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กําหนดการ 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

(เครือข่ายในแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสขุภาพ (คคส.)) 
วันที่ 30 – 31 มกราคม 2558   โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 

 

วันที่ 30 มกราคม 2558   

8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน 
9.00 – 9.15 น.  ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
9.15 – 9.45 น.  แผนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ในสาํนักสนับสนนุการควบคุมปจัจัยเสี่ยง 
   ทางสขุภาพ สสส.. 
   โดย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ   ผู้อํานวยการสํานัก 2 สสส. 
9.45 – 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 11.00 น. นําเสนอสรปุผลกลุ่มโครงการกลไกคุ้มครองผู้บริโภคระดับภาค 
   โดย 1) นายปฎิยุทธ กาศเมฆ  มลูนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา 
    2) นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ  เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน 

3) น.ส.ชนัญธิดา ตัณฑะผสนิ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 
4) นางสุภาวดี ใจกว้าง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก 

11.00 – 12.00 น. นําเสนอสรปุผลกลุ่มโครงการการจัดลาํดับความสาํคญัของสินค้าไม่ปลอดภัย และ
ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยที่ค้นพบ 
โดย 1) ภก.มะโนตร์  นาคะวัจนะ ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     สสจ.อุดรธานี 

    2) ภก.สุริยะ วิริยะประสิทธ์ิ  ผู้แทนภาคเหนือ สสจ.พิษณุโลก 
3) ภก.เรวัต ไชยเพชร  ผู้แทนภาคใต้   สสจ.สุราษฎร์ธานี 
4) ภก.อาคม มีประเสริฐ  ผู้แทนภาคกลาง สสจ.สิงห์บุรี 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. นําเสนอสรปุผลกลุ่มโครงการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

โดย 1) ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม  รองผู้อํานวยการ วคบท. 
    2) ภก.ภาณุโชติ ทองยัง    รองประธานหลักสูตร นจพบ. 

 3) นายอธิคม คุณาวุฒิ     หัวหน้าโครงการผลิตสื่อออนไลน์ฯ 
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14.00 – 15.00 น. นําเสนอสรปุผลกลุ่มโครงการเครือข่ายปฏิบัติการพืน้ที ่
โดย 1) ภก.วรวิทย์  กิตติวงศ์สุนทร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี 
 2) ภญ.จันทร์จรี ดอกบัว   ผู้รับทุนย่อย โครงการ Single window 
     โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  

    3) ภก.ชาญชัย บุญเชิด  ผู้รับทุนย่อย โครงการนํ้ามันทอดซ้ําฯ 
        โรงพยาบาลกุดชุม 
15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.30 น. นําเสนอสรปุผลกลุ่มโครงการจัดการปัญหาคุ้มครองผูบ้รโิภคนําร่อง 

โดย 1) ภก.จิระ วิภาสวงศ์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
 2) ภก.ภาณุโชติ ทองยัง  สํานักงานสาธารณสุขสมทุรสงคราม 

  3) ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย  โรงพยาบาลเสลภูมิ 
    4) ภญ.ดวงกมล นุตราวงศ์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  

5) ภญ.กนกวรรณ ทรงผาสขุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
    6) ภก.เด่นชัย ดอกพอง  โรงพยาบาลขุขันธ์ 
วันที่ 31 มกราคม 2558  
9.00 – 9.30 น. เลา่เรื่อง “แผนพัฒนาวิชาการและกลไกคุม้ครองผูบ้ริโภค” ในระยะทีผ่่านมา 

โดย รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ ์  ผู้จัดการแผนงานฯ 
9.30 – 10.00 น.  นําเสนอ ร่าง แผนงานพฒันาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

ในระยะต่อไป 
โดย รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ ์  ผู้จัดการแผนงานฯ 

10.00 – 12.00 น. ระดมสมองเพือ่ปรับปรุง ร่าง แผนงานพฒันาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ (คคส.) 

 ประธาน: รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์  ผู้จัดการแผนงานฯ 
เลขานุการ: ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงานฯ  
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ภาคเหนือ  จํานวน 16 จังหวัด 

ผูใหขอมูล นางสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล ตําแหนง เลขาธิการ
หนวยงาน / ที่อยู มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา 91 หมู2 ต.สันปามวง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท 081-8849602     Email   : jadd517@gmail.com 
 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาและเสริมสรางเครือขายองคกรผูบริโภค เพ่ือดําเนินงานตามองคการอิสระ
เพ่ือผูบริโภคภาคประชาชน ภาคเหนือ 

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  เดือนกันยายน 2556-เดือนตุลาคม 2557 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทํางานของกลไกการคุมครองผูบริโภคและเครือขาย
ผูบริโภคในระดับจังหวัด สูการทําภารกิจองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภคไดอยางมี
คุณภาพ 

2. เพ่ือสรางความรูและความเขาใจใหผูบริโภคในการรวมผลักดันใหเกิดองคการอิสระเพ่ือการ
คุมครองผูบริโภค 

3.  เพ่ือสนับสนุน ผลักดันและ ติดตามขอเสนอเชิงนโยบายการคุมครองสิทธิผูบริโภคทั้งระดับ
จังหวัดและระดับภูมิภาค 

 
4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 

 ๔.๑ การพัฒนากลไกความรวมมือเพ่ือเชื่อมประสานองคกรภาคี ทั้งองคกรภาคประชาชน 
หนวยงานภาครัฐ และเครือขายนักวิชาการเพ่ือมาสนับสนุนมาสนับสนุนการทํางานของศูนยคุมครอง
สิทธิฯ  

 มีการนําเร่ืองรองเรียนมาใชเปนเคร่ืองมือในการสรางความรวมมือกับหนวยงาน/ภาคีที่
เก่ียวของกับการทํางานดานผูบริโภค 

 เชื่อมและประสานแผนการทํางานเพื่อแกไขปญหาของผูบริโภครวมกันในระดับจังหวัด  โดยมี
หลายจังหวัดที่มีแผนคุมครองผูบริโภคที่รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ 

 เขารวมเปนอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคระดับจังหวัด 
 
 ๔.๒ ทีมทํางานและแกนนําเครือขายภาคประชาชนอยางนอยจังหวัดละ 2-3  คน มี
ความสามารถและประสบการณในการทํางานเพื่อแกไขปญหาของผูบริโภคหลากหลายประเด็น เชน ยา 
รถสาธารณะ อาหารปลอดภัย เปนตน 

 มีความรูความเขาใจ มีทักษะในการรับเรื่องรองเรียนที่สามารถชวยแกไขปญหาของผูบริโภค  
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 สามารถจัดกระบวนการณรงคสื่อสารสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดได เพ่ือสรางความตื่นตัวและ
ความรูความเขาใจเรื่องสิทธิผูบริโภครวมทั้งความจําเปนที่ตองมีกฎหมายองคการอิสระเพ่ือการ
คุมครองผูบริโภค 

 สามารถประสานงานกับหนวยงานและองคกรตางๆเพ่ือสรางความรวมมือในการทํางานดาน
ผูบริโภค  ตลอดจนมีทักษะในการทํางานประสานงานกับหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของกับ
ฝายนโยบายในจังหวัดมากขึ้น เชน การเขาพบ สส. สว. การลารายชื่อประชาชน การออก
แถลงการณ เปนตน 

 ๔.๓ มีจุดรับเรื่องรองเรียนที่ชัดเจน และมีความหลากหลายในชองทางการรองเรียน รวมทั้งมี
การสงตอผูเสียหายเพ่ือเชื่อมตอความชวยเหลือระหวางหนวยงานตางๆภายในจังหวัดไดเปนอยางดี 
และยังมีการเก็บขอมูลการรองเรียนเพ่ือนํามาทบทวนการทํางาน และพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย 

จํานวนเรื่องรองเรียนที่ผานศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภคในพื้นที่ 15 จังหวัด ซ่ึงมีทั้งหมด 
440     กรณี แกไขได 409 เรื่องและอยูระหวางการรอการแกไข 31 เร่ือง สามารถแยกไดเปน
ประเด็นตางๆคือ  

 ดานบริการสุขภาพ        จํานวน   146    เรื่อง 
 ดานสินคาและบริการ จํานวน     44      เรื่อง 
 ดานบริการสาธารณะ จํานวน   45       เรื่อง 
 ดานอาหาร ยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  จํานวน 53 เรื่อง 
 ดานสื่อและโทรคมนาคม  จํานวน    117    เรื่อง 
 ดานที่อยูอาศัย                 จํานวน    14    เรื่อง 
 ดานการเงินและธนาคาร   จํานวน    14    เรื่อง  
 และดานอ่ืนๆ       จํานวน      7    เรื่อง 

 ๔.๔ ทําใหผูบริโภคเกิดความตระหนักในการปกปองสิทธิของตนเอง ตลอดจนมีการรวมกลุมผู
รองเรียนที่ลุกขึ้นมาปกปองสิทธิของตนเองอยางเปนรูปธรรม เชน จ.กําแพงเพชร ที่ใหผูรองเรียนเขามา
เปนคณะทํางานในการขับเคลื่อนเรื่องคุมครองผูบริโภคและบริการดานสาธารณสุข และยังมีการจัดเวที
ผูบริโภค โดยนําเรื่องรองเรียนมาเปนประเด็นตั้งตนในการจัดเวที ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัวในการ
ลงมาทํางานเร่ืองผูบริโภค และหนวยงานตางๆ เริ่มเขามาสนับสนุนการทํางานของผูบริโภคมากขึ้น เปน
ตน   
 ๔.๕ กลุมผูบริโภค และภาคีเครือขายในพื้นที่เปาหมาย ไดรวมกันรณรงคสรางความรู ความ
เขาใจเรื่องสิทธิผูบริโภค และรวมกันผลักดันในการมีองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค ตลอดจนได
ชวยเผยแพรขอมูล และนําขอมูลที่ไดรับไปรวมรณรงคตอในพ้ืนที่เปาหมายของตนเอง เชน  ทําความ
เขาใจในสาระสําคัญของรางกฎหมายองคการอิสระฯและเตรียมความพรอมใหกับองคกรผูบริโภคในการ
ขึ้นทะเบียนองคกรถาหากกฎหมายผานจากรัฐสภา  และรวมกันหาแนวทางพัฒนาความเขมแข็งใหกับ
องคกรผูบริโภคเพื่อความพรอมในการขึ้นทะเบียนองคกร เปนตน 
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       ๔.๖ มีการพัฒนาประเด็นดานนโยบายที่เก่ียวของกับงานดานผูบริโภคในพื้นที่จังหวัดตน
แบบอยางนอยจังหวัดละ 1 ประเด็น ที่มีการขับเคลื่อนรวมกันระหวางองคกรตางๆ 

 จ.พะเยา ประเด็นอาหาร ยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และผลกระทบจากการตั้งเสา
สัญญาณโทรศัพท  

 จ.ลําปาง/เชียงรายและเพชรบูรณ ประเด็นการเฝาระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่
ผิดกฎหมาย 

 จ.พิจิตร ประเด็นการใชยาที่เหมาะสมในชุมชนและผลกระทบจากการตั้งเสาสัญญาณ
โทรศัพท 

 จ.กําแพงเพชร ประเด็นบริการและระบบสุขภาพภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ 
 

5. กระบวนการและการจัดการ 
๕.๑ การสรางความตระหนักและการเรียนรู 

 การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักในกลุมผูบริโภค เปนกระบวนการ
ทํางานที่แตละจังหวัดใหความสําคัญ โดยมีทั้งการทํางานพัฒนารวมกับแกนนําของแตละองคกร/
เครือขายภาคประชาชน  การสงตอและขยายผลขอมูลที่เปนประโยชนใหกับผูบริโภค 

๕.๒ การสรางความรวมมือในการทํางาน 
 การทํางานเพื่อแกไขปญหาของผูบริโภค ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายในการ
ทํางานทั้งองคกรและเครือขายภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ และองคกรดานวิชาการตางๆ 
ซ่ึงในหลายจังหวัดไดพัฒนาไปสูรูปแบบการทํางานเปนกลไกความรวมมือในการแกไขปยหา
ของผูบริโภค 

๕.๓ การผลักดันนโยบายสาธารณะ 
ไดใชแผนยุทธศาสตรงานดานผูบริโภค และเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นในแตละจังหวัดเปน

ประเด็นขับเคลื่อนรวมกับองคกรตางๆในการพัฒนาขอเสนอเพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆในการแกไขปญหาของผูบริโภครวมกัน  รวมทั้งการรวมกันผลักดันใหเกิดกฎหมาย
องคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค เปนประเด็นในการขับเคลื่อนระดับจังหวัดรวมกันดวย 
   

6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
       โครงการนี้ใหความสําคัญกับองคกรและเครือขายประชาชนตางๆที่อยูในแตละจังหวัด  
เพ่ือที่จะสรางความรวมมือ กับหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพ่ือชวยแกไขปญหาของ
ผูบริโภค ซ่ึงหลายจังหวัดไดรับความรวมมือในการทํางานอยางดี แตหลายจังหวัดหนวยงาน
ภาครัฐก็ยังมีขอจํากัดอยางมากมาย จึงมีแตการขับเคลื่อนของภาคประชาชนในการแกไขปญหา
เปนหลัก  นอกจากน้ีการสรางการเรียนรูเร่ืองสิทธิผูบริโภคกับประชาชนทั่วไป  ไดทําให
ประชาชนมีความตื่นตัวและใชชองทางการรองเรียนสิทธิผูบริโภคมีเพ่ิมมากขึ้น  
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7. บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
 ๗.๑  การแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนของผูบริโภค หากเปนการแกปญหารายกรณีเพียงอยาง
เดียวจะไมมีความยั่งยืน ควรสรางการมีสวนรวมจากผูรองเรียนและองคกรภาคีดวยการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับผูบริโภคใหเกิดความตระหนัก และรูสิทธิของตนเอง เพ่ือจะไดรูเทาทันขอมูลและ
ลุกขึ้นมาปกปองสิทธิของตนเอง รวมทั้งการทําใหเกิดการรวมกลุมผูเสียหายถือเปนพลังสําคัญใน
การตอรองกับผูถูกรองเรียน  ตลอดจนการยกระดับเรื่องรองเรียนใหสงผลตอการแกไขปญหาในเชิง
นโยบายทุกระดับดวย 
 ๗.๒ บทบาทท่ีสําคัญของทีมทํางานภายใตศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภคฯ ตองมีขอมูลที่ชัดเจน 
รอบดาน รับฟงขอมูลจากทุกฝาย ไมเขาไปเปนชนวนของความขัดแยง ไมควรใหความหวังมาก
เกินไปกับผูรองเรียน แตควรใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริง รวมทั้งควรเปนภาคีที่ดีกับหนวยงาน/องคกร
ที่ทํางานและเกี่ยวของกับเรื่องการคุมครองสิทธิผูบริโภค เพ่ือสรางความรวมมือในการแกไขปญหา
ของผูบริโภคอยางจริงจัง 
      ๗.๓ การสนับสนุนของหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทุนและหนวยงานผูรับทุนนาจะมีอยาง
ตอเน่ืองไมวาจะเปนการสนับสนุนดานวิชาการที่เปนประโยชนตอการทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู  
บทเรียนและประสบการณการทํางานของแตละภาค เพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาการทํางานดานการ
คุมครองสิทธิผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพตอไปไดอยางตอเน่ือง 

                              ๗.๔ การผลักดันใหเกิดกฎหมายองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค ยังถือวาเปนภารกิจที่
ตองใหความสําคัญและการไดรับความรวมมือจากทุกฝายอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนหนวยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวของ  กลุมนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาตางๆและเครือขายภาคประชาชนในทุก
ระดับ เพ่ือที่จะรวมกันรณรงค สรางความเขาใจใหกับทุกภาคสวนที่จะยอมรับวากฎหมายฉบับ
ดังกลาวกอใหเกิดประโยชนกับผูบริโภคของประเทศอยางแมจริง 
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กรุงเทพมหานคร 

ผูใหขอมูล  นางสาวแววดาว  เขียวเกษม  ตําแหนง หัวหนาฝายสนับสนุนองคกรผูบริโภคและพัฒนา
นโยบาย 
หนวยงาน/ทีอ่ยู   มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค  4/2   ซอยวัฒนโยธิน   แขวงถนนพยาไท  เขตราชเทว ี 
กรุงเทพมหานคร  02-248-3737 ตอ 122  Email : weawdao38@ gmail.com 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากลไกการคุมครองผูบริโภค  กรุงเทพมหานคร 
2. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 กันยายน 2556  ถึง 31 ตุลาคม 2557  
3. วัตถุประสงคโครงการ 

1) เพ่ือพัฒนาองคกรผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และ เพ่ิมศักยภาพการทํางานคุมครอง
ผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2) เพ่ือรวมผลักดันใหเกิดองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค และสรางความเขาใจใหกับ
ผูบริโภคในสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภค  
3) สรางและพัฒนากลไกการคุมครองผูบริโภคในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
มีการพัฒนากลไกการทํางาน ดวยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายและสรางทีม

วิทยากรกระบวนการระดับพ้ืนที่จํานวน 20 คน  สรางและพัฒนานักส่ือสารเชิงประเด็นในการใหขอมูล
วิชาการเรื่องการคุมครองผูบริโภคไดไมนอยกวา 3 ดาน มี ดานสื่อสารและโทรคมนาคม ดานสินคาและ
บริการทั่วไป  ดานบริการสุขภาพ  อีกทั้งยังมีกระบวนการพัฒนาคนรุนใหมในการรับเรื่องรองเรียนและ
แกไขปญหาใหกับผูบริโภคสองรุนดวยกัน  จากการพัฒนาคนรุนใหมเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางาน
ศูนยประสานงานรับเรื่องรองเรียน ทําใหมีการจัดเก็บเอกสารไดเปนระบบ สามารถดําเนินการแกไข
ปญหาการรับเรื่องรองเรียนไดดวยตัวศูนยฯเอง อีกทั้งสามารถพัฒนาไปสูการขึ้นทะเบียนเปนศูนยรับ
เรื่องรองเรียน 50 (5) ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในป 2557 จํานวน 10 ศูนยดวยกัน 

มีพ้ืนที่นํารองในการรณรงคใหความรูเรื่องอันตรายจากแรใยหิน 6 ชุมชน ดังน้ี (1)โซน
เจาพระยา ชุมชนสามรอยหอง เขตบางคอแหลม (2) โซนธนบุรีใต ชุมชนสุขสวัสด์ิ 60 เขตราษฎรบูรณะ 
(3) โซนบูรพา ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา เขตดอนเมือง (4) โซนรัตนโกสินทร ชุมชนซอยสนิท  เขตบางซื่อ 
(5) โซนศรีนครินทร  ชุมชนหมู 8 รวมใจพัฒนา เขตคลองสามวา (6) โซนธนบุรีเหนือ ชุมชนวัดมะกอก  
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เขตตลิ่งชัน    โดยรวมกันรณรงค ไมซ้ือไมใชผลติภัณฑที่มีสวนประกอบแรใยหินและชี้ใหเห็นถงึ
อันตรายที่เกิดจากแรใยหิน  ซ่ึงใชขอมูลวิชาการจากเว็บไซตโครงการรณรงคยกเลิกการใชแรใยหิน  การ
รณรงคในครั้งน้ีไดรับความรวมมือจากผูประกอบการเปนอยางดี ยกตัวอยาง เชน บริษัท รุงเรื่องวสัดุ
กอสราง จํากัด ไดรวมมือกับชุมชนสามรอยยอดในการขึ้นปายรณรงคไมขายสินคาที่มีแรใยหิน เปนตน 

จัดเวทีวิชาการการคุมครองสิทธิผูบริโภค “Consumer Convergence : ผูบริโภค มาดวยใจ กาว
ไกลดวยกัน” รวมกับ สํานักงานรับเรื่องรองเรียน 1330 หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ) มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค และ เครือขายองคกรผูบริโภค ระวางวันที่ 
24-25 กันยายน 2557 หองจูปเตอร 11-13 อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จํานวน
ผูเขารวม 300 คน  นําไปสูความรวมมือในการทํางานและผลักดันในเชิงนโยบายในการคุมครองผูบริโภค
ในประเทศไทย โดยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับสิทธิผูบริโภค 3 กลไก 3 ประเด็น ดวยกัน 
 3 กลไกมีดังน้ี 
 1.กลไกการทํางานแบบ One Stop Service ที่เปนอิสระ มีศักยภาพ มีระบบขอมูลที่เชื่อมตอกัน 
หรือพัฒนาศูนยคุมครองสิทธิภาคประชาชนที่มี การพัฒนาระบบการทํางานใหทํางานแบบเชิงรุก ทั้งใน
ประเทศ และระหวางประเทศ  
 2. กลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยใหมีการวงแผนงานรวมกันเพ่ือแกไขปญหาลด
ความขัดแยงมีการถอดบทเรียนรวมกันเพ่ือเชื่อมตอขอมูลในแตละภาคสวน 
 3. กลไกทองถิ่นใหมีศักยภาพทํางานในเรื่องผูบริโภค และสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรใน
ทองถิ่น เพ่ือสรางกลไกระดับภาคประชาชนและสรางเครือขายภาคประชาชนใหมากขึ้น 

3 ประเด็น มีดังน้ี 
 1. กฎหมายองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงานคุมครองผูบริโภคที่เปนธรรม จะทําใหเรื่องการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ใหสินคาที่ไมไดมาตรฐานทั้งในประเทศและอาเซียนลดลง โดยมีมาตรการที่ชัดเจนเปนระบบ 
เพ่ือคุมครองสิทธิผูบริโภคที่พึงไดรับ 
 3.ใหประชาชนเทาทันปญหาผูบริโภค โดยสงเสริมใหผลิตขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคที่
เขาถึงและเขาใจไดงาย ทั้งนี้ ๓ องคกรดานสิทธิผูบริโภค จะรวมผลักดันใหเกิดความรวมมือในการ
คุมครองผูบริโภคในประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ 

ขยายภาคีเครือขายการทํางานคุมครองผูบริโภคเพ่ิมมากขึ้น เชน สภาองคกรชุมชน เครือขาย
สตรี เครือขายเกษตร เครือขายเด็กและเยาวชน  เครือขายผูปวยเรื้อรัง ชมรมคุมครองผูบริโภค 
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อาสาสมัครสาธารณสุข และเกิดความรวมมือในการทํางานคุมครองผูบริโภคตอเน่ือง  ในการรวมผลักดัน
กฎหมายองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค   
5.กระบวนการและการจัดการ 

การพัฒนากลไกคุมครองผูบริโภคไดปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตรที่วางไวรวมกันขององคกร
ภาคีเครือขายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เปนการทํางานแบบบูรณาโดยการสวนรวมขององคกรภาคี
เครือขายที่มีอยูในชมุชน อาทิ สภาองคกรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ชมรมคุมครองผูบริโภค 
เครือขาย 9  ดาน ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพ และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีคณะกรรมการ
ระดับโซนและระดับจังหวัดเปนกลไกหลักในการทํางานเชื่อมรอยใหเกิดกระบวนการทํางานหนุนเสริม
การทํางานในพื้นที่อยางเปนรูปปธรรม โดยการพัฒนาศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพใหสามารถ
ทํางานดานการคุมครองผูบริโภคดานอ่ืนๆไดดวย มีกระบวนการสรางคนรุนใหมดวยการจัดทําหลักสูตร
อบรมพัฒนาศักยภาพ และ ผูฝกอบรมไดมีพ้ืนที่ทดลองปฎิบัติการ  สรางระบบสื่อสารแบบออนไลน มี
กระบวนการทํางานเปนทีม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานกับหนวยงานที่เก่ียงของ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนนโยบายการคุมครองผูบริโภครวมกัน  จัดใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหวางผูนําชุมชน แกน
นําเครือขายและคณะกรรมการระดับโซนระดับจังหวัดอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลดปญหาความซ้ําซอนในการ
ทํางาน  

 
6.การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 

จากบริบทและพัฒนาการกลไกการทํางานคุมครองผูบริโภคกรุงเทพมหานคร จุดเดนที่พบมี
พัฒนาการในการสื่อสารขอมูลวิชาการไดหลายดานมากขึ้น มีความเทาทันสถานการณการคุมครอง
ผูบริโภค  สามารถเชื่อมรอยและทําความรวมมือกับภาคีเครือขายไดตอเน่ืองอีกทั้งยังเปนแรงหนุนชวยที่
สําคัญ  ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายกฎหมายตางๆรวมกับภาคประชาสังคมอ่ืน   พัฒนาการที่
สําคัญที่พบอีกประการหนึ่งคือ การทํางานเปนระบบมีทีมเวิรกที่ดี  จัดระบบเอกสารขอมูลไดดีเปนลําดับ 
มีคนรุนใหมเขามาชวยทํางานเพิ่มขึ้น เกิดความตื่นตัวในการทํางานคุมครองผูบริโภค และ สามารถ
ยกระดับศูนยประสานงานเปนหนวยรับเรื่องรองเรียน 50 (5) ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
อีกทั้งสามรถบูรณาการงานไดอยางเปนระบบ 

และ พบวามีหลายสวนที่ยังตองการพัฒนาตอเน่ือง ในสวนของระบบการรับเรื่องรองเรียนและ
แกไขปญหา ที่ตองทําการบันทึกขอมูลแบบออนไลนทําการลิงคกับระบบเครือขายผูบริโภคในจังหวัด
อ่ืนๆ เพ่ือที่จะไดจัดการแกไขปญหาในเชิงนโยบายรวมกัน  และ ยังตองพัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร
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งานผูบริโภคใหมีความคมชัด ทั้งเรื่องสิทธิผูบริโภคและกฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครอง  อีกทั้งการ
พัฒนาองคกรใหมีความเชี่ยวชาญดานการคุมครองผูบริโภคมากขึ้น   

ปญหาอุปสรรคที่พบ ในชวงที่ผานมาการผันแปรทางการเมือง การแบงฝายมีผลตองานพัฒนา
ในพ้ืนที่ ทําใหแกนนําไมสามารถทํางานไดเต็มรูปแบบ มีการแบงฝายการทํางาน ทําใหการดําเนินงาน
พัฒนาตองชลอและปรับวิธีการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณมากขึ้น และ ชวงเปลี่ยนผานทาง
การเมือง มีหลายหนวยงานที่ตองการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ทําใหแกนนําตองทํางานหลายดาน บทบาท
หลักๆไปลงที่การพัฒนาการเมืองเพ่ิมขึ้น  
 
7.บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
 การพัฒนากลไกการทํางานคุมครองผูบริโภค กรุงเทพมหานคร บทเรียนที่เกิดขึ้นและเปน
ประโยชนตอการพัฒนากลไกการทํางาน  การพัฒนานักส่ือสารเพ่ือการคุมครองผูบริโภคเฉพาะดาน การ
ฝกอบรมวิทยากรแกนนํา ในการเปนวิทยากรกระบวนการงานคุมครองผูบริโภคในพื้นที่ การพัฒนา
ศักยภาพการรับเร่ืองรองเรียนและแกไขปญหา ซ่ึงเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน เกิดผูนําการทํางาน
คุมครองผูบริโภคเฉพาะดาน เกิดวิทยากรแกนนํา ทําใหชุมชนและองคกรภาคีเครือขายตื่นตัวการทํางาน
คุมครองผูบริโภค  ผูนํามีกลวิธีสรางแรงจูงใจในการรวมผลักดันกฎหมายองคการอิสระเพ่ือการคุมครอง
ครองผูบริโภค และ ยังมีบทบาทในงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพที่โดดเดน ในการมีผูแทนเขารวม
เปนคณะกรรมการคลินิกชุมชนอบอุนกวา 84 คลินิก เปนกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ในฐานะ
ตัวแทนภาคประชน เพ่ือรวมพัฒนาระบบบริการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้แกนนํายังสามรถทําความ
รวมมือกับผูประกอบการรายยอยในการทําการรณรงคไมใชผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบแรใยหินในขึ้น
ปายรณรงครวมรรรงค และ ยังสามรถรวมตัวกันซ้ือสินคากลองทีวีดิจิตอลที่มีคุณภาพในราคา 690 บาท 
กลไกคุมครองผูบริโภคกรุงเทพมหานครถือเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนงานที่สําคัญหลายดาน 
ขอเสนอสูการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค 

1. พัฒนาศักยภาพคนรุนใหมในการทํางานคุมครองผูบริโภคอยางตอเน่ือง 
2. บูรณาการงานคุมครองผูบริโภค โดย ทําความรวมมือกับทองถิ่นและหนวยงานที่เก่ียวของกับ

การคุมครองผูบริโภค ในการผลักดันใหมีกฎหมายองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 
3. พัฒนาองคกรผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพและมีเชี่ยวชาญงานคุมครองผูบริโภค 
4. สรางและพัฒนานักส่ือสารเพ่ือการคุมครองผูบริโภคเฉพาะดาน 
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5. สรางความรวมมือ หนวยงานหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และ หนวยบรกิาร ในการ
ผลักดันใหเกิดกองทุนสงเสริมสุขภาพปองกันโรคในกรุงเทพมาหนคร เพ่ือใหประชาชนใน
กรุงเทพมหานครไดเขาถึงสิทธิการักษา 
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ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 

ผูใหขอมูล : นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ        ตําแหนง :  ผูประสานงานโครงการ 
หนวยงาน / ที่อยู  :  686/5 ซ.วุฒาราม  ถ.หนาเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000  
                       โทรศัพท/โทรสาร   043-223714 / 085-1002777  Email : cakk2551@gmail.com 
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพเครือขายองคกรผูบริโภคภาคอีสานเพ่ือองคการอิสระคุมครองผูบริโภค 
 

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  1  กันยายน  2556  ถึง  31 สิงหาคม 2557  (ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 
2557) 
 

3. วัตถุประสงค 
1. สนับสนุนความเขมแข็งผูบริโภค องคกรผูบริโภค ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคสูองคกร

คุณภาพและดําเนินงานตามบาทบาทองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 
2. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคจังหวัด 
3. พัฒนาศักยภาพการรับเรื่องรองเรียนองคกรผูบริโภค 
4. การขับเคลื่อนนโยบายสูสาธารณะ 

 
4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 

1. มีกลไกการทํางานดานการคุมครองผูบริโภคในระดับจังหวัด  20  จังหวัด โดยมีความเขมแข็ง
แตกตางกัน  

2. มีการปฏิบัติการตามแผนจังหวัดในประเด็นโทรคมนาคม,รถโดยสารสาธารณะ,ผลิตภัณฑเสริม
สุขภาพที่มีการโฆษณาเกินจริง และแผนภาค รวมกับภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของ มีการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง  เพ่ือรวมกันแกไขปญหารวมกัน  

3. มีความรวมมือกับนักวิชาการ รักกฎหมาย  สื่อมวลชนในระดับจังหวัด /ระดับภาค ที่จะเขามา
ชวยหนุนเสริมขบวนผูบริโภคภาคอีสาน และในระดับจังหวัด จํานวน  5  เครือขาย  ไดแก  
เครือขายองคกรผูบริโภคระดับจังหวัด   เครือขายนักวิชาการ   เครือขายทนายความ เครือขาย
สื่อมวลชน  และเครือขายผูถูกละเมิดสิทธิ 

4. มีการพัฒนางานรับเรื่องรองเรียน และชุดความรูจากการสังเคราะหกรณีรองเรียนในระดับ
จังหวัดเพ่ือนําเผยแพรสูสาธารณะ 

5. มีขบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคในระดับภาค 
6. มีการรณรงคเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ และความสําคัญของ “ องคการอิสระเพ่ือการคุมครอง

ผูบริโภค ” 
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7. มีการจัดสมัชชาผูบริโภคเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอการคุมครองผูบริโภค และจัดทําขอเสนอเพ่ือ
การคุมครองผูบริโภคทั้งระดับชาติ และระดับประเทศ 

8. มีผลผลิตที่เปนองคความรู  ไดแก  มีการผลิตแผน CD หมอลํารณรงคองคการอิสระเพ่ือการ
คุมครองผูบริโภค, สปอรต โฆษณามาตรา 61  ชุดฐานขอมูลการบันทึกเร่ืองรองเรียน , การ
สังเคราะหปญหาจากการรองเรียน มีชุดความรูจากการสังเคราะหกรณีรองเรียน และมีรายงาน
ขอเสนอเชิงนโยบาย 

9. มีการรับเรื่องรองเรียน และแกไขปญหาเรื่องรองเรียน จํานวน  216  เรื่อง จาก 20 จังหวัด 
 

5. กระบวนการและการจัดการ 
1. รวมมือจากหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  นักวิชาการ  นักกฎหมาย  สื่อมวลชนในระดับจังหวัด  

ระดับภาคตอการทํางานดานการคุมครองผูบริโภคอยางตอเน่ือง 
2. มีการสนับสนุนการทํางานคุมครองผูบริโภคอยางตอเน่ืองจากองคการอิสระเพ่ือการคุมครอง

ผูบริโภค 
3. การเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพขององคกรผูบริโภค เพ่ือไปสูการเปนองคกรผูบริโภคคุณภาพใน

อนาคต 
4. การมีชุดความรูจากการสังเคราะหเร่ืองรองเรียนเพ่ือเปนคูมือในการดําเนินงานขององคกร

ผูบริโภคตอไป 
 

6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
          ภาคอีสาน มีพ้ืนที่การดําเนินงาน 20 จังหวัด  ในการบริการจัดการโครงการฯ ทางองคกรได
จัดรูปแบบในการดําเนินงานออกเปน  2  ระดับ คือกลไกการทํางานระดับภาค  และระดับจังหวัด โดยมี
รายละเอียดการดําเนินงานของแตละกลไก ดังน้ี 
 1.กลไกการทํางานระดับภาคแบงทีมออกเปน 2 สวน คืออีสานบน10 จังหวัด และอีสานลาง 10 
จังหวัด เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัด   ประกอบกับรางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพ่ือการ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ…ไดออกแบบ กําหนดเขตพ้ืนที่ภาคอีสานเปนสองเขตคืออีสานบนและอีสานลาง    
เปนการสนับสนุน  ติดตาม   หนุนเสริมการทํางานเชื่อมรอยเครือขายองคกรผูบริโภคภาคอีสาน  
แลกเปลี่ยนการดําเนินงาน และการพัฒนาศักยภาพองคกรผูบริโภคระดับจังหวัด   
 2.เครือขายในระดับจังหวัด  เปนกลไกปฏิบัติการเพ่ือการคุมครองสิทธิผูบริโภคในพื้นที่  โดย
องคกรผูบริโภคที่มีบทบาทเปนศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภคระดับจังหวัด โดยพิจารณาจาก มีกลุมบุคคล
ดําเนินการในพื้นที่อยางตอเน่ือง    เขาใจประเด็นของผูบริโภค   สามารถรับเรื่องรองเรียนดําเนินการ
จัดการแกไขปญหาได    ประสานงานกับหนวยงานในระดับจังหวัด  รวมผลักดันในระดับนโยบาย    ซ่ึง
มีพ้ืนจังหวัดแบงเปน 3 กลุม คือ 
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กลุมจังหวัด ที่ 1 
5 จังหวัด 

กลุมจังหวัด ที่ 2
2 จังหวัด 

กลุมจังหวัด ที่ 3 
13  จังหวัด 

1.ขอนแกน 1. อุบลราชธานี 1. เลย  2. นครพนม  3. บงึกาฬ  4. กาฬสินธุ  

2.รอยเอ็ด 2. ยโสธร 5. อุดรธานี 6. ชัยภูมิ  7. นครราชสีมา  8.ศรีสะเกษ

3.บุรีรัมย  9.อํานาจเจริญ  10. มุกดาหาร  11. มหาสารคาม

4.สุรินทร  12. หนองคาย  13.สกลนคร 

5.หนองบัวลําภู  
 
กลุมที่ 1 มี 5 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดขอนแกน  รอยเอ็ด  บุรีรัมย  สุรินทร  และจังหวัด

หนองบัวลําภู    โดยในกลุมพ้ืนที่ดังกลาวจะมีบทบาทหนาที่ดังน้ี 
1) สนับสนุนความเขมแข็งผูบริโภค พัฒนาขบวนการทํางานคุมครองผูบริโภคระดับ

จังหวัดโดยปฏิบัติการตามแผน   รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  สํานักงานคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  และภาคีภาคประชาชน 

2) สรางความรวมมือกับนักวิชาการ  นักกฎหมาย  สื่อมวลชน  เพ่ือการคุมครอง
ผูบริโภคในระดับจังหวัด 

3) การรับเรื่องรองเรียน  ไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเด็นปญหาผูบริโภคและรวมกับภาคี
เครือขายที่เก่ียวของในการแกไขปญหาผูบริโภค  ในระดับจังหวัด 

4) การรณรงค  ผลักดันระดับนโยบายสูสาธารณะ  เพ่ือองคการอิสระคุมครองผูบริโภค 
กลุมที่  มี 2  จังหวัด  ไดแกจังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดยโสธร  โดยในกลุมพ้ืนที่

ดังกลาวจะมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 
1) สนับสนุนความเขมแข็งผูบริโภค พัฒนาขบวนการทํางานคุมครองผูบริโภคระดับ

จังหวัดโดย รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
สํานักงานคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวัด   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
และภาคีภาคประชาชน 

2) การรับเรื่องรองเรียน  ไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเด็นปญหาผูบริโภคและรวมกับภาคี
เครือขายที่เก่ียวของในการแกไขปญหาผูบริโภค  ในระดับจังหวัด 

3) สรางความรวมมือกับนักวิชาการ  นักกฎหมาย  สื่อมวลชน  เพ่ือการคุมครอง
ผูบริโภคในระดับจังหวัด 
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กลุมที่ 3 มี 13  จังหวัด ไดแกจังหวัดเลย  นครพนม  หนองคาย  บึงกาฬ  กาฬสินธุ  
อุดรธานี  ชัยภูมินครราชสีมา  อํานาจเจริญ  ศรีสะเกษ  มุกดาหาร  สกลนคร  และจังหวัด 
มหาสารคาม  โดยในกลุมพ้ืนที่ดังกลาวจะมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

1) ในการจัดเวทีเพ่ือพัฒนาขบวนการทํางานผูบริโภคระดับจังหวัด   
2) ทบทวนแผนงานคุมครองผูบริโภคและการรณรงคประเด็นปญหาผูบริโภคในระดับ

จังหวัด  
จากการดําเนินงาน พบวา พื้นที่การดําเนินงาน  20 จังหวัดมีการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
เปนองคกรผูบริโภค ในกลุมที่ 1  2 และ 3 ดังน้ี 

ลําดับที่ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 

1 ขอนแกน มหาสารคาม ศรีสะเกษ 

2 รอยเอ็ด เลย นครพนม 

3 กาฬสินธุ อุดรธานี หนองคาย 

4 สกลนคร สุรินทร บึงกาฬ

5 บุรีรัมย นครราชสีมา มุกดาหาร 

6 อํานาจเจริญ ชัยภูมิ

7 หนองบัวลําภู 

8 อุบลราชธานี 

9 ยโสธร 
 

7. บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
1 การเตรียมภาคประชาชนใหเปนองคกรผูบริโภคท่ีสามารถรับเรื่องรองเรียน  จัดการเร่ืองรองเรียน

และประสานงานกับหนวยงานในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนได   
2 องคกรผูบริโภคในระดับจังหวัดสามารถข้ึนทะเบียนเปนองคกรผูบริโภคตาม ราง พรบ.องคการ

อิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 
3 มีกลุมผูเชี่ยวชาญ  7 ดาน  ในการมาหนุนเสริมขบวนงานผูบริโภค ไดแกผูเชี่ยวชาญดานการเงิน  

การธนาคาร  ดานบริการสาธารณะ  ดานสินคาบริการทั่วไป  ดานที่อยูอาศัย-อสังหาริมทรัพย  ดาน
อาหาร  ยา ผลิตภัณฑสุขภาพ  ดานบริการสุขภาพ  ดานสื่อ  -โทรคมนาคม   

4 ควรจะมีทีมจาก คคส. ลงพ้ืนที่เพ่ือมาติดตามงานหรอืมาใหความเห็นในชวงที่มีกิจกรรม   
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ภาคตะวันออก 

ผูใหขอมูล นางสุภาวดี  ใจกวาง  ตําแหนง ผูประสานงานศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภคภาคตะวันออก
หนวยงาน / ที่อยู  37 หมู 9 ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท 080-0981472 , 038597984  E-Mail  jsupawwadee44@gmail.com 

1. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งองคกรผูบริโภคภาคตะวันออก 
2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ   1 ธันวาคม 2556  กําหนดเสร็จ  30 กันยายน 2557 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพองคกรผูบริโภคและเครือขายผูบริโภคกลุมจังหวดัภาค 
ตะวันออกที่นําไปสูการปฏบิัติทีส่อดคลองการทําภารกิจองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

3.2 เพ่ือสนับสนุนใหผูบริโภคเกดิการตื่นตวัและการเขามามีสวนรวมตอการผลักดัน 
กฎหมายองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 

4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
4.1 มีแผนปฏิบัติงานรวมกันในระดับภาคที่ชัดเจน 
4.2 ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมตอการผลกัดันกฎหมาย 
4.3 มีเรื่องรองเรียนจํานวนไมนอยกวา 100 เรื่อง และสามารถแกไขปญหาไดกวา 50% 
4.4 มีรายงานการรับฟงความเห็นและขอเสนอในที่เปนรูปธรรมที่สามารถนําไปผลักดัน 
      ในระดับนโยบายตอไป 
4.5 มีรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
4.6 การบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและจัดการเวลาใหเปนไปตามแผนงาน 

     5.  กระบวนการและการจัดการ 
วิสัยทศัน “ผูบริโภคไทยรูสทิธิทีต่นพึงมีพึงได และไดรับการคุมครองสิทธิ์น้ัน ๆ” 
พันธกิจ 

1. การสรางความเขมแข็งแกผูบริโภคเกี่ยวกับสิทธทิี่ตนพึงมีพึงได 
2. การผลักดันใหรัฐมีนโยบาย กฎหมาย หรือ มาตรการในการคุมครองสิทธิผูบริโภค 
3. การแกไขหรือเยียวยาปญหาผูบริโภคโดยองคกรภาคประชาชน สามารถเติมเต็มงาน

ดานการคุมครองผูบริโภคได 
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ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาความสามารถของศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภคระดับจังหวัดในการให
ความรู การใหคําปรึกษา และการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนแกผูบริโภค 

1.1 พัฒนาทักษะและความรูพ้ืนฐานในการแกไขปญหาเรือ่งรองเรียนในรูปแบบการเรียนรู
การทํางานระหวางปฏิบตัิงานจริงในพื้นที่ 

1.2 จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานรวมกันในระดับภูมิภาค
ใหมีเคร่ืองมือตอการปฏิบตังิาน 

 ยุทธศาสตรที่ 2  ขยายเครือขายองคกรผูบริโภคในระดับอําเภอใหคลอบคลมุมากข้ึนเพื่อให
เกิดความคลองตัวตอการใหคําปรึกษา และการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนแกผูบริโภค 

2.1 พัฒนาศักยภาพแกนนํา/อาสาสมัครระดับอําเภอใหมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสทิธิ   
ผูบริโภค 
2.2 มีการประชุมติดตามอาสาสมัครเพ่ือสรางการเรียนรูรวมกันจากกรณีเรื่องรองเรียน 
2.3 พัฒนาคูมือการทํางานใหกับแกนนํา / อาสาสมัครเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการทํางาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การใชส่ือรณรงคและเผยแพรขอมูลใหแกผูบริโภคไดรูเทาทันสถานการณ
ปญหา 

3.1 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับปญหาผูบริโภคผานชองทาวิทยุชุมชน 
3.2 รณรงคงานคุมครองผูบริโภคผานชองทางโซเซียลมีเดีย 
3.3 เผยแพรขอมูลดานการคุมครองผูบริโภคผานกิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 จัดทําระบบขอมูลเพือ่พัฒนาการแกไขปญหาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย โดย
การอางอิงขอมูลที่ไดจากการรับเร่ืองรองเรียนของผูบริโภค 

4.1 จัดทํารายงานขอมูลเก่ียวกบัปญหารองเรียนของผูบริโภคในจังหวัด และระดับภูมิภาคเพ่ือ
รวบรวมเปนขอมูลนํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

4.2 พัฒนาเคร่ืองมือในการจัดเก็บขอมูลปญหาของผูบริโภคใหกับแกนนําและอาสาสมัครเพ่ืองาย
ตอการรวบรวมขอมูล 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางเครอืขายความรวมมือกับส่ือ นักวิชาการ และ หนวยงานของรัฐ ใน
การผลักดันนโยบาย 
 5.1 จัดเวทีเสนอปญหาผูบริโภคกับหนวยงานคุมครองผูบริโภคเพื่อกระตุนการทํางานของหนวยงาน 
 5.2 จัดเวทีเสนอปญหาผูบริโภคตอวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสรางความรวมมือระหวาง
นักวิชาการกับองคกรผูบริโภคในภูมิภาค 
 5.3 จัดทําขอเสนอนโยบายตอหนวยงาน 
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ยุทธศาสตรที่ 6 ผลักดันใหหนวยงานกํากับดูแลบงัคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน การขนสง 
สสจ.หรือ สคบ. ระดับจังหวัด 
 6.1 จัดทําเวทสีรางความรวมมือตอหนวยงานเพื่อนําเสนอผลกระทบตอผูบริโภคทีไ่มมีการบังคับใช
กฎหมายการคุมครองผูบริโภค 
 6.2 รณรงคสรางความเขาใจตอหนวยงานใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

ยุทธศาสตรที่ 7  ประสานความรวมมือระดับทองถิ่น เชน การทาํ MOU กับหนวยงานทองถิ่น
ที่ทําหนาที่ในการคุมครองผูบริโภค เชน สคบ.จังหวัด / สสจ. / อปท. การแลกเปลี่ยนขอมูลเรื่องรองเรียน 
รวมทั้งการแกปญหาใหกับผูบริโภค 
 7.1 จัดเวทีสรางความรวมมือกับหนวยงานใหเห็นความสําคัญตอองคกรผูบริโภคที่ทํางานในจังหวัด 
 7.2 กําหนดประเด็นการทํางานคุมครองผูบริโภครวมกันระหวางหนวยงานคุมครองผูบริโภคกับ
องคกรผูบริโภคในจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 8 รณรงคผลักดันใหเกิดกฎหมายองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค 
 8.1 รณรงคผานชองทางโซเซียลมีเดีย 
 8.2 รณรงคผานชองทางวิทยุชุมชน 
 8.3 สรางความเขาใจตอประชาชนในจังหวัดและหนวยงานทองถิ่นใหมีความเขาใจตอกฎหมาย
องคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 
 
6.  วิเคราะหบริบทและพฒันาการ 
 องคกรผูบริโภคและเครือขายองคกรผูบริโภคใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีชื่อวาคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคภาคตะวันออก มีศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภคเปนเครือขายใน 8 จังหวัด ประกอบดวย 
จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว มีบทบาทหนาที่ในการเรียนรูและใหความรูเร่ืองสิทธิของผูบริโภครวมถึงการรวม
ประสานการแกไขปญหากับหนวยงานที่เก่ียวของและผูใหบริการ ภาคใตการสนับสนุนองคความรูจากมูลนิธิ
เพ่ือผูบริโภค  จากการที่ไดดําเนินกิจกรรมในรอบปที่ผานมามีเร่ืองเก่ียวกับการละเมิดสิทธิผูบริโภคเปน
จํานวนมากในหลายดาน เชน การบริการสาธารณะ การโฆษณาผลิตภัณฑอาหารและทางสถานีวิทยุชุมชน
และเคเบิ้ลทีวีรวมถึงสื่อหนังสือพิมพ ผูบริโภคที่รับรูสิทธิไดรองเรียนเพ่ือขอความชวยเหลือ แตยังมีผูบริโภค
อีกมากมายท่ียังไมรับรูสิทธิในการเปนผูบริโภค  จึงทําใหตองมีการใหความรูเรื่องสิทธิและทําการแกปญหา
ควบคูกันไป โดยเฉพาะพื้นที่ระดับอําเภอของจังหวัดตางๆ เปนพ้ืนที่หางไกลความเจริญขาดองคความรู 
ดานสิทธิผูบริโภคและถูกละเมิดอยูเสมอ 
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             ประเด็นใหญๆในการรวมทําแผนปฏิบัติงานกับหนวยงานภาครัฐ ในรอบปที่ผานมา พบวา สถานี
วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี สื่อหนังสือพิมพ  ไดทําการโฆษณา ผลิตภัณฑอาหารและยาเพ่ือสุขภาพกันมาก
เน่ืองจากมีรายไดจากการโฆษณา ทําใหผูบริโภคหลงเชื่อสิ่งที่โฆษณา   และซ้ือมารับประทานหวังใหการ
เจ็บปวยหายเปนปกติ ซ่ึงก็ตองเสียทรัพยสินไปแลกมาดวยราคาแพง ตองทานจํานวนมากทําใหตองเสียเงิน
จํานวนมากแตคุณภาพกลับไมดีเหมือนโฆษณา สุขภาพของผูบริโภคจึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองสื่อใหถูกตอง
วาตองรักษาและปองกันอยางไร คงตองมีองคกร หนวยงานเขามากํากับดูแลและชวยกันแกปญหา ซ่ึงทาง
ศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภคไดดําเนินการติดตามและเฝาระวังปญหามาอยางตอเน่ือง แตก็ยังมีขอจํากัดใน
การแกปญหาในระยะสั้นๆ ตามภารกิจ หากตองการใหเกิดผลที่ดี ควรมีการเฝาระวัง ปองกันประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของที่ดี จะเกิดการแกปญหาในระยะยาวได ดังนั้นการใหความรูตออาสาสมัคร 
และบุคลากรประจําศูนยฯและพัฒนาศักยภาพใหมีความรูและเชี่ยวชาญนั้นถือเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทําให
เกิดการแกปญหาใหกับผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้การใหบริการทางการแพทย เชน
สถานพยาบาล ในจังหวัดตางๆ เริ่มมีการละเมิดสิทธิของผูปวยมากขึ้นโดยดูไดจากขอรองเรียนเพ่ือขอการ
เยียวยาความเสียหายกันเกิดจากการรักษาพยาบาลประเด็นน้ีก็มีความสําคัญมิใชนอย คนไขหรือญาติคนไข
บางคนไมกลาที่จะรองเรียน บางคนก็ไมรูชองทางในการรองเรียนทําใหเร่ืองเงียบหายไปโดยไมทราบวา
ตนเองมีสิทธิอะไรในกรณีถูกละเมิดใหเสียหาย ปญหาทุกดานของผูบริโภคตองสรางความเขาใจอยางมาก
และตองใชเวลา ตองสรางเครือขายเพิ่มเติมใหมากขึ้น เพื่อเปดชองทางของการเรียนรูที่จะสามารถรับ
ขาวสารไดใกลชิดมากขึ้น ดานกฎหมาย ยังไมมี กฎหมาย ที่องคกรเครือขายผูบริโภคภาคประชาชนจะใช
เปนเครื่องมือในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน กฎหมายองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 
ที่รอกันมานานนับสิบป ทั้งที่มีประโยชนตอผูบริโภคอยางมากเราเรียกรองใหรัฐบาลผาน กฎหมาย 
ประชาชนฉบับน้ีมานานและรอดวยความหวังที่จะมีแสงสวางมีเคร่ืองมือเพ่ือใหลดชองวางระหวางผูบริโภค
และผูใหบริการ ตองทําการรณรงคเผยแพรความสําคัญของกฎหมายฉบับน้ีอยางตอเน่ือง โดยมีการจัด
กิจกรรมภายในจังหวัดเพ่ือใหเกิดการตื่นตัวของผูบริโภคอยูเสมอ 
             ดานการประชาสัมพันธขาวสารและการส่ือสารจากองคกรไปยังผูบริโภคยังแคบและขาด
ประสิทธิภาพ ที่ผานมา อาจจะมีกําลังคนนอย ขาดงบประมาณที่จะสามารถประชาสัมพันธงานคุมครอง
ผูบริโภคไดยาวนานและตรงเปาหมาย ไมวาจะ สื่อทางสถานีวิทยุชุมชน  หนังสือพิมพทองถิ่น วิวบอรด
ตางๆ เอกสารแผนพับ โปรชัวร ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีถือเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรับรูมีสิทธิ
มีจํานวนมากขึ้น เม่ือมีจํานวนมากขึ้นก็สามารถลดปญหาไดมากตามไปดวยเพราะผูบริโภครูขอมูลรูสิทธิ
และสามารถปองกันตนเองจากการถูกละเมิดได 
 ดานการรับเร่ืองรองเรียนและจัดการปญหา ผูจัดการปญหาตองมีความรูดานการแกปญหาน้ันๆ
อยางเช่ียวชาญ ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ เปนการประสานงานมากกวาที่จะทํางาน 
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โดยกลุมเดียวองคกรเดียวซึ่งจะหาความสําเร็จยาก ที่ผานมาคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคภาคตะวันออก  
ซ่ึงเปรียบไดเหมือนเปนกลไกลกลางในการรวมแกปญหาและสนับสนุนองคกรผูบริโภคจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนขบวนการงานคุมครองผูบริโภค  มีบทบาทหนาที่ที่สําคัญ  

เพ่ือสนับสนุนใหโครงการบรรลุผลคือ ทําหนาที่ในการประสานงานองคกรผูบริโภคในพื้นที่เปาหมาย
ใหสามารถดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ สนับสนุนขอมูลที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินการคุมครองผูบริโภค ติดตามประเมินความกาวหนาของดําเนินโครงการ และสรุปผลการดําเนินการ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหมีความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ โดย วิธีการประสานงาน
ทํางานขององคกรผูบริโภคใหเกิดความรวมมือตอการแกปญหาใหกับผูบริโภค รวมทั้งการกระตุนให
หนวยงานที่รับผิดชอบทํางานและบังคับใชกฎหมายใหเปนจริง 
 
7.  บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 

7.1  เครือขายผูบริโภคและองคกรอิสระผูบริโภคมีความรูและความเขาใจในสทิธขิองตนเองจะทําให
สามารถปองกันและแกไขปญหาในเบื้องตนได 

7.2  หนวยงานที่เก่ียวของเห็นความสําคญัใหการสนับสนุนงบประมาณและองคความรูในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการทํางาน 

การขยายผล 
1. การสรางเครือขายยอยในระดับพ้ืนที่ตําบลและอําเภอของจังหวัดตาง ๆ  
2. การเพ่ิมจํานวนอาสาสมัครงานคุมครองผูบริโภค 
3. รณรงคผลักดันใหเกิดองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภคตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 61 
4. ประสานความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ภาคกลาง 

ผูใหขอมูล นางอุสาห  จันทรวิจิตร ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ 
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000 
โทร.081-9261762 e-mail. Promptpharmacy@gmail.com  

1.ชื่อโครงการ 
   โครงการการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยเพื่อแกปญหาใน 
   พื้นที่จังหวัด,   เขตเครือขายบริการ และภาคกลาง   ป ๒๕๕๗ 

2.ระยะเวลาการดําเนินการโครงการ 
   15 มีนาคม 2557 ถึง 14 มกราคม 2558  

3.วัตถุประสงค 
 3.1  คนหาปญหาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอาจไมปลอดภัย ที่ตองการการคุมครองผูบริโภคอยางครบ
วงจรในระดับจังหวัด เขตเครือขายบริการ และระดับภาค โดยมีการประเมินเพื่อจัดลําดับความสําคัญ
ผลิตภัณฑ    สุขภาพไมปลอดภัยในการดําเนินการคุมครองผูบริโภค (Issue Prioritization) 

  3.2  สรางเครือขายความรวมมือแกปญหาผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยอยางเปนระบบท้ังผูบริโภค
ผูจําหนาย ผูผลิต และผูเก่ียวของทุกภาคสวน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการแกปญหาใหมๆตาม
บริบทของแตละจังหวัด, เขตเครือขายบริการสุขภาพ และภาคกลาง ซึ่งนําพาสู  Best Practicesของการ
แกปญหา 

 3.3  เพื่อใหทราบสถานการณปญหา หรือ Health Impact ของจังหวัด เขตเครือขายบริการ และภาค
กลาง  

  3.4  เพื่อเปนเวทีพัฒนาเคร่ืองมือจัดลําดับความสําคัญผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยในการ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภค (Issue Prioritization) และฐานขอมูลที่เก่ียวของใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

4.ความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นในโครงการ 
 4.1.เกิดกระบวนการคัดเลือกประเด็นในการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคระดับจังหวัด ดวยการ
ดําเนินการ อยางเปนระบบในการคัดเลือกประเด็น (Issue Prioritization) ท่ีมีความสําคัญสูง  รวม 23 จังหวัด  
 4.2.เกิดภาคีเครือขายการแกปญหาผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยในแตละจังหวัด, เขตเครือขาย
บริการสุขภาพ และภาคกลาง 
 4.3. เกิดการพัฒนาเครือขาย ทะเบียนองคกร และแกนนํา คุมครองผูบริโภคระดับจังหวัด เขต
เครือขายบริการภาค และประเทศ 
 4.4 เกิดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการแกไขปญหาคุมครองผูบริโภคระดับจังหวัด เขต
เครือขายบริการภาค และประเทศ 
 4.5. เกิดการแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคระดับจังหวัด หรือภาค  
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 4.6.มีการจัดทํารายช่ือฐานขอมูล และแหลงขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณาตามเกณฑในเครื่องมือ
จัดลําดับความสําคัญผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค (Issue Prioritization) 
ใหเปนปจจุบันและเปนท่ียอมรับ  
 4.7.สงผลการดําเนินการโครงการใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนขอมูลจัดกิจกรรม 
และจัดสรรงบประมาณ ป 2558 ตอไป เม่ือวันท่ี 1-2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี 
 
5.กระบวนการ และการจัดการ 
 5.1.  ประชาสัมพันธโครงการและแจงรายละเอียดแกจังหวัด เครือขายบริการ และภาคกลาง 
 5.2.  จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเขตเครือขายบริการและระดับภาคกลาง เพื่อการดําเนินงาน 
         และติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม 
         เดอะไทดรีสอรท อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื้อหาการประชุมประกอบไปดวย  
         5.1.1 ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  
         5.2.2 ขั้นตอนการระบุปญหา และการไดมาของปญหาผลิตภัณฑสุขภาพ   
         5.2.3 แนวทางการจัดลําดับความสําคัญของปญหา การหาแหลงขอมูลและการใชขอมูลสนับสนุนการ 
              จัดลําดับความสําคัญของปญหา  
        5.2.4 รายละเอียดการเขียนรายงาน และการสรุปผลการจัดลําดับปญหาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไม
ปลอดภัย 
5.3.  มีการอบรมการใชเครื่องมือจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย ระดับจังหวัด  
       ซึ่งแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.)   จัดประชุมท่ีโรงแรม 
       ริชมอนด ในเดอืนมีนาคม 
5.4.  จัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัย และประเมินความเปนไปไดในการแกไข 
        ปญหาภายในจังหวัด โดยสนับสนุนคาดําเนินการในพื้นที่รวม 21 จังหวัด ขาด 3 จังหวัด ไมรับ 
        เงินสนับสนุน ไดแก สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ซึ่งไดดําเนินการจัดลําดับฯนํารองไปกอนหนานี้     
         สวนปทุมธานี ไมขอรับเงินสนับสนุน 
5.5.  จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเขตเครือขายบริการและระดับภาคกลาง เพื่อการ 
        ดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการฯ ครั้งที่ 2 ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2557   
         ณ โรงแรมบัดด้ี  โอเรียนทอล ริเวอรไซด ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื้อหาการประชุมประกอบไปดวย   
              5.5.1  สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพของแตละจังหวัด 
              5.5.2  แบงกลุมจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพในแตละเขต 4, 5 และ 6  
              5.5.3 ตัวแทนแตละเขตนําเสนอผลการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพ  
                       ในแตละเขต 4, 5 และ 6 
              5.5.4  จัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพระดับภาค                                               
              5.5.5  สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพระดับภาค และอภิปราย เพื่อหา 
                        แนวทางในการแกไขปญหา 
5.6.  กิจกรรมการดําเนินการแกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัยภายในจังหวัด เขต และภาค 
5.7.  ประเมินผลโครงการ และดําเนินการสงผลการดําเนินการโครงการใหสํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา 
       เปนขอมูลจัดกิจกรรม และจดัสรรงบประมาณ ป 2558 
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6.การวิเคราะหบริบท และพัฒนาการ 
เม่ือวิเคราะหขอมูลในภาพรวมแลว สามารถจัดลําดับความสําคัญสินคาไมปลอดภัยไดเปน 2 กลุม 

ดังน้ี  
 กลุมท่ี 1 สินคาไมปลอดภัยที่เกิดจากความบกพรองของตัวสินคาเองซึ่งอาจเกิดจากความ
ต้ังใจ หรือไมต้ังใจของผูผลิตสินคา เชน ยาฆาแมลงในผัก และผลไม , ,ยาแผนโบราณไมมีเลขทะเบียน 
และผสมสารสเตียรอยด ,อาหารทะเลพบมีการปนเปอนฟอรมาลีน รวมถึงน้ํามันทอดซ้ําพบสารโพลาร เปน
ตน ซึ่งกลวิธีในการแกปญหาสามารถทําไดโดยการควบคุมไมใหสินคานั้นถึงมือผูบริโภค การจํากัดสิทธิของ
ผูผลิตสินคาโดยอาศัยขอบังคับทางกฎหมาย การควบคุมกํากับจากหนวยงานภาครัฐ 
 กลุมท่ี 2 สินคาไมปลอดภัยที่เกิดจากความเขาใจผิดตอตัวสินคาของผูบริโภค เชน ยาชุด ,
อาหารเสริมโฆษณาสรรพคุณเกินจริง เปนตนไป ซึ่งกลไกการแกปญหาสามารถทําไดโดยอาศัยกระบวนการ
ที่ทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง และการปกปองสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค ซึ่งตองอาศัย
ความรวมมือจากภาคีเครือขายท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคมตอไป 
 และถาวิเคราะหขอมูลของปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยซึ่งจังหวัด /เขต ที่ไดมาจากการ
จัดลําดับ มีความเกี่ยวของกับปจจัยตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งเปนตัวแปรที่สําคัญ จะเห็นไดวาเกือบทุกจังหวัด
จะพบปญหา การโฆษณาเกินจริง  ยาชุด ยาลูกกลอน ผสมสเตียรอยด  เคร่ืองสําอางผสมสารหามใช  ยาลด
น้ําหนัก อาหารเสริม ซึ่งเปนผลกระทบจากส่ือตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย การคมนาคมสะดวก 
แตอยางไรก็ตาม ปญหายังมีความแตกตางกันไปตามพื้นท่ี  เชน  จังหวัดในพื้นท่ีภาคตะวันออก และจังหวัด
ที่มีพื้นท่ีติดทะเล  ปญหาดานการใชสารฟอรมาลินในอาหารทะเล จะเกิดขึ้นนอย เนื่องจากเขาถึงอาหารทะเล
สดไดงาย ในขณะท่ีปญหาปญหายาฆาแมลงปนเปอนในผัก/ผลไมจะพบมากเนื่องจากเปนพื้นท่ีการทํา
เกษตรกรรม สวนผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพของภาคกลางจะพบปญหาการตกคางของยาฆาแมลงมา
เปนอันดับท่ี 1 เน่ืองจากพบการทําเกษตรกรรมมาก และพบมีการใชยาฆาแมลงสูง จากบริบทขางตนทําให
ผูเก่ียวของในการแกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย  ตองใชขอมูลเชิงบริบทมาประกอบเพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาการ โดยตองเร่ิมจากสรางกลไกลการแกไขปญหาอยางมีสวนรวมจากผูเก่ียวของทุกภาค
สวนเสริมพลังอํานาจ (Empowerment  Partnership) ใหกับภาคีเครือขาย  ติดอาวุธทางปญญาใหประชาชน 
เชน การอบรม  ประชาสัมพันธ และสุดทาย ความยั่งยืนของระบบการแกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไม
ปลอดภัย  คือ การกําหนดยุทธศาสตรในการแกไขปญหา อยางเปนระบบ สรางกลยุทธที่เหมาะสม  โดย
เริ่มตนจากวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค  (SWOT Analysis)  และการวิจัยตอไป 
 
 
7.บทเรียนที่เกิดขึ้นและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
 การดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย  ทําใหเกิดบทเรียน 
และขอเสนอสูการพัฒนางานขึ้นหลายประการ ดังนี้ 
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 1.  ขอบเขตการจัดลําดับไมชัดเจนวาคลอบคลุมโฆษณา สถานประกอบการหรือไมทําใหปญหาท่ี
ไมใชผลิตภัณฑ เชน ปญหาโฆษณา สถานประกอบการตกไป  
 2.  การระบุประเด็นปญหา ควรมีภาคีเครือขายที่ครอบคลุม/หลากหลาย เพื่อใหไดมาซ่ึงปญหาที่
แทจริง  
 3.  เกณฑที่ใชในการประเมินไมชัดเจน เขาใจยากในการประเมิน 
 4.  ผูเขารวมประชุมยังขาดองคความรู ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลทางสถิติท่ีชัดเจน ทางผูรับผิดชอบ
โครงการควรมีการเพิ่มตัวอยางแหลงคนหาขอมูลอางอิง 
    5.  บางขอมูลไมสามารถพิจารณาคะแนนได ทําใหความสําคัญนั้นมีคาลดลง ซึ่งแทจริงอาจเปน
ปญหาสําคัญ 
    6.  ผูเขารวมประชุมยังไมตระหนักถึงการจัดลําดับปญหาจึงควรมีการประชาสัมพันธจากสวนกลาง 
และในระดับประเทศ 
    7.  ผูดําเนินการยังขาดทักษะในการทํากระบวนการอาจทําใหไดขอมูลไมชัดเจน จึงควรมีการ
ฝกอบรมวิทยากรกระบวนการใหเกิดความเชี่ยวชาญ 

ในสวนของการแกไขปญหาสินคาไมปลอดภัย การดําเนินการแกไขปญหาในระยะเวลาสั้นๆคงไม 
สามารถแกไขปญหาที่สะสมอยูอยางเปนเวลานานไดโดยการจัดทําโครงการในระยะเวลาภายใน 1-2 ป แต
ตองจัดทําเปนแผนงานระยะกลางอยางนอย 3-5 ป หรือหากเปนปญหาที่ยุงยากอาจตองมีการจัดทําเปนแผน
ระยะยาว และมีการตอเนื่องในการแกไขปญหา เพิ่มการประเมินผลการทํางานในแตละขั้น และมีการติดตาม
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล การกําหนดเปนตัวชี้วัดเพื่อกระตุนการทํางาน เพื่อใหการ
แกไขปญหาลุลวง 
      ในฐานะบทบาทของผูรับผิดชอบโครงการที่ตองทํางานรวมกับ 24 จังหวัดภาคกลาง และเครือขาย
ภายในจังหวัด เริ่มตั้งแตการประสานงาน สนับสนุน  แกไขปญหา  ผลักดัน  จนถึงการสรุปโครงการ  บทเรียนที่
สําคัญท่ีพบ  
  1.  งานจะสําเร็จได ตองเริ่มจากความสัมพันธท่ีดี  ใชหลักประนีประนอม  ปรับแนวคิด ใชหลัก
ประชาธิปไตย  
  2.  การทํางานรวมกัน  ตองรับขอมูลใหไดเทากัน แบงปนขอมูล  เติมในสิ่งที่ขาด แบงงานตาม
ความสามารถ ทุกคนไมยึดความคิดตนเองเปนใหญ 
  3.  การชักชวนชี้ชวนใหเครือขายฯทํางาน ตองเริ่มตนจากการชี้ใหเขาเห็นถึงประโยชนท่ีจะเกิดขึ้น    
ไมควรใชมาตรการบังคับ 
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ภาคผนวก 

ผลการจัดลําดับของแตละจังหวัด 
สิงหบุรี 
1.  โฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารเกินจริง  
2.  ฟอรมาลีนในปลาหมึกกรอบ 
3.  เครื่องสําอางผสมสารหามใช (ครีมหนาขาวผสมปรอท) 
4.  ผักแชฟอรมาลีน 
5.  ฉลากอาหาร ไมระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตปละหมดอายุ 
ลพบุรี 
1. การโฆษณาผลิตภัณฑอาหารเสริมและยาแผนโบราณ 
     แสดงสรรพคุณเกินจริง 
2.  การปนเปอนสารฟอรมาลีนในผาขี้ร้ิว (สไบนาง) 
3.  ยาสมุนไพรมีการปนเปอนสารสเตียรอยด 
4.  เครื่องสําอาง (ครีมหนาขาว) มีการปนเปอนสารหามใช (ปรอท/ไฮโดรควิโนน) 
5.  ผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทลดความอวนมีเลขสารบบปลอม 
สระบุรี 
1.  นํ้ามันทอดซ้ํา 
2.  โฆษณายา อาหาร เคร่ืองสําอาง เกินจริง 
3.  ฟอรมาลีนในอาหาร 
4.  ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด 
5.  ยาชุด 
อางทอง 
1.  โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง 
2.  ยาฆาแมลงท่ีปนเปอนในผัก/ผลไม 
3.  นํ้ามันทอดซ้ํา 
4.  อาหารปนเปอนฟอรมาลีน 
5.  ยาอันตราย/ยาชุดในรานชํา 
นนทบุรี 
1.  นํ้ามันทอดซ้ํา 
2.  ยาแกปวด Tramol มีการใชผิดประเภทในกลุมวัยรุน 
3.  เครื่องสําอางผสมสารหามใช 
4.  ผลิตภัณฑเสริมอาหารโฆษณาเกินจริง 
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5.  ผลิตภัณฑลดน้ําหนัก/กาแฟ/อาหารเสริมใสสาร sibutramine/sildenafil 
นครนายก 
1.  สารปนเปอนในอาหาร (สารกันรา,สารฟอกขาว,สารเรงเนื้อแดง,ฟอรมาลีน) 
2.  นํ้ามันทอดซ้ํา 
3.  ยาฆาแมลงในขาวผัก ผลไม 
4.  หมอกวยเตี๋ยวปนเปอนสารตะกั่ว 
5.  ยาชุด 
พระนครศรีอยุธยา 
1.  ยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด 
2.  สารตกคางยาฆาแมลงในผัก 
3.  Coliform ในน้ําและอาหารในโรงเรียน 
4.  สารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา 
5.  เนื้อสัตวบดมีบอแรกซ 
สมุทรสาคร 
1.  การโฆษณาเกินจริง 
2.  เครื่องสําอางที่ผสมสารหามใช 3 ชนิด ไดแก ไฮโดรควิโนน ปรอท  แอมโมเนีย 
3.  นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
4.  นํ้ามันทอดซ้ํา 
5.  ยาฆาแมลงท่ีใชทางการเกษตร ตกคางในผัก/ผลไม 
สมุทรสงคราม 
1.  สารฆาแมลงในผัก/ผลไม 
2.  เครื่องสําอางมีสารปนเปอน 
3.  ยา ฉลากและขอมูลไมครบถวน 
นครปฐม 
1.  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (ตกคางในผัก/ผลไม) 
2.  ฟอรมาลีน 
3.  บอแรกซ 
4.  ยาแผนโบราณในวัด (ผสมสเตียรอยด) 
5.  ยาสมุนไพรไมมีทะเบียน 
ราชบุรี 
1.  ยาฆาแมลงในผักผลไม 
2.  นํ้ามันทอดซ้ํา 
3.  บอแรกซ 
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4.  นํ้าด่ืมบรรจุถัง 
5.  ผลิตภัณฑลดความอวน ปลอม/ผสมสารหามใช 
กาญจนบุรี 
1.  ผักท่ีมียาฆาแมลง 
2.  ยาลูกกลอน/ยาสมุนไพร(ผสมสารสเตียรอยด) 
3.  ยาชุดในรานยา/รานชํา 
4.  เครื่องสําอางผสมสารหามใช 
5.  ผลิตภัณฑเสริมอาหารอวดอางสรรพคุณทางยา 
ประจวบคีรีขันธ 
1.  นํ้ามันทอดซ้ํา 
2.  ความปลอดภัยในผักและผลไม 
3.  ความไมปลอดภัยในอาหารทะเล (ฟอรมาลิน) 
4.  ยาชุด ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร (สเตียรอยด) 
5.  ภาชนะบรรจุอาหาร 
สุพรรณบุรี 
1.  ยาขายในท่ีที่ไมไดรับอนุญาต (ยาชุด) 
2.  เนื้อสัตวปนเปอนฮอรโมน 
3.  สถานพยาบาลไมไดรับอนุญาต 
4.  เครื่องสําอางผสมสารอันตราย บิ๊กอาย เหล็กจัดฟนแฟชั่น ไมไดรับอนุญาต และสเตียรอยดผสม 
     ในผลิตภัณฑสุขภาพ 
5.  เครื่องสําอางไมไดระบุอนุญาต และอาหารปลาหมึกกรอบแชฟอรมาลีน 
เพชรบุรี 
1.  ยาฆาแมลงในผักผลไม 
2.  นํ้ามันทอดซ้ํา 
3.  ยาชุด 
4.  ยาผสมสเตียรอยด 
5.  โฆษณาเกินจริงในอาหารเสริม 
สมุทรปราการ 
1.  นํ้ามันทอดซ้ํา (ไกทอด, ปาทองโก) 
2.  การตรวจและรักษาโรคโดยไมมีใบประกอบโรคศิลป 
3.  อาหารเสริมโฆษณาเกินจริงในเคเบิ้ลทีวี 
4.  ฉลากอาหารเสริมโฆษณาเกินจริง 
5.  รานขายของชําขายยาชุด 
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ตราด 
1.  ยาแผนโบราณผสมสารสเตียรอยด 
2.  การโฆษณายาโดยไมไดรับอนุญาต 
3.  เครื่องสําอางผสมสารหามใช 
4.  ฉลากอาหารไมระบุวัน เดือน ปท่ีหมดอายุ 
5.  ถังน้ําด่ืมไมสะอาด 
ฉะเชิงเทรา 
1.  ยาชุด 
2.  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ลดนํ้าหนัก เอาไปใชในทางท่ีผิด 
3.  เครื่องด่ืมสมุนไพรที่ไมมีฉลาก ไมมีทะเบียน และมีสเตียรอยดเปนสวนประกอบ 
4.  ยาหมดอายุ 
5.  ยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน ผสมสารสเตียรอยด 
จันทบุรี 
1.  ยาฆาแมลงในผักและผลไม 
2.  สารเรงเนื้อแดงในเน้ือหมู 
3.  เครื่องสําอางทาฝาหนาขาว (ไมไดรับอนุญาต/ฉลาก) 
4.  นํ้ามันทอดซ้ํา 
5.  สเตียรอยดในยาลูกกลอน 
ระยอง 
1.  ผลิตภัณฑเสริมอาหารปลอม/ผสมสารอันตราย 
2.  อาหารสดผสมสารตองหามอันตราย(ยาฆาแมลง) 
3.  ยาชุดแหง/ยาไมมีทะเบียน 
4.  คลินิกไมไดมาตรฐาน 
5.  นํ้าด่ืมไมไดมาตรฐาน 
ปราจีนบุรี 
1.  BPA ในขวดนม 
2.  ยาชุด 
3.  ยาหมดอายุ 
4.  ขายยาลดน้ําหนักไมไดรับอนุญาต 
5.  ยาสมุนไพรท่ีไมมีเลขทะเบียน/อาหารเสริมผิดกฎหมาย 
ชลบุรี 
1.  อาหารลดน้ําหนักและฉลากไมถูกตองครบถวน 
2.  อาหารเสริมผิวขาวและฉลากไมถูกตองครบถวน  
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3.  การใชยาในทางที่ผิด (Tramadol) 
4.  ยาคามากา (ไมไดขึ้นทะเบียน) 
5.  สารปนเปอนในอาหารสด (ยาฆาแมลง) 
6.  เครื่องสําอางผิวขาวและฉลากไมถูกตองครบถวน พบสารหามใช 
สระแกว 
1.  ผัก/ผลไม มียาฆาหญา/ยาฆาแมลงตกคาง 
2.  ยาไมมีเลขทะเบียน 
3.  ครีมทาหนา (โฆษณาเกินจริง) 
4.  อาหารในภาชนะปดสนิท ไมไดมาตรฐาน ฉลากไมถูกตอง 
5.  ยาชุด การบริโภคยาเกินความจําเปน 
 
ผลการจัดลําดับเขต 4 
ที่ ชื่อสินคา           ลักษณะความไมปลอดภัยที่พบ 
1. อาหารประเภท   ผาขี้ริ้ว(สไบนาง), ปลาหมึกกรอบ, ผักสด พบมีการปนเปอนฟอรมาลีน 
2. อาหารเสริม โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเกินจริง 
3. น้ํามันทอดซ้ํา พบสารโพลาร 
4. ผัก/ผลไม พบการตกคางของยาฆาแมลง 
5. ยาสมุนไพร พบมีการผสมสารสเตียรอยด 
 
ผลการจัดลําดับเขต 5 
ที่ ชื่อสินคา   ลักษณะความไมปลอดภัยท่ีพบ 
1. ผัก/ผลไม พบการตกคางของยาฆาแมลง 
2. ยาสมุนไพร พบมีการผสมสารสเตียรอยด 
3. น้ํามันทอดซ้ํา พบสารโพลาร 
4. เครื่องสําอาง ผสมสารหามใช 
5. อาหารเสริม โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเกินจริง 
6. อาหารทะเล พบมีการปนเปอนฟอรมาลีน 
 
ผลการจัดลําดับเขต 6 
ที่ ชื่อสินคา            ลักษณะความไมปลอดภัยท่ีพบ 
1. ยาชุด            ขายยาไมไดรับอนุญาต,ใชยาเกินความจําเปน,ไมมีเลขทะเบียน 
                                พบยาสเตียรอยด 
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2. อาหารเสริม 
      (ลดนํ้าหนัก,ผิวขาว) ปลอม,ผสมสารหามใช,ไมไดขออนุญาต,นําไปใชในทางท่ีผิด 
3. อาหาร  ฉลากไมถูกตองครบถวน 
(เคร่ืองด่ืมสมุนไพร, 
อาหารเสริมผิวขาว, 
อาหารเสริมลดน้ําหนัก) 
4. ผัก/ผลไม พบการตกคางของยาฆาแมลง 
5. ยาสมุนไพร พบมีการผสมสารสเตียรอยด 
ผลการจัดลําดับภาคกลาง 
ที่ ชื่อสินคา  ลักษณะความไมปลอดภัยที่พบ 
1. ผัก/ผลไม พบการตกคางของยาฆาแลง 
2. น้ํามันทอดซ้ํา พบสารโพลาร 
3. ยาแผนโบราณ พบมีการผสมสารสเตียรอยด 
4. ยาชุด  ขายยาไมไดรับอนุญาต,ใชยาเกินความจําเปน,ไมมีเลขทะเบียน 
                               พบยาสเตียรอยด 
5. อาหารเสริม โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเกินจริง 
6. ผาขี้ริ้ว,  พบมีการปนเปอนฟอรมาลีน 
ปลาหมึกกรอบ,ผักสด, 
        อาหารทะเล  
 
แนวทางการแกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัย 
1. การตกคางของยาฆาแมลง/ผลไม 
1.1 กลไกการควบคุมกํากับ 
 - กําหนดนโยบายระดับภาค/ประเทศ 
          - ตรวจสอบการปนเปอนยาฆาแมลงใหครอบคลุม สนับสนุนการตรวจสอบยาฆาแมลง  
            เชน รถโมบาย อุปกรณ งบประมาณในการตรวจสอบ 
 - ประสานความรวมมือจากกระทรวงเกษตรฯในการแกไขปญหารวมกัน ตัวชี้วัดการ 
            ดําเนินงานควรสอดคลองกัน 
          - ดําเนินการตามกฎหมาย 
1.2 สงเสริมการมีสวนรวมจากผูประกอบการในการแกไขปญหา 
      ผูปลูก ผูนําเขา 
          - สรางความตระหนักและสงเสริมการปลูก/นําเขาผัก   
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            ผลไมปลอดสาร  
          - สนับสนุนใหมีชองทางการจําหนายผักผลไมปลอดสารพิษ     
            : โรงพยาบาล    
      ผูจําหนาย :ตลาดสด/รานจําหนาย  
 - กําหนดมาตรการไมรับผัก/ผลไมที่มียาฆาแมลง มี Lab ตรวจยาฆาแมลง รถลางผักเคลื่อนที่ 
1.3 ผูบริโภค 
 - ใหความรูและสรางความตระหนักแกผูบริโภค 
 - เพิ่มชองทางการเขาถึงแหลงจําหนายผัก/ผลไมปลอดภัย เชน โรงพยาบาล โรงเรียน 
          - สนับสนุนการทํางานของเครือขาย อสม. ,consumer spy,  อย.นอย,ส่ือมวลชน 
2. การพบสารโพลารเกินมาตรฐานในน้ํามันทอดซํ้า 
2.1  มาตรการการแกไขปญหาโดยการมีสวนรวมจากผูประกอบการ 
         - เสริมสรางความรูและสรางความตระหนัก 
         - หาแนวทางการแกไขอยางมีสวนรวมจากเครือขายผูประกอบการ 
            : สงน้ํามันท่ีใชในการทอดมาตรวจสอบหาวิธีการใชน้ํามันที่เหมาะสมกับรานของตนเอง 
                    - สรางแรงจูงใจ มอบปาย/ธงแกสถานที่จําหนายท่ีปลอดภัย 
         - หาแนวทางนําน้ํามันเกา/เส่ือมคุณภาพออกนอกระบบ เชน ทําไบโอดีเซล    
2.2  มาตรการการควบคุมกํากับ 
         - เพิ่มศักยภาพการตรวจสอบดวยการสนับสนุนอุปกรณการตรวจ 
         - ดําเนินการตามกฎหมาย 
2.3  การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคและภาคีเครือขาย  
         - ประชาสัมพันธ รณรงค 
2.4  การศึกษาวิจัยวิธีการใชน้ํามันทอดอาหารที่เหมาะสม 
         - ในกลุมอาหารตางๆ(ปาทองโก ไกทอด หมูทอด กลวยทอด ) 
3. ยาแผนโบราณผสมสารสเตียรอยด 
3.1  สงเสริมกลไกการควบคุมกํากับ 
         - เพิ่มปริมาณการตรวจสอบยาแผนโบราณ  
           (กําหนดนโยบาย  งบประมาณ เพิ่มจํานวนสงตรวจฟรี) 
         - ตรวจสอบสถานที่เส่ียง เชน งานกาชาด งานประจําป งานวัด 
         - ควบคุมสาร/ยาสเตียรอยด :  เพิ่มการควบคุมการกระจายยาใหเขมขนกวาเดิม หาแนวทางแกไข 
           ปญหายานอกระบบ (ยาพมา ) 
         - ดําเนินการตามกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง 
3.2  สงเสริมกลไกผูบริโภค 
        -  ประชาสัมพันธ 
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        -  สงเสริมพัฒนาเครือขายคุมครองผูบริโภค 
        -  เพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑยาที่ใสสเตียรอยด เชน Facebook 
4. ยาชุดพบยาสเตียรอยด, อันตรายอื่นๆ (ยาไมมีทะเบียน ขายยาโดยไมไดรับอนุญาตฯลฯ) 
4.1 กลไกการควบคุมกํากับ 
        - กําหนดนโยบายปลอดยาชุด 
        - ดําเนินการตามกฎหมายอยางจริงจัง ตอเนื่อง 
        - ประสานการดําเนินงาน/ขอมูลระหวางภาคีเครือขายในการตรวจเฝาระวัง 
4.2 กลไกการแกไขปญหาโดยการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 
         - โครงการรานชํามาตรฐาน 
         - มอบนโยบายแกชมรมรานยา : รานยาเพื่อนเตือนเพื่อน 
4.3 สงเสริมกลไกผูบริโภค 
         - ประชาสัมพันธ 
         - สงเสริมภาคีเครือขาย : อสม.สํารวจยาชุด  
         - consumer spy แจงเบาะแสยาชุดจากรานยา รานชํา 
 
5. การโฆษณาอาหารเสริมแสดงสรรพคุณเกินจริง 
5.1 กลไกการควบคุมกํากับ 
         - กําหนดนโยบาย  
         - ฐานขอมูลผูโฆษณา การอนุญาต (ขอมูลใบอนุญาตโฆษณาการอนุญาตของ กสทช.) 
         - การประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
          ( อย. กสทช.  สสจ. สสอ.ฯลฯ) 
         - การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ 
         - การดําเนินการตามกฎหมาย / เพิ่มบทลงโทษ โฆษณาแกไข 
         - กําหนดตัวชี้วัด ติดตามระบบรายงาน 
          5.2 กลไกการแกไขปญหาอยางมีสวนรวมจากเครือขายโฆษณา 
                (ส่ือมวลชน ผูโฆษณา ผูผลิต ผูจําหนาย) 
        - เสริมสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนัก  
        - ชี้แจงนโยบาย กฎหมาย  
        - คณะกรรมการพิทักษสิทธิผูบริโภคดานการโฆษณา (รวมกําหนดแนวทาง,รวมเฝาระวัง 
          ประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค) 
        - เพิ่มชองทางการสื่อสารกับเครือขาย (การขออนุญาตโฆษณา  การแจงมาตรการ การเผยแพร 
          ขอมูลดานการคุมครองผูบริโภค) 
5.3 กลไกผูบริโภค 
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        - ใหความรูแกผูบริโภคทั่วไป ,ผูบริโภคเฉพาะกลุม 
        - การประชาสัมพันธสวนกระแสกับการโฆษณาที่ผิดๆ 
        - ประสานการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายในการคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา  
          (รวมผลักดันนโยบาย ,เฝาระวัง ) 
6.     ผาขี้ริ้ว ปลาหมึกกรอบ ผักสด อาหารทะเล พบการปนเปอนสารฟอรมาลิน 
     6.1 กลไกการควบคุมกํากับ 
             - กําหนดนโยบาย 
             - จัดทําฐานขอมูลผูผลิต จําหนาย 
             - ตรวจสอบใหครอบคลุมและสม่ําเสมอ  ลอซ้ือ  
             - เม่ือตรวจพบดําเนินคดีใหถึงตนตอ ใหขอมูลยอนกลับแกผูจําหนาย 
    6.2 กลไกการแกไขปญหาอยางมีสวนรวมจากผูผลิต จําหนาย 
             - เสริมสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนัก 
                  - สนับสนุนชุดทดสอบสารฟอรมาลิน 
             - มอบปายปลอดสารฟอรมาลิน 
    6.3 สงเสริมกลไกผูบริโภค 
             - ประชาสัมพันธใหความรู  
             - เสริมสรางการทํางานของภาคีเครือขาย  
              (รวมเฝาระวัง เผยแพรประชาสัมพันธ) 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูใหขอมูล ภก.มะโนตร   นาคะวัจนะ ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
หนวยงาน / ที่อยู กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 
โทรศัพท 088-563-6281     Email   : manot1966@hotmail.com 
 
 

1. ชื่อโครงการ  
โครงการการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยเพ่ือแกปญหาในพ้ืนที่
จังหวัด เขตเครือขายบริการ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป ๒๕๕๗ 

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
15 มีนาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 

3. วัตถุประสงค 
 1. คนหาปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจไมปลอดภัย ที่ตองการการคุมครองผูบริโภค
อยางครบวงจรในระดับจังหวัด เขตเครือขายบริการ และระดับภาค โดยมีการประเมินเพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยในการดําเนินการคุมครองผูบริโภค (Issue 
Prioritization) 
 2.  สรางเครือขายความรวมมือแกปญหาผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยอยางเปนระบบ
ทั้งผูบริโภค  ผูจําหนาย ผูผลิต และผูเก่ียวของทุกภาคสวน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการแกปญหาใหมๆตามบริบทของแตละจังหวัด, เขตเครือขายบริการสุขภาพ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงนําพาสู  Best Practices ของการแกปญหา 
 3. เพ่ือใหทราบสถานการณปญหา หรือ Health Impact ของจังหวัด เขตเครือขาย
บริการ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4. เพ่ือเปนเวทีพัฒนาเคร่ืองมือจัดลําดับความสําคัญ ของผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัย
ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค (Issue Prioritization) และฐานขอมูลที่เก่ียวของใหมี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
 

4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
ผลการดําเนินโครงการ 
       ผลการดําเนินงานโดยใชเกณฑในการประเมิน คือ เกณฑการประเมินความเสี่ยง และ
เกณฑการประเมินความเปนไปไดในการแกไขปญหา  ซ่ึงไดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
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สรุปปญหาเขตบริการสุขภาพเขต 7 
ลําดับ ปญหา คะแนน ลําดับ
1 สารตกคางในยาฆาแมลงในพืชผัก 17 1 
2 สเตียรอยดในยาชุด ยาแผนโบราณ 9 2 
3 เคร่ืองสําอางพบสารตองหาม 6 3 
4 ฟอรมาลีนในสไบนาง 6 4 
5 .ผลิตภัณฑลดนํ้าหนัก ประเภทอาหารยา ฉลากไมถูกตอง 5 5 
6 ผลิตภัณฑลดนํ้าหนัก ปนเปอนสารอันตราย 4 6 
7 เคร่ืองด่ืมสมุนไพรโฆษณาเกินจริง 3 7 
8 เคร่ืองสําอางฉลากไมถูกตอง 3 8 
9 กลองโฟมบรรจุอาหาร 3 9 
10 ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไมขออนุญาต 1 10 

 
สรุปปญหาเขตบริการสาธารณสุข เขต 8 
ลําดับ ปญหา คะแนน ลําดับ
1 อาหารกลุมเสี่ยงปนเปอนฟอรมาลีน 15 1 
2 ผักผลไมปนเปอนยาฆาแมลง 14 2 
3 นํ้ามันทอดซ้ําที่ไมไดมาตรฐาน 11 3 
4 .เคร่ืองสําอางพบสารหามใช 10 4 
5 ยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอย ยาชุด ในรานชํา 9 5 
6 ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด 7 6 
7 ผลิตภัณฑลดนํ้าหนักโฆษณาเกินจริง 6 7 
8 ขวดนมพลาสติกมีสารBBA 5 8 
9 ภาชนะบรรจุนํ้าด่ืม รีไซเคิล 5 9 
10 กาแฟลดนํ้าหนักผสมยาอันตราย 4 10 
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สรุปปญหาเขตบริการสาธารณสุข เขต 9 
 

ลําดับ ปญหา คะแนน ลําดับ 

1 ผัก ผลไมปนเปอนยาฆาแมลง 13 1 

2 เคร่ืองสําอางพบสารหามใช 9 2 

3 ยาแผนโบราณพบสเตียรอยด 6 3 

4 อาหารสดพบสารปนเปอน 4 4 

5 ยาอันตราย ยาชุดในรานชํา 4 5 

6 นํ้ามันทอดซ้ํา 4 6 

7 นํ้าด่ืมไมไดมาตรฐาน 4 7 

8 ขนมแบงบรรจุ ไมมีฉลาก 3 8 

9 เคร่ืองสําอางแบงบรรจุไมมีฉลาก 3 9 

10 กระเชาของขวัญไมมีคุณภาพ 3 10 
 

สรุปปญหาผลิตภัณฑเขตบริการสุขภาพเขต 10
ลํ า ดั ปญหา คะแน ลําดับ 

1 ผักผลไมปนเปอนยาฆาแมลง 12 1 
2 เคร่ืองสําอางพบสารหามใช 9 2 
3 ยาอันตรายในรานชํา 8 3 
4 ผลิตภัณฑอาหารโฆษณาเกินความเปนจริง 8 4 
5 อาหารปนเปอนฟอรมาลีน 5 5 
6 กาแฟลดนํ้าหนักผสมอันตราย 5 6 
7 อาหารไมมีฉลาก 5 7 
8 ยาแผนโบราณโฆษณาเกินจริง 4 8 
9 ยาชุดลูกกลอนปนเปอนสเตียรอยด 3 9 
10 กลองโฟมบรรจุอาหาร 2 10 
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สรุปปญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับ ปญหา เขต 7 เขต8 เขต9 เขต10 รวม 

1 ผักผลไมปนเปอนยาฆาแมลง 17 14 13 12 56 

2 เคร่ืองสําอางพบสารหามใช 6 10 9 9 34 

3 อาหารปนเปอนฟอรมาลีน 6 15 5 0 26 

4 
สเตียรอยในยาแผนโบราณ ยาชุด ยา

อันตราย 
9 7 3 6 25 

5 ผลิตภัณฑสุขภาพโฆษณาเกินจริง 3 8 6 8 25 

6 ยาอันตรายในรานชํา 8 9 0 4 21 

7 นํ้ามันทอดซ้ํา 0 11 4 0 15 

8 ผลิตภัณฑลดนํ้าหนักปนเปอนยาอันตราย + 
กาแฟ 

4 4 0 5 13 

9 นํ้าด่ืมบรรจุขวดไมไดมาตรฐาน 0 5 4 0 9 

10 
ผลิต ภัณฑอาหารไม มีฉลากและไมขอ

อ นุ ญ า ต 
อย. 

0 0 3 5 8 

 
5. กระบวนการและการจัดการ 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
- เขาประชุมวิชาการกับแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

(คคส.) โดยมีเจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูประชุมรวม 
ประกอบกับนโยบายจากเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับการ
แกไขปญหาดานผลิตภัณฑสุขภาพของแตละจังหวัดที่เห็นควรใหแตละจังหวัดได
ดําเนินการในระดับจังหวัด เขตบริการสุขภาพ และระดับภาค 

- เขียนโครงการการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยเพ่ือ
แกปญหาในพื้นที่จังหวัด, เขตเครือขายบริการ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดนเสนอ
ของบประมาณจากแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
(คคส.) 

- ประชุมวิชาการและไดรวมกันระดับประเทศในเรื่องการจัดทําคู มือการจัดลําดับ
ความสําคัญของสินคาไมปลอดภัย โดยไดรวมกันพัฒนาจากคูมือตนแบบที่อาจารยยุพา
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พรรณ มันกระโทก อาจารยรุงทิวา หม่ืนปา และอาจารยวรรณา ศรีวิริยานุภาพ ได
รวมกันจัดทําขึ้น 

- นําเสนอผลการจัดทําคู มือการจัดลําดับความสําคัญของสินคาไมปลอดภัยใหกับ
ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิไดใหคําแนะนําและปรับแกเพ่ือใหคูมือสามารถนําไปปรับ
ใชในพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม 

- นําเสนอโครงการการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยเพ่ือ
แกปญหาในพื้นที่จังหวัด, เขตเครือขายบริการ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอ
คณะกรรมการของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
(คคส.) และมีการปรับปรุงโครงการจนไดรับการอนุมัติ 

2.  ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปญหาเพ่ือคัดเลือก 
  2.1 จัดประชุมเจาหนาที่จากกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงา

สาธารณสุขจังหวัด จํานวน 20 จังหวัด เพ่ือประชาสัมพันธโครงการ เชิญชวนแตละ
จังหวัดเขารวมโครงการซ่ึงปรากฏวามี จํานวน 18 จังหวัด ที่แสดงความจํานงเขารวม
โครงการ มี 2 จังหวัดที่ไมไดเขารวม คือ จังหวัดขอนแกน และจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงได
ดําเนินการแลวตั้งแต ป 2556 

 2.2 จัดประชุมวิชาการโดยแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
(คคส.) ในเรื่องการใชคูมือการจัดลําดับความสําคัญของสินคาไมปลอดภัย เพ่ือใหแตละ
จังหวัดสามารถนําไปใชไดถูกตองเหมาะสม และมีความเขาใจตรงกัน 

 2.3 แตละจังหวัดดําเนินการตามโครงการการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไม 
     ปลอดภัย เพ่ือแกปญหาในพื้นที่จังหวัด, เขตเครือขายบริการ และภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภค
ดานสุขภาพ (คคส.) จังหวัดละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 

3. .ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินคาที่ไมปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค 
  3.1 จังหวัดที่เขารวมโครงการดําเนินการตามโครงการ คือ 
   - การคัดเลือกสินคาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย 
   - การจัดลําดับความสําคัญของปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย โดยใชหลักการ 
 จัดลําดับตามคูมือการจัดลําดับความสําคัญของสินคาไมปลอดภัยที่ไดรวมกันปรับปรุงขึ้น 
  3.2 จัดประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของแตละจังหวัด และดําเนินการจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาผลิตภัณฑสุขภาพระดับเขตบริการ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุมโรงแรมพรรณราย จังหวัดอุดรธานี 
4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานสงสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
จากผลการดําเนินงานตามโครงการการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไม

ปลอดภัยเพ่ือแกปญหาในพื้นที่จังหวัด เขตเครือขายบริการ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป
๒๕๕๗ สามารถวิเคราะหบริบทและพัฒนาการได ดังน้ี 

1. หนวยงานหลักที่ดําเนินงานตามโครงการนี้ คือ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุขของแตละจังหวัด ซ่ึงมีหนาที่หลักในการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพอยูแลว  ทําใหสามารถคนหาปญหาที่เก่ียวกับสินคา 
หรือผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยไดรวดเร็วขึ้น การประชุมเพ่ือดําเนินการในระดับภาค
จึงใชการประชุมเพียง 2 คร้ังเทาน้ัน จากที่กําหนดไวในโครงการ คือ 4 คร้ัง ก็
สามารถรวบรวมปญหาที่เก่ียวกับสินคา หรือผลิตภัณฑสุขภาพไดครบถวน ซ่ึง
สามารถประหยัดงบประมาณได 168,355.67 บาท 

2. จากผลการดําเนินงานในขอดังกลาวขางตน ปญหาของสินคา หรือผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไดก็จะเปนผลมาจากการนําเสนอของกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุขเปนหลัก  

3. ระบบการจัดการฐานขอมูลดานสุขภาพของประเทศไทยยังไมสมบูรณ และครบถวน 
ทําใหการสืบคนขอมูลผูปวย หรือผูที่ไดรับอันตรายจากสินคาน้ันไมสามารถกระทํา
ได เน่ืองจากในการรักษาของสถานพยาบาลสวนใหญมิไดสืบสวนขอมูล และบันทึก
ประวัติอาการเจ็บปวยของผูที่ไดรับอันตรายจากสินคาที่บริโภค หรือเปนการยากที่
จะสืบคนยอนหลังได 

 
7. บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 

ในการจัดลําดับสินคาไมปลอดภัยที่ไมมีฐานขอมูลอันตรายผูไดรับผลกระทบทาง
สุขภาพ ควรมีการศึกษาวิจัย หรือใหเวลาในการเก็บขอมูลเพ่ือจะไดนํามาเปนขอมูลสนับสนุนใน
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
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ภาคเหนือ 

ผูใหขอมูล นายสุริยะ  วิริยะประสิทธิ์ ตําแหนง  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
หนวยงาน กลุมงานคุมครองผุบริโภค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
โทรศัพท 081-532-3042  Email : suriya1802@yahoo.com  
 

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยเพ่ือแกปญหาใน
พ้ืนที่ จังหวัด และภาคเหนือ ป ๒๕๕๗ 

2. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 15 มีนาคม 2557 – 15 มกราคม พ.ศ.2558   
3. วัตถุประสงค 

(1) คนหาปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจไมปลอดภัย ที่ตองการการคุมครองผูบริโภคอยางครบ
วงจรในระดับจังหวัด เขตเครือขายบริการ และระดับภาค โดยมีการประเมินเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ
ผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยในการดําเนินการคุมครองผูบริโภค (Issue Prioritization) 

(2) สรางเครือขายความรวมมือแกปญหาผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยอยางเปนระบบทั้ง 
ผูบริโภค  ผูจําหนาย ผูผลิต และผูเก่ียวของทุกภาคสวน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ
แกปญหาใหมๆตามบริบทของแตละจังหวัด, เขตเครือขายบริการสุขภาพ และภาคเหนือ ซ่ึงนําพาสู  
Best Practices ของการแกปญหา 

(3) เพ่ือใหทราบสถานการณปญหา หรือ Health Impact ของจังหวัด เขตเครือขายบริการ และ
ภาคเหนือ 

(4) เพ่ือเปนเวทีพัฒนาเครื่องมือจัดลําดับความสําคัญผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยในการ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภค (Issue Prioritization) และฐานขอมูลที่เก่ียวของใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

      4.  ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
  (1) ทุกจังหวัดในภาคเหนือ (18 จังหวัด) มีขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยที่เปนปญหา
ของ จังหวัด จํานวน 10 ลําดับ เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการแกไขปญหา 
  (2) ภาคเหนือไดขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยที่เปนปญหาในระดับภาค จํานวน ๑๐ 
ลําดับเพ่ือใชเปนมูลในการแกไขในเชิงนโยบายระดับภาคและประเทศ ดังน้ี 

1. ยาฆาแมลงตกคางในผักและผลไม 
2. นํ้ามันทอดซ้ํา 
3. อาหารปนเปอนสารฟอรมาลีน 
4. ยาอันตรายในรานชํา 
5. ยาสมุนไพรยาชุดผสมสารสเตียรอยด 
6. เคร่ืองสําอางผสมสารหามใช 
7. อาหารไมมีฉลากและเครื่องหมาย อย. 
8. อาหารเสริมลดน้ําหนักผสมยาแผนปจจุบัน 
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9. โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพโออวดสรรพคุณเกินจริง 
10. อาหารมีสารกันบูดเกินมาตรฐาน 

      (3) เกิดความรวมมือที่ดีระหวางเครือขายคุมครองผูบริโภคในระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ 
  (4) จังหวัดตางๆในภาคเหนือมีทิศทางและแนวทางการแกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไม
ปลอดภัยที่  
                         ปฏิบัติไดจริงและมีแนวโนมที่จะประสบผลสําเร็จมากขึ้น 

5. กระบวนการและการจัดการ 
(1) การประชุมชี้แจงและอบรมความรูแกผูปฏิบัตงิาน 
(2) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีการประชุมในระดับจังหวัดและระดับภาค 
(3) การประชุมระดมสมองจากเครือขายคุมครองผูบริโภคในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป 
(4) การใชหลักเกณฑความเสี่ยงดานสุขภาพและความเปนไปไดในการแกไขปญหาในการ

จัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย 
(5)  การดําเนินการในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และภาคเหนือ เพ่ือรวบรวมปญหาสรุปเปน

ภาพรวมเขตและภาค 
(6) การหาแนวทางในการแกไขปญหาที่พบ โดยการประชุมเครือขายคุมครองผูบริโภคและผูมี

สวนไดสวนเสีย 
6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
การดําเนินงานตามโครงการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยในภาคเหนือ ป  

2557 ที่ผานมานั้น เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจําของ กลุมงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดดําเนินการทุกๆป  เปนการนําเอาหลักการทางวิชาการบางเรื่อง เขามาใชในการปฏิบัติงาน 
ในสวนของการเรียงลําดับความสําคัญของงานที่จะทํากอนหลัง  โดยอาศัยขอมูลทางวิชาการในดานความเส่ียง
ตอสุขภาพและความเปนไปไดในการแกไขปญหา ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายๆแหง เคยดําเนินการใน
เรื่องน้ีมาแลว แตขาดความตอเน่ือง และความจริงจังในการปฏิบัติ รวมทั้งขาดขอมูลดานวิชาการมาสนับสนุน 
ดังนั้น การท่ี คคส.เขามาชวยสงเสริมและสนับสนุนในดานวิชาการและงบประมาณดําเนินการ ทําใหจังหวัด
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของเครือขายคุมครอง
ผูบริโภค ที่ประกอบดวยภาคสวนตางๆนั้น  เกิดขึ้นมาตั้งแต สํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยามอบหมาย
งานและมอบอํานาจการปฏิบัติงานในหลายๆเรื่องใหจังหวัดดําเนินการ แตบางกิจกรรมและกลุมเครือขาย
คุมครองผูบริโภคบางกลุมยังมิไดเขามามีสวนรวม ดังน้ัน เม่ือมีโครงการจัดลําดับความสําคัญฯ เกิดขึ้น  ทําให
ภาคสวนตางๆใหความสนใจ และเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคมากขึ้น ซ่ึงเปนสิ่งที่ดีและ
ควรสนับสนุน 
 การพัฒนาการของผูปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตางๆ ใน
ดานการปฏิบัติงานรวมกับเครือขายคุมครองผูบริโภคในภาคสวนตางๆ ก็ไดเพ่ิมความสําคัญและเกิดกิจกรรมที่มี
สวนรวมมากขึ้น และหากไดรับการสานตอการดําเนินงานในทํานองนี้ตอไป ก็นาจะพัฒนางานคุมครองผูบริโภค
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ในสวนการแกไขปญหาผลิตภัณฑสินคาที่ไมปลอดภัย และการสรางความเขมแข็งของผูบริโภคใหเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน ซ่ึงในประเทศไทยการรวมกลุมของผูบริโภคยังมีไมมากนัก และยังไมเขมแข็งเทาที่ควร 
 

7. บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
การดําเนินโครงการจัดลําดับความสําคัญฯในคร้ังน้ี กอใหเกิดบทเรียนและขอเสนอสูการพัฒนางาน ดังนี้ 

(1) การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคจะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ไดแก 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป 

(2) ขอมูลดานวิชาการของสินคาและบริการในทุกดาน มีความสําคัญอยางยิ่งในการตัดสินใจ
ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงกับสินคาและบริการท่ีมีปญหา จากการดําเนินโครงการพบวา 
ผูปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหนวยงานอ่ืนๆที่เก่ียวของ มีขอมูลดาน
วิชาการนอยมาก 

(3) เครือขายคุมครองผูบริโภคในภาคสวนตางๆ ยังใหความสนใจในกิจกรรมการดําเนินงาน
คุมครองผูบริโภคไมมากเทาที่ควร ดังน้ัน ภาครัฐควรใหความสําคัญและกระตุนใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริโภคใหมากขึ้น 

(4) การไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคจาก คคส. ใน
ดานวิชาการและงบประมาณ ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีความคลองตัว เกิดความมั่นใจ และมีชองทางในการประสานงานชวยเหลือกัน ใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมากขึ้น 

(5) การคุมครองผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไข ซํ้าๆและหมุนวนตลอดเวลา 
ความสําเร็จของงานบางเรื่องในวันน้ี อาจเปนความลมเหลวของอีกงานในวันหนา ตราบใดที่
คนยังมีความเปนโลกียะอยู  ดังนั้น  ผูปฏิบัติงานตองมีความอดทน ความเขาใจ และรูทัน 
เหตุการณและสิ่งตางๆที่เกิดขึ้น และสามารถตัดสินใจดําเนินการแกไขปญหาโดยวิธีการท่ี
เหมาะสม ถูกตอง ในสถานการณน้ันๆ (โยนิโสมนสิการ) 
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ภาคใต 

ผูใหขอมูล นายเรวัต        ไชยเพชร  ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ
หนวยงาน / ที่อยู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎรธานี 
โทรศัพท ๐๘๑-๗๑๐-๖๙๙๕      Email   :   rchaipet@gmail.com 
 

๑. ชื่อโครงการ   
โครงการ การจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยในพ้ืนที่  ๑๔  จังหวัด
ภาคใต 

๒. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
 มีนาคม   ถึง    ธันวาคม   ๒๕๕๗ 

๓. วัตถุประสงค 
๑. คนหาปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจไมปลอดภัย ที่ตองการการคุมครองผูบริโภคอยางครบ
วงจรในระดับจังหวัด เขตเครือขายบริการสุขภาพ และระดับภาค โดยมีการประเมินเพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยในการดําเนินการคุมครองผูบริโภค (Issue 
Prioritization) 
 ๒.สรางเครือขายความรวมมือแกปญหาผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยอยางเปนระบบทั้ง
ผูบริโภค  ผูจําหนาย ผูผลิต และผูเก่ียวของทุกภาคสวน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ
แกปญหาใหมๆตามบริบทของแตละจังหวัด   เขตเครือขายบริการสุขภาพภาคใต ซ่ึงนําพาสู  
Best Practices ของการแกปญหา 
๓. เพ่ือใหทราบสถานการณปญหา หรือ Health Impact ของจังหวัด เขตเครือขายบริการ และ
ภาค 
๔. เพ่ือเปนเวทีพัฒนาเคร่ืองมือจัดลําดับความสําคัญผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัย   ในการ
ดําเนิน งานคุมครองผูบริโภค (Issue Prioritization) และฐานขอมูลที่เก่ียวของใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  

๔. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
- หนวยงานที่รับผิดชอบดานผลิตภัณฑสุขภาพ  ไดรับทราบผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย 

๕  ลําดับแรก ที่ควรดําเนินการแกไขปญหากอนสินคาอ่ืนๆ  
- ผลการจัดลําดับความสําคัญผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย  ๕  อันดับแรกของภาคใต   

ดังน้ี   
๑. นํ้ามันทอดซ้ํา 
๒. ครีมทาหนาขาว/ผสมสารหามใช 
๓. สเตียรอยดในยาแผนโบราณ 
๔. นํ้าแข็ง นํ้าด่ืมพบเชื้อจุลินทรีย 
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๕. ไซบูทรามีนในผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
- หนวยงานที่รับผิดชอบดานผลิตภัณฑสุขภาพรวมกับภาคีเครือขาย  นําเสนอแนวทางและ

ทําขอ ตกลงในการแกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยรวมกัน  โดยภาคใตมี
จังหวัดที่นํารองการแกปญหาสําหรับผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย  ดังน้ี   
๑. จังหวัดชุมพร  เรื่อง ครีมทาหนาขาว/ผสมสารหามใชและไซบูทรามีนในอาหารเสริม 
๒. จังหวัดตรัง   ถอดบทเรียนน้ํามันทอดซํ้า โดยใหจังหวัดที่ประสบความสําเร็จในการ

แกไขปญหานํ้ามันทอดซ้ํา มารวมเสวนา 
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปญหาการใชยาสเตียรอยดในชุมชน 
๔. จังหวัดกระบี่ นํ้าแข็งพบเชื้อจุลินทรีย  
๕. จังหวัดพังงา นํ้าตูหยอดเหรียญ   

๕. กระบวนการและการจัดการ 
๑. ประชาสัมพันธโครงการและแจงรายละเอียดแกจังหวัดในภาคใตและประชุมคณะทํางานระดับ
ภาค 
๒. อบรมการใชเคร่ืองมือจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย ระดับภาค 
๓. จัดทําลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย และประเมินความเปนไปไดใน
การแกไขปญหา ภายในจังหวัด  โดยใชเคร่ืองมือจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่
ไมปลอดภัย 
๔. ประชุมสรุปผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอม
แนวทางการแกไขปญหาระดับจังหวัด เขต ภาคใต 
๕. จัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย ระดับภาคใต  โดยการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ สุขภาพที่ไมปลอดภัยที่จัดลําดับไวจากระดับจังหวัด มาดําเนินการประเมินโดยใช
เกณฑการประเมินความเสี่ยงและเกณฑการประเมินความเปนไปไดในการแกปญหา   
๖. ประชุมคณะทํางานระดับภาค หาแนวทางการแกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย  
๗. ดําเนินการแกไขปญหาภายในจังหวัด เขต และภาค 

๖. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
           จากแตเดิมการแกปญหาดานการคุมครองผูบริโภค มักดําเนินการตามนโยบายหรือ
แนวคิดของเจาหนาที่สาธารณสุขเองเปนหลัก โดยอาจไมมีขอมูลทางวิชาการมาประกอบ หรือ
ขาดการมีสวนรวมจากภาคีเครือขายหรือผูมีสวนไดเสีย  
           การจัดลําดับความสําคัญผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย   ชวยในการคัดเลือกปญหา
ของพื้นที่ โดยอาศัยหลักวิชาการและการใหความเห็นจากภาคีเครือขายหรือผูมีสวนไดเสีย และ
การสง เสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงการประเมินความเปนไปไดในการ
แกปญหา เพ่ือนําไปสูการแกปญหาของพื้นที่ตอไป 
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๗. บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
เครือขายการคุมครองผูบริโภคในจังหวัดและผูมีสวนไดเสีย ไดมีโอกาสทํางานรวมกัน  

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นคัดเลือกประเด็นผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัย และรวมกัน
แกปญหา ซ่ึงอาจยังผลใหการแกปญหา เกิดความยั่งยืนและเครือขายมีความเขมแข็งขึ้น     

ขอเสนอ ดังน้ี 

๑. ขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับสินคาที่ไมปลอดภัยมีปริมาณคอนขางนอยและเขาถึงไดยาก เสนอให
แผน งานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส .) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานสวนกลางอ่ืน ประสานการรวบรวมขอมูลไวเปนฐานขอมูลที่เปน
กลางและเชื่อถือได สามารถ เขาถึงไดงาย  หรือแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน  ทั้งในสวนของ
ผลกระทบตอสุขภาพของผูใช/สัมผัสและสิ่งแวดลอม มาตรการการควบคุมในประเทศและ
ตางประเทศเกี่ยวกับสินคาไมปลอดภัย 

๒. สนับสนุนใหมีงานวิจัยในทางดานสินคาไมปลอดภัย ซ่ึงเปนประโยชนในการนําไปใชเปนขอมูล
ในการประเมิน และดําเนินการในดานอ่ืนๆ 

๓. สนับสนุนใหมีหนวยงานที่จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานทางวิชาการเก่ียวกับสินคาที่ไมปลอดภัย สารพิษ 
กลุม ประชากรที่ไดรับผลกระทบ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนแกปญหาที่เก่ียวของ 

๔. ควรนิยามหรืออธิบายเกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยงและการประเมินความเปนไปได ใหมี
ความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  เชน หากไมมีการประเมินในหัวขอใด ใหระบุใหชัดเจนตองทําอยางไร
ตอ ไมควรระบุวาใชดุลยพินิจ  พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ 

๕. ควรมีการระดมภาคีเครือขายที่ เ ก่ียวของจากหนวยงานตางๆ  หรือผู มีสวนไดสวนเสีย  
กลุมเปาหมายเขารวมประชุมใหมีความหลากหลาย  และสัดสวนใกลเคียงกัน เพ่ือใหสามารถ
แกไขปญหาไดครบถวนและประสบความสําเร็จ  

๖. ควรหาแนวทางและสื่อในการประชาสัมพันธผลลัพธที่ได  และควรมีระบบการเฝาระวังและ
สื่อสารขอมูลสินคาไมปลอดภัยใหประชาชนไดรับทราบ 

๗. การใชแบบสอบถาม ควรทําในกลุมเล็กกอน เพ่ือหาปญหาที่สําคัญแลวนําปญหาเหลาน้ัน ไป
รวมกับปญหาจากกลุมนักวิชาการ แลวนําไปสรางเปนแบบสอบถามที่มีตัวเลือก เพ่ือใหสามารถ
รวบรวมปญหาไดตรงประเด็น ไมตกหลน 
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ผูใหขอมูล นายภาณุโชติ  ทองยัง ตําแหนง รองประธานหลักสูตร นจพบ. 
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
โทรศัพท ๐๘๑ ๖๒๐๗๐๐๖     Email   : Parnuchote@yahoo.com 
 

1. ชื่อโครงการ  
หลักสูตรพัฒนาผูนําการจัดการเพ่ือคุมครองผูบริโภค 

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
อบรม จํานวน ๑๐๕ ชั่วโมง 

3. วัตถุประสงค  
๓.๑ เพ่ือพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคคลซึ่งเปนแกนนําในการคุมครองผูบริโภคดาน

สุขภาพใหมีความรูทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มี
ผลกระทบตอผูบริโภคในดานสุขภาพและสรางบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการ 

๓.๒ สรางฐานเครือขายแกนนําดานวิชาการคุมครองผูบริโภค ประสานงานกับเครือขาย
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 

๓.๓ ประยุกตองคความรูดานวิชาการคุมครองผูบริโภค ตลอดจนนําเสนอนโยบายดาน
การคุมครองผูบริโภค นําไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

๓.๔ เสริมสรางใหบุคลากรมีความรู และทักษะการบริหารจัดการดานการคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ 

๓.๕ เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน การกําหนดทิศทางนโยบายการคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 

 
4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 

หลักสูตรพัฒนาผูนําการจัดการเพ่ือคุมครองผูบริโภค มุงเนนพัฒนาใหบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญดานการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ เพ่ือประโยชนตอกลุมเปาหมายทุกระดับ และ
สงเสริมระบบการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

การดําเนินงานหลักสูตรตอเน่ือง จํานวน ๒ รุน สรุป มีผูเขารับการอบรมในหลักสูตรนี้ 
ทั้งจากภาครัฐ (เภสัชกร นักวิชาการ) ภาคประชาสังคม เขารวม รวม ๖๐ คน 

รุนที่ ๑ จํานวน ๓๓ คน 
รุนที่ ๒ จํานวน ๒๗ คน 
สามารถสรางและพัฒนาบุคลาการแกนนําในการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพที่มี

ศักยภาพได ปรากฏรูปธรรมจากผลการทํางานของแกนนําสูสาธารณะ ผลงานหลายชิ้นนําไปสู
การเชื่อมรอย หรือผลักดันเชิงระบบได เชน ประเด็นการจัดการปญหายาสเตอรอยด การจัดการ
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ปญหากระเบื้องแรใยหิน การจัดการปญหาสารเคมีอันตราย การจัดการปญหาโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสม 

 
5. กระบวนการและการจัดการ 

๔.๑ ศึกษาอบรมตามหลักสูตร ทั้งการศึกษารายวิชา การศึกษาดูงาน รวม ๑๐๕ ชั่วโมง 
๔.๒ จัดทําสารนิพนธ (IS) หรือโครงการคุมครองผูบริโภค 
๔.๓ การนําเสนอผลงาน 
๔.๔ มีอาจารยที่ปรึกษารวมดูแลตลอดหลักสูตร 
 

6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
การเรียนรูในเชิงระบบ ทั้ง แนวคิดและการขบเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคทั้ง

ในและตางประเทศ การจัดการ การใชเคร่ืองมือตางๆในการทํางาน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ตลอดจนการศึกษาดูงาน ทําใหผูเรียนเห็นภาพการขับเคลื่อนงานในทุกระดับและ
เกิดความเขาใจการการเชื่อมโยงงานในแตละระดับเขาดวยกัน 

 
7. บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 

๗.๑ หลักสูตรนี้ กอใหเกิดการทําความรูจัก การเรียนรูรวมกัน ทําใหเกิดความเขาใจใน
บทบาทของแตละสวน ทําให การทํางานรวมกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๗.๒ การจัดทําสารนิพนธ (IS) หรือ โครงการคุมครองผูบริโภค หากสอดคลองกับงาน
ของตนเองที่ทําในพื้นที่ หรืองานที่อาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวของ จะทําใหเกิดการเรียนรูและเกิด
รูปธรรมไดเร็วขึ้น 
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ผูใหขอมูล ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม
ตําแหนง รองผูอํานวยการวิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ แหงประเทศไทย 
หนวยงาน วิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ แหงประเทศไทย 
โทรศัพท 0819408083 E-mail : pornpan.soon@gmail.com  
 
1. ชื่อโครงการ 
โครงการอบรมผูมีความรูความชํานาญดานการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ (นคบส.) รุนที่ 1 
2. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 1 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558 (9 เดือน) 
3. วัตถุประสงค 

สรางผูเชี่ยวชาญคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพในการทําหนาที่คุมครองผูบริโภคและ
สนับสนุนเครือขายองคกรคุมครองผูบริโภค  
 
4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
 วิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพแหงประเทศไทย (วคบท.) ไดรวมกับแผนงาน
พัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) จัดการพัฒนาหลักสูตรหนังสืออนุมัติ
ความรู ความชํานาญการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ (นคบส.) และจัดการฝกอบรมเภสัชกรให
มีความรูความชํานาญการคุมครองผูบริโภค ภายใต “โครงการอบรมผูมีความรูความชํานาญการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและสุขภาพ (นคบส.) รุนที่ 1” เพ่ือสรางผูเชี่ยวชาญคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ 
ในการทําหนาที่คุมครองผูบริโภคและสนับสนุนเครือขายองคกรคุมครองผูบริโภค การจัดการศึกษาในป 
2557 ถือเปนรุนแรก มีเภสัชกรที่ผานการคัดเลือกเขาฝกอบรมจํานวน 32 คน  ในหลักสูตร “การ
ฝกอบรมเพ่ือรับหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการ
คุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ” การฝกอบรมแบงเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558)  และ ภาคการศึกษาที่ 2 (วันที่ 1 กุมภาพันธ 2558- 31 
พฤษภาคม 2558) 
 ในภาคการศึกษาที่ 1 มีการฝกอบรมจํานวน 3 รายวิชา ไดแก วิชาความชํานาญดานการบังคับ
ใชกฎหมายเพ่ือคุมครองผูบริโภค  วิชาความชํานาญทางระบาดวิทยาเพ่ือคุมครองผูบริโภค  และ วิชา
ความชํานาญดานนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุมครองผูบริโภค  ในการฝกอบรมฯประกอบดวย 
การบรรยายโดยคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ  อภิปราย แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ประสบการณ  และ มุมมองที่
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หลากหลาย นําเสนอกรณีศึกษาเพ่ือการแลกเปลี่ยน  มีการศึกษาดูงาน  ณ หนวยงาน และ พ้ืนที่ตางๆ 
เพ่ือเรียนรู  นําผลและประสบการณไปปรับใชในงานคุมครองผูบริโภค  และ นคบส.ทั้ง 32 ราย จัดทํา
ผลงานการจัดการความรู /ผลงานการศึกษาวิจัย รวมจํานวน ๓๒ เร่ือง  มีการนําเสนอผลงานการจัดการ
ความรู /ผลงานการศึกษาวิจัย เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๘  
 จากการนําเสนอ รวมทั้งมีการประเมิน  After Action Review ผลการอบรมในภาคการศึกษาที่ 
๑  นคบส.ตางไดเรียนรูเพ่ิมเติมทั้งเรื่องการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการคุมครองผูบริโภค การศึกษาวิจัย
ทางระบาดวิทยาที่จะนํามาประยุกตใชกับงานคุมครองผูบริโภค  และ การนําเสนอเชิงนโยบายเพื่อแกไข
ปญหา หรือพัฒนางานคุมครองผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพ และ สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น  
 
๕. กระบวนการและการจัดการ 

๑. จัดการปฐมนิเทศ 
๒. ฝกอบรมในชั้นเรียน 
๓. ศึกษาดูงาน ณ หนวยงาน และ พ้ืนที่ตางๆ เพ่ือเรียนรู  นําผลและประสบการณไปปรับใชใน

งานคุมครองผูบริโภค   
๔. การนําเสนอผลงาน และ จัดทําเอกสารผลงานการจัดการความรู/ผลงานการศึกษาวิจัย 
๕. มีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําตลอดหลักสูตร 

 
๖. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
 นคบส. ที่เขารับการฝกอบรมในครั้งน้ีมาจากพื้นที่ทั้ง ๔ ภาค ของประเทศ และ หลากหลาย
หนวยงาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ชุมชน และ ภาคการศึกษา ซ่ึงมีประสบการณในงานคุมครองผูบริโภคมามากกวา ๑๐ ป  ประกอบกับ
การฝกอบรมที่เนนกระบวนการศึกษา การวิเคราะหกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยน การศึกษาดูงาน รวมทั้ง
การนําเสนอผลงานและจัดทําเอกสารผลงาน ทําให นคบส.ไดเติมเต็ม และนําไปประยุกตใชในงาน
คุมครองผูบริโภค  และที่สําคัญการอภิปรายแลกเปลี่ยนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภค ทําใหเกิดมุมมอง แนวทาง หรือมาตรการใหมๆที่จะนําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๗.บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
 การฝกอบรมตามหลักสูตรนี้ นอกจากความรู ประสบการณ และ กลยุทธในการดําเนินงานที่ทุก
คนไดแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนใหกันและกันแลว ยังทําใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายทั้งระดับหนวยงาน 
ระดับบุคคลสําคัญๆ พ้ืนที่ และ ภาคสวนอ่ืนๆที่จะบูรณาการและผนึกกําลังในการทํางานทําใหระบบการ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพในประเทศไทยมีความเขมแข็งขึ้น 



 50  
 

 

ผูใหขอมูล ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม
ตําแหนง รองผูอํานวยการวิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ แหงประเทศไทย 
หนวยงาน วิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ แหงประเทศไทย 
โทรศัพท 0819408083 E-mail : pornpan.soon@gmail.com  
๑. ชื่อโครงการ 

โครงการจัดการความรูดานคุมครองผูบริโภคของ นคบส. รุนที่ 1 
๒. ระยะเวลากําเนินการโครงการ 
 1 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558 (9 เดือน) 
๓. วัตถุประสงค 

เพื่อจัดการความรูดานคุมครองผูบริโภค 
๔. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
 วิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพแหงประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม  
ไดจัดการพัฒนาหลักสูตรหนังสืออนุมัติความรูความชํานาญคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ 
(นคบส.) และจัดฝกอบรมสําหรับเภสัชกรใหมีความรูความชํานาญคุมครองผูบริโภค เพ่ือสราง
ผูเชี่ยวชาญคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพในการทําหนาที่คุมครองผูบริโภคและสนับสนุนเครือขาย
องคกรคุมครองผูบริโภค  ในการฝกอบรมกําหนดใหผูเขาอบรมมีการจัดการความรู  2 เร่ือง เก่ียวกับ
วิชาที่เรียนในตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่เขาศึกษา  ซึ่งแบงเปน ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 
1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558) จํานวน ๑ เร่ือง  และ ภาคการศึกษาที่ 2 (วันที่ 1 
กุมภาพันธ 2558- 31 พฤษภาคม 2558) จํานวน ๑ เรื่อง 
 จากการฝกอบรมภาคการศึกษาที่ ๑ นคบส. มีการจัดการความรูรวมทั้งสิ้นจํานวน ๓๒ เร่ือง 
ดังน้ี 

1) สถานการณของสินคาไมปลอดภัยจากการประเมินความเสี่ยงดวยหลักเกณฑการจัดลําดับ
ความสําคัญสนิคาไมปลอดภัยระดับจังหวัด ป พ.ศ. 2557 

2) สถานการณการโฆษณาผลติภัณฑสุขภาพทางวิทยทุองถิ่นภายหลังการจัดระเบียบการ
ออกอากาศ จ.ลพบุรี 

3) ผลของการอบรมและการนิเทศตอความชุกของปญหา 
การบริหารคลงัเวชภัณฑของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
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4) อุบัติการณและลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคอุจจาระรวงและอาหารเปนพิษ  
ในจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2553-2557 

5) ความชุกและลักษณะของรานชําที่จําหนายยาปฏิชีวนะ ในเขตอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
6) ความชุกและลักษณะของรานชาที่จาหนายยาปฏิชีวนะ ในเขตอาเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
7) ความชุกและลักษณะของรานชําที่จําหนายยาปฏิชีวนะในเขตอําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย
8) ความชุกและลักษณะของรานชําที่จําหนายยาปฏิชีวนะในเขตอําเภออําเภองาว จังหวัดลําปาง 
9) ศึกษาพฤติกรรมการใชพาราควอตและผลกระทบทางสุขภาพจากการใชพาราควอต  

ของเกษตรในตําบลปงสนุก อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
10) โครงการสารวจสถานการณการใชยาและผลติภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสม ในชุมชนจังหวัดศรี

สะเกษ 
11) ปจจัยที่มีผลตอการไดรับยาลดความดันกลุม ACE Inhibitor หรือ ARB  เพ่ือชะลอความเสื่อม

ของไตในผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลกนัทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

12) การศึกษาความชุกของเหตกุารณไมพึงประสงค จากการบริโภคยาในชุมชน ของผูปวยโรค
เรื้อรังอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

13) การใชยาปฏิชวีนะของประชาชน ในอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

14) พฤติกรรมการใชยาของผูปวยสูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลน้าํเกลี้ยง  
อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 

15) พฤติกรรมการใชผลติภัณฑสุขภาพที่ไมมีขอบงใชทางการแพทยของผูปวยโรคเรือ้รังอําเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

16) การศึกษาสถานการณการกระจายของอาหารสดที่ปนเปอนฟอรมาลิน ปงบประมาณ 2557 : 
กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา ศรีสะเกษ 

17) การศึกษานโยบายการบังคบัใชมาตรฐานเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวธิีปฏิบตัิทางเภสัชกรรม
ชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา 

18) สถานการณการปนเปอนของสารฟอรมาลินในสะไบนางและปลาหมกึกรอบในผูประกอบการ
จําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ในจังหวัดชัยนาท 

19) การสังเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ  ความผิดทางกฎหมายของผลิตภัณฑสขุภาพ ที่รายงาน
ในระบบ Single Window และการนําขอมูลไปใชแกปญหาโดยพนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

20) การศึกษาการปฏิบัตติามกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาต และการกาํหนดสถานที่ อุปกรณ และ
วิธีปฏบิตัิทางเภสัชกรรมชมุชน (Good Pharmacy Practice : GPP) ของรานขายยาแผน
ปจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดลาํพูน 

21) การดําเนินคดีดานผลิตภัณฑสุขภาพ : กรณีศึกษาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
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22) การเสริมสรางมาตรการควบคุมการผลตินํ้าแข็งหลอดในจังหวัดชัยนาท ใหมีมาตรฐาน 
23) โครงการศึกษาระบบบริหารเวชภัณฑจากรายงานการสืบสวนขอเท็จจริง กรณี ซูโดอีเฟดรีน 
24) การพัฒนากระบวนการเฝาระวังและการใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุม คุณภาพนํ้า

บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและน้ําแข็งกรณีศึกษา : สถานประกอบการในจังหวัดพิจิตร 
25) ระบบธรรมาภิบาลในการบรหิารเวชภัณฑ : กรณีศึกษาคดีทุจริตยาซโูดเอฟดรีน 
26) การจัดกรอบรายการยาจังหวัดพะเยา 
27) การสารวจความสามารถในการดาเนินงานตามนโยบายมาตรฐานในการบริหารยาและเวชภัณฑ

ที่มิใชยา 
28) โครงการประเมินผลการใชยาสมุนไพรและแผนไทยในงานรักษาพยาบาลผูปวยของ

สถานพยาบาลภาครัฐ จังหวัดรอยเอ็ด ๒๕๕๗   
29) การศึกษานโยบายสาธารณะดานยา : ประเด็นการยตุิการสงเสริมการขายยา ทีข่าดจริยธรรม      
30) การประเมินผลการดําเนินงานศูนยเตือนภัยดานผลิตภัณฑ สุขภาพในชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ 
31) ทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อการควบคุมสถานที่ผลติเครื่องสาอางควบคุม 
32) แผนงานริเริ่มเพ่ือพัฒนาวิทยาการกํากับดูแลยาในประเทศไทย 

 
๕. กระบวนการและการจัดการ 
 ๕.๑ การฝกอบรมตามหลักสูตร 
 ๕.๒ จัดการความรูเก่ียวกับวิชาที่เรียน มีอาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษา แนะนํา 
 ๕.๓ การนําเสนอผลงาน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู   
 
๖. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
 การจัดการความรูทั้ง ๓๒ เรื่อง  เนนเรื่องที่เปนการดําเนินงาน หรือ ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานในพื้นที่ มีการคนหาปญหา ทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหทั้งดานกฎหมาย  ดานนโยบาย
เชิงระบบ และ ดานระบาดวิทยา มีขอสรุปและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และจากการนําเสนอผลงาน
ทั้ง ๓๒ เรื่อง มีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ประสบการณ และ มุมมองจาก นคบส. และ คณาจารย ทําให
เกิดประโยชนอยางยิ่ง สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินงานของแตละพ้ืนที่ 
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๗. บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
 การจัดการความรูในครั้งน้ี ไดขอคิด องคความรู และ ประสบการณมากมาย เปนโอกาสในการ
เรียนรูจากเหตุการณ หรือ กรณีที่เคยเกิดขึ้นแลว สามารถนําไปปรับใชในการทํางานคุมครองผูบริโภคใน
พ้ืนที่ ลดปญหาอุปสรรค หรือ จุดออนในการทํางาน และ พัฒนางานใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 
 การจัดการความรู ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และ ควรเผยแพรหรือ
นําเสนอในเวทีหรือพ้ืนที่ตางๆ เพ่ือขยายผลการจัดการความรูใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง 
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จังหวัด กรุงเทพมหานคร  

ผูใหขอมูล  ทิพยพิมล เกียรติวาทีรัตนะ   ตําแหนง    ผูจัดการ/บรรณาธิการเว็บไซต 
หนวยงาน / ที่อยู  บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จํากัด  
99/348 ถ.คุมเกลา ต.ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  
โทรศัพท 02-7369918    Email   : waymagazine@yahoo.com  
 
1. ชื่อโครงการ    

โครงการผลิตสื่อออนไลนคุมครองผูบริโภค 
2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤศจิกายน 2557   
 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือแปรรูปและจัดการขอมูลขาวดานงานคุมครองผูบริโภคเทาที่มีอยูเดิม รวมถึงขอมูลใหมๆ ให
ออกมาเปนงานสื่อสาร 

3.2 ผลิตชุดขอมูลในรูปแบบวิดีทัศน อินโฟกราฟก ขาว บทสัมภาษณ และบทความ ดวยวิธีนําเสนอ
ที่กระชับ เขาใจงาย และตรงประเด็น เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการ
คุมครองสิทธิผูบริโภคในแตละประเด็น 

3.3 เพ่ือใหเกิดการเผยแพร สงตอ ขยายฐานผูรับขาวสารไปยังกลุมคนที่หลากหลาย 
 
4.ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 

โครงการผลิตสื่อออนไลนคุมครองผูบริโภค ซ่ึงนําเสนอขอมูล ขาวสาร ผานขอเขียนทั้งใน
รูปแบบขบทความ รายงาน และบทสัมภาษณ รายการสารคดีสั้น และอินโฟกราฟก โดยเผยแพรผานสื่อ
สมัยใหมที่คนเขาถึงมากที่สุดอยางสื่อออนไลน เชน เว็บไซต และโซเชียลมีเดียทั้งหลาย ซ่ึงมีตัวชี้วัด
ชัดเจน ผานจํานวนคนเขาถึง  คนเขาไปอาน (pageview) คนสนใจและชื่นชอบในขอมูล (like) และการ
สงตอขอมูลไปเรื่อยๆ (share)  ซ่ึงดัชนีการเขาชมผานสื่อออนไลนเชนนี้  ทําใหไดทราบอีกวาหนวยงาน/
องคกรใดนําขอมูลของโครงการไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอไป  ตลอดจนสื่อกระแสหลักตางๆ ที่
นําเอาขาว,บทความ,บทสัมภาษณของโครงการฯ ไปเผยแพรตอ ทั้งรูปแบบการใหเครดิตผูผลิต และ
ปรับเปลี่ยนขอมูลเล็กนอยแลวนําไปเผยแพรใหมภายใตผลงานการผลิตของตัวเอง  

ถึงที่สุดแลว โครงการผลิตสื่อออนไลนคุมครองผูบริโภคบรรลุเปาหมายตามท่ีวางเอาไวแตตนคือ 
จํานวนการรับรูของคนตั้งแต 100-10,000 คน  ซ่ึงผลงานหลายชิ้นมีคนรับรูเกิน 500,000 คนไป
เรียบรอยแลว เชนเดียวกับจํานวนการเผยแพรและสงตอขอมูลที่วางไว 100-1,000 คน  ที่ยอดการสงตอ
สูงสุด กวา 1,300 คร้ัง น่ันหมายความวาคนเขาถึงขอมูลก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเทาตัว   
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ดานการอางอิง ขอมูลของโครงการผลิตสื่อออนไลนคุมครองผูบริโภค ถูกนําไปไปใชเผยแพรตอโดยสื่อ
อ่ืน เชน หนังสือพิมพ หนังสือพิมพออนไลน สํานักขาวออนไลน ฯลฯ ซ่ึงมีทั้งรูปแบบที่อางอิงที่มาและนํา
เน้ือความหรือขอมูลไปใชโดยไมไดขออนุญาตและไมไดอางอิงที่มา  

ยกตัวอยาง อินโฟกราฟก “จะเกิดอะไรขึ้นถาผูจายยาไมใชเภสัชกร” อันสืบเนื่องจากประเด็น 
ราง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม ที่เผยแพรออกไปแลว มีคนเขาถึงขอมูลกวา 400,000 คนและแชรขอมูลกวา 
1,300 คร้ัง สรางความตระหนักและรับรูใหกวางขึ้นไมใชแคในกลุมเภสัชกรหรือผูเก่ียวของแตไปถึง
ผูบริโภคประชาชนทั่วไป  
 
5.กระบวนการและการจัดการ 

1.คณะทํางานโครงการฯ ประสานงานกับเจาหนาที่ เพ่ือคัดเลือกและกลั่นกรองประเด็นที่จะ
นํามาผลิตสื่อ ทิศทางของเนื้อหาที่จะนําเสนอใหเปนไปตามกรอบงานและจุดเนนของ คคส. 

2.ประชุมพิจารณา คัดเลือกประเด็นและรูปแบบที่จะนําเสนอ  
3.คณะทํางานโครงการฯ ผลิตชิ้นงานตามเปาหมาย  
4.รวมนําเสนอผานชองทางโซเชียล มีเดีย ที่หลากหลายและชองทางที่ คคส. ประสานงานอยู 

โดยทีมการผลิตจะแบงไดคราวๆ ดังน้ี  
หัวหนาโครงการ  นายอธิคม คุณาวุฒิ  มีหนาที่กํากับดูแลรูปแบบ เน้ือหา และทิศ

ทางการผลิตสื่อ 
บรรณาธิการเว็บไซต นางสาวทิพยพิมล เกียรติวาทีรัตนะ     มีหนาที่บริหารเน้ือหาส่ือที่

จะเผยแพรบนเว็บไซต จัดการขอมูลบนโชเชียลมีเดีย 
บรรณาธิการบทความ นายอาทิตย เคนมี   มีหนาที่เขียนบทรายการ บรรณาธิการขาว 

รายงาน และบทความ 
กองบรรณาธิการ นางสาวอภิรดา มีเดช  มีหนาที่เขียน / แปล ขาว บทความ รายงาน 

บทสัมภาษณ 
กองบรรณาธิการ นายวีรพงษ สุนทรฉัตราวัฒน  มีหนาที่เขียน / แปล ขาว บทความ 

รายงาน บทสัมภาษณ 
กองบรรณาธิการ นายรุงฤทธิ์ เพ็ชรรัตน  มีหนาที่เขียน / แปล ขาว บทความ รายงาน 

บทสัมภาษณ 
กองบรรณาธิการ นางสาวอารยา คงแปน มีหนาที่ถายภาพเคลื่อนไหว ตัดตอ  

ในสวนของสารคดีขนาดสั้น จะมีการจางทีมงานมืออาชีพจากภายนอกมาชวยผลิต เชน  คาเชา
กลอง ไฟ อุปกรณบันทึกเสียงในการถายทํา , คาเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง สําหรับตัดตอ    

ตลอดการทํางาน ทีมงานบริษัทเปนไท พับลิชชิ่ง จํากัด มีการประชุมรวมกับ แผนงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) อยูเปนระยะ และในทุกคร้ัง จะมีภาคีรวมเชน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ , 
แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา  ฯลฯ มารวมประชุมและนําเสนอประเด็นที่นาสนใจและเปน
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ประโยชนตอผูบริโภค อาทิ เหมืองแรเมืองเลย, หน้ีนอกระบบ , คนจนเมือง ฯลฯ เพ่ือนําไปผลิตเปน
ขอเขียน , อินโฟกราฟก และสารคดีขนาดสั้นตอไป 
 
ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลา 18 เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2556 – พฤศจิกายน 2557  
1.ขอเขียนขนาดสั้น  152  ชิ้น (ตามที่ระบุไวในเง่ือนไขโครงการ 144 ชิ้น)  
2.ขอเขียนขนาดยาว 76 ชิ้น (ตามที่ตามที่ระบุไวในเง่ือนไขโครงการ 72 ชิ้น) 
3.สารคดีขนาดสั้น 74 ชิ้น (ตามที่ระบุไวในเง่ือนไขโครงการ 72 ชิ้น) 
4.อินโฟกราฟก 18 ชิ้น  
 
6.การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 

หนาตาง Consumer  Dialogue  ในเว็บไซต  www.waymagazine.org  เปนชองทางหลักใน
การเผยแพรขอมูลขาวสารทุกชิ้นในโครงการผลิตสื่อออนไลนคุมครองผูบริโภค ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอง  ความกาวหนา ตลอดจนตรวจสอบวาระตางๆ ในการเผยแพรสื่อแตละรูปแบบวาเปนไป
ตามที่เสนอไปในตัวชี้วัดหรือไม   

รวมถึงเครือขายสังคมออนไลนตางๆ อยาง Facebook, Twiitter เปนอีกเคร่ืองมือสําคัญในการ
เผยแพรและสงตอขอมูลน้ันๆ โดยแสดงใหเห็นจํานวนของผูเขาถึงขอมูล , ผูที่ชื่นชอบขอมูล (Like), 
ความเห็นตอขอมูล (Comment) และปริมาณการสงตอขอมูลไปเร่ือยๆ (Share)  รวมถึงการสงตอผาน
การทวิต (tweet/retweet) เม่ือเห็นวานาสนใจและสมควรไดรับการเผยแพรตอ 

โดยเฉพาะการแสดงความเห็นตอขอมูล หลายๆ คร้ัง กอใหเกิดการแลกเปลี่ยน ถกเถียง จุด
ประกายประเด็นใหมๆ  และที่สําคัญที่สุดกอใหเกิดการขับเคลื่อนผูที่มีสวนไดเสีย มีความเกี่ยวของ ใน
ประเด็นตางๆ  ยกตัวอยาง การแกไขราง พ.ร.บ.ยา ที่นําเสนอความผานอินโฟกราฟก “จะเกิดอะไรขึ้น 
ถาผูจายยาไมใชเภสัชกร” แบบเขาใจงาย นําไปสูการเขาถึงขอมูลถึงกวา 400,000 คน และยอดการสง
ตอขอมูลกวา 1,300 คร้ัง  รวมถึงยอดผูชม สารคดีขนาดส้ันเรื่องการแกไขราง พ.ร.บ.ยา เกือบ 10,000 
คร้ัง  นําไปสูการรวมกลุมเภสัชกร,ผูบริโภคและผูที่สนใจในการติดตามเร่ืองนี้อยางจริงจัง  

ทั้งหมดนี้ ทําใหเห็นวาขอมูลขาวสารดานคุมครองผูบริโภคยังเปนที่ตองการของสังคมและ
สาธารณะ ขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นวาสื่อในปจจุบันยังขาดพ้ืนที่สําหรับขาวสารดานนี้อีกมาก  ทั้ง
ผูบริโภคเองก็ตองการเสพและนําขอมูลตรงนี้ไปประกอบใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเชนกัน สงผลให 
โครงการผลิตสื่อออนไลนคุมครองผูบริโภคบรรลุเปาหมายในระดับเกินคาด 
 
7.บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 

ที่ผานมายังไมปรากฏปญหาในระดับที่ไมสามารถจัดการได  มีเพียงขอควรระวังบางประการที่
คณะทํางานโครงการฯ จะตองตรวจสอบอยูเสมอ อาทิ  

1.ความการทําความเขาใจขอมูลใหถูกตองแมนยํา กอนนําเสนอ   
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2.การประสานงานทําความเขาใจกับหนวยงานอ่ืนที่ตองการนําขอมูลไปเผยแพรตอ วาสามารถ
กระทําได แตควรอางอิงแหลงที่มาชั้นตนตามมารยาททั่วไป 

3.ในสวนของสารคดีขนาดสั้น การประสานงานกับหนวยงาน,บุคคลเพื่อติดตอขอสัมภาษณ 
ความรู และขอมูลในเรื่องตางๆ บางครั้งดวยภาระหนาที่ที่รัดตัวของแตละทาน ทําใหไมสามารถจัดสรร
เวลาสัมภาษณไดเฉลี่ยเทากันในแตละเดือน  สงผลใหบางเดือนคิวสัมภาษณและถายทํามีถึง 8-10 คร้ัง 
ขณะที่บางเดือนก็มีคิวสัมภาษณและถายทําเพียง 1-2 คร้ัง สงผลโดยตรงตองบประมาณรายเดือนของ
โครงการฯ ทําใหตองสํารองเงินลวงหนาเพ่ือบริหารคาใชจายและคาจางคน เพ่ือใหงานออกมาสมํ่าเสมอ 
มีประสิทธิภาพและจํานวนผลงานเปนไปตามวาระที่เสนอในโครงการ 

4.ขยายขอบเขตการทํางานรวมกับภาคีคุมครองตางๆ ใหมากขึ้น เชน มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค , 
แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.) , ยูนิเซฟ ประเทศไทย, องคการอาหารและยา , 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ , change.com ,โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (hitap)  , 
มูลนิธิเขาถึงเอดส ฯลฯ รวมถึงหนวยงานอ่ืนๆ ที่ทํางานดานคุมครองผูบริโภค เพ่ือนําเสนอขอมูลที่เปน
ประโยชน รอบดาน และเขาถึงกลุมผูบริโภคไดกวางและหลากหลายมากขึ้น    
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ผูใหขอมูล ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร ตําแหนง ผูอํานวยการ
หนวยงาน / ที่อยู ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ ๘ อุดรธานี   
 
 

1. ชื่อโครงการ  
โครงการ “ปฏิวัตินํ้ามันทอดซํ้า” 

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
1 สิงหาคม 2556 – 31 สิงหาคม 2557 

3. วัตถุประสงค 
1) พัฒนาความรวมมือระหวางองคกรปกครองทองถิ่นและเครือขายภาคธุรกิจเพ่ือบูรณา 
2) การงานทองถิ่นปลอดภัยจากนํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพและการคุมครองผูบริโภคสนับสนุน

เครือขายปฏบิัติการ เรื่องปฏิวตัินํ้ามันทอดซํ้า 
3) จัดการความรูเพ่ือเสนอแนวทางลดอุปสรรค เสริมการจัดการนํ้ามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ 

4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
1) พัฒนาความรวมมือระหวางองคกรปกครองทองถิ่นและเครือขายภาคธุรกิจเพ่ือบูรณาการ

งานทองถิ่นปลอดภัยจากนํ้ามันทอดซํ้าและการคุมครองผูบริโภค1 ยกตัวอยางเชน เทศบาล
ตําบลสมผอไทยเจริญ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เปนแหลงเรยีนรูตนแบบการจัดการ
นํ้ามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ 

2) มีเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น/เครือขายชุมชนรวม 45 เครือขาย/แหง และเครือขาย
ภาคธุรกิจ 6 เครือขาย ดําเนินงานการจัดการนํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพอยางครบวงจร
รวมทั้งการเฝาระวังเพ่ือพัฒนาความรวมมือใหทองถิ่นปลอดภัยจากนํ้ามันทอดซํ้าและการ
คุมครองผูบริโภค รวมทั้งหมด 48 เครือขาย 

 เครือขายภาคธุรกิจที่รวมดําเนินงาน (6 เครือขาย) 
  1) บริษัทศิริคณุ ซีฟูดส จํากัด จ.สมุทรสาคร 
  2) บริษัทไบโอซินเนอรจี จํากัด จ.นครราชสีมา 
  3) บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร หรือซพีีเอฟ (CPF) จ.นครราชสีมา 
  4) บริษัท KTB International Marketing จํากัด 
  5) บริษัทภูศิริ นํ้ามันพืชเกา จํากัด จ.นครราชสีมา 
  6)บริษัทมรกต อินดัสตรี้ส จํากัด (มหาชน) 

 เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิน่/เครือขายชุมชนที่ดําเนินงาน(45 
เครือขาย/จังหวัด) 
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3) เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ชมุชน ที่รวมดําเนินการจัดการนํ้ามันทอดซํ้า
เสื่อมสภาพอยางเปนระบบและยั่งยืน ทั้งหมดมี  11  เครือขาย 

4) สื่อสารขอมูลงานวิชาการ แนวทางตางๆ ผานชองทางตางๆ 
 

5. กระบวนการและการจัดการ 
1) สนับสนุนใหองคกรปกครองทองถิ่น ภาคธุรกิจ ผูประกอบการขนาดใหญ ตระหนักและ 

พัฒนาความรวมมือในการจัดการปญหานํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพรวมกันอยางครบวงจร
และสามารถเปนแบบอยางใหกับองคกรปกครองทองถิ่นอ่ืนหรือเครือขายชุมชนนําไป
ประยุกตใชได 

2) สนันสนุนใหเครือขายองคกรปกครองทองถิ่นหรือเครือขายชุมชนรวมเปนเครือขาย 
จัดการนํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพอยางเปนระบบและยั่งยืน 

3) ศึกษาหาขอเท็จจริง รวมกับเครือขายวิชาการที่เก่ียวของ เรื่องน้ํามันทอดซํ้า 
เสื่อมสภาพในประเด็น เสนทางและวงจร การจัดการในตางประเทศ  วิธีการใช
ประโยชนและนําเสนอตอสาธารณะดวยสือ่ประชาสัมพันธที่เหมาะสม 

4) พัฒนาความรวมมือเครือขายที่เก่ียวของภาครัฐ ดําเนินการตามมตสิมัชชาสุขภาพ 
แหงชาติ คร้ังที่ 4 2554 ประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการนํ้ามันทอดซํ้า
เสื่อมสภาพ ขอ 2. โดยเฉพาะ การกําหนดนโยบาย  การทบทวนปรับปรุงเพ่ิมเติม กฎ 
ระเบียบเพ่ือใหสามารถจัดการนํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพโดยปลอดภัย สมประโยชนและ
ยั่งยืน    

6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตอไป ประเทศไทยควรมีกฎหมายหรือขอกําหนด การทบทวน

ปรับปรุงเพ่ิมเติม กฎ ระเบียบเพื่อใหสามารถจัดการนํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพโดยปลอดภัยสม
ประโยชนและยั่งยืน ตองกําหนดเปนแผนนโยบายในระดับประเทศเพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่
เปนรูปธรรม สวนปญหาอุปสรรคที่เกิดน้ัน เปนเพียงแตตองอาศัยความรวมมือในหลายภาคสวน 
ในการขับเคลื่อน เพราะอุบัติการของโรคท่ีเกิดจาก “นํ้ามันทอดซํ้า” ไมมีการแสดงผลใหเห็นใน
ทันทีทันใด แตจะเกิดการสะสมในรางกายเกิดเปนโรดที่ไดกลาวไวเบื้องตน อีกทั้งมีความ
หลากหลายในการจัดการปญหา พอคาแมคาริมทาง จนถึงผูประกอบการรายใหญ ประกอบกับ 
ผูประกอบการอาหาร และผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับอันตรายของนํ้ามันเสื่อมสภาพ
นอยมาก 

7. บทเรียนทีเ่กิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
ขอเสนอระดับพ้ืนที่ 
- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เปนแกหลักในพ้ืนที่อยูแลวน้ัน สงเสริมใหผูประกอบการท่ี

เก่ียวของทั้งการผลิตและใชนํ้ามันเกี่ยวกับการทอดอาหาร รวมมือกันประกาศมาตรการและ
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ขอบังคับใชและดําเนินการประกันความปลอดภัยใหแกผูบริโภคมิใหไดรับการบริโภคนํ้ามันทอด
ซํ้าที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ของตน (ยกตัวอยาง เทศบาลเมืองมหาสารคาม เปนตน) 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากผูบริโภค ผูประกอบการ องคกร 
และหนวยงานที่เก่ียวของ ดานการคุมครองผูบริโภค จัดใหมีแผนงานปองกันและจัดการความ
เสี่ยง และรณรงคประชาสัมพันธใหขอมูลความรู ความเขาใจตอผูบริโภคเรื่องผลกระทบตอ
สุขภาพจากการใชนํ้ามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพอยางตอเน่ือง 

- จัดการอบรมใหแกผูประกอบการ ผูบริโภค และผูนําทองถิ่น และไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการดานน้ํามันใชซํ้า เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลกระทบตาง ๆ และเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขมแข็งจัดการปญหานํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพไดอยางยั่งยืน 

- มีการนํานํ้ามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพไปใชประโยชนอยางอ่ืนโดยไมใหกลับมาสูวงจรอาหารอีก เชน 
นําไปทํานํ้ามันไบโอดีเซล  เปนตน  

ขอเสนอระดับจังหวัด/ภาค 
- ควรมีการสํารวจขอมูล หรือศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคของชุมชนตอนํ้ามันทอดซํ้า 

เพ่ือนําองคความรู หรือขอมูลดังกลาวมาถายทอดใหแกผูเก่ียวของใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  

- ควรมีการสุมตรวจและใหการรับรองแกผูประกอบการโดยหนวยงานทองถิ่น/องคกรภาครัฐ  
- หมีการทํางานเชิงบูรณาการรวมกันระหวางองคการบริหารสวนทองถิ่น ผูประกอบการ ผูบริโภค

และหนวยงานภาครัฐ รวมถึงการเกิดแผนปฏิบัติรวมกันในการเฝาระวังและคุมครองผูบริโภคใน
การจัดการนํ้ามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ  

- กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาทองถิ่น ๓ ป แผนพัฒนา ๑ ป กําหนดใหเปนตัวชี้วัดของ
หนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ เพ่ือผลักดันใหมีการขับเคลื่อน ประกาศเปนขอบัญญัติของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกขอกําหนดมาตรการบังคับใชกฏหมาย  

ขอเสนอระดับนโยบาย 
- ขอใหกระทรวงพลังงาน กําหนดทิศทางการจัดการนํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพเปนพลังงาน

ทดแทน หรือนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน ทั้งเพ่ือการใชเองและเพ่ือการพาณิชย  
- ขอใหผูประกอบการที่เก่ียวของทั้งการผลิตและการใชนํ้ามันเก่ียวกับการทอดอาหาร เชน สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมภัตตาคารไทยรวมมือกัน
ประกาศมาตรการและดําเนินการประกันความปลอดภัยใหแกผูบริโภค ตลอดจนทําใหนํ้ามันที่
เสื่อมสภาพแลวไมใหกลับมาในวงจรอาหาร  

- ใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ หารือรวมกับภาคีเครือขาย เชน เครือขายคุมครองผูบริโภค 
เครือขายอาสาสมัคสาธารณสุข เพ่ือสรางความตระหนักผานการรณรงคใหการศึกษา เสื่อสาร
ประชาสัมพันธ และดําเนินการขับเคลื่อนเฝาระวังเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวในพื้นที่  

- ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและสถาบันการศึกษาที่เก่ียวของไดพัฒนาเครื่องจักรกลใหพรอมใน
การใชพลังงานทดแทนที่ไดจากนํ้ามันทอดซํ้าเสริมสุขภาพ  
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จังหวัด ยโสธร 

ผูใหขอมูล …ภก.ชาญชัย  บุญเชิด…… ตําแหนง …เภสัชกรปฏิบตักิาร… 
หนวยงาน / ที่อยู …กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ โรงพยาบาลกุดชุม….. 
โทรศัพท …087-9616919…..     Email   : …ccbc_46151009@hotmail.com………. 
 
 

1. ชื่อโครงการ  
โครงการขี้ไตไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดซํ้างานบุญพิธีตาํบลสมผอ อําเภอไทยเจริญ จ.ยโสธร 
 

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ปงบประมาณ 2557 
           

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหประชาชนตระหนกัและรับรูถึงพิษภัยจากการใชนํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาระบบการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร สารเคมีที่ไมปลอดภัยใน 
    ครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเช่ือและทศันคติตอนํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพ      
    แลวสามารถนํานํ้ามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพมาแปรรูปหรือจัดการใหเกิดประโยชนตอ 
    ชุมชนและสิ่งแวดลอม  
3. เพ่ือใหประชาชนแกนนํา อสม. ผูนําชุมชน ชาวบาน พัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชน  
4. เพ่ือพัฒนาแกนนําคุมครองผูบริโภคในชุมชน ทั้งอสม. อบต. โรงเรียน และชาวบา 
   ผูสนใจ เพ่ือความยั่งยืนของโครงการ 
 

4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
 ระดับชุมชน เกิดความรวมมือของชาวบานและอสม.ในการเก็บน้ํามันทอดซํ้าในงานบุญ

พิธีตาง ๆ แลวนํามาใหกับศูนยเก็บนํ้ามันทอดซํ้า เพ่ือนําไปแปรรูปเปนไบโอดีเซลตอไป 
 ระดับตําบล นําเสนอผูบริหารใหรับทราบและขอความรวมมือในการจัดการกับนํ้ามัน

ทอดซ้ํา อยางเปนรูปธรรม 
 ระดับอําเภอ นําเสนองานคุมครองผูบริโภค ของโรงพยาบาลไทยเจริญ อําเภอไทย

เจริญ 
 ระดับจงัหวัด เผยแพรความรูเรื่องน้ํามันทอดซํ่า ณ โรงแรมเจพี เอเมอรัลด จ.ยโสธร 
 ระดับเขต รางวัล ชนะเลศิอันดับ 2 การประกวดบทูนิทรรศการ ในงานมหกรรม R2R 

เขต 10 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ มุกดาหาร 
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5. กระบวนการและการจัดการ 

- แมบาน อสม. ประชาชนที่สนใจ เก็บนํ้ามันทอดซํ้าจากงานบุญพิธี มาใหศูนยรวบรวม 
- นํานํ้ามันเกามาแปรรูปเปนไบโอดีเซล 
- นําไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดซํ้ามาผสมคลุกเคลาและแปรรูปเปนขี้ไต และจําหนาย นํา

ผลกําไรที่ไดกลับคืนมาสูชุมชน 
 

6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
- ชาวบานและประชาชนตระหนักและเห็นโทษที่อาจเกิดขึ้นจากน้ํามันทอดซํ้า นํานํ้ามันที่ได

จากงานศพงานบุญพิธีมาใหอยางตอเน่ือง ถึงแมบางครั้งไมมีตัวแทนเก็บเพ่ือนําสงที่รพ.สต. 
นํ้ามันเกาเหลาน้ีก็จะเททิ้ง ไมนํามาบริโภคภายในครวเรือน 

- พัฒนาการจากโครงการเดิมคือ สามารถตอยอดการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดซํ้า
ปรับปรุงเปนสิ่งที่มีประโยชนภายในครัวเรือน คือ ขี้ไต ซ่ึงประโยชนจากการใชไบโอดีเซล
แทนขี้ไตน้ัน จะลดการพ่ึงพิงสิ่งแวดลอม เพราะขี้ไตที่ไดจากธรรมชาติ ไดมาจากการเผาตน
ยางเพื่อใหไดนํ้ามัน มาเพ่ือผลิตขี้ไต 

- เกิดการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย(R2R) 
 

7. บทเรียนทีเ่กิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
- ควรมีการเผยแพรความรูเรือ่งการจัดการปญหานํ้ามันทอดซํ้า  
- ควรมีการจดลขิสิทธิ์ ในเรื่องการผลิตขี้ไตจากไบโอดีเซล เน่ืองจากยังไมมีผูคิดคน หรือให

ขอมูลชี้แจงตอผูบริโภค 
- ทดสอบหาปริมาณกาซอันตรายเพิ่มเติม โดยศูนยวทิยาศาสตรการแพทย เน่ืองจากชาวบาน

ในชนบทใชขีไ้ตปนเปอนพลาสติก ที่จําหนายในรานชํา ทุกวัน อาจไดรับสารพิษทางการสูด
ดมเอาควันพิษเขาไป (จากการทดสอบไมครอบคลุมการหาปริมาณกาซพิษ) 

- ควรมีการสงเสริมใหผลิตเปนอุตสาหกรรมเพ่ือจําหนายตอไป  
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เขต ๘ และ เขต ๑๐ 

ผูใหขอมูล ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร ตําแหนง ผูอํานวยการ
หนวยงาน / ที่อยู ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ ๘ อุดรธานี 
 
 
1. ชื่อโครงการ  

โครงการพัฒนาการใชระบบแจงเตือนภัยผลิตภัณฑสขุภาพ “Single Window เตือนภัย” เพ่ือ
สรางความเขมแข็งชุมชน 

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
1 พฤษภาคม 2557 กําหนดเสร็จ 31 ธันวาคม 2557 

3. วัตถุประสงค  เพ่ือศึกษารูปแบบ วธิีการ และพัฒนาการใชระบบแจงเตือนภัยผลติภัณฑสุขภาพ 
“Single  Window เตือนภัย” เพ่ือสรางความเขมแข็งชุมชน 

 
4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 

4.1. ไดแกนนํา พ้ืนที่เปาหมายและแผนขบัเคลื่อนโครงการอยางนอย 20  แหง 
 

ชื่อโรงพยาบาล ท่ีอยู ผูรับผิดชอบโครงการ 
1.รพ.ปทุมราชวงศา รพ.ปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ นางจันทรจรีย ดอกบัว 
2.รพ.สต.สามแยก 99/10 ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ นางพิสมัย บุญศรี 
3.รพ.สต.คําโพน รพ.สต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ นางสาวบัวเลียง สารีพงศ 
4.รพ.สต.ตาดใหญ รพ.สต.ตาดใหญ ต.หวย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ นายอนุสรณ ไถวสินธุ 
5.รพ.สต.นาผาง รพ.สต.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ นางธนภรณ สังฆวัตร 
6.รพ.สต.นาปาแซง 71 ม.1 ต.หวยไร อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ นายกมล แพงจาย 
7.รพ.สต.วินัยดี รพ.สต.วินัยดี ต.นาปาแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.

อํานาจเจริญ 
นางสาวพุทธธิดา ศรีวิชา 

8.รพ.สต.แสนสุข 56 ม.7 ต.พนา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ นางวิสิฐศนีย บุญศักด์ิ 
9.รพ.สต.โนนงาม 9 ม.2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ นายบดินษ โสมรักษ 
10.รพ.สต.หนองไฮนอย 29/1 ม.6 ต.หนองขา อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ นางทัศนีย วงศจันทร 
11.รพ.สต.หนองขา 52 ม.15 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ นางสาวภัคด์ิภิมล คํามุง

12.รพ.สต.ลือ 98 ม.1 ต.พนา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ นางสาวศฤงคาร คํามูล 
13.รพ.สต.โนนคอ 159ม.17 ต.โนนคอ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายโชคอนันต จุลทัศน 
14.รพ.สต.ทุงรวงทอง 37 ม.13ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นางสุภาพร คงธาดากุล 
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ชื่อโรงพยาบาล ท่ีอยู ผูรับผิดชอบโครงการ 
15.รพ.สต.หนองกุง 49 ม.12 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นางสาวสุกัลยา บุญนํา 
16.รพ.สต.โคกสะอาด รพ.สต.โคกสะอาด อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นางบังอร โชติพันธ 
17.รพ.สต.หัวเหลา 244/1ม.11 ต.หญาปลอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางนภาพร พิมพสวัสด์ิ 
18.รพ.สต.หยอด 89 ม.1 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นางนงคราญ คันศร 
19.รพ.สต.เหลาเสน 1610/8 ถ.ศรีสุมังค ต.เมืองใต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางสุวรรณา แกวสุข 
20.รพ.สต.หนองมะเกลือ 61ม.12 ต.โนนคูณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายอภิวัฒน วราพุฒ 

 
4.2. พ้ืนที่เปาหมาย ดําเนินการ อยางนอย 20 ชุมชน : ชุมชนเปาหมายสามารถกําหนดนโยบายและ

มาตรการจัดการปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่เสี่ยง ซ่ึงไดดําเนินการรวมกันทั้งอําเภอโนนคูณ 
จํานวนเปาหมาย 8 แหง ภาพรวมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 17 แหง โดยการพัฒนานโยบาย
สาธารณะของชุมชนในรูปเทศบัญญัติ/ขอตกลงจัดการตนเองของชุมชน/ฯลฯ การประชุมมีการ
หารือแนวทางทบทวนการประสานงาน การสงตอขอมูล เม่ือเจอผลิตภัณฑที่สงสัยไมปลอดภัย 
รวมถึง การจัดทํามาตรการการจัดการความเส่ียงของชุมชน 

4.3. ศูนยเตือนภัย เฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ อยางนอย 20 แหง มีแผนปฏิบัติ
การศูนยเตือนภัย เฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ ของชุมชนและผลการ
ดําเนินงานของศูนยเตือนภัย เฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ เชนอําเภอโนน
คูณ จังหวัดศรีสะเกษ, อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 

4.4. ไดชุดประสบการณ องคความรูการสรางความเขมแข็งชุมชน เพ่ือพัฒนาขอเสนอเปนนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข 

 
5. กระบวนการและการจัดการ 

5.1. กิจกรรมที่ 1   จัดประชุมเตรียมแกนนําพ้ืนที่เปาหมาย ในเขต 8,10 เพ่ือวางแผนขับเคลื่อน
โครงการฯ  

5.2. กิจกรรมที่ 2  จัดเวทีประชาคมของกลุมเปาหมาย 
5.3. กิจกรรม 3 จัดตั้งศูนยแจงเตือนภัย 

5.3.1. จัดตั้งศูนยแจงเตือนภัย เฝาระวังและรบัเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสขุภาพ   
5.3.2.  จัดทําแผนปฏิบัติการของศูนยแจงเตือนภัยฯ  ประกอบดวย 

 แผนเฝาระวังฯ รับเรื่องรองเรียน      
 แผนแจงเตือนภัย ใหการศกึษาชุมชน 

5.3.3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของศนูยแจงเตือนภัยฯ 
5.4. กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน(เบิกตรง คคส.) 

5.4.1.  แกนนําจัดประชุม แลกเปลีย่น ถอดบทเรยีนและสรุปผลการดําเนินงาน 
5.4.2.  จัดทํารายงานสรุปบทเรยีน 
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จังหวัดอํานาจเจริญ 

ผูใหขอมูล ภญ.จันทรจรีย  ดอกบัว  ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
หนวยงาน กลุมงานเภสัชกรรมและการคุมครองผูบริโภค  โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  
โทรศัพท 045-465231-2 ตอ 113   Email : soon_title@hotmail.com  
 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการพัฒนาการใชระบบแจงเตือนภัยผลิตภัณฑสขุภาพ “Single  Window เตือนภัย”เพ่ือสราง
ความเขมแข็งชุมชน อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 

วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557    ถึง   วันที่ 31  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  
 
3. วัตถุประสงค 

ศึกษารูปแบบ วิธีการ และพัฒนาการใชระบบแจงเตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ “Single  Window 
เตือนภัย” เพ่ือสรางความเขมแข็งชุมชน อําเภอปทุมราชวงศา ขังหวัดอํานาจเจริญ 
 
4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 

1. เกิดศูนยเฝาระวังยาและผลิตภัณฑที่ไมเหมาะสมในชุมชน อําเภอปทุมราชวงศา ทั้งหมด  12  
ศูนย ครอบคลุมรอยละ 100 

2. ผูประกอบการรานชํา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับยาอันตรายที่หามขายในรานชํา เปาหมาย
ทั้งหมด 218 ราน รวมประชุมทั้งหมด จํานวน 159 ราน คิดเปนรอยละ 72.90 

3. ผูปวยแพยามีความรูความเขาใจเก่ียวกับอาการแพยาและการปองกันไมใหแพซํ้า และไมให
ไดรับผลิตภัณฑที่ไมเหมาะสม มีความตระหนักและใหความสําคัญกับบัตรแพยา  ทั้งจัดทําบัตร
ประจําตัวผูแพยาใหในรายที่บัตรหาย เปาหมายทั้งหมด  245 คน เขารวมประชุมชี้แจงทั้งหมด 
154 คน  คิดเปนรอยละ 62.8 

4. เกิด อสม.เชี่ยวชาญงาน คบส.   และมีทักษะในการเปนสายลับเฝาระวังยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไมเหมาะสมในชุมชน หมูบานละ 2 คน 73 หมูบาน เกิด  อสม.โทรโขงทั้งหมด  146  
คน 

5. มีการจัดอันดับผลิตภัณฑและสินคาที่ไมเหมาะสมของอําเภอปทุมราชวงศาพบ 10 อันดับดังน้ี 
1) รถเรขายยา (ยาประดง,กษัยเสน,ยาหมอเสาร,ยาศรเทพ,หมอทหาร,ยาประดง108,) 
2) ยาอันตรายในรานขายของชํา(ปอก,กาโน) 
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3) ผลิตภัณฑเสริมอาหาร(ผักเม็ด,เปอกมังคุด,สมุนไพร,นํ้าอินทรา.คลอโรฟลล) 
4) เคร่ืองสําอางอันตราย,โฆษณาเกินจริง 
5) กาแฟลดความอวน,เสริมสมรรถภาพ 
6) นํ้ามันทอดซ้ํา(รถขายลูกชิ้น) 
7) ยาอันตรายจากรานขายยา(ยาชุด) 
8) เคร่ืองด่ืมชูกําลัง(เติมพลัง) 
9) นํ้าปลาเปลี่ยนขวด 
10) ผลไมใสสี 
ซ่ึงขอมูลดังกลาว นํามาใชในการเฝาระวังและจัดการปญหาตอไป 

 
6. มีการนําเสนอโครงการในที่ประชุม สมัชชาสุขภาพ จ.อํานาจเจริญ ในวันที่ 14 ต.ค. 2557 เพ่ือ

ขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นปญหา “สเตียรอยดภัยรายคุกคามสุขภาพคนไทย”ใหเปนวาระ
สมัชชาสุขภาพ จ.อํานาจเจริญ  

7. มีการขับเคลื่อนงานศูนยเฝาระวังฯแทรกเขาสูเวที “DHS”ในระดับอําเภอ จนกลายเปนมติที่
ประชุมลําดับ3 ที่ทางทีมงานระดับอําเภอจะตองใหมีการดําเนินงานอยางเขมแข็งรองจากการ
ควบคุมโรคไมติดตอ และไขเลือดออก โดยมีทานนายอําเภอเปนประธานในการดําเนินการ 

8. เกิดกฎของหมูบาน , แผนกิจกรรม , แผนใหสุขศึกษา ทั้งหมด 12  หมูบาน จากการลงพื้นที่
ประชาคมหมูบานนํารองเฝาระวังยาและผลิตภัณฑที่ไมเหมาะสมในชุมชน  

9. เกิดบุคคลตัวอยางที่สามารถเลิกยาชุดที่มีสเตียรอยดผสมได ปจจุบันใชยาสมุนไพรคือ
เถาวัลยเปรียงแทน 

10. เปนผลงานเดนของอําเภอปทุมราชวงศาที่ไดรับความไววางใจใหจัดนิทรรศการเรื่องน้ีในงาน
กาชาดและฮีตสิบสองประจําจังหวัดอํานาจเจริญ โดยผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญในเรื่อง
น้ีจนกําหนดเปนนโยบายระดับจังหวัด  

11. ชุมชนเกิดภูมิคุมกันดวยตัวของชุมชนเอง มีการจัดการแกไขปญหารถเรขายยา มีการชวยกัน
แจงเตือนภัยเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหกับชาวบานในชุมชนทราบและเลิกใชผลิตภัณฑ
สุขภาพ และในบางหมูบานผูปวยโรคเรื้อรังตกเปนเหยื่อของธุรกิจขายตรงจนถึงแกความตาย 
ทําใหชุมชนเกิดความฮึกเหิมในการที่จะจัดการปญหา ที่สําคัญคือเกิดภาคีเครือขายที่ชวยกัน
ดําเนินงานในกิจกรรมดังกลาวในทุกระดับ มีการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบเฝาระวัง 
รวมทั้งการตั้งกฎกติกาของหมูบาน ดําเนินการตามกฎดังกลาว สงผลใหเปนหมูบานปลอดยา
ไมเหมาะสมและปลอดสเตียรอยดไดในที่สุด 

12. จากงานเฝาระวังฯสูการจัดการความเส่ียงในชุมชนกรณีการโฆษณาโออวดเกินจริงในตัว
ผลิตภัณฑสุขภาพบางอยาง โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูแทนจําหนาย ซ่ึงนับไดวาเปน
ความทาทายของพื้นที่ในการจัดการปญหาเพ่ือไมใหประชาชนหลงเช่ือและตกเปนเหยื่อของ



67 

 

การโฆษณา การจัดการดังกลาวตองอาศัยความรวมมือจากภาคีเครือขายหลายๆภาคสวน 
สงผลใหในที่สุดผลิตภัณฑสุขภาพดังกลาวหมดไปจากพ้ืนที่ 
 

 
5. กระบวนการและการจดัการ 

1. การจัดเวทีประชาคม/สมัชชาสุขภาพพื้นที่เฉพาะประเด็น 
2. การพัฒนานโยบายสาธารณะของชุมชนในรูปเทศบัญญัติ/ขอตกลงจัดการตนเองของชุมชน/ฯลฯ 
3. การจัดทํามาตรการการจัดการความเส่ียงของชุมชน 
4. การจัดตั้งศูนยเตือนภัย เฝาระวัง รับเรื่องรองเรียน 
5. การจัดทําแผนการตรวจสอบเฝาระวังภัยของชุมชน เชิงรุกและรับ 
6. การจัดทําแผนใหการศึกษาชุมชน การสรางความตื่นตัว รูเทาทัน 

 
6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 

ปจจุบันสถานการณการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่เสี่ยงตอความปลอดภัยในชุมชนครอบคลุมทุก
เพศทุกวัย  มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งยา  อาหารเสริม เครื่องสําอางและเครื่องมือแพทย  กลาวอาง
สรรพคุณโออวด เปนเท็จ เกินความจริง   โดยกลยุทธหลักคือการโฆษณา กระตุนความตองการ อยากลอง 
อยากใช ใหเกิดความเชื่อถือ  ศรัทธา ตอผลิตภัณฑ เม่ือผูใชหลงเชื่อถึงขั้นศรัทธาแลว เปนการยากที่จะ
เปลี่ยนทัศนคติใหเขาใจส่ิงที่ถูกตองได  การโฆษณา ผานสื่อตาง ๆ ทั้งทางวิทยุชุมชน โทรทัศนผานระบบ
ดาวเทียม  รถเร  ใบปลิว  ปาย  สื่อสิ่งพิมพ การขายตรงโดยสื่อบุคคลท่ีนาเชื่อถือ ตามกลุมเปาหมายของ
สินคา เชน กลุมเด็ก จะเนนรางกายแข็งแรง ไอคิวสูง กลุมวัยรุน  จะเนนความสวย ความหลอบุคลิกดี ฉลาด  
กลุมแมบาน จะเนนความสวยงาม สรีระมีเสนหมัดใจ  กลุม พอบาน จะเนนสมรรถนะ ทางเพศ  กลุมผูใช
แรงงาน จะเนน แกปวดเม่ือย  เจริญอาหาร นอนหลับ  และที่สําคัญคือกลุมผูปวยเรื้อรังและกลุมวัยสูงอายุ 
จะเนนสรรพคุณครอบจักรวาล รักษาบรรเทาไดทุกโรคทุกอาการ  เบาหวาน ความดันโลหิต  โรคหัวใจ
หลอดเลือด  มะเร็ง  โรคจิต  ขอเสื่อม  ตาฝาฟาง กินไมไดนอนไมหลับ  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังเสริมดวยกล
ยุทธสรางการยอมรับจากสังคม  เชน ตั้งราคาผลิตภัณฑใหสูง แสดงถึงฐานะผูใชและทัศนคติ ของดี ราคา
ยอมแพง  เปนผูนําสมัย  เปนตน    ในขณะที่ภาครัฐทั้งบุคลากร  ระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมาย ไม
สามารถดําเนินการบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายบางอยางลาสมัยและไมครอบคลุม บาง
ประเด็นปญหาไมมีกฎหมายรองรับการปองกัน แกไข และประการสําคัญ ผูดําเนินการในระดับชุมชนไม
สามารถใชมาตรการทางกฎหมายอยางเดียว จําเปนตองใชมาตรการทางสังคมและหลักรัฐศาสตร 
ดําเนินการควบคูไปดวย จึงจะกอใหเกิดผลและผาสุกในชุมชน   
         จากการดําเนินงานที่ผานมา ไดสรุปบทเรียนสําคัญ โดยพบวา แนวทางสําคัญประการหนึ่งที่จะชวย
มิใหประชาชนในชุมชนตกเปนเหยื่อ  คือการใหขอมูลแกประชาชนไดรูเทาทัน มีวิจารณญาณ มีภูมิตานทาน
ในตนเอง ไมหลงเชื่อและไมซ้ือผลิตภัณฑที่มีความเส่ียง ตลอดจนเปนหูเปนตาแจงการกระทําที่ละเมิด
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กฎหมายแกหนวยงานที่รับผิดชอบ  มีกระบวนการสรางมาตรการ วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ไม
ปลอดภัยในชุมชนในบริบทที่แตกตางกันบาง แตมีเปาหมายเดียวกัน คือ สรางมาตรการปองกันภัยแบบมี
สวนรวมของชุมชน  โดยวิเคราะหถึงลักษณะรวมที่โดดเดนของชุมชนคือ  

1) เสริมสรางสามัคคี ลดความขัดแยง สรางมีสวนรวมของภาคีในชุมชน  
2) มีความตื่นตัว  เรียนรูและเทาทันโฆษณาและการขาย  
3) ชุมชนมีความสามารถจัดการปญหาโดยตนเองและสรางเครือขายนอกชุมชน 
4) มีระบบเฝาระวังของชุมชน 
5) มีนโยบายสาธารณะของชุมชนเองเพ่ือความยั่งยืน 

ภาคีหลักในชุมชนที่รวมกระบวนการคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  องคกรปกครองทองถิ่น  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ผูนําทองที่ ทองถิ่น  สถานศึกษา วัด ปราชญชาวบาน ผูประกอบการ
รวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจและโรงพยาบาลชุมชน  ภาคีนอกชุมชน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  สถานีตํารวจภูธร สถานีตํารวจทางหลวง   
สปสช. เขต  กสทช. เขต สื่อมวลชน และองคกรภาคประชาชน เปนตน  

ดังน้ัน เม่ือนําบทเรียนสําคัญมาสังเคราะหเพ่ือการทดลองขยายผล  จึงเสนอ โครงการพัฒนาการใช
ระบบแจงเตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ “Single  Window เตือนภัย” เพ่ือสรางความเขมแข็งชุมชน อําเภอ
ปทุมราชวงศา ขังหวัดอํานาจเจริญ  มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถคุมครองตนเอง
จากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย โดยสรางนโยบายสาธารณะของชุมชนเองผานกระบวนการ
ประชาคม  กําหนดใหมีศูนยแจงเตือนภัย เฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน  มีระบบ
เฝาระวังจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรู มีเจตคติที่ดีตอระบบสุขภาพไมหลงเชื่อโฆษณา มี
ความสามัคคีลดความขัดแยงในการการปญหาได  
 
7. บทเรียนทีเ่กิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 

การจัดการปญหายาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสมแบบชุมชนมีสวนรวม  โดยมี
เจาหนาที่สาธารณสุขและผูนําระดับทองถิ่นรวมทั้งภาคีเครือขายจากทุกภาคสวนชวยขับเคลื่อน  และคอยให
คําแนะนํา   เปนการกระตุนใหทุกคนเขาใจประเด็นปญหาดังกลาวน้ันเปนปญหาที่กระทบตอตนและชุมชน 
มีการคืนขอมูลผลกระทบตางๆสูชุมชน  ซ่ึงเปนผลกระทบตอทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจความเปนอยู  ดังนั้น
การแกไขหรือกําจัดปญหาจะตองทําโดยชุมชนเองโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเปนสําคัญ นอกจากน้ีจากการ
ดําเนินกิจกรรมดังกลาวทําใหเห็นไดวาภาคีเครือขายน้ันสําคัญ และการนําประเด็นปญหาในเรื่องดังกลาว
เขาสูเวทีตางๆในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศโดยที่ผูใหญไดรับรูถึง
ผลกระทบ ความรุนแรงของปญหา มีฐานขอมูลตางๆชัดเจนน้ัน จะทําใหการดําเนินการในการจัดการปญหา
ที่ทีมงานไมสามารถจัดการไดเน่ืองจากอยูในพ้ืนที่ ทําใหปญหาบางอยางคลี่คลายไปในทางที่ดี คนทํางานก็
จะสําราญ งานก็จะสําเร็จ 

 



69 

 

ประเด็นที่ตองมีการพัฒนาใหไดเปนสําคัญ  
1.  ทําอยางไรใหชุมชนทุกๆพ้ืนที่ในจังหวัดอํานาจเจริญไดดําเนินการในประเด็นดังกลาวกันอยาง

เขมขน มีความตอเน่ืองและยั่งยืน  
2. การระดมทุนหางบประมาณอันเปนปจจัยในการขับเคลื่อนทั้งงานและขวัญกําลังใจในการ

ดําเนินงาน โดยการขยายพื้นที่ออกไปใหครบอคลุมมากย่ิงขึ้น ซ่ืงหากเปนไปไดในอนาคต 
อบท.  , อบต. และผูนําระดับภูมิภาคจะมีบทบาทชวยขับเคลื่อนการดําเนินงาน  อันจะสงผลให
เกิดความตอเน่ืองในการดําเน่ืองงาน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดปญหาดังกลาว   

3. การสรางองคความรูที่ถูกตองใหคนในชุมชน  เพราะส่ิงที่รูแบบผิดหรือคานิยมแบบผิดๆ จะเปน
อุปสรรคในการดําเนินงาน  ถาหากองคความรูที่ถูกตองเกิดแกคนในชุมชน  ความตอเน่ืองและ
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนก็จะเปนไปดวยดียิ่งขึ้น 

4. การเชื่อมโยงขอมูลกับเครือขายจังหวัดอ่ืนๆในทุกระดับ เพ่ือจะไดกอนปญหาท่ีจะสงผลตอการ
พิจารณาการเพิกถอนทะเบียนตํารับยา การทบทวนการขึ้นทะเบียนตํารับยาโดยเฉพาะยาแผน
โบราณ การจัดการปญหาเรื่องแหลงที่มาของเสนทางการกระจายยาที่ไมเหมาะสมในชุมชน 
เหลาน้ีเปนตน 

5. การเขาถึงเรื่องของชุดทดสอบสเตียรอยด เคร่ืองสําอางที่มีสารหามใช 3 ชนิดน้ัน ควรที่จะ
กระจายลงลึกไปถึงทุกๆหมูบาน เพ่ือใหประชาชนสามารถทดสอบไดดวยตนเอง รวมทั้งการ
เขาถึงฐานขอมูลจากโปรแกรม Single Window ในฉบับประชาชน และรูจักการใชงานกันอยาง
ทั่วถึง 
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จังหวัด สมุทรสงคราม

ผูใหขอมูล นายภาณุโชติ  ทองยัง ตําแหนง เครือขายเภสัชกร จังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยงาน / ที่อยู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
โทรศัพท 081 6207006     Email   : Parnuchote@yahoo.com 

 
1. ชื่อโครงการ  

โครงการเครือขายลดความเส่ียงจากสารเคมีอันตราย ในผัก 
2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 

กันยายน 2556   กําหนดเสร็จ  กันยายน 2557 (รวม 13 เดือน) 
3. วัตถุประสงค 

๓.๑ สรางความตื่นตัวแกกลุมผูบริโภคในเร่ืองอันตรายของสารเคมีทางการเกษตรในผัก 
ผลไม  

๓.๒ สรางทางเลือกในการบริโภคผัก ผลไม อยางปลอดภัย 
๓.๓ ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อแกปญหา 
 

4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
๔.๑ มีระบบการจัดการความเส่ียงจากอันตรายของสารเคมี 
จากการดําเนินงานในขั้นตอนแรก ที่เนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารเคมีทาง

การเกษตร โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของมา การสุมตรวจผัก ผลไมที่วางจําหนาย
ในจังหวัด ตลอดจนศึกษาขอมูลยอนหลัง นําขอมูลตางๆเหลาน้ีมาวิเคราะหรวมกัน ทําใหเห็น
การเชื่อมโยงของขอมูลเสนทาง ผัก ผลไม ที่ปนเปอนสารพิษ  

เม่ือทําการจัดกลุมเพ่ือวิเคราะหสถานการณความเสี่ยงฯ ทําใหเห็นภาพวาผัก ผลไมที่
ปนเปอนสารเคมีอันตรายมาจากจังหวัดขางเคียง หรือพ้ืนที่ที่มีตลาดคาสงขนาดใหญ จึงใช
กระบวนการสื่อสารสังคมในรูปแบบตางๆ ทั้งการจัด ลานเสวนา ปญหาสารพิษ  จัดนิทรรศการ
นําเสนอปญหา ตลอดจนนําขอมูลไปประสานกับหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ 

ผลการของดําเนินงานในลักษณะนําขอมูลมาวิเคราะห และเชื่อมประสานกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ และนอกจากน้ีในบทบาทที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เปน Focal 
point แผนงานอาหารปลอดภัย สุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
และสถานประกอบการ เขต ๕ ตั้งแตป 255๗ จึงไดมีการ ผลักดันใหมีการกําหนดระบบในการ
จัดการความเส่ียงดานอันตรายของสารเคมีในผัก ผลไม โดยกําหนดกิจกรรมและเปาหมายใน
แผนงานในเขตตรวจราชการที่ ๕ ตั้งแต ป ๒๕๕๗ ตอเน่ืองมายัง ป ๒๕๕๘ ไดแก  

(๑) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลในเขต ๕ (ทั้งขอมูลผลิตภัณฑที่ไม
ปลอดภัย และขอมูลผลิตภัณฑปลอดสารพิษ/ธรรมชาติ)  
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(๒) การสงเสริม/พัฒนา ตลาดสินคาธรรมชาติ หรือจัดกิจกรรม ผูผลิตสินคาธรรมชาติ
พบผูบริโภค อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง ซ่ึงในป ๒๕๕๘ ไดมีการเชื่อมโยงกับการจัดตลาดนัด
ปลอดสารพิษ Farmer Marget ของหนวยงานของเกษตร ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐบาลที่ตอง
ดําเนินงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

(๓) การผลักดันใหมีการบริโภคผักปลอดภัยในสถานที่เสี่ยง (โรงอาหารใน รพ.ของรัฐ , 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และศูนยเด็กเล็ก) ครอบคลุมรอยละ ๓๐ ของสถานที่ 

๔.๒ เกิดเครือขายเฝาระวังโดยชุมชน 
 ผลสําเร็จในหัวขอน้ีแมจะไมชัดเจนเปนรูปธรรมในการเกิดเครือขายในการเฝาระวังโดย
ชุมชน แตจากการที่มีการคืนขอมูลสูชุมชน ก็ทําใหเครือขายตางๆหันมาใสใจในการเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑที่ปลอดสารพิษมากขึ้น สังเกตจากการมีผูผลิตผักผลไม
ปลอดสารพิษในจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น ทั้งรายเด่ียว ตลอดจนรายใหญที่ผลิตสูตลาดและซุปเปอร
มารเก็ต ฯลฯ 

๔.๓ เกิดกติกาชุมชนในการจัดการสารเคมีทางการเกษตร 
 แมจะไมมีการกําหนดกติกาชุมชนในการจัดการสารเคมีทางการเกษตร แตจากขอมูล
และความสนใจในกลุมผูบริโภคและหนวยงาน ทําใหเกิดการผลักดันระบบการจัดการเขาสูแผน
ปกติของหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่จะตองดําเนินงานรวมกัน 
 

5. กระบวนการและการจัดการ 
๕.๑ สรางความตระหนัก 

 โครงการนี้ สรางความตระหนักในกลุมผูบริโภค โดยใชการบวนการจัดการความรู โดย
การนําขอมูลตางๆทั้งหมด มาจัดกลุมใหเปนระบบเพื่อใหงายในการรับรูและเห็นภาพ
สถานการณปญหาที่แทจริงวาอยูตรงไหน กระทบตอสุขภาพอยางไร ตลอดจนมีการนําขอมูลมา
เปดเผยใหผูบริโภครับรู ไดแลกเปลี่ยนกันแบบการสื่อสารสองทาง ทําใหเกิดความตื่นตัวในกลุม
ผูบริโภคมากขึ้น 

๕.๒ สรางทางเลือก 
 จากเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการแบบใหผูบริโภคมีสวนรวมในการหาแนวทางแกไข
ปญหา ทําใหผูบริโภคเกิดทางเลือกใหมๆในการจัดการปญหาการบริโภคดวยตนเอง เชน เลือก
จากแหลงผลิตที่ม่ันใจ หันมาสนใจในกระบวนการลดความเสี่ยง เชน วิธีการลางผัก ผลไม ใหมี
ประสิทธิภาพในการลดสารเคมี 

๕.๓ ผลักดันนโยบายสาธารณะ 
 แมวาจะยังไมสามารถผลักดันใหเปนนโยบายสาธารณะที่ทองถิ่นจะตองดําเนินงาน แต
จากการดําเนินงานดังกลาว สามารถผลักดันใหมีการกําหนดในแผนงานอาหารปลอดภัย 
สุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการ ของเขต ๕ 
ในป ๒๕๕๗ และตอเน่ืองมายังป ๒๕๕๘  
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6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 

โครงการนี้ใหความสําคัญกับเครือขายตางๆในชุมชน แตก็ไมแยกตัวจากหนวยงาน
ภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบ (เน่ืองจากผูรวมงานหลายคน อยูในหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้ง
หนวยงานเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ) พยายามใหเครือขายที่เขารวม รับรูขอมูลรวมกัน และมีการ
หารือเพ่ือปรับแนวทางการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ ตลอดจนเชื่อมโยงกับ
นโยบายของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดวย ทําใหเกิดแรงเสริมในการดําเนินงาน 

 
7. บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 

๗.๑ การจัดการความรูอยางเปนระบบ และการคืนขอมูลสูชุมชน เปนสิ่งสําคัญในการ
ดําเนินงาน 

๗.๒ การสรางการมีสวนรวมอยางแทจริง ควรเริ่มจากการใหเครือขายรับรูปญหาและ
กําหนดมีเปาหมายรวมกันหรือใกลเคียงกันใหมากที่สุด 

๗.๓ เคร่ืองมือในการจัดการปญหา แมจะมีหลากหลาย แตควรใหความสําคัญกับ
เคร่ืองมือที่เกิดจากชุมชนดวย  
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จังหวัด รอยเอ็ด   

ผูใหขอมูล นางสุภาวดี  เปลงชัย   ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ 
หนวยงาน / ที่อยู  โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด   
โทรศัพท 089-7124565        Email   : supa.rx@gmail.com 
 
 

1. ชื่อโครงการ  
 โครงการ  การจัดการปญหาการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพทางส่ือวิทยุเพ่ือควาปลอดภัย  
ของผูบริโภค จังหวัดรอยเอ็ด 
 

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
                1  ตุลาคม  2556     -   15 มกราคม  2557 

 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางมาตรการ รูปแบบ วิธีการ ที่จะจัดการปญหาการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพทาง
สื่อวิทยุ 

 
4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 

  การมีภาคีเครือขายแกไขปญหาโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพทางส่ือวิทยุจาก
องคกรสื่อที่กํากับดูแลกันเอง  อสม.  สมาคมผูบริโภค รพ.สต. สื่อมวลชน  ทําใหมีระบบการ
ตรวจสอบโฆษณาที่ฝาฝนกฎหมายในระดับจังหวัด 

 
5. กระบวนการและการจัดการ 

5.1   สํารวจขอมูลจํานวนสถานีวิทยุ   ขอมูลสถานีวิทยุ กอนการดําเนินโครงการมีจํานวน 
146   แหง ปจจุบันมีจํานวนสถานีวิทยุ  64 แหง  แบงเปน  สถานีวิทยุประเภทธุรกิจ  
48 แหง  ประเภทสาธารณะ 8 แหง  ประเภทชุมชน 8 แหง   

5.2   สํารวจและขอมูลการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อวิทยุจังหวัดรอยเอ็ด  
                                         กอนและหลังลงนามใน MOU  

- ปญหาการโฆษณาอาหาร ยังมีการฝาฝนพรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ทั้ง มาตรา 40  
และ มาตรา 41  รอยละ 100  

- การโฆษณายาทางสื่อวิทยุชุมชนนั้น กอนและหลังที่ผูประกอบการลงนามใน MOU 
มีการโฆษณาท่ีฝาฝนพรบ.ยา พ.ศ. 2510   มาตรา 88(2) มากที่สุดถึงรอยละ 
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81.58  หลังลงนามใน MOU การฝาฝนลดลงเหลือ รอยละ 44.00    การฝาฝน
มาตรา 77 กอนลงนาม MOU มีการฝาฝนรอยละ 7.89 หลังลงนามมีการฝาฝน
ลดลงเหลือ รอยละ 4.00  สวนการฝาฝนมาตรา 88(5) กอนลงนาม MOU เปนรอย
ละ 21.05 หลังลงนาม MOU ไมมีการฝาฝนในมาตรานี้เลย   
     สวนการฝาฝน มาตรา 88(6) ในการแสดงสรรพคุณยาอันตราย มีการฝาฝน
เพ่ิมขึ้นจากกอนที่ผูประกอบการลงนามใน MOU รอยละ 15.80 เปน รอยละ 32  
และการฝาฝนมาตรา 88(7) น้ันไมมีความแตกตางกันทั้งกอนและหลังลงนาม MOU  

                             
5.3   จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจมาตรการ รูปแบบ วิธีการในการดําเนินงาน  และรวมลง

นาม บันทึกขอตกลง(MOU)รวมกัน มีภาคีเครือขายทั้งเจาหนาที่ ผูประกอบการสถานี
วิทยุ องคกรสื่อ  สื่อมวลชน  องคกรผูบริโภค รวมกันกําหนดบันทึกขอตกลง (MOU) 
ขึ้นมา แลวมีการรวมลงนามระหวาง 14 องคกรที่เก่ียวของ เพ่ือเปนมาตรการและ
แนวทางในการแกไขปญหาการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อวิทยุ 

5.4    จัดประชุมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรางศักยภาพบุคลากร ในการจัดการปญหาการ
โฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อวิทยุ จัดอบรมเจาหนาที่รพ.สต. อสม. ในการมี
ศักยภาพเฝาระวัง ตรวจสอบโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อวิทยