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สารบัญ 

หน
า  
 

บทสรุปการดําเนินงาน ๑ 
บทที่ ๑  ที่มาการดําเนินงานโครงการ ๗ 
บทที่ ๒  การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ ๙ 
บทที่ ๓  ผลการดําเนินงานโครงการ   

- ผลการดําเนินกิจกรรม ๑๓ 
- การประเมินผลดําเนินงาน ๓๗ 

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

 
 

- ป+จจัยสนับสนุนต�อการดําเนินการ ๓๙ 
- อุปสรรคต�อการดําเนินการ ๔๐ 
- ข0อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป ๔๐ 

ภาคผนวก  
- (สําเนา) คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี ๓๐/๒๕๕๖      

เร่ือง แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ก 

- (สําเนา) คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี ๒๐/๒๕๕๗         
เร่ือง แต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชนประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ค 

- แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการผลการรับฟ+งความคิดเห็น            
และข0อเสนอแนะ 

จ 

- กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาให0 
    ผู0บริโภคมีความรู0 และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

ญ 

- ข�าวเพ่ือส่ือมวลชน ฏ 
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หน0า 
 

- อย. Report 
• อย. Report ฉบับท่ี ๔๙ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๕๐ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๕๑ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๕๒ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๕๓ ประจําเดือนกุมภาพันธM ๒๕๕๗ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๕๔ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๕๕ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 
• อย. Report ฉบับท่ี ๕๖ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 

• อย. Report ฉบับท่ี ๕๗ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 

• อย. Report ฉบับท่ี ๕๘ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 

• อย. Report ฉบับท่ี ๕๙ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 
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บทสรุปการดําเนนิงาน 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สําหรับในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได*มีการแต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด*วยผู*แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข*องและผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย 
รวมท้ังส้ิน ๓๑ คน จาก ๓๑ หน�วยงาน/องคGกร ดังน้ี กลุ�มผู*ประกอบการจาก ๕ หน�วยงาน       
กลุ�มองคGกรผู*บริโภค ๕ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรวิชาชีพ ๕ หน�วยงาน กลุ�มส่ือมวลชน ๔ หน�วยงาน 
กลุ�มภาควิชาการ ๔ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข*อง ๘ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการ
คณะทํางานเป5นบุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน โดยกําหนดประเด็น “ส�งเสริมความรู* ความเข*าใจ
ในการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพแก�ประชาชน ให*สามารถพ่ึงพาตนเองได* และบริโภคอย�างปลอดภัย 
สมประโยชนG เพ่ือสุขภาพท่ีดี” เป5นประเด็นการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต*โครงการฉลาดบริโภค ต*องอ�านฉลาก 

 โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการดําเนินกิจกรรมระหว�างเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางาน 
ภาคประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมได*ครบถ*วนตามเปMาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการฯ โดย
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คณะทํางานภาคประชาชนได*ดําเนินการส�งเสริมให*เกิดการบริโภคท่ีถูกต*อง โดยการเผยแพร�ความรู*
เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ และการบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG 
ผ�านช�องทาง และส่ือความรู*ประเภทต�าง ๆ ประกอบด*วย แผ�นพับ หนังสือ โปสเตอรG ซีดีความรู* 
วารสาร จดหมายข�าว ผ�านกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา การจัดส�งเอกสารให*แก�สมาชิกและ
เครือข�าย เผยแพร�ความรู*ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG การเสนอข*อมูลความรู*ผ�านสถานีวิทยุชุมชน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย ระบบสารสนเทศ โทรทัศนGภายในอาคาร เสียงตามสายใน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา และในชุมชน วิทยุเพ่ือการศึกษา รณรงคGทาง Social network เช�น 
เว็บไซตG  facebook จัดนิทรรศการ บอรGดความรู* ปMายไฟอิเล็กทรอนิกสG สอดแทรกในรายวิชา     
จัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือให*ความรู*แก�สมาชิกชุมชน ตลอดจนการจัดศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป5นการส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานและเครือข�ายของ
คณะทํางาน โดยกําหนดให*จัดส�งรายงานผลดําเนินงานเพ่ือรวบรวมจัดเก็บเป5นข*อมูลผลการดําเนินงาน
ของคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เม่ือประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคG 
เปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการจัดเก็บ
ข*อมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนด 
พบว�า ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคG  เปMาหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีตั้งไว* โดยมีจํานวนคณะทํางาน
ภาคประชาชน ร*อยละ ๘๗.๑๐ (เปMาหมาย ร*อยละ ๘๐) ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ และการบริโภคผลิตภัณฑGอาหารที่ปลอดภัย และสม
ประโยชนGให*แก�ประชาชนท่ัวไป สําหรับผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว*ในโครงการฯ ได*เผยแพร�    
ให*คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปรับทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG        
facebook : fdapeople และเว็บไซตG อย. URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/ 
theme_2/ms1/ms1_content_year.php?Submit=Clear&ID_Group_Com=000000000021 

คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนได*ร�วมกันพิจารณาถึงป0จจัยสนับสนุน  
อุปสรรค ต�อการดําเนินการ ตลอดจนข*อเสนอแนะการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
เพ่ือประโยชนGต�อการพัฒนาการดําเนินงาน พบว�า คณะทํางานภาคประชาชนได*แสดงความคิดเห็น 
อย�างกว*างขวางสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป สามารถสรุปได*ดังน้ี 
  ๑. เพ่ิมตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชน เช�น ตัวแทนจากกลุ�มทีวีดิจิตอล และ
อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) (เน่ืองจากเป5นกลุ�มท่ีทํางานแข็งขันมาก มีโอกาสพบและ      
ลงพ้ืนท่ีในชุมชนอย�างต�อเน่ือง)  
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  ๒. จัดทํายุทธศาสตรGร�วมกัน และกําหนดแผนงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีชัดเจน 
โดยนําป0ญหาอุปสรรคข*อเสนอแนะจากป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาพิจารณาแนวทางแก*ไข และ
ประเด็นการดําเนินงาน ควรให*สอดคล*องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีกําหนดในป�น้ัน 
เพ่ือให*มีพลังในการขับเคล่ือน หรือพิจารณาจากป0ญหาของผู*บริโภคจากเร่ืองร*องเรียน นอกจากน้ันควร 
   ๒.๑ ดําเนินการโครงการฉลาดบริโภค ต*องอ�านฉลาก อย�างต�อเน่ืองเป5นป�ท่ี ๒ 
โดยต�อยอดโครงการฯ ร�วมกับภาคอุตสาหกรรม ร*านค*าสะดวกซื้อ เพ่ือให*เกิดการปฏิบัติท่ีเป5น
รูปธรรม 
   ๒.๒ จัดกลุ�มเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชนท่ีทํางานประสานกัน 
เพ่ือสร*างพลังในการขับเคล่ือนงานคุ*มครองผู*บริโภค อาทิ เครือข�ายของสหพันธGวิทยุชุมชน และ
เครือข�ายของสมาคมโทรทัศนGดาวเทียม หรือโรงเรียน/มหาวิทยาลัย และสภาเภสัชกรรม เป5นต*น     
โดยควรจัดกิจกรรมในช�วงเดือนกุมภาพันธG – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
   ๒.๓ กําหนดกิจกรรมท่ีเป5นการดําเนินการร�วมกันของคณะทํางานจากทุก
ภาคส�วน    ในพ้ืนท่ีจริงในชุมชน อาทิ วัด โรงเรียน สถานประกอบการ ๑-๒ วัน โดยบูรณาการ
แผนงานร�วมกันกับหน�วยงานอ่ืนในการลงพ้ืนท่ี และประสานความร�วมมือกับหน�วยงานอิสระ 
องคGกร มูลนิธิท่ีสามารถช�วยเหลือการทํางานได*มากขึ้น มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณG และทันสมัย 
   ๒.๔ จัดการศึกษาดูงานร�วมกันในประเด็นการคุ*มครองผู*บริโภคประจําป� 
๒๕๕๘ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  

๓. สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม เพ่ือสนับสนุนหน�วยงาน/องคGกรท่ีมี
แผนงาน ทํากิจกรรมท่ีคณะทํางานภาคประชาชนกําหนด และจัดสรรงบประมาณในการลงพ้ืนท่ี 
เพ่ือเข*าถึงกลุ�มเปMาหมาย และควรมีระยะเวลาในการดําเนินการมากขึ้น 

๔. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และผลกระทบอย�างต�อเน่ือง พร*อม
นําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ๓ เดือน/คร้ัง 

๕. ประชุมแลกเปล่ียนแนวความคิด ระหว�างคณะผู*บริหารของ อย. กับคณะทํางาน          
ภาคประชาชน ในการประชุมคร้ังท่ี ๑ ของคณะทํางานภาคประชาชน เพ่ือรับทราบนโยบายของ อย. 
ในการดําเนินกิจกรรมให*สอดคล*องกับการกําหนดกิจกรรม การดําเนินงาน ของคณะทํางาน          
ภาคประชาชน 

๖. เพ่ิมช�องทางเผยแพร�ความรู* และเผยแพร�ประชาสัมพันธGการดําเนินงานของ อย. 
และกิจกรรมของคณะทํางานภาคประชาชนและเครือข�ายคณะทํางานให*มากขึ้น ให*ลงสู�ประชาชน     
ทุกภาคส�วน โดยการขยายรูปแบบโครงการให*กว*างขึ้น เป5นการขยายเครือข�ายให*สามารถดําเนินการ
ได*ท่ัวประเทศ  
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 สําหรับป�จจัยสนับสนุนการดําเนินการ คือ  
๑. การดําเนินการมีส�วนร�วมของคณะทํางานภาคประชาชน (Participation)      

ร�วมวางแผน (Planning) ร�วมจัดองคGกร (Organizing) มีภาวะการนํา (Leading) และเน*นการ
ประเมินผลอย�างเป5นระบบ (Evaluating) 

๒. ความชัดเจนและการส่ือสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให*
คณะทํางานภาคประชาชนรับทราบตั้งแต�ต*นป�งบประมาณ เก่ียวกับประเด็น เปMาหมาย ทิศทาง 
วัตถุประสงคG บทบาทหน*าท่ี การดําเนินงาน และผลลัพธGท่ีต*องการ 

๓. การมีทุกภาคส�วนของผู*มีส�วนได*เสียท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
คณะทํางาน และมีการบูรณาการร�วมกันของภาคส�วนท่ีเก่ียวข*องในการดําเนินงานคุ*มครองผู*บริโภค  

๔. ความรู* และข*อมูลการดําเนินงานคุ*มครองผู*บริโภคจากสํานัก/กอง/กลุ�มต�าง ๆ ใน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และข*อมูลจากตัวแทนต�าง ๆ ของคณะทํางานภาคประชาชน 
รวมถึงเอกสารแจกท่ีอ�านง�าย มีข�าวสารท่ีผ�านช�องทาง Social media และเคร่ืองมือท่ีเตรียมไว*สําหรับ
การทํางานอย�างเพียงพอ 

๕. การทบทวนและเลือกประเด็นป0ญหาท่ีสําคัญของผู*บริโภคในประเทศไทย ท่ีสอดรับ
กับทิศทางของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือกําหนดประเด็น
การคุ*มครองผู*บริโภคท่ีจะดําเนินการร�วมกัน 

๖. งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๗. มีการส่ือสารข*อมูล รายงานประชุม และกิจกรรมต�าง ๆ ทาง email, website 

และ facebook อย�างสมํ่าเสมอ ตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชนท่ีส่ือสารส�งต�อข*อมูลการดําเนินงาน
ของคณะทํางานภาคประชาชนในแต�ละป�งบประมาณ 

๘. เลขานุการคณะทํางานภาคประชาชน และกองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค           
มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนโครงการฯ ให*บรรลุวัตถุประสงคGและเปMาหมาย 

อุปสรรคการดําเนินการ คือ  
  ๑. ภาระงานของตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชนบางท�าน อาจจะทําให*ไม�สามารถ
มาเข*าประชุมและทํากิจกรรมได*ต�อเน่ือง 
  ๒. ขาดการส�งต�อข*อมูลระหว�างตัวแทนแต�ละองคGกรท่ีมาเป5นคณะทํางาน          
ภาคประชาชน 
  ๓. การไม�ต�อเน่ืองของคณะทํางานภาคประชาชนบางหน�วยงาน เช�น การไม�ส�งผู*แทน
เข*าประชุม หรือการไม�ส�งผู*แทนเป5นคณะทํางานภาคประชาชน ทําให*ข*อมูลไม�เช่ือมต�อ ควรแก*ไข
ด*วยการประสานข*อมูลจากคณะทํางานภาคประชาชนชุดเดิมเพ่ือส�งต�อให*คณะทํางานภาคประชาชน
ชุดใหม� และฝ�ายเลขานุการ หรือปรับปรุงองคGประกอบคณะทํางานภาคประชาชนชุดใหม�เพ่ือให*การ
ทํางานในรูปแบบเครือข�ายมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
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  ๔. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานควรจัดให*มีเวลาอย�างเพียงพอ 
  ๕. ความจํากัดในด*านหน�วยงานท่ีเป5นคณะทํางานภาคประชาชน ไม�สามารถ
ประสานงาน ช�วยงานได*อย�างเต็มศักยภาพ ควรประสานกับหน�วยงานอิสระท่ีมีแนวคิดท่ีทันสมัย   
ทันเหตุการณG และมีบุคลากรเฉพาะด*านท่ีจะสนับสนุนภารกิจของคณะทํางานภาคประชาชนได*มากขึ้น 
  ๖. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมส้ันเกินไป ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ     
ตามภูมิภาคมากขึ้น เพ่ือกระจายความรู*ได*อย�างท่ัวถึง 
  ๗. ความแตกต�างของเครือข�าย ทําให*มีข*อจํากัดด*านความร�วมมือในการทํางาน     
แต�ก็เป5นโอกาสในการทํางานบางด*านร�วมกัน 
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บทที่ ๑ 

ที่มาการดําเนินงานโครงการ 
 

สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาลท่ีมุ�งบริหารราชการแผ�นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือ
หลักการบริหารกิจการบ*านเมืองท่ีดี (Good governance ) เพ่ือให*ส�วนราชการมีการบริหารราชการ
ท่ีเป'ดเผย โปร�งใส โดยการเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส�วนร�วมในการรับรู* เรียนรู*  ทําความ
เข*าใจร�วมแสดงทัศนะ ร�วมเสนอป0ญหา หรือร�วมคิดหาแนวทางแก*ไขป0ญหาในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*เห็นชอบ
ประเด็นท่ีจะเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามาส�วนร�วมดําเนินงาน คือ ส�งเสริมความรู* ความเข*าใจ     
ในการบริโภคผลิตภัณฑGสุขภาพแก�ประชาชน ให*สามารถพ่ึงพาตนเองได* และบริโภคอย�างปลอดภัย 
สมประโยชนG เพ่ือสุขภาพท่ีดี โดยวิเคราะหGจากภารกิจหลักและยุทธศาสตรGท่ีสําคัญของ อย.         
ผลการดําเนินงานและข*อเสนอแนะของคณะทํางานภาคประชาชนประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และได*แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. (รายละเอียด
คําส่ังฯ แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แสดงไว*ในภาคผนวก ก และ ข) 

คณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได*วิเคราะหGและสรรหาผู*แทนของส�วนราชการและผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท่ี
เกี ่ยวข*อง เหมาะสมกับประเด็นที่กําหนดเพื่อเป5นการเป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามาส�วนร�วม
ดําเนินงาน และเสนอ อย. แต�งตั้งเป5นคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จํานวน ๓๑ คน จาก ๓๑ หน�วยงาน/องคGกร ดังน้ี กลุ�มผู*ประกอบการจาก ๕ หน�วยงาน กลุ�มองคGกร
ผู*บริโภค ๕ หน�วยงาน กลุ�มองคGกรวิชาชีพ ๕ หน�วยงาน กลุ�มส่ือมวลชน ๔ หน�วยงาน กลุ�มภาควิชาการ 
๔ หน�วยงาน และกลุ�มหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข*อง ๘ หน�วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางานเป5น
บุคคลากรของ อย. จํานวน ๕ คน (รายละเอียดคําส่ังฯ แต�งตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แสดงไว*ในภาคผนวก ค และ ง) 

นอกจากน้ีได*จัดให*มีวิธีการรับฟ0งความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ�มผู*มีส�วนได*  
ส�วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข*องกับประเด็นท่ีกําหนด โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
โครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เผยแพร�ทางเว็บไซตG อย. ในการน้ีผู*ท่ีให*ความร�วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม แสดงความเห็นด*วยกับกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในช่ือโครงการการมีส�วนร�วม
ของภาคประชาชนในการส�งเสริมให*เกิดการบริโภคท่ีถูกต*อง (รายละเอียดแบบสอบถามโครงการ 
และผลการรับฟ0งความคิดเห็นและข*อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินโครงการ แสดงไว*
ในภาคผนวก จ – ฌ) 
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ต�อมา อย. โดยคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได*จัดประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
เป'ดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส�วนร�วม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดกรอบแนวทาง
แสดงไว*ในภาคผนวก ญ และ ฎ) 

สําหรับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได*แสดงรายละเอียด
ไว*ในบทท่ี ๒ 
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บทที่ ๒ 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เกิดขึ้น
หลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน มีฉันทามติ 
เห็นชอบดําเนินการโครงการดังกล�าวร�วมกัน โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ได*ร�วมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด*วย วัตถุประสงคG เปMาหมาย 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บข*อมูล วิธีการ
ติดตามประเมินผล งบประมาณ และผู*รับผิดชอบ ดังน้ี     
 

♣♣♣♣  วัตถุประสงค)  
  

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

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

 

♣♣♣♣  เป*าหมาย 
 

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

♣♣♣♣  ตัวช้ีวัด  
 

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

ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 

 

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

            

๒. แต�งต้ังคณะทํางานของ 
อย. 

            

๓. จัดประชุมคณะทํางาน
ของ อย. 

            

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

             

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

            

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

            

๘. คณะทํางานภาค
ประชาชนดําเนินการตาม
แผนงาน 

            

๙. คณะทํางานภาค
ประชาชน ศึกษาดูงานใน
พ้ืนท่ี 

            

๑๐. จัดอบรม/สัมมนา
คณะทํางาน และเครือข�าย 

             

๑๑. ประชุมคณะทํางาน
ภาคประชาชนเพ่ือติดตาม
ตรวจสอบ รายงานผลการ
ดําเนินงานอย�างสมํ่าเสมอ 
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

            

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

ข*อมูลรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ
ของคณะทํางานภาคประชาชน 
 

♣♣♣♣  วิธีการติดตามประเมินผล 
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการดําเนินงานให*คณะทํางาน  
ภาคประชาชนทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG และ/หรือ รายงานอยู�ในเว็บไซตG อย. โดยดูได*ท่ี   
URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/ms1_content_year. 
php?Submit=Clear&ID_Group_Com=000000000021 
 

♣♣♣♣  งบประมาณ  
 

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

 

♣♣♣♣ ผู3รับผิดชอบ  
 
 ผู3รับผิดชอบหลัก กองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค/คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 หน�วยงานสนับสนุน สํานัก/กองและกลุ�มผลิตภัณฑG/กองส�งเสริมงานคุ*มครองผู*บริโภคฯ/ 

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

      ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนด
ประเมินผลดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด เปMาหมาย วิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บ
ข*อมูล และระบบการติดตามความก*าวหน*า ซึ่งคณะทํางานภาคประชาชนร�วมกันกําหนดกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

ผลการดําเนินกิจกรรม  
ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีท้ังส้ิน  
๖ กิจกรรม สามารถดําเนินกิจกรรมได*แล*วเสร็จตามท่ีกําหนดไว* โดยมีรายละเอียดการดําเนิน
กิจกรรม ดังน้ี   

๑. ผลิตและจัดหาสื่อความรู3เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ และการบริโภค
ผลิตภัณฑ)อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน) ภายใต3โครงการฉลาดบริโภค      
ต3องอ�านฉลาก ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป5นฐานข*อมูลประกอบการผลิตส่ือความรู*ต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๗)  
ผลิตและจัดหาส่ือความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ และการบริโภค

ผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชนG ดังน้ี 
 - ผลิตแผ�นพับ จํานวน ๒ เร่ือง ได*แก� 

• ฉลากผลิตภัณฑGสุขภาพ อาหาร/ยา/เคร่ืองสําอาง  
• สารปนเป��อนในอาหาร 

 - จัดหาและรวมส่ือความรู* ประเภทแผ�นพับ โปสเตอรG หนังสือ ซีดีความรู* เป5นต*น 
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���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

ท่ีกําหนด ทําให*สามารถดําเนินงานได*ตามแผน 

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
- 

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

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

๒. การประชาสัมพันธ)โครงการฯ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควร   

มีการประชาสัมพันธGการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให*แก�สมาชิกเครือข�าย
และประชาชนท่ัวไปรับทราบ 

  ���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๕๗)   

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ทางเว็บไซตG อย. 

- ผลิตข�าวเพ่ือส่ือมวลชน ฉบับท่ี ๖๓ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เร่ือง อย.รวม
พลังเครือข�ายภาคประชาชน เร�งรณรงคG “ฉลาดบริโภค ต*องอ�านฉลาก” เผยแพร�แก�ส่ือมวลชน 
คณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�าย (รายละเอียดข�าว แสดงไว*ในภาคผนวก ฏ) 

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ�านทาง 
อย. Report  ฉบับท่ี ๔๙ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ฉบับท่ี ๕๐ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ฉบับท่ี ๕๑ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ฉบับท่ี ๕๒ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๕๓ 
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ประจําเดือนกุมภาพันธG ๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๕๔ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๕๕ ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๕๖ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๕๗ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 

ฉบับท่ี ๕๘ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ และฉบับท่ี ๕๙ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียด 
อย. Report แสดงไว*ในภาคผนวก ฐ และ ฑ) 

- เผยแพร�การดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ�านทาง 
social media ได*แก� facebook  

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

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

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

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

๓. การศึกษาดูงานคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

๒๕๕๗ และเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน ทราบแนวทางการบริหารจัดการการส�งเสริมให*
ชุมชนเข*ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานคุ*มครองผู*บริโภค เพ่ือให*สมาชิกชุมชนสามารถร�วมกันดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน อย�างย่ังยืน มีความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับงานคุ*มครองผู*บริโภค 
รวมท้ังป0จจัยท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ เพ่ือนําความรู*ท่ีได*รับไปใช*ประโยชนGในการรณรงคGเผยแพร�ความรู*
ให*ผู*บริโภครู*จักเลือกซื้อ และเลือกบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG  

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗)    
- วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

ได*จัดศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา อําเภอโคกสําโรง และโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ
ตําบลชอนสมบูรณG อําเภอหนองม�วง จังหวัดลพบุรี 
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- ผลการดําเนินงาน ผู*เข*าร�วมศึกษาดูงาน ประกอบด*วย คณะทํางานภาคประชาชน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน และบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมท้ังส้ินจํานวน ๔๑ คน แยกเป5น คณะทํางานภาคประชาชน      
และเครือข�ายคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๒๒ คน จากสมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย 
สมาคมผู*ผลิตเคร่ืองสําอางไทย สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนท่ี ๘ 
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป0จจุบัน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย มูลนิธิเพ่ือ
ผู*บริโภค ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๑ เครือข�ายคุ*มครองผู*บริโภคสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภG สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ สมาคม
หนังสือพิมพGแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG ภาควิชาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG โรงเรียนสตรีนนทบุรี และกรมประชาสัมพันธG ผู*บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาและเจ*าหน*าท่ี รวม ๑๙ คน  

- ผลการประเมินจากผู*เข*าร�วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๘ ราย      
คิดเป5นร*อยละ ๔๓.๙๐ ประกอบด*วย 

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

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

ตอนที่ ๒ การร�วมงานหากมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานคร้ังต�อไป 
ผู*ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตัดสินใจท่ีจะร�วมงานในคร้ังต�อไป  

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

ทําให*การเตรียมงาน และการจัดการมีประสิทธิภาพ 

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

ไม�สามารถเข*าร�วมการศึกษาดูงานได*ครบจํานวน เพราะเป5นการจัดกิจกรรมในวันทําการ หากเข*าร�วม
กิจกรรมจะต*องขาดงานหลายวัน อาจเกิดผลกระทบได* 
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���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
- ควรเป'ดโอกาสให*ได*แลกเปล่ียน ข*อมูลให*มากขึ้น มีการเสวนากลุ�ม และลด

ความเป5นพิธีการ 
- ควรมีการขยายกิจกรรมหรือเชิญชวนองคGกรภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจด*าน

สุขภาพเข*ามามีส�วนร�วมจัดกิจกรรม เพ่ือขยายเครือข�ายและนําความรู*ไปสู�ประชาชนให*มากขึ้น 

๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ฉลาดบริโภค ต3องอ�านฉลาก 

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

ความเข*าใจเก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ และการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ี
ปลอดภัย และสมประโยชนG เพ่ือร�วมรณรงคGเผยแพร�ความรู*ให*ผู*บริโภครู*จักเลือกบริโภคอย�าง
เหมาะสม ลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ลดป0ญหาภาวะอ*วน และสามารถใช*ข*อมูลฉลาก
โภชนาการ แบบ จีดีเอ เพ่ือตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG โดย
รูปแบบการอบรมเป5นการอภิปราย ๒ หัวข*อ ได*แก� เร่ือง แนวคิดในการควบคุมฉลากอาหารของ
ประเทศไทยท่ีเป5นมิตรกับผู*บริโภค และ คุ*มครองผู*บริโภคด*วยความรู*และการใช*ประโยชนGจากฉลาก 
จีดีเอ เพ่ือการดูแลสุขภาพ และอภิปรายกลุ�ม เร่ือง แนวทางในการสร*างความเข*มแข็งให*ผู*บริโภค 
รวมท้ังมีกิจกรรมเสริม คือ นิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู* ฉลาก จีดีเอ และโภชนาการเพ่ือสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี (ตรวจอายุร�างกาย) 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗)    
- วันท่ี ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และคณะทํางานภาคประชาชนร�วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ฉลาดบริโภค ต*องอ�านฉลาก   
ณ โรงแรมโกลเด*น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

- ผลการดําเนินงาน มีผู*เข*าร�วมประชุม ท้ังส้ิน ๙๓ คน ประกอบด*วย คณะทํางาน
ภาคประชาชน จํานวน ๒๓ คน เครือข�ายคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๔๑ คน จาก ๒๓ หน�วยงาน/
องคGกร คือ สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย สมาคมผู*ผลิตเคร่ืองสําอางไทย คณะนิเทศศาสตรG 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนท่ี ๘ สมาคม    
ไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป0จจุบัน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล*อมเทศบาลนครพิษณุโลก มูลนิธิเพ่ือผู*บริโภค ชมรมสาธารณสุข
แห�งประเทศไทย เขตท่ี ๑ สมาคมวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีทางอาหารแห�งประเทศไทย        
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภG สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนG  
แห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG สมาคมโทรทัศนGดาวเทียม(ประเทศไทย) สมาคมหนังสือพิมพG
แห� งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภG  ภาควิชาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีการอาหาร 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG โรงเรียนสตรีนนทบุรี แผนงานพัฒนาวิชาการกลไกคุ*มครองผู*บริโภค    
ด*านสุขภาพ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและ
เทคโนโลยีแห�งชาติ และกรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณG และบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๒๙ คน 

- ผลการประเมินจากผู*เข*าร�วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔๒ ราย 
คิดเป5นร*อยละ ๔๕.๑๖ ประกอบด*วย 

ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง แนวคิดในการควบคุม
ฉลากอาหารของประเทศไทยท่ีเป5นมิตรกับผู*บริโภค โดยวิทยากร ประกอบด*วย นายวรพจนG ฤทธ์ิดี 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รศ.ดร.ประไพศรี ศิ ริ จักรวาล สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล นางนภาพร กําภูพงษG สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู*ดําเนินการ
อภิปราย ภก.วีระชัย นลวชัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู*ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความรู*ความสามารถของวิทยากร และเน้ือหาสาระมีความครบถ*วน 
และแสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นระยะเวลาท่ีใช* และเอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุประกอบการ
บรรยาย 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง คุ*มครองผู*บริโภคด*วย
ความรู*และการใช*ประโยชนGจากฉลาก จีดีเอ เพ่ือการดูแลสุขภาพ โดยวิทยากร ประกอบด*วย    
ดร.เอกรัตนG สุขสมชีพ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย นางมาลี จิรวงศGศรี สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนทG มูลนิธิเพ่ือผู*บริโภค และผู*ดําเนินการอภิปราย นางดรุณี 
เอ็ดเวิรGดส สมาคมวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีทางอาหารแห�งประเทศไทย ผู*ตอบแบบสอบถาม       
แสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความรู*ความสามารถของวิทยากร และเน้ือหาสาระ       
มีความครบถ*วน และแสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นระยะเวลาท่ีใช* และเอกสาร/ส่ือ/
โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย  

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นต�อการจัดอบรม ผู*ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ
ต�อการจัดอบรมในระดับมากท่ีสุด เช�นเดียวกับ ประโยชนGท่ีได*รับจากกิจกรรมกลุ�ม ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/บรรยากาศ ความพร*อมของอุปกรณGและโสตทัศนูปกรณG อาหาร/เคร่ืองดื่ม และ
รูปแบบการจัดงานโดยรวม ในส�วนความเห็นเก่ียวกับประเด็น สามารถนําเน้ือหาการอบรมฯ      
ไปประยุกตGใช*ในการทํางานได* ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน และการติดต�อประสานงาน/
การบริการของเจ*าหน*าท่ี อยู�ในระดับมาก  

ตอนที่ ๔ การร�วมงานหากมีการจัดกิจกรรมคร้ังต�อไป ผู*ตอบแบบสอบถาม
ส�วนใหญ� (ร*อยละ ๘๑) ตัดสินใจท่ีจะร�วมงานในคร้ังต�อไป โดยให*ความเห็นว�า การอบรมคร้ังน้ี
น�าสนใจ สามารถนําไปปฏิบัติได*จริง และถ*ามีโอกาส อย�างไรก็ตาม ร*อยละ ๑๙ ไม�แน�ใจว�าจะมา
ร�วมงานในคร้ังต�อไป โดยให*เหตุผลว�าเน่ืองจากภาระงาน  
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���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานงานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางาน

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

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

ตอบสนองต�อข*อมูลท่ีได*จากการอบรม และการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย 

���� ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป 
ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 
-  ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมอย�างต�อเน่ือง เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู* และเพ่ิมทักษะ 
- ควรมีกิจกรรมเสริมในช�วงเย็นวันแรกของการอบรม  
- ควรเน*นการให*ความรู* เพ่ือนําไปขยายผลในพ้ืนท่ี 
- ควรมีการทดสอบความเข*าใจ ก�อนและหลังการอบรม เพ่ือเป5นการประเมินผล 
- ควรมีการมอบเกียรติบัตร ให*แก�ผู*เข*ารับการอบรม 
- ควรมีวิทยากรท่ีเป5นตัวแทนจากผู*บริโภค และตัวแทนผู*ผลิตท่ีดีร�วมด*วย 
- การอภิปราย เอกสาร/ส่ือ/ภาษา ควรใช*ภาษาท่ีเข*าใจง�าย ไม�เป5นวิชาการมาก

เกินไป ซึ่งจะเป5นประโยชนGต�อการนําไปเผยแพร�หรือต�อยอดต�อไป 
- เอกสารประกอบการอบรม ควรชัดเจน อ�านง�าย มีเลขหน*า และประวัติวิทยากร 
ประเด็นระยะเวลาการอบรม 
- ควรเพ่ิมเวลาวิทยากร อย�างน*อยท�านละ ๑ ช่ัวโมง 
- ระยะเวลาในการอบรม ควรจัดเพียง ๑ วัน  
อ่ืนๆ 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจัดงบประมาณผลิตส่ือ ตัวอย�าง 

และการให*ข*อมูล เพ่ือนําไปเผยแพร�ให*ความรู*ต�อประชาชนท่ัวไป 
- ควรจัดให*มีองคGกรต�าง ๆ ร�วมมือกันและมีการศึกษาอาหารให*มากขึ้น ให*ปลอดภัย 

และมีประโยชนGให*มากท่ีสุดต�อผู*บริโภค ให*บริโภคแต�ผลิตภัณฑGท่ีมีประโยชนGต�อร�างกายมากท่ีสุด 
- ควรให*ประชาชนมีความร�วมมือ ในการดูแลตัวเองและชุมชนอย�างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
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๕. การรวบรวมจัดเก็บข3อมูลผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู3เก่ียวกับ
ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ และการบริโภคผลิตภัณฑ)อาหารท่ีปลอดภัย และ
สมประโยชน) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

���� คําช้ีแจงการปฏิบัตงิาน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได* มีการรวบรวมจัดเก็บข*อมูล 

การดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือเป5นฐานข*อมูลประกอบการดําเนินงานต�อไป 

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗)  
ข*อมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ 

จีดีเอ และการบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชนG ตามแผนงานโครงการฉลาดบริโภค 
ต*องอ�านฉลาก รายละเอียดดังตาราง 

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

๑ สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย  - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
เรื่อง ฉลาดบริโภค ต*องอ�านฉลาก 
• ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๒ ครั้ง 

ให*แก� สมาชิกสมาคมฯ และนักศึกษา      
จํานวน ๗๐๐ คน/ครั้ง  

• เผยแพร�ให*สถานีโทรทัศนG นําไปเผยแพร�ต�อ
ผู*บริโภค  

๒ สมาคมผู*ผลิตเครื่องสําอางไทย  - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
โดยการแจกเอกสาร ดังนี้ 
• ในการประชุม กลุ�มอุตสาหกรรมเคมี             

ณ สภาอุตสาหกรรม ให*แก� คณะกรรมการ 
จํานวน ๓๐ คน 

• ในการประชุม กลุ�มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง   
ณ สภาอุตสาหกรรม ให*แก� คณะกรรมการ 
จํานวน ๒๕ คน 

• ให*แก� ผู*ร�วมงานในบริษัท Uniliver  
๓ คณะนิเทศศาสตรG ม.กรุงเทพ  - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ  

• ในงานสัมมนา เรื่อง พัฒนานักศึกษากิจกรรม   
ณ จังหวัดระยอง ให*แก� นักศึกษากิจกรรม 
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ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

จํานวน ๑๐๐ คน 
• ให*แก�นักศึกษา จํานวน ๑,๒๐๐ คน                

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
• ให*แก�วิทยุชุมชน ณ สถานีวิทยุชุมชน 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 107.25  
- เผยแพร�ความรู*ข�าวประชาสัมพันธG จาก อย.  
• ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๑๐ ครั้ง 

ให*แก� บุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ       
จํานวน ๔๐๐ คน/ครั้ง 

๔ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
และการบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ  
สมประโยชนG ดังนี้ 
• ในการประชุม ณ ห*องประชุมสภาอุตสาหกรรมฯ 

ศูนยGสิริกิติ์ฯ ให*แก� สมาชิกและเครือข�าย  
จํานวน ๔๐ คน  

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
• ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๑๐ ครั้ง 

ให*แก� บริษัท สมาชิก และเครือข�าย        
จํานวน ๒๐๐ คน/ครั้ง 

๕ เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนท่ี ๘ - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
โดยการแจกเอกสาร ดังนี้ 
• เผยแพร�ให*แก� ครู นักเรียน สถานศึกษา ดังนี้ 

๑) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย เพ่ือนําไปใช*ใน
ห*องสมุด และประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอน 

๒) โรงเรียนวัดเทพศิรินทรG เพ่ือนําไปใช*ใน
ห*องสมุดเฉลิมพระเกียรติ              
โรงเรียนเทพศิรินทรG กลุ�มสาระการเรียน 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สําหรับเป5น
สื่อการสอน และประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาสุขศึกษา 

๖ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ป0จจุบัน 

- เผยแพร�ความรู* เรื่อง การอ�านฉลาก จีดีเอ ดังนี้ 
• ในการประชุม เรื่อง การอ�านฉลาก จีดีเอ        

ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ให*แก�    
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ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

ตัวแทนผู*สูงอายุทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
• ให*แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๒๐๐ คน              

ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
• ให*แก�ประชาชน อําเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

จํานวน ๖๐ คน และอําเภอบางละมุง      
จังหวัดชลบุรี จํานวน ๕๐ คน 

• ให*แก�หน�วยงานสภาสังคมสงเคราะหG             
ณ ห*องประชุม ชั้น ๓ สภาสังคมสงเคราะหG 
จํานวน ๓๐ คน 

๗ สมาคมคุ*มครองผู*บริโภคไทย - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ       
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ให*แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๘๐ คน                 

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
• ให*แก�ประชาชน ท่ีมาติดต�องานสมาคมฯ          

ณ สมาคมคุ*มครองผู*บริโภคไทย 
• ให*แก�วิทยุชุมชน ทางสถานีวิทยุผู*จัดการ         

FM 97.75 MHz. 
• ให*แก�นักจัดรายการ TV, วิทยุ, นักข�าว

หนังสือพิมพG 
๘ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - รายงานผลการดําเนินโครงการฯ และการประชุม

คณะทํางานภาคประชาชนแก�คณะผู*บริหารของ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในการประชุม
คณะผู*บริหารของสมาคมฯ เพ่ือทราบผลงานและ
ความก*าวหน*าของโครงการฯ รวมท้ังขอความ
ร�วมมือในการเผยแพร�สื่อต�าง ๆ 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• เผยแพร�และให*สื่อต�าง ๆ แก�เจ*าหน*าท่ีปฏิบัติการ 

จํานวน ๕ คน ของฝ�ายสุขภาพชุมชน            
ซ่ึงดําเนินการโครงการต�าง ๆ ท้ังด*านการศึกษา   
ในโรงเรียน สถานศึกษา การส�งเสริมสุขภาพ   
ในชุมชน และพ้ืนท่ีดําเนินการมีท้ังในเขต
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กรุงเทพฯ และจังหวัดท่ีมีศูนยGพัฒนาชนบท
ผสมผสาน ๑๐ จังหวัด โดยเจ*าหน*าท่ีเหล�านี้   
จะมีการนิเทศงานโครงการเป5นประจําสมํ่าเสมอ 
ให*มีความรู*เพ่ือช�วยส�งเสริมโครงการฯ 

• เผยแพร�เอกสารความรู*ท่ีได*รับการสนับสนุนจาก 
อย. ให*แก�ผู*มาใช*บริการในคลินิกชุมชน กทม.   
ในเครือสมาคมฯ ซ่ึงจะมีผู*มาใช*บริการด*าน
วางแผนครอบครัว การมาขอรับบริการปรึกษา
และการตรวจสุขภาพ โดยมีผู*สนใจเอกสาร
ดังกล�าวประมาณ ๑,๐๐๐ คน โดยเอกสารท่ี 
เป5นท่ีนิยม คือ แผ�นพับ เรื่อง กินอย�างฉลาด 
ต*องอ�านฉลากหวาน มัน เค็ม 

• เผยแพร�เอกสารความรู*ให*แก� นักเรียน โรงเรียน 
สถานศึกษา ด*วยสมาคมฯ มีโครงการหลัก ๆ    
ท่ีเก่ียวข*องด*านสุขภาพอนามัย เช�น โครงการ
ค�ายเสริมทักษะเยาวชนวัยใส ซ่ึงเป5นโครงการ   
ท่ีจัดอบรมเข*าค�ายสําหรับนักเรียนทุนการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา จํานวน ๗๓ คน ท่ีเข*าร�วม
กิจกรรม ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ นอกจากนี้
ยังมีโครงการอ่ืน ๆ เช�น โครงการเยาวชนรุ�นใหม�
รักอย�างปลอดภัยใส�ใจคุณภาพ และโครงการ
เสริมทักษะชีวิตต*านเอดสGและเพศศึกษา       
โดยภาพรวมมีโรงเรียนเข*าร�วมกิจกรรม       
รวม ๖๑ โรงเรียน 

• เผยแพร�ความรู*ผ�านวิทยุชุมชน ในชุมชนอนันตG 
สุขสันตG เขตบางเขน ซ่ึงเป5นชุมชนเมือง     
ขนาด ๑,๐๐๐ ครัวเรือน ประชากรมากกว�า 
๓,๐๐๐ คน ท้ังนี้ประธานและรองประธาน
กองทุนชุมชนเมือง ชุมชนอนันตGสุขสันตGได*    
เข*าร�วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฉลาดบริโภค 
ต*องอ�านฉลาก เม่ือวันท่ี ๒๕-๒๖ มิถุนายน 
๒๕๕๗  

• เผยแพร�เอกสารความรู* ให*แก� ครู และครูพ่ีเลี้ยง
ศูนยGเด็กเล็ก จํานวน ๕ คน ของชุมชนพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ซ่ึงเป5นหมู�บ*าน   
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ท่ีตั้งอยู�ท่ีดินของสํานักงานทรัพยGสินส�วน
พระมหากษัตริยG มีเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ป�    
จํานวน ๕๒ คน มาเรียนหนังสือเตรียมความพร*อม 
โดยชุมชนพลับพลา มีขนาด ๒๐๓ ครัวเรือน 
ประชากรประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

๙ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ในการประชุม เรื่อง น้ํามันทอดซํ้า ณ ตลาดนัด 

อําเภอสามโคก ให*แก� ประชาชนผู*บริโภค 
• ในงานสัมมนา เรื่อง อ�านฉลากก�อนซ้ือยา        

ณ ชุมชนบ*านตากแดด ให*แก� สมาชิกชุมชน  
บ*านตากแดด จํานวน ๑๐๐ คน เผยแพร�เรื่อง 
อ�านฉลากก�อนบริโภค 

• ให*แก�เครือข�าย อสม. จํานวน ๖๐ คน            
ณ เทศบาลตําบลบางเตย จังหวัดปทุมธานี 

• ให*แก�นักเรียน/ครู โรงเรียนวัดจันทรGกะพ*อ 
จํานวน ๑๐๐ คน 

๑๐ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ในการประชุม เรื่อง  

๑) การประชุมประธานชุมชนเทศบาลนคร
พิษณุโลก ณ สํานักงานเทศบาลนคร
พิษณุโลก ให"แก$ ประธานชุมชนเทศบาลนคร
พิษณุโลก จํานวน 64 คน เผยแพร$เรื่อง
ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๒) กิจกรรมรณรงค+ 5 ป 1 ข ป/องกันภัยร"าย
ไข"เลือดออก จังหวัดพิษณุโลก โดยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียน  
วัดคูหาสวรรค+ ต.ในเมือง อ.เมือง             
จ.พิษณุโลก (28 พ.ค.57)  

• ในงานสัมมนา  
๑) การประชุมติดตามประเด็นสมัชชาสุขภาพ



 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ๒๕

ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

เทศบาลนครพิษณุโลก ประเด็นมติข"อ 1    
การแก"ป<ญหาภาวะโภชนาการเกิน (หวานเกิน  
เค็มเกิน มันเกิน มากเกิน) ให"แก$ ภาคีเครือข$าย 
จํานวน 500 คน เผยแพร$เรื่อง การบริโภค
ผลิตภัณฑ+อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน+ 
และน้ํามันทอดซํ้า ณ โรงแรมเมย+ฟลาวเวอร+           
ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก          
(4-6 ส.ค.57) 

๒) เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู"เพ่ือการขับเคลื่อน
มตินโยบายสาธารณะ “อาหารปลอดภัย”
จังหวัดพิษณุโลก โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก สมัชชาสุขภาพจังหวัด
พิษณุโลก และศูนย+วิทยาศาสตร+การแพทย+ท่ี 2 
วันท่ี 5 ส.ค.57 ณ โรงแรมอมรินทร+ลากูน 
จังหวัดพิษณุโลก ให"แก$ ภาคีเครือข$าย จํานวน 
200 คน เผยแพร$เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑ+
อาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชน+ และน้ํามัน
ทอดซํ้า 

• ผ$านจดหมายอิเล็กทรอนิกส+ facebook ให"แก$ 
ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๔ ครั้ง 

           เผยแพร$เรื่อง 
           1. ดูแลหัวใจไม$ให"ชอกช้ํา (31 ม.ค.57) 
           2. ภัยเงียบ ตู"น้ําหยอดเหรียญ (10 มี.ค.57) 
           3. ด่ืมนม..ให"โลกเหน็ (6 มิ.ย.57) 
           4. ทําบุญ..ได"บาป...ภัยร"าย แฝงชายผ"าเหลือง   
               (1 ก.ค.57) 

• ให"แก$เครือข$าย อสม. ประกอบด"วย 
๑) การอบรม อสม.รุ$นท่ี 19 (10-19 มี.ค.57) 

ณ ห"องดุสิตาลัย โรงแรมอมรินทร+นคร  
จํานวน 80 คน 

๒) เผยแพร$เรื่อง ยาสมุนไพร อาหาร และ
ผลิตภัณฑ+เสริมสุขภาพ ( 23 -27 ธ.ค.56)  
ณ ศูนย+สุขภาพชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก  
4 แห$ง ๆ ละ 1 วัน รวมจํานวน อสม.    
ท้ังสิ้น 628 คน 

๓) เผยแพร$เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑ+อาหารท่ี
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ปลอดภัย และสมประโยชน+ ( 3-7 มี.ค.57)  
ณ ศูนย+สุขภาพชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก  
4 แห$ง ๆ ละ 1 วัน รวมจํานวน อสม. ท้ังสิ้น 
628 คน 

๔) เผยแพร$เรื่อง ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ  
(9-13 มิ.ย.57) ณ ศูนย+สุขภาพชุมชน
เทศบาลนครพิษณุโลก 4 แห$ง แห$งละ 1 วัน 
รวมจํานวน อสม. ท้ังสิ้น 628 คน 

• ให"แก$นักเรียน/ครู จํานวน 200 คน ณ โรงเรียน
โรจนวิทย+มาลาเบ่ียง เผยแพร$เรื่อง การบริโภค
ผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG 
แจกสื่อ เอกสาร ให"โรงเรียน จํานวน ๒๕ 
โรงเรียน 

• ให"แก$ประชาชน ประกอบด"วย 
      กลุ$มผู"สูงอายุ 

1. เผยแพร$เรื่อง ยาสมุนไพร อาหาร และผลิตภัณฑ+
เสริมสุขภาพ ( 26 ต.ค.56, 29 พ.ย.56,       
27 ธ.ค.56, 31 ม.ค.57) ณ ศูนย+สุขภาพชุมชน
เทศบาลนครพิษณุโลก 4 แห$ง ๆ ละ 1 วัน     
รวมจํานวนสมาชิกกลุ$มผู"สูงอายุท้ังสิ้น 200 คน    

2. เผยแพร$เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑ+อาหารท่ี
ปลอดภัย และสมประโยชน+ (28 ก.พ.57,      
28 มี.ค.57,25 เม.ย.57,30 พ.ค.57)           
ณ ศูนย+สุขภาพชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก      
4 แห$ง ๆ ละ 1 วัน รวมจํานวนสมาชิกกลุ$ม
ผู"สูงอายุท้ังสิ้น  200 คน    

      กลุ$มเยาวชน 
๑. อบรมแกนนําเยาวชนจิตอาสา จํานวน 150 คน 

          วันท่ี 23 มี.ค.57 ณ ท่ีทําการชุมชนสระสองห"อง 
๒. อสม.จิ๋ว(คุ"มครองผู"บิโภค) ชุมชนชาญเวชกิจฯ

และชุมชนราเมศวร จํานวน 20 คน 
กลุ$มประชาชนท่ัวไป 
๑. กลุ$มผู"รับบริการ ณ ศูนย+สุขภาพชุมชนเทศบาล

นครพิษณุโลก ท้ัง 4 แห$ง โดยจัดกิจกรรม      
สุขศึกษากลุ$ม เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑGอาหาร
ท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG 
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• ให"แก$หน$วยงาน โดยการจัดเอกสารเผยแพร$    
ในหน$วยงานต$าง ๆ เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑ+
อาหารท่ีปลอดภัย  

- การดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ดังนี้ 
• ดําเนินกิจกรรมรับซ้ือ/รับท้ิง/รับบริจาค     

น้ํามันทอดซํ้าท้ังในระดับชุมชน                     
-สถานประกอบการ (ร"านอาหาร สถานบันเทิง)          
-ตลาดสด (กลุ$มผู"ประอบการขายอาหารประเภท
ทอด) อย$างต$อเนื่อง โดยมีอัตราเฉลี่ยเดือนละ 
1,500 – 2,000 ลิตร 

• ส$งเสริมการดําเนินงานสุ$มตรวจหาสารโพลาร+    
ในน้ํามันทอดซํ้าโดยชุมชน 

• กิจกรรมส$งเสริมการทําสวนผักคนเมือง 
• อสม. และแกนนําชุมชน สํารวจประเมินทาง

กายภาพของตู"น้ําด่ืมหยอดเหรียญ พร"อมให"
คําแนะนําเบ้ืองต"นแก$เจ"าของ ผู"ประกอบการ 
รวมท้ังนําส$งข"อมูลให"งานสุขาภิบาลฯ ของ   
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล"อมเทศบาล
นครพิษณุโลก เพ่ือดําเนินการต$อไป 

๑๑ มูลนิธิเพ่ือผู*บริโภค - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ       
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ในการประชุม เรื่อง สมัชชาองคGกรผู*บริโภค     

ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ ให*แก�        
องคGกรผู*บริโภค/ผู*ร*องเรียน จํานวน ๕๐๐ คน 

• ในงานสัมมนา เรื่อง บทเรียนโครงการอาหาร
ปลอดภัยภาคประชาชน ณ มูลนิธิเพ่ือผู*บริโภค 
ให*แก� องคGกรผู*บริโภค จํานวน ๕๐ คน 

๑๒ ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๑ - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ในการประชุม เรื่อง ฉลากโภชนาการ             

ณ ห*องประชุม รพ.สต.วัดบางไผ� จังหวัดนนทบุรี 
ให*แก�เจ*าหน*าท่ีสาธารณสุข จํานวน ๒๕ คน 
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เผยแพร�เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑGอาหาร
ปลอดภัย และสมประโยชนG และน้ํามันทอดซํ้า 

• ให*แก� เครือข�าย อสม. จํานวน ๘๐ คน           
ณ ห*องประชุม อบต.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
เผยแพร�เรื่อง ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 

• ให*แก� นักเรียน/ครู โรงเรียนเต็มรักศึกษา  
จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๑๓๖ คน          
เผยแพร�เรื่อง ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 

• ให*แก� แม�ค*าแผงลอย จํานวน ๑๐ คน  
เผยแพร�เรื่อง น้ํามันทอดซํ้า 

๑๓ สมาคมวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีทาง
อาหารแห�งประเทศไทย 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ในการประชุม เรื่อง ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสมาคมวิทยาศาสตรGฯ ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรG ให*แก� คณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ (รัฐ+เอกชน) จํานวน ๒๘ คน โดยการ
เผยแพร� เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 

• ในงานสัมมนา เรื่อง เทคนิคการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑGอาหาร ณ สถาบันค*นคว*าและ
พัฒนาผลิตภัณฑGอาหาร ให*แก� ผู*ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน ๔๐ คน เรื่อง การ
อ�านฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 

• ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๑ ครั้ง 
ให*แก� ผู*สนใจท่ัวไปท่ีรับข�าวสารจากสมาคม และ
สมาชิกสมาคมท่ีเป5นนักวิทยาศาสตรGด*านอาหาร 
จํานวน ๖,๕๐๐ คน/ครั้ง เรื่อง การอ�านฉลาก
โภชนาการแบบ จีดีเอ 

• ให*แก�ประชาชน จํานวน ๗ ครั้ง ทาง 
facebook : fostat ประกอบด*วยเรื่อง 
๑) อย.เตือนภัยผู*บริโภค อย�าหลงเชื่อผลิตภัณฑG

สุขภาพท่ีอวดอ*างสรรพคุณเกินจริง 
๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฉลาดบริโภค 

ต*องอ�านฉลาก... 
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๓) อย.เผย ลักษณะผลิตภัณฑGสุขภาพต*องห*าม 
อย�าซ้ือ อย�าใช* 

๔) อย.จัดงาน “เครือข�ายเข*มแข็ง ผนึกกําลัง
พัฒนาผู*บริโภค” 

๕) อย.ร�วมกับ บก.ปคบ.บุกจับผลิตภัณฑGอาหาร
ปลอม และผลิตภัณฑGเสริมอาหารนําเข*าจาก
ต�างประเทศ 

๖) อย.เดินหน*า ขยายบริการ License per 
Invoice ในผลิตภัณฑGนม 

๗) รางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอรGด ป� ๒๕๕๗” 
๑๔ สภาเภสัชกรรม - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 

การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ให*แก�ประชาชน ณ ห*องสันทนาการ อาคารชุด  

ศุภาลัยปารGค แยกติวานนทG ในการเสวนา     
เรื่อง ผู*บริโภคปลอดภัย ใส�ใจอ�านฉลาก  

• เผยแพร�เอกสารความรู*ให*แก� ดร.ภก.วีระพงษG 
ประสงคGจีน นําไปใช*เป5นข*อมูลในการดําเนิน
รายการวิทยุ และ ภญ.บุษบงกG ธรรมมาสถิตกุล 
นําไปเผยแพร�หน�วยบริบาล เภสัชกรรม และ 
ศูนยG DIS กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตํารวจ และ 
ใช*เป5นข*อมูลในการให*ความรู*แก�ผู*ป�วย ประชาชน
และบุคลากรท่ีสนใจ 

• ให*แก�ผู*พักอาศัยในอาคารชุดศุภาลัยปารGค     
แยกติวานนทG จังหวัดนนทบุรี 

• ให*แก�พระสงฆGวัดชลประทานรังสฤษด์ิ 
๑๕ เครือข�ายคุ*มครองผู*บริโภคสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ  
• ให*แก� นักเรียน/ครู จํานวน ๓๐๐ คน ในการ

รณรงคG อย.น*อย ภาคกลาง ณ จังหวัดระยอง  
๑๖ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภG - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 

การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ในงานสัมมนา ณ ทนายความอาสาช�วยเหลือ

ประชาชน ให*แก� ทนายความอาสา         
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จํานวน ๔๐๐ คน  
• ในการประชุม เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชนG 

ณ สภาทนายความ ให*แก� อนุกรรมการสวัสดิการ
ทนายความ จํานวน ๑๕ คน เผยแพร�เรื่อง    
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัยและ   
สมประโยชนG 

๑๗ สหพันธGวิทยุชุมชนแห�งชาติ    - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ให*แก�ประชาชน ณ ท่ีทําการกลุ�มออมทรัพยG     

ม.๑๐ ต.บ�อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธG 
เผยแพร�เรื่อง ฉลากโภชนาการ 

• ให*แก�วิทยุชุมชน ณ ห*องประชุมมูลนิธิอาสาสมัคร
เพ่ือสังคม เผยแพร�เรื่อง ผลิตภัณฑGสุขภาพ 

๑๘ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนGแห�งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภG 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ       
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ในการประชุม เรื่อง การอบรมนักจัดรายการวิทยุ

และโทรทัศนG รุ�น ๖๖ ณ สมาคมนักวิทยุและ
โทรทัศนGฯ ให*แก� นักจัดรายการ จํานวน ๘๐ คน 

• ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๒๐ ครั้ง 
ให*แก� ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๕,๐๐๐ คน/ครั้ง 
เรื่อง ฉลากโภชนาการ 

• ให*แก�ประชาชน ณ สมาคมนักวิทยุและ  
โทรทัศนGฯ  

• ให*แก�หน�วยงาน ณ บริเวณใกล*เคียงสมาคม    
นักวิทยุและโทรทัศนGฯ  

• ให*แก�วิทยุชุมชน(เครือข�าย) ณ สมาคมนักวิทยุ
และโทรทัศนGฯ 

• ให*แก� เครือข�ายสมาชิกชุมชน  
๑๙ สมาคมโทรทัศนGดาวเทียม(ประเทศไทย) - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 

การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
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• ในการประชุม เรื่อง ประชุมสามัญประจําป�      
ณ สมาคมโทรทัศนGดาวเทียม ให*แก� 
ผู*ประกอบการ TV ดาวเทียม จํานวน ๓๐ คน 
เผยแพร� เรื่อง ให*ความรู*ฉลาก GDA 

• ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๑ ครั้ง 
ให*แก� ช�อง TV ดาวเทียม จํานวน ๙๐ คน/ครั้ง 
เผยแพร� เรื่อง วีดิทัศนGท่ีเก่ียวข*อง 

• ให*แก�หน�วยงาน ณ สมาคมโทรทัศนGดาวเทียม 
เผยแพร�เรื่อง ให*ความรู*ฉลาก GDA 

๒๐ สมาคมหนังสือพิมพGแห�งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภG 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ       
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ในการประชุมใหญ�สามัญประจําป� ๒๕๕๗   

สมาคมหนังสือพิมพGแห�งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภG และมอบทุนการศึกษาให*กับบุตร
สมาชิกสมาคมฯ จํานวน ๑๐๐ คน               
โดยการเผยแพร�หนังสือและแผ�นพับ เรื่อง    
ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ และการบริโภค
ผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย 

• เผยแพร�หนังสือและแผ�นพับ เรื่อง              
ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ และการบริโภค
ผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย ดังนี้ 
๑. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี         

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (วางเผยแพร�
ร*านอาหารในโรงเรียน) 

๒. โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี (วางเผยแพร�
ร*านอาหารในโรงเรียน) 

๓. โรงเรียนสารสาสนGวิเทศบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพฯ (วางเผยแพร�ซุ*มอาหารท่ี ๒๕   
หน*าอาคาร ๗) 

๔. บริษัท สามารถ มัลติมิเดีย จํากัด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 

• เผยแพร�หนังสือและแผ�นพับ เรื่อง              
ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ ดังนี้ 
๑. กองบังคับการตํารวจจราจร ถ.วิภาวดี      
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เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
๒. ร*านอาหาร ภายในกองบัญชาการตํารวจภูธร

ภาค ๑ ถ.วิภาวดี เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
๓. ร*านซุ*มน้ํา ภายในสนามกีฬาพรรษกาล 

สมาคมนักฟุตบอลอาวุโสไทย ซ.ลาดพร*าว 
๑๐๑ กรุงเทพฯ 

• เผยแพร�หนังสือและแผ�นพับ เรื่อง ฉลาก
โภชนาการ แบบ จีดีเอ แนบของชําร�วยในงาน
ฌาปนกิจศพ ดังนี้ 
๑. นายสมพงษG เล�หGประเสริฐ ณ วัดสร*อยทอง 

กรุงเทพฯ 
๒. นายกลิ่นธูป ภู�โต ณ วัดจอมปราสาท อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร 
๒๑ ภาควชิาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีการ

อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 
- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 

การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ให*แก�นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ณ ตลาดนัด

อินเตอรGโซน ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG   
ศูนยGรังสิต 

๒๒ คณะสาธารณสุขศาสตรG ม.มหิดล - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ในการประชุม เรื่อง โภชนาการทางเลือก      

เพ่ือสุขภาพและการชะลอวัย ให*แก� สมาชิก
ชมรมโภชนวิทยามหิดล นักวิชาการท่ีเก่ียวข*อง
ด*านอาหารและโภชนาการ นักโภชนาการ     
นักกําหนดอาหาร นักวิทยาศาสตรGการอาหาร 
แพทยG เภสัชกร พยาบาล เจ*าหน*าท่ีสาธารณสุข 
ครู อาจารยG นิสิต/นักศึกษา และผู*สนใจท่ัวไป 
จํานวน ๕๐๐ คน  

• จัดทําโครงการส�งเสริมนวัตกรรมอาหารเพ่ือ    
ลดการบริโภคเค็ม ๖ รุ�น ๆ ละ ๖๐ คน 

๒๓ โรงเรียนสตรีนนทบุรี   - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 
การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ      
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สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ให*แก�นักเรียน/ครู จํานวน ๔๗๕ คน ณ โรงเรียน

สตรีนนทบุรี เรื่อง ฉลากหวาน มัน เค็ม และ 
สิทธิผู*บริโภค 

• ให*แก�ประชาชน (ในเครือข�ายผู*ปกครอง ๕๐๐ 
คน) ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี เรื่อง สิทธิผู*บริโภค 
และฉลากหวาน มัน เค็ม 

• ให*แก�หน�วยงาน ณ งานนิทรรศการวิชาการ   
และบอรGดให*ความรู*บุคลากรในโรงเรียน เรื่อง 
ฉลาดบริโภค ต*องอ�านฉลาก 

• ทางสื่อวิทยุโรงเรียน ให*แก� นักเรียน ผู*ปกครอง 
และชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เรื่อง สิทธิผู*บริโภค 
และฉลากหวาน มัน เค็ม 

• ทางเสียงตามสายในโรงเรียน ให*แก� นักเรียน 
จํานวน ๒.๘๐๐ คน 

- บูรณาการเข*ากับกิจกรรมชุมนุม และรายวิชาอ่ืน ๆ 
๒๔* สํานักงานคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภค - 
๒๕ สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ 

การบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และ       
สมประโยชนG และความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ 
ดังนี้ 
• ให*แก�ประชาชนท่ีมาใช*บริการท่ีศูนยGบริการ

สาธารณสุข สํานักอนามัย ท้ัง ๖๘ แห�ง และ  
ท่ีมาใช*บริการท่ีสํานักงานเขต ท้ัง ๕๐ เขต 

• ให*แก�หน�วยงาน ประกอบด*วย 
๑. ศูนยGบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย     

๖๘ แห�ง 
๒. สํานักงานเขต ๕๐ เขต 
๓. สมาพันธGชมรมคุ*มครองผู*บริโภค 

กรุงเทพมหานคร 
• ผ�านทางจดหมายข�าวสารด*านยาและผลิตภัณฑG

สุขภาพ กองเภสัชกรรม สํานักอนามัย เผยแพร�
ให*แก�เครือข�ายร*านยาคุ*มครองผู*บริโภค
ผลิตภัณฑGสุขภาพ สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๗ แห�ง  
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ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

๒๖ กรมประชาสัมพันธG   - เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 
๑) อาหารปลอดภัยในโรงเรียน กับ อย.น*อย 
๒) อย.แนะวิธีกินอย�างฉลาด ต*องอ�านฉลาก 
๓) กินอย�างฉลาด ต*องอ�านฉลาก 
๔) รับประทานอย�างไร ปMองกันโรคลําไส*     

หน*าร*อน 
๕) อันตรายจากการใช*ทิชชูซับน้ํามันบนอาหาร 
๖) กระทรวงสาธารณสุขร�วมกับเครือข�าย

รณรงคG “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห�างไกล
โรค” 

๗) บริโภคปลอดภัย ใส�ใจฉลากอาหาร 
• ให*แก�ประชาชน ผ�านสื่อสังกัดกรมประชาสัมพันธG

ท่ัวประเทศ ได*แก� สถานีวิทยุกระจายเสียงแห�ง
ประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศนGแห�งประเทศ
ไทย สิ่งพิมพG สื่อสารสนเทศ ในรูปแบบ     
สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศนG สารคดีสั้น        
เสียงตามสาย/โทรทัศนGภายในอาคาร บทความ 
โปสเตอรG บอรGดประชาสัมพันธG ปMายไฟ
อิเล็กทรอนิกสG เว็บไซตGกรมประชาสัมพันธG   
และพูดแทรกในรายการ 

• ให*แก�หน�วยงาน ณ กรมประชาสัมพันธG 
๒๗* ผู*แทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร*างเสริมสุขภาพ (สสส.) (แผนงานพัฒนา
วิชาการและกลไกคุ*มครองผู*บริโภคด*าน
สุขภาพ 

- 

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

- 

๒๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบ จีดีเอ 
• ให*แก�ประชาชน ณ ศูนยGราชการแจ*งวัฒนะ 
• เผยแพร�โดยการให*ความรู*กับผู*ท่ีรู*จักเก่ียวกับ 

ฉลาดบริโภค ต*องอ�านฉลาก เพ่ือให*สังเกต
รายละเอียดคุณค�าทางอาหารข*างซองเวลา
ตัดสินใจเลือกซ้ือขนมขบเค้ียวรับประทาน  

๓๐ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและ
เทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 

- เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพ ดังนี้ 
• ผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกสG จํานวน ๗ ครั้ง 
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ลําดับ หน�วยงาน / องค)กร กิจกรรม 

ให*แก� เยาวชน/ครู-อาจารยG/ประชาชนท่ัวไป 
จํานวน ๒,๕๐๐ คน/ครั้ง โดยเผยแพร�เรื่อง 
๑) อาหารกรุบกรอบ 
๒) ยาหยอดตาสมุนไพร 
๓) กาแฟลดความอ*วน 
๔) ขนมขบเค้ียว 
๕) โฆษณาหลอกลวง – ๓ ครั้ง 

๓๑* กรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณG 

- 

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

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

���� ป�จจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  
การประสานกับคณะทํางานภาคประชาชน และเครือข�ายของคณะทํางาน   

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

���� อุปสรรคต�อการดําเนินงาน  
-  

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

ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ และการบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย สมประโยชนG เพ่ือให*ความรู*
กับประชาชนผู*บริโภค ให*รู*จักเลือกบริโภคอย�างเหมาะสม ลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม เพ่ือลด
ป0ญหาภาวะอ*วน สามารถใช*ข*อมูลฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑGอาหาร นําไปสู$การมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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๖. การรายงานผลการดําเนินงาน/ป�ญหา/อุปสรรคและข3อเสนอแนะ 

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

ความก*าวหน*าในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นําเสนอคณะทํางาน
ภาคประชาชน  ผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสGของคณะทํางานภาคประชาชน และเว็บไซตG อย.         
ท่ี URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/ms1_content_year. 
php?Submit=Clear&ID_Group_Com=000000000021 และนําเสนอ ผู*บริหาร อย. อย�างสมํ่าเสมอ 
ทุกเดือน สําหรับป0ญหา/อุปสรรค ตลอดจนข*อเสนอแนะการดําเนินการโครงการฯ น้ัน ได*นําเสนอ
ต�อท่ีประชุมคณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือพิจารณาให*ข*อคิดเห็นในการดําเนินงาน ตลอดจน
เสนอแนะการดําเนินงานร�วมกันอย�างสมํ่าเสมอ  

���� ผลการดําเนินงาน  
(มีกําหนดดําเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗) 
 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนประจําป�

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยนําเสนอข*อคิดเห็นเก่ียวกับป0จจัยสนับสนุน อุปสรรค และข*อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานโครงการฯ ในป�ต�อไป (รายละเอียดแสดงไว*ในบทท่ี ๔)   

���� ระยะเวลาแล3วเสร็จ  
สามารถดําเนินงานได*แล*วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว* 

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

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

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

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

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

  เม่ือนําผลการดําเนินการโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาประเมิน 
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคG เปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดํา เ นินการ ระบบหรือวิ ธีการจัดเ ก็บข*อ มูล และวิ ธีการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ร�วมกันกําหนดกับ อย. ผลการประเมินสรุปได*ดังน้ี   
 

♣♣♣♣  การบรรลุวัตถุประสงค) 
 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคGท่ีตั้งไว* โดยภาคประชาชน และองคGกร

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

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

คณะทํางานภาคประชาชนท่ีเข*าร�วมโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม�น*อยกว�าร*อยละ ๘๐ มีส�วนร�วม
ดําเนินกิจกรรมการเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลาก จีดีเอ และการบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย 
และสมประโยชนGให*แก�ประชาชนท่ัวไป พบว�าสามารถบรรลุเปMาหมาย/ผลสําเร็จ ตามตัวช้ีวัดโครงการฯ  
ท่ีกําหนดไว* โดยมีองคGกรเครือข�ายภาคประชาชน จํานวน ๒๗ หน�วยงาน มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรมการ
เผยแพร�ความรู*เก่ียวกับฉลาก จีดีเอ และการบริโภคผลิตภัณฑGอาหารท่ีปลอดภัย และสมประโยชนG
ให*แก�ประชาชนท่ัวไป คิดเป5นร*อยละ ๘๗.๑๐  

อย�างไรก็ตามพบว�าองคGกรเครือข�ายท้ัง ๒๗ หน�วยงานน้ี ได*มีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรม  
การเผยแพร�ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑGสุขภาพอ่ืน ๆ ให*แก�ประชาชนด*วย 
 

♣♣♣♣  การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ  
 

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

สามารถวัดผลการดําเนินงานได*ตรงตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว*  
 

♣♣♣♣  ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข3อมลู 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีการจัดเก็บข*อมูลการดําเนินการ
เผยแพร�ความรู*ตามกิจกรรมโครงการการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการส�งเสริมให*เกิดการ
บริโภคท่ีถูกต*อง ไว*ในระบบสารสนเทศของกองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค หลากหลายรูปแบบ อาทิ 
เก็บในฐานข*อมูลคอมพิวเตอรG รวมท้ังจัดเข*าแฟMมเอกสารอย�างเป5นระบบ  นอกจากน้ียังเผยแพร�ข*อมูล
การดําเนินงานผ�าน URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/ 
ms1_content_year.php?Submit=Clear&ID_Group_Com=000000000021 ด*วย  

 

♣♣♣♣  การตดิตามประเมนิผล  
 

คณะทํางานภาคประชาชน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได*
ร�วมกันติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการให*เป5นไปตามระบบท่ีกําหนดไว* โดย อย. ได*รวบรวมและ
รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว*ในโครงการฯ ซึ่งดําเนินการตั้งแต�เดือนกุมภาพันธG 
– สิงหาคม ๒๕๕๗ ให*คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชนท่ัวไปติดตามรับทราบร�วมกันผ�านทาง
เว็บไซตG อย. ท่ี URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/ms1/ 
ms1_content_year.php?Submit=Clear&ID_Group_Com=000000000021 ทุกเดือน และ
รายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนทุกคร้ัง 
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   บทที่ ๔ 

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

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทํางานภาคประชาชน ได*มี
การรวบรวมป0จจัยสนับสนุน อุปสรรคต�อการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตลอดจนข*อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการโครงการในป�ต�อไป เพ่ือให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องนําไปใช*
ประโยชนGสําหรับพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานโครงการ ดังน้ี  

 

♣♣♣♣  ป�จจัยสนับสนุนต�อการดําเนินการ 
 
๑. การมีส�วนร�วมของคณะทํางานภาคประชาชน (Participation) ร�วมวางแผน 

(Planning) ร�วมจัดองคGกร (Organizing) มีภาวะการนํา (Leading) และเน*นการประเมินผลอย�าง
เป5นระบบ (Evaluating) 

๒. ความชัดเจนและการส่ือสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให*
คณะทํางานภาคประชาชนรับทราบตั้งแต�ต*นป�งบประมาณ เก่ียวกับประเด็น เปMาหมาย ทิศทาง 
วัตถุประสงคG บทบาทหน*าท่ี การดําเนินงาน และผลลัพธGท่ีต*องการ 

๓. การมีทุกภาคส�วนของผู*มีส�วนได*เสียท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
คณะทํางาน และมีการบูรณาการร�วมกันของภาคส�วนท่ีเก่ียวข*องในการดําเนินงานคุ*มครองผู*บริโภค  

๔. ความรู* และข*อมูลการดําเนินงานคุ*มครองผู*บริโภคจากสํานัก/กอง/กลุ�มต�าง ๆ ใน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และข*อมูลจากตัวแทนต�าง ๆ ของคณะทํางานภาคประชาชน 
รวมถึงเอกสารแจกท่ีอ�านง�าย มีข�าวสารท่ีผ�านช�องทาง Social media และเคร่ืองมือท่ีเตรียมไว*สําหรับ
การทํางานอย�างเพียงพอ 

๕. การทบทวนและเลือกประเด็นป0ญหาท่ีสําคัญของผู*บริโภคในประเทศไทย ท่ีสอดรับ
กับทิศทางของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือกําหนดประเด็น
การคุ*มครองผู*บริโภคท่ีจะดําเนินการร�วมกัน 

๖. งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๗. มีการส่ือสารข*อมูล รายงานประชุม และกิจกรรมต�าง ๆ ทาง email, website 

และ facebook อย�างสมํ่าเสมอ ตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชนท่ีส่ือสารส�งต�อข*อมูลการดําเนินงาน
ของคณะทํางานภาคประชาชนในแต�ละป�งบประมาณ 
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๘. เลขานุการคณะทํางานภาคประชาชน และกองพัฒนาศักยภาพผู*บริโภค           
มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนโครงการฯ ให*บรรลุวัตถุประสงคGและเปMาหมาย 
 

♣♣♣♣  อุปสรรคต�อการดําเนินการ 
 
  ๑. ภาระงานของตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชนบางท�าน อาจจะทําให*ไม�สามารถ
มาเข*าประชุมและทํากิจกรรมได*ต�อเน่ือง 
  ๒. ขาดการส�งต�อข*อมูลระหว�างตัวแทนแต�ละองคGกรท่ีมาเป5นคณะทํางาน          
ภาคประชาชน 
  ๓. การไม�ต�อเน่ืองของคณะทํางานภาคประชาชนบางหน�วยงาน เช�น การไม�ส�งผู*แทน
เข*าประชุม หรือการไม�ส�งผู*แทนเป5นคณะทํางานภาคประชาชน ทําให*ข*อมูลไม�เช่ือมต�อ ควรแก*ไข
ด*วยการประสานข*อมูลจากคณะทํางานภาคประชาชนชุดเดิมเพ่ือส�งต�อให*คณะทํางานภาคประชาชน
ชุดใหม� และฝ�ายเลขานุการ หรือปรับปรุงองคGประกอบคณะทํางานภาคประชาชนชุดใหม�เพ่ือให*การ
ทํางานในรูปแบบเครือข�ายมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
  ๔. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานควรจัดให*มีเวลาอย�างเพียงพอ 
  ๕. ความจํากัดในด*านหน�วยงานท่ีเป5นคณะทํางานภาคประชาชน ไม�สามารถ
ประสานงาน ช�วยงานได*อย�างเต็มศักยภาพ ควรประสานกับหน�วยงานอิสระท่ีมีแนวคิดท่ีทันสมัย   
ทันเหตุการณG และมีบุคลากรเฉพาะด*านท่ีจะสนับสนุนภารกิจของคณะทํางานภาคประชาชนได*มากขึ้น 
  ๖. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมส้ันเกินไป ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ     
ตามภูมิภาคมากขึ้น เพ่ือกระจายความรู*ได*อย�างท่ัวถึง 
  ๗. ความแตกต�างของเครือข�าย ทําให*มีข*อจํากัดด*านความร�วมมือในการทํางาน แต�ก็
เป5นโอกาสในการทํางานบางด*านร�วมกัน 
 

♣♣♣♣  ข3อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในป�ต�อไป  
 

  ๑. เพ่ิมตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชน เช�น ตัวแทนจากกลุ�มทีวีดิจิตอล และ
อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) (เน่ืองจากเป5นกลุ�มท่ีทํางานแข็งขันมาก มีโอกาสพบและ      
ลงพ้ืนท่ีในชุมชนอย�างต�อเน่ือง)  
  ๒. จัดทํายุทธศาสตรGร�วมกัน และกําหนดแผนงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีชัดเจน 
โดยนําป0ญหาอุปสรรคข*อเสนอแนะจากป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาพิจารณาแนวทางแก*ไข และ
ประเด็นการดําเนินงาน ควรให*สอดคล*องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีกําหนดในป�น้ัน 
เพ่ือให*มีพลังในการขับเคล่ือน หรือพิจารณาจากป0ญหาของผู*บริโภคจากเร่ืองร*องเรียน นอกจากน้ันควร 
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   ๒.๑ ดําเนินการโครงการฉลาดบริโภค ต*องอ�านฉลาก อย�างต�อเน่ืองเป5นป�ท่ี ๒ 
โดยต�อยอดโครงการฯ ร�วมกับภาคอุตสาหกรรม ร*านค*าสะดวกซื้อ เพ่ือให*เกิดการปฏิบัติท่ีเป5น
รูปธรรม 
   ๒.๒ จัดกลุ�มเครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชนท่ีทํางานประสานกัน 
เพ่ือสร*างพลังในการขับเคล่ือนงานคุ*มครองผู*บริโภค อาทิ เครือข�ายของสหพันธGวิทยุชุมชน และ
เครือข�ายของสมาคมโทรทัศนGดาวเทียม หรือโรงเรียน/มหาวิทยาลัย และสภาเภสัชกรรม เป5นต*น     
โดยควรจัดกิจกรรมในช�วงเดือนกุมภาพันธG – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
   ๒.๓ กําหนดกิจกรรมท่ีเป5นการดําเนินการร�วมกันของคณะทํางานจากทุก
ภาคส�วน    ในพ้ืนท่ีจริงในชุมชน อาทิ วัด โรงเรียน สถานประกอบการ ๑-๒ วัน โดยบูรณาการ
แผนงานร�วมกันกับหน�วยงานอ่ืนในการลงพ้ืนท่ี และประสานความร�วมมือกับหน�วยงานอิสระ 
องคGกร มูลนิธิท่ีสามารถช�วยเหลือการทํางานได*มากขึ้น มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณG และทันสมัย 
   ๒.๔ จัดการศึกษาดูงานร�วมกันในประเด็นการคุ*มครองผู*บริโภคประจําป� 
๒๕๕๘ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  

๓. สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม เพ่ือสนับสนุนหน�วยงาน/องคGกรท่ีมี
แผนงาน ทํากิจกรรมท่ีคณะทํางานภาคประชาชนกําหนด และจัดสรรงบประมาณในการลงพ้ืนท่ี 
เพ่ือเข*าถึงกลุ�มเปMาหมาย และควรมีระยะเวลาในการดําเนินการมากขึ้น 

๔. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และผลกระทบอย�างต�อเน่ือง พร*อม
นําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ๓ เดือน/คร้ัง 

๕. ประชุมแลกเปล่ียนแนวความคิด ระหว�างคณะผู*บริหารของ อย. กับคณะทํางาน          
ภาคประชาชน ในการประชุมคร้ังท่ี ๑ ของคณะทํางานภาคประชาชน เพ่ือรับทราบนโยบายของ อย. 
ในการดําเนินกิจกรรมให*สอดคล*องกับการกําหนดกิจกรรม การดําเนินงาน ของคณะทํางาน          
ภาคประชาชน 

๖. เพ่ิมช�องทางเผยแพร�ความรู* และเผยแพร�ประชาสัมพันธGการดําเนินงานของ อย. 
และกิจกรรมของคณะทํางานภาคประชาชนและเครือข�ายคณะทํางานให*มากขึ้น ให*ลงสู�ประชาชน     
ทุกภาคส�วน โดยการขยายรูปแบบโครงการให*กว*างขึ้น เป5นการขยายเครือข�ายให*สามารถดําเนินการ
ได*ท่ัวประเทศ  
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

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

ตามท่ีคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ซึ่งเป.นผู0ท่ีเก่ียวข0องและ
ผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย ประกอบด0วย ผู0ประกอบการ องค3กรผู0บริโภค องค3กรวิชาชีพ สื่อมวลชน ภาค
วิชาการ และหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข0อง) และคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควรให0มีการดําเนินโครงการ
พัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต0พันธกิจ “ส�งเสริมความรู0 ความเข0าใจในการบริโภค
ผลิตภัณฑ3สุขภาพได0อย�างปลอดภัย และสมประโยชน3 เพ่ือสุขภาพท่ีดี” โดยยุทธศาสตร3 “พัฒนา
ผู0บริโภคให0มีศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได0 ในการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพ”  

ในการนี้เพื่อให0การดําเนินโครงการเป.นไปด0วยความเรียบร0อยและเกิดประโยชน3 อย. จึงขอ
ความร�วมมือในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
ในการส�งเสริมความรู0 ความเข0าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพแก�ประชาชน ให0สามารถพ่ึงพา
ตนเองได0 และบริโภคอย�างปลอดภัย สมประโยชน3 เพ่ือสุขภาพท่ีดี ดังน้ี 
๑. ความคิดเห็นต�อกิจกรรมหลักท่ีจะดําเนินการ ซึ่งประกอบด0วย 

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

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

ของประชาชนฯ ในป�ต�อไป 

�  เห็นด0วย                                     
�  ไม�เห็นด0วย 

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

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

๒. ข0อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.๑ ประเด็นท่ีต0องการให0 อย. รณรงค3ส�งเสริมให0เกิดการบริโภคท่ีถูกต0อง  
......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๒๒ 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส5 rju2012@gmail.com 

ภายในวันศุกร5ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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ผลการสอบถามความคิดเห็นและข,อเสนอแนะของประชาชน 
เก่ียวกับการดําเนินโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นและข0อเสนอแนะ 
ท่ีได0จากช�องทาง/กระบวนการ/วิธีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีจัดให0มีขึ้น 

 ฝUายเลขานุการฯ ได0รับการอนุมัติให0จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการเผยแพร�ทางเว็บไซต3 
อย. (www.fda.moph.go.th) (www.oryor.com) (www.oryornoi) และ facebook ระหว�าง
วันท่ี ๑ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ และส�งแบบสอบถามให0แก�ผู0เก่ียวข0อง และผู0มีส�วนได0ส�วนเสียทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส3ท่ี peoplenet@fda.moph.go.th และ adnet@fda.moph.go.th ท้ังน้ี
กําหนดให0ส�งคืนแบบสอบถามภายในวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ผลการสอบถามความคิดเห็นและข,อเสนอแนะมีรายละเอียด ดังน้ี 

 มีผู0ให0ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน จํานวน ๑๗ ท�าน สามารถสรุปได0ดังน้ี 
๑. ประเด็นกิจกรรมการดําเนินงานโครงการประจําปGงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู,ตอบ

แบบสอบถามร,อยละ ๙๔.๑๒ เห็นด,วยว�าควรมีกิจกรรมดังต�อไปน้ี 
๑.๑ จัดประชุมคณะทํางานของ อย. และคณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�

งบประมาณ พ.ศ. ... เพ่ือกําหนดเปCาหมาย วัตถุประสงค3 ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล 
วิธีการจัดเก็บข0อมูล การติดตามผล และรายงานผลตามประเด็นท่ีคณะทํางานกําหนดไว0 

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

ส�วนร�วมของประชาชนฯ ในป�ต�อไป 
โดยมีให0ข0อคิดเห็นเพ่ิมเติมว�าการดําเนินงานโครงการท่ีขับเคล่ือนร�วมกันระหว�างภาค

ประชาชน เอกชน และภาครัฐ ทําให0การคุ0มครองผู0บริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพสามารถเข0าถึง
กลุ�มเปCาหมายได0ดี ผลิตภัณฑ3สุขภาพมีความปลอดภัย รวมท้ังเป.นการรักษาผลประโยชน3ให0กับ
ผู0บริโภค 

๒. ข,อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของ อย. ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.๑ ประเด็นท่ีต0องการให0 อย. รณรงค3ส�งเสริมให0เกิดการบริโภคท่ีถูกต0อง มีข0อคิดเห็น 
ดังน้ี 
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๑. ประเด็นเก่ียวกับอาหาร 
- นํ้ามันทอดซ้ํา  
- ฉลาก GDA / ฉลากอาหาร 
- ขนมเด็กในชุมชน 

๒. ประเด็นการโฆษณา 
- การโฆษณาท่ีเป.นเท็จเกินจริงในส่ือวิทยุชุมชน โทรทัศน3 ดาวเทียม เคเบิลทีวี 
- เคร่ืองดื่มสมุนไพร 
- ผลิตภัณฑ3เสริมอาหาร 

๓. ประเด็นเก่ียวกับยา 
- การใช0ยาให0ถูกวิธี 
- วิธีบริโภคยาบํารุงท่ีถูกต0อง 

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

- การเข0าร�วมเป.นเครือข�ายเฝCาระวัง 
- การจัดอบรมสร0างเครือข�าย 
- โครงการบริการความรู0เก่ียวกับสมุนไพร 

๒.๒ กิจกรรมที่ควรมีเพ่ิมเติมในโครงการฯ นอกจาก ข,อ ๑.๑ - ๑.๔ 
๑. เชิญตัวแทนจากสมาคมผู0ค0าปลีกเข0ามาร�วมในการทํางานด0วย เน่ืองจากปkจจุบัน

วิถีชีวิตของคนไทย ท้ังกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด จะต0องเก่ียวข0องกับกลุ�มค0าปลีก
มากขึ้น (Tesco, Tops, Big C, 7/11, Family Mart, etc.) 

๒. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู0 อบรม สัมมนา เก่ียวกับการคุ0มครองผู0บริโภค ในแต�ละ
พ้ืนท่ีให0ครอบคลุม ให0แก� ผู0นําชุมชน องค3กรปกครองส�วนท0องถิ่น ผู0แทน
สถาบันการศึกษา นักเรียน เป.นต0น 

๓. การจัดกิจกรรมควรเน0นการร�วมกันรณรงค3 โดยจัดกิจกรรมรณรงค3ในพ้ืนท่ีนําร�อง 
ซึ่ง อาจมีการกําหนดหรือคัดเลือกกลุ�มเปCาหมายเพ่ือเป.นต0นแบบในการรณรงค3 

๔. การลงพ้ืนท่ีจริงของคณะทํางานภาคประชาชน เพ่ือให0เห็นความเป.นจริง รับฟkง
ปkญหาจากพ�อค0า แม�ค0า และประชาชนท่ัวไป หรือจัดกิจกรรมโครงการสัญจรให0
ความรู0โทษและประโยชน3ของการบริโภคยา เพราะสภาพในปkจจุบัน ประชาชน
พ่ึงยาจากการโฆษณาจนเกิดโทษต�อสุขภาพ 

๕. การจัดตั้งเครือข�ายนําร�องในส�วนท0องถิ่น โดยสร0างเครือข�ายให0ความรู0ผ�าน
สถาบันการศึกษาและหน�วยงานภาครัฐในระดับชุมชน เช�น สาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ อบต. อบจ. เป.นต0น 
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๖. การเผยแพร�ความรู0และประชาสัมพันธ3 กิจกรรม ความเคล่ือนไหว ข0อมูลความรู0
เก่ียวกับผลิตภัณฑ3สุขภาพ ให0แก�สมาชิกในเครือข�าย ผ�านช�องทางต�าง ๆ เช�น 
จดหมายข�าว เว็บไซต3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส3 เป.นต0น  

๗. พัฒนาเว็บไซต3 อย.ให0ง�ายต�อการสืบค0นข0อมูล เผยแพร�ข0อมูล และแจ0งข0อมูลเฝCาระวัง
ต�าง ๆ 

๒.๓ ข,อเสนอแนะอ่ืนๆ 
๑. ประสานความร�วมมือกับสมาชิกคณะทํางาน/ภาคีเครือข�ายในการร�วมสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรม เช�น 

- การสนับสนุน ส่ือ หนังสือ เอกสารท่ีเก่ียวข0อง ฯลฯ 

- ค�าใช0จ�ายในการเข0าร�วมประชุมกรณีท่ีคณะทํางานต0องการให0สมาชิกใน
เครือข�ายเข0าร�วมกิจกรรมเพ่ิมจากโควต0าท่ี อย.มี 

- ค�าใช0จ�ายในการจัดพิมพ3เอกสารเผยแพร�ของ อย. เพ่ือเผยแพร�ให0สมาชิก
คณะทํางานในกรณีท่ีต0องการเอกสารในปริมาณมาก 

๒. จัดอบรม/สัมมนา ๒ คร้ัง แยกกลุ�มเปCาหมาย 

- กลุ�มเครือข�ายคณะทํางาน 

- กลุ�มผู0ประกอบการท่ีเก่ียวข0อง เพ่ือให0ร�วมกันตระหนัก เน่ืองจากเป.นต0นนํ้า
ของเร่ือง 

๓. ควรเน0นการเพ่ิมเครือข�ายให0ครอบคลุมถึงระดับชุมชน โดยสร0างความร�วมมือใน
การเป.นแหล�งความรู0ด0านการบริโภคท่ีถูกต0องอย�างต�อเน่ือง และเชิญส่ือมวลชน
เข0าร�วมเครือข�ายให0มากขึ้น 
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กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการเปOดโอกาสให,ประชาชน 
เข,ามามสี�วนร�วม ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ที่มา/หลักการเหตุผล 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นชอบกําหนด
ประเด็น พัฒนาให,ผู,บริโภคมีความรู,และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ เป.นประเด็นในการ
เปvดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามีส�วนร�วมดําเนินงาน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน3 ของ อย. คือ 
“องค3กรท่ีเป.นเลิศด0านการคุ0มครอง และส�งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 
และสมประโยชน3 มุ�งสู�สังคมสุขภาพดี” และจากพันธกิจท่ี ๒  ในการ ส�งเสริมความรู, ความเข,าใจ
ในการบริโภคผลิตภัณฑ5สุขภาพได,อย�างปลอดภัย และสมประโยชน5 เพ่ือสุขภาพที่ดีรวมทั้งจาก
ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร5ที่สําคัญ คือ พัฒนาผู,บริโภคให,มีศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได, 
ในการบริโภคผลิตภัณฑ5สุขภาพ และการดําเนินงานในการเปvดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามีส�วนร�วม
ในป�ท่ีผ�านมา มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว�าเห็นควร
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาให0ผู0บริโภคมีความรู0และมีพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

วัตถุประสงค5   
๑. เพ่ือเปvดโอกาสให0ผู0 ท่ีเก่ียวข0องและผู0มีส�วนได0ส�วนเสียซึ่งเป.นตัวแทนภาคประชาชน 

เข0ามามีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในการส�งเสริมให0ประชาชนและชุมชนมีความรู0ท่ีถูกต0อง
เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ3สุขภาพท่ีปลอดภัย 

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

๓. เพ่ือสร0างกลไกในการรายงานผลการดําเนินงานต�อประชาชน สามารถติดตามตรวจสอบ
และให0ข0อเสนอแนะต�อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได0 

๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาผู0บริโภคให0มีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองในการบริโภค
ผลิตภัณฑ3สุขภาพได0 

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

โอกาสให0แสดงความคิดเห็น บอกข0อปkญหา และข0อเสนอแนะต�างๆ  ให0เข0ามามีส�วนร�วมใน
กระบวนการวางแผนงาน/โครงการ ในรูปแบบของคณะทํางานภาคประชาชน รวมถึงการให0มีส�วน
ร�วมในฐานะภาคีในการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานฯ 
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แนวทาง/กลยุทธ5ในการดําเนินงาน  
๑. จัดให0มีคณะทํางานพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พิจารณากําหนดประเด็นท่ีจะนํามาเปvดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามี
ส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและร�วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๒. จัดให0มีคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบด0วยผู0แทนของส�วนราชการและผู0มีส�วนได0
ส�วนเสียท่ีเก่ียวข0องกับประเด็นท่ีกําหนด 

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

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

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

๖. จัดทําแนวทาง และข0อเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปvดโอกาสให0ประชาชนเข0ามา 
มีส�วนร�วมในป�ต�อไปเสนอขอความเห็นชอบต�อผู0บริหารของ อย.  

ประโยชน5ที่คาดว�าจะได,รับ 

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

  
อย.Report ฉบับท่ี ๔๙  

ประจําเดือนตลุาคม ๒๕๕๖ 
อย.Report ฉบับท่ี ๕๐  

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
อย.Report ฉบับท่ี ๕๑  

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

   
อย.Report ฉบับท่ี ๕๒  

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
อย.Report ฉบับท่ี ๕๓  

ประจําเดือนกุมภาพันธ3 ๒๕๕๗ 
อย.Report ฉบับท่ี ๕๔  

ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 

   
อย.Report ฉบับท่ี ๕๕ 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 
อย.Report ฉบับท่ี ๕๖  

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
อย.Report ฉบับท่ี ๕๗  

ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 
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     อย.Report ฉบับท่ี ๕๘  
      ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 

อย.Report ฉบับท่ี ๕๙  
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

   
   
   
   

 




