/ถูกต/องตามหลักวิชาการ รวมท้ังส�งเสริม
องค2กรท่ีทําดี โดยมีการสัมภาษณ2ทําเป*นต/นแบบ และมีการจัดกิจกรรมร�วมกับเครือข�าย หรือเข/าร�วมกับกิจกรรมท่ี
เครือข�ายจัด 

๗. กิจกรรมหรืองานท่ีควรให/ประชาชนควรเข/ามามีส�วนร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- การมีส�วนร�วม 
• การสร/างเครือข�ายด/านองค2ความรู/ อันเป*นประโยชน2ต�อผู/บริโภค 
• การเปBดโอกาสให/มีช�องทางท่ีประชาชนสอบถามข/อสงสัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ2สุขภาพ 
• การจัดต้ังคณะทํางานภาคประชาชน หรือส�วนภูมิภาค เพ่ือการทํางานแบบบูรณาการและยั่งยืน 
• การร�วมเป*นคณะทํางาน (ผู/แทน) 
• การทํางานร�วมกับ อสม. เพ่ือร�วมรณรงค2และแจ/งเบาะแสกรณีพบผู/กระทําความผิด 
• การสร/างการมีส�วนร�วมในชุมชุม และการแบ�งป>นประสบการณ2 หรือผลกระทบท่ีได/รับ

จากนโยบาย อย. โดยคัดเลือกจากประชาชนท่ีมีความรู/ หรือได/รับผลกระทบ ไม�ใช�กลุ�ม
ตัวแทนท่ีดําเนินการโดยใช/ความรู/สึก และขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร2รองรับ 

จดัประชมุ จดัอบรม/สมัมนา ศึกษาดงูาน สนบัสนนุสื�อ อื�น ๆ

ร้อยละ 28.64 25.35 16.20 25.12 4.69
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• การจัดกิจกรรมให/ประชาชนได/มีส�วนร�วม และแสดงความคิดเห็น เพ่ือนําข/อมูลส�วนท่ีเป*น
ประโยชน2นําไปพัฒนาปรับปรุงต�อไป 

• กิจกรรมการเฝ.าระวัง โดยให/ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมนี้ และต/องเป*นไปได/
อย�างง�าย ๆ ตามโครงสร/างพ้ืนฐานของแต�ละชุมชน ช�องทางความร�วมมือต/องมี
หลากหลาย มีการตอบรับให/ประชาชนได/รับทราบว�ามีการดําเนินการหรือมีความคืบหน/า
ไปอย�างไร 

- กฎหมาย / การขออนุญาต 
• การข้ึนทะเบียนยาและผลิตภัณฑ2สุขภาพต�าง ๆ ให/มีความเข/าใจตรงกันและถูกต/อง 
• การออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบในวงกว/าง ให/มีความเสมอภาคและปฏิบัติได/จริง 
• การออกกฎระเบียบต�าง ๆ หรือ การร�างกฎหมายใหม� หรือ ระเบียบ อย. ใหม� 
• กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข/อง ของ อย.  เช�น  ข/อควรปฏิบัติ ข/อห/ามต�าง ๆ ทุกครั้งท่ี

มีการ update ควรชี้แจงให/ประชาชนทราบ ให/หลากหลายช�องทาง ไม�เฉพาะทาง
เว็บไซต2ของ อย. เท�านั้น เพ่ือจะได/ทราบอย�างท่ัวถึง 

• การเปBดรับฟ>งหรือการจัดทําข/อกําหนด หรือกฎหมายอาหาร ของผลิตภัณฑ2ท่ียังไม�มี
การศึกษาของหน�วยงานราชการไทยหรือหน�วยงานสากลต�างประเทศ ซ่ึงเป*นผลิตภัณฑ2
ใหม�หรือผลิตภัณฑ2ท่ีมีแพร�หลายในต�างประเทศหรือผลิตภัณฑ2ของคนไทย เพ่ือไม�ให/เกิด
การเสียโอกาสทางการค/า 

