
การพัฒนาการใช้ระบบแจ้งเตือนภัย 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 “Single  Window” 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ทีมงานเครือข่ายฮักถิ่นก าเนิดช่วยกันเถิดบ่ใช้ยาและผลิตภัณฑ์ที่บ่เหมาะสม   



วัตถุประสงค์ 
• เพ่ือศึกษารปูแบบ วิธีการ และพฒันาการใช้

ระบบแจง้เตือนภยัผลิตภณัฑส์ขุภาพ “Single  

Window เตือนภยั”  

• เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งชมุชน อ าเภอปทมุราช

วงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ 

 



กลุ่มเป้าหมาย 
• ชุมชนในระดับต าบล ในเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล จ านวน 11แห่ง 
และในเขตพื้นท่ีโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
จ านวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง 



เน้ือหาเป้าหมาย 
1) สามารถพัฒนานโยบายสาธารณะของชุมชน 

2) มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวังภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ไม่ปลอดภัย 

3) สามารถจัดการความเสี่ยงที่ได้ผลโดยภาคขีองชมุชน
และร่วมกับภาคีภายนอก   

4) คนในชุมชนมีความตื่นตัว  เรียนรู้และเท่าทัน 

5) คนในชุมชนมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี 



กจิกรรมทีด่ ำเนนิงำน 

1.จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังรับร้องเรียนยาและผลิตภัณฑ์ที่ไม่

เหมาะสมในชุมชน 

2.ท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านช าเรื่องยาอันตราย 

3.ท าความเข้าใจกับผู้ป่วยแพ้ยา 

4.อบรม อสม.เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลปทุม

ราชวงศา 

5.น าเสนอโครงการในที่ประชุม สมัชชาสุขภาพ จ.

อ านาจเจริญ   

6.ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านทุก รพ.สต. เพื่อตั้งกฎของ

หมู่บ้าน ,แผนกิจกรรม,แผนให้สุขศึกษา 

7.น าเรียนเสนอโครงการในที่ประชุม DHS  ระบบสุขภาพ

อ าเภอและติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 



ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผน  

• การจดัตัง้ศนูยเ์ฝ้าระวงัยาและผลิตภณัฑท่ี์ไม่เหมาะสมใน

ชมุชน ทัง้หมด  12  ศนูย ์ครอบคลมุรอ้ยละ 100 

• เครอืขา่ยรา้นช า  เป้าหมายทัง้หมด 218 รา้น รว่มประชมุ

ทัง้หมด จ านวน 159 รา้น คิดเป็นรอ้ยละ 72.9 

• ใหค้วามร ูก้บัผ ูป่้วยแพย้าป้องกนัไม่ใหแ้พซ้ ้า และไมใ่ห้

ไดร้บัผลิตภณัฑท่ี์ไม่เหมาะสม  เป้าหมาย  245 คน เขา้

รว่มประชมุช้ีแจงทัง้หมด 154 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 62.8 



• อบรม อสม.เช่ียวชาญงาน คบส. หม ูบ่า้นละ 2 คน เกิด  

อสม.โทรโขง่ทัง้หมด  146  คน 

• น าเสนอโครงการในท่ีประชมุ สมชัชาสขุภาพ จ.

อ านาจเจรญิ ในวนัท่ี 14 ต.ค. 2557 

• ลงพ้ืนท่ีประชาคมหมูบ่า้นน ารอ่งเฝ้าระวงัยาและ

ผลิตภณัฑท่ี์ไม่เหมาะสมในชมุชน ทกุ รพ.สต. เพ่ือตัง้กฎ

ของหม ูบ่า้น ,แผนกิจกรรม,แผนใหส้ขุศึกษา ทัง้หมด 12  

หม ูบ่า้น ผลจากการประชาคม 

ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผน (ต่อ)  



Phase I  
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ในการรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 





 



 



Phase II  
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับกลุ่มผู้ค้าขาย 



 



 



 



Phase III  
“สายลบัสเตียรอยด”์ ซมุขอ่ย 

“อสม.” 



 



 



 



 



1.รถเร่ขายยา (ยาประดง
,กษัยเส้น,ยาหมอเสาร์,ยา
ศรเทพ,หมอทหาร,ยา
ประดง108,) 

2.ยาอันตรายในร้านขายของ
ช า(ป็อก,กาโน่) 

3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(ผัก
เม็ด,เปือกมังคุด,สมุนไพร
,น้ าอินทรา.คลอโรฟิลล)์ 

10 อนัดบัผลติภณัฑแ์ละสนิคา้ทีไ่ม่เหมาะสม 
อ าเภอปทุมราชวงศา  จ.อ านาจเจรญิ 

4. เครื่องส าอางอันตราย,
โฆษณาเกินจริง 

5. กาแฟลดความอ้วน,เสริม
สมรรถภาพ 

6. น้ ามันทอดซ้ า(รถขายลูกชิน้) 

7. ยาอันตรายจากร้านขายยา 

8. เครื่องดื่มชูก าลัง(เติมพลัง) 

9. น้ าปลาเปลี่ยนขวด 

10.ผลไม้ใส่ส ี



Phase IV  
เสวนาประสาชาวเฮา 









 



 



 



Phase V  
การติดตามผลการด าเนินงาน 



 



 



การตรวจผลิตภณัฑส์ขุภาพ  อ าเภอปทมุราชวงศา   

จงัหวดัอ านาจเจรญิ  ปีงบประมาณ 2558 

• จากการลงพ้ืนที่ตรวจและค้นหาเส้นทางการกระจายยาและ
ตรวจหาการลักลอบปนปลอมยาสเตียรอยด์ในยาและผลิตภัณฑ์ที่
ไม่เหมาะสมในชุมชน  ของทีมงาน อสม.โทรโข่ง พบว่า ตรวจ
ผลิตภัณฑ์หาสารสเตียรอยด์โดยใช้ชุดทดสอบของศูนย์
วิทยาศาสตร์ จ.อุบลราชธานี ทั้งหมด 163 ตัวอย่าง พบ
ผลิตภัณฑ์ลักลอบปนปลอมสเตียรอยด์  108  ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ  66.25  



Phase VI  
น าผลการด าเนินงานไปน าเสนอ

และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชุม 

DHS 



ผลทีไ่ดร้บั 
1) ประชาชนผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยใน

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2) ประชาชนผู้บริโภคมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ารู้ทัน ไม่เป็นเหยื่อ ถูก
หลอกลวง 

3) เกิดภาคีเครือข่ายชุมชนสามารถด าเนินการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 



 



 



Phase VII  
กิจกรรมนิทรรศการงานสมัชชา 

จังหวัดอ านาจเจริญ 



 



 



 



 



 



 



 



 



Phase VIII 
รณรงค์ให้ตระหนักระมัดระวัง 
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
บูรณาการเข้ากับการดูแล 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  



 



 



Phase IX  
ด าเนินการร่วมกับแผนงาน
พัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา 

(กพย.) 



 



Phase X 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อม
กลุ่มเครือข่ายส าหรับการประชุมสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 



 



 



Phase XI  
นิทรรศการงานประจ าปีครบ 21 ปี   

อ าเภอปทุมราชวงศา   
จังหวัดอ านาจเจริญ  



 



Phase XII  
น าเสนองานในเวทีประชุมเชิงปฏิบัตกิาร

พัฒนาเครือข่าย รพ.สต.  
ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย 

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 



Phase XIII  
เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสาร 

ที่ก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมชัชา 



 



 



Phase XIV 
ประชุมติดตามผลการด าเนินงานและ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โครงการพัฒนาการใช้
โปรแกรมระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพ “Single Window” เตือนภัย 

จังหวัดอุดรธานี 



 



 



 



 



Phase XV  
นิทรรศการบูรณาการกับ 
นิทรรศการวันเอดส์โลก 



 



Phase XVI  
กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 



 



 



Phase XVII  
กิจกรรมในงานสมัชชาสุขภาพ 

จังหวัดอ านาจเจริญ 



 



 



 



Phase XVIII  
เวทีแสดงความคิดเห็น 

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
เมืองทองธาน ี



 



Phase XIX  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน 



 



 



 



 



Phase XX 
“ก านันแหนบทอง” 



 



 



 



Phase XXI 
สรุปการด าเนินงาน 
และถอดบทเรียน 



 



 



 



 



ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีการขยายเขตพ้ืนที่เฝ้าระวังจากระดับอ าเภอเป็นระดับ
จังหวัด  จากระดับจังหวัดเชื่อมโยงข้อมูลเป็นระดับภาคและ
ประเทศต่อไปในอนาคต 

2. การเข้าถึงข่าวสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง  ยังเป็น
ลักษณะแบบปากต่อปากและการโฆษณาในท้องถิ่น   ควรมี
การสร้างระบบที่เป็นเสมือนผู้สื่อข่าวด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นประจ า 

3. กระตุ้นให้กฎหมายบังคับใช้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและให้
เห็นว่ามีผลบังคับใช้จริง 



ขอบพระคณุ 