• การรับฟ>งความคิดเห็นก�อนออกประกาศ หรือกฎกระทรวง ต�าง ๆ 
• การทําประชาพิจารณ2 กฎหมายใหม� ๆ ให/ระดับ SME ผู/ประกอบการรายเล็กได/เข/าร�วมด/วย 
• การประชุมจัดทําระเบียบ ข/อบังคับ หรือกฎหมายต�าง ๆ เพ่ือความเหมาะสมในการปฏิบัติ 
• จัดประชุมเพ่ือให/รับรู/ข/อกําหนด ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลง 

- ส่ือความรู7 
• การใช/สื่อ social media ท่ีเข/าถึงได/ง�าย เช�น line facebook โดยต้ังกลุ�มย�อยตามพ้ืนท่ี

เพ่ือให/สื่อสารข/อมูลถึงผู/เก่ียวข/องจริง ๆ 
• การทําสื่อรณรงค2ให/ประชาชนเห็นความสําคัญของผลิตภัณฑ2สุขภาพ เช�น การเลือกซ้ือ

ต/องตรวจสอบวันหมดอายุ  การช�วยเป*นหูเป*นตาเรื่องผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย เป*นต/น 
• กิจกรรมสื่อสารไซเบอร2 
• การทําสื่อประชาสัมพันธ2 ท่ีเข/าใจง�าย และน�าสนใจ 
• การทําสื่อเผยแพร�ความรู/ประเภท animation หรือสื่อโฆษณา เก่ียวกับสุขภาพ อาหาร

และยา ท่ีทําให/ประชาชนเข/าใจง�ายถึงข/อดีและข/อเสียต�าง ๆ 
• สนับสนุนสื่อเผยแพร�ความรู/ ให/กับประชาชนมากข้ึน 
• การเผยแพร�ข/อมูลข�าวสารความรู/ให/ประชาชน เก่ียวกับผลิตภัณฑ2ว�าดีหรือไม�อย�างไร 
• แจ/งข�าวหรือประชาสัมพันธ2เก่ียวกับยา หรือผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ี อย. ได/ยกเลิกทะเบียนให/

ประชาชนทราบโดยเร็ว ทางสื่อต�าง ๆ เช�น สื่อสิ่งพิมพ2 สื่ออ่ืน ๆ สื่อออนไลน2 ท้ังนี้ไม�ควร
ลงในเว็บไซต2เท�านั้น เพราะบางครั้งไม�ได/ติดตามทางเว็บไซต2 
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- การจัดอบรม/สัมมนา 
• การจัดอบรม สัมมนา เพ่ือนําไปปรับใช/ในกลุ�มหรือเครือข�ายท่ีมี และสามารถนําไปใช/ใน

ชีวิตประจําวันได/จริง 
• วิธีสังเกต อย.ปลอม และวิธีตรวจสอบเว็บไซต2ออนไลน2 หรือผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีไม�ได/

มาตรฐาน 
• กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับผลิตภัณฑ2สุขภาพ 

- อ่ืน ๆ 
• การติดตามเฝ.าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ2สุขภาพ ท่ีโฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมาย หรือ

การขายผลิตภัณฑ2สุขภาพท่ีไม�ได/มาตรฐาน และไม�ได/รับอนุญาตการข้ึนทะเบียนจาก อย. 
และแจ/งให/เจ/าหน/าท่ีทราบเพ่ือตรวจจับดําเนินคดี 

• การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
• การสร/างความรู/ ความเข/าใจ บทบาทหน/าท่ีและภารกิจของ อย. 
• การรณรงค2 ส�งเสริมให/เกิดการบริโภคท่ีถูกต/อง ในกลุ�มประชาชน 
• การส�งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ2อาหารและยา 
• รับฟ>งความคิดเห็นของสมาคมต�าง ๆ โดยจัดให/มีการประชุมร�วมกันระหว�าง อย. และ

สมาคมท่ีเก่ียวข/องอย�างสมํ่าเสมอ อย�างน/อยป�ละ ๒-๔ ครั้ง เพ่ือหารือในประเด็นต�าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข/องกับการดําเนินงานและการวางนโยบาย ท้ังนี้ต/องเป*นกลางโดยไม�เข/าข/าง
สมาคมใดสมาคมหนึ่ง 

• แสดงความคิดเห็น ข/อแนะนํา ข/อเสนอแนะ เพ่ือความเข/าใจร�วมกัน 
๘. ป>จจัยท่ีทําให/เกิดความพึงพอใจกับการทํางานร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

- การปฏิบัติงาน 
• มีความโปร�งใส ตรงไปตรงมา ยุติธรรม 
• การปฏิบัติหน/าท่ีในการควบคุม กํากับติดตาม และให/ความรู/ข/อมูลเก่ียวกับอาหารและ

ผลิตภัณฑ2ต�าง ๆ ท่ีส�งผลกระทบ หรือมีความเข/าใจคลาดเคลื่อนในกระแสสังคมต�าง ๆ 
• ความมุ�งม่ันในการแก/ไขป>ญหา และรณรงค2ให/ประชาชนมีความรู/ในการบริโภคผลิตภัณฑ2

ท่ีมีคุณภาพและหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ2ท่ีมีอันตรายต�อสุขภาพ 
• ปรับปรุงพัฒนางานให/รวดเร็วมากกว�าเดิม 
• กระบวนการทํางานท่ีกระชับ และมีการหารือ ให/คําแนะนําแก�ผู/ประกอบการได/ ซ่ึง

กระบวนการทํางานควรเป*นกระบวนการท่ีคิดร�วมกัน ลดการควบคุม Premarketing  ลง
อย�างสมเหตุสมผล มี flexibility  มากข้ึน 

• ความชัดเจนในระเบียบข/อปฏิบัติต�าง ๆ รวมถึงข้ันตอน และกรอบเวลาในการดําเนินงาน 
• เปBดเผยต�อผู/ประกอบการ และใช/ Good regulatory practice  
• การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร2 ในการอํานวยความสะดวกให/กับผู/ประกอบการให/ได/รับ

การบริการท่ีรวดเร็ว และลดข้ันตอนในการขออนุญาตนําเข/าผลิตภัณฑ2ต�าง ๆ ได/ง�ายข้ึน  
• มีคู�มือ หรือ check list  ให/ชัดเจน และรวมเป*นฉบับเดียวท่ีใช/ร�วมกัน และต/อง update 

ให/ทันสมัยเสมอ รวมท้ังมีท่ีเข/าไปหาดูได/ง�าย สะดวก ท่ีเดียวไม�กระจัดกระจาย                        
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- การบริการ 
• การบริการท่ีสะดวก และรวดเร็วในทุกข้ันตอน 
• มีความชัดเจนทางด/านข/อมูล/เอกสาร  
• มีทัศนคติท่ีดีต�อผู/ประกอบการ โดยเห็นผู/ประกอบการเป*นหนึ่งใน stake holder ท่ีต/อง

ให/ความช�วยเหลือ 
• มี service mind เม่ือผู/ประกอบการมาขอรับบริการ ปรึกษาหารือ ควรมีความยินดี

ให/บริการท่ีจะให/ความเห็นและตอบกลับได/อย�างรวดเร็ว โดยมีคําตอบเป*นลายลักษณ2
อักษรได/ด/วย 

• การเอาใจใส�ผู/ผลิตและผู/บริโภค และความเข/าใจระหว�างบุคคล 
• หัวใจบริการของเจ/าหน/าท่ี  
• ความกระตือรือร/น และความรู/ความเข/าใจของเจ/าหน/าท่ี อย. ท่ีเป*นไปในทิศทางเดียวกัน 

มีความเต็มใจในการให/บริการ ท�าทาง และสีหน/า ของเจ/าหน/าท่ี 
• จัดทําคู�มือประชาชน ในการศึกษาจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือติดต�อราชการท่ีทําให/เกิดความ

รวดเร็วและถูกต/อง 
- การรับฟ;งความคิดเห็น 
• การรับฟ>งข/อคิดเห็น และข/อมูลท่ีเหมาะสมแก�การดําเนินงานในประเทศและภูมิภาค 
• การรับฟ>งป>ญหาจากภายนอก และนํามาดําเนินการแก/ไข 
• การรับฟ>งความคิดเห็น และนําไปปฏิบัติได/จริง ตามท่ีได/มีการพูดคุยกันไว/ หรือหากมีการ

เปลี่ยนแปลง ควรมีการสอบถามพูดคุยกันอีกครั้งก�อนนํามาปฏิบัติจริง 
• การเปBดโอกาสและรับฟ>งความคิดเห็นจากภาคเอกชน และให/เป*นผู/มีส�วนร�วมในฐานะ  

หุ/นส�วน และผู/มีส�วนได/เสียในการออกกฎระเบียบต�าง ๆ 
• การเปBดกว/างในการรับฟ>งความคิด และนําไปประยุกต2ในการปฏิบัติเพ่ือให/การทํางาน

เป*นไปได/จริงท้ังสองฝ�ายไม�ก�อให/เกิดป>ญหาติดขัด 
• การรับฟ>งและพร/อมให/คําแนะนําเสนอแนวทางท่ีเป*นประโยชน2ในการดําเนินธุรกิจ 

เสมือนเป*นคนในครอบครัวหรือบริษัทเดียวกัน 
• รับฟ>งความคิดเห็น แต�ยังไม�เคยมีการนําข/อคิดเห็นไปวิเคราะห2ตามความเหมาะสม    อย.

มุ�งม่ันกับ KPI ท่ีได/รับมากเกินไป จนไม�รับฟ>งความคิดเห็นอย�างรอบด/านท่ีเป*นอุปสรรค
ทําให/ไม�ผ�าน KPI 

- การส่ือสาร 
• การสื่อสารถึงผู/บริโภคอย�างท่ัวถึง และเข/าใจง�าย 
• การออกข�าวประชาสัมพันธ2อย�างฉับไว ชี้แจงข/อเท็จจริงเก่ียวกับข�าวลือ  ความเชื่อ การ

โฆษณาสินค/าท่ีผิดกฎหมาย ให/ประชาชนทราบ หรือการแจ/งความดําเนินคดีกับผู/ผลิต
หรือขายสินค/า 

• การทําให/ประชาชนเข/าใจ เข/าถึง ประโยชน2และโทษต�าง ๆ ของผลิตภัณฑ2 
- กฎหมาย 
• การปรับกฎหมายให/สอดคล/องกับยุคสมัย และทํางานให/รวดเร็ว 
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- อ่ืน ๆ 
• ทําเนียบประชาชน 
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู/ 
• ความพยายามทําความเข/าใจ  การหาเป.าหมายร�วมกัน เช�น การรับประกันว�าอาหารมี

คุณภาพ ปลอดภัย และคุ/มค�า   
• เปBดอบรมให/ผู/ประกอบการอย�างเพียงพอ โดยแยกการอบรมระหว�างผู/ประกอบการใหม� 

และผู/ประกอบการท่ีเคยทํางานอยู�แล/วในแต�ละเรื่อง 
• ข/อมูลท่ีถูกต/องแม�นยํา เป*นไปในทิศทางเดียวกัน 
• การมีนโยบาย ส�งเสริมให/ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในกิจกรรมหรือโครงการ 

๙. ข/อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ควรมีช�องทางออนไลน2ในการสืบค/นสถานะการพิจารณา หรืออนุมัติเอกสารการข้ึนทะเบียน

อาหาร หรือโฆษณา เพ่ือผู/ประกอบการได/ทราบสถานะของเอกสารว�าอยู�ในข้ันตอนใด และจะ
ได/นําไปวางแผนงานในการดําเนินงานต�อไป 

- ควรดําเนินงานในรูปแบบใหม� ๆ ท่ีน�าสนใจและเป*นประโยชน2ต�อผู/บริโภค เช�น ป.ายรับรอง
ผลิตภัณฑ2นี้ปลอดภัยได/มาตรฐาน อย. โดยสามารถติดป.ายท่ีชั้นวางผลิตภัณฑ2ได/อย�างเด�นชัด 

- ควรจัดเวทีเพ่ือสร/างความเข/าใจระหว�างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผู/ประกอบการ ให/มากข้ึนและอย�างท่ัวถึง 

- ควรเพ่ิมการมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู/ประกอบการมากข้ึน 
- ควรจัดสํารวจความรู/ ความเข/าใจ ให/กับหน�วยงาน ประชาชนท่ัวไป ให/ทราบถึงความหมาย 

ความสําคัญ ข/อบังคับ และกฎหมายต�าง ๆ ของ อย. อย�างสมํ่าเสมอ 
- ควรดําเนินงานประชาสัมพันธ2ให/ประชาชนและผู/ประกอบการได/รับข�าวสารจาก อย. มากข้ึน 
- ควรแยกส�วนหรือแยกกลุ�มของผู/ทําการศึกษาการประชาพิจารณ2 หรือสอบถามข/อคิดเห็น

เก่ียวกับข/อมูลระเบียบ ข/อบังคับ หรือกฎหมาย ให/มากข้ึน เพราะในแต�ละองค2กรมีมุมมองท่ี
แตกต�างกันในแต�ละภาคส�วน 

- ควรเพ่ิมรอบการประชุมชี้แจง เก่ียวกับกฎหมายฉบับใหม� ให/ผู/ท่ีเก่ียวข/องรับทราบอย�างท่ัวถึง 
- ควรต�อต/านสิ้นค/าท่ีไม�ได/มาตรฐาน อย. อย�างชัดเจน เช�น โฆษณาหรือป.ายชี้บ�งชัดเจน ว�า

ผู/บริโภคไม�ควรเสี่ยง 
- ควรจัดอบรมเจ/าหน/าท่ี อย. ให/มีความรู/ ความเข/าใจ มีมาตรฐานและเป*นไปในแนวทาง

เดียวกัน อาทิ กฎหมาย การขออนุญาตต�าง ๆ เป*นต/น เพ่ือให/ประชาชนและผู/ประกอบการ
ท่ีมารับบริการไม�เกิดการสับสน ในกรณีสอบถามข/อมูลแล/วไม�เป*นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมท้ังเจ/าหน/าท่ี อย. ผู/ให/บริการควรลดคําว�า “ดุลพินิจของเจ/าหน/าท่ี”  

- อย. ควรดําเนินงานให/ได/อย�างรวดเร็ว ไม�ล�าช/า เช�น การยื่นขออนุญาตต�าง ๆ เนื่องจากจะทํา
ให/ผู/ประกอบการเกิดการเสียหายและเสียโอกาสทางธุรกิจ 

- การก/าวสู� e-government ของ อย. สร/างป>ญหาในการขออนุญาตโดยเฉพาะมีการกําหนด 
e-quing ซ่ึงได/คิวยากมาก ๆ 
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- ข/อกําหนด หรือการให/ข/อมูลกฎหมายอาหาร หรือการพิจารณาเอกสาร ของ อย. และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรใช/หลักฐานในการพิจารณาในแนวทางเดียวกัน 
ตรงไปตรงมา และมีเอกสารอ/างอิง 

- การแจ/งเบาะแสเก่ียวกับการกระทําผิดในเรื่องของ อย. เม่ือแจ/งแล/วควรมีการดําเนินการให/
เร็วท่ีสุด เพ่ือประโยชน2ของผู/บริโภค 
 

* * * * * * * * * 
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แนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ในป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได/วิเคราะห2พันธกิจหรือยุทธศาสตร2ท่ีเหมาะสมในการเปBดโอกาสให/
ประชาชนเข/ามามีส�วนร�วม คือ พันธกิจ “ส�งเสริมให7ผู7บริโภคมีความรู7 ความเข7าใจ และมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑBสุขภาพที่ถูกต7อง” และยุทธศาสตร2 “พัฒนาผู7บริโภคให7มี
ศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได7 ในการบริโภคผลิตภัณฑBสุขภาพ” และภายใต/พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร2ดังกล�าว กองพัฒนาศักยภาพผู/บริโภค เป*นผู/รับผิดชอบ จึงได/กําหนดกลยุทธ2 “สร/าง
และพัฒนาภาคีเครือข�ายการส�งเสริมความรู/ด/านผลิตภัณฑ2สุขภาพเพ่ิมขึ้น ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู/ประกอบการ เน/นการถ�ายทอดเช่ือมโยงความรู/สู�บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม” 
 พิจารณาเห็นว�าการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรดําเนินการภายใต/ยุทธศาสตร2 
“พัฒนาผู7บริโภคให7มีศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได7 ในการบริโภคผลิตภัณฑBสุขภาพ” 
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รายการสื่อความรู7 
เผยแพร�ความรู7 สู7ภัยสุขภาพ 

 

ส่ือความรู7ท่ีมี ประกอบด7วย 

- ความปลอดภัยด/านอาหาร และลดป>จจัยเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 

ประเภทส่ือ ช่ือเรื่อง/รายการ จํานวนท่ีมี 

แผ�นพับ ๑. อย.ห�วงใย พระสงฆ2บริโภคปลอดภัยห�างไกลโรค NCDs ๕,๐๐๐ แผ�น 

หนังสือ/คู�มือ ๑. คู�มือฉันดีมีสุข บริโภคผลิตภัณฑ2สุขภาพเหมาะสม
พระสงฆ2สุขภาพดี ไกลโรค NCDs 

๒. หนังสือเสริมสร/างพฤติกรรมการบริโภค 

๓. คู�มือความรู/ทางเลือกสุขภาพ 

๑,๐๐๐ เล�ม 

 
๒๐๐ เล�ม 

๑,๐๐๐ เล�ม 

 

- การใช/ยาอย�างสมเหตุผล 

ประเภทส่ือ ช่ือเรื่อง/รายการ จํานวนท่ีมี 

แผ�นพับ ๑. 3 โรครักษาได/ไม�ต/องใช/ยาปฏิชีวนะ 

๒. คนไทยรุ�นใหม� ไม�ใช/ยาปฏิชีวนะ 

๑,๐๐๐ แผ�น 

๕๐๐ แผ�น 

โปสเตอร2 ๑. อย�าแปลกใจ... ถ/าแพทย2 พยาบาล เภสัชกร 
เจ/าหน/าท่ีสาธารณสุข ไม�จ�ายยาปฏิชีวนะ ให/คุณ 

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

๕๐๐ แผ�น 
 

๑,๐๐๐ แผ�น 

 

 

- รู/เท�าทันสื่อ 

ประเภทส่ือ ช่ือเรื่อง/รายการ จํานวนท่ีมี 
หนังสือ/คู�มือ ๑. คู�มือการตรวจสอบเฝ.าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ2

สุขภาพเกินจริง 
๔,๐๐๐ เล�ม 

บทวิทยุ ๑. บทวิทยุ “เครือข�ายสื่อเข/มแข็ง ๔๐๐ชุด 
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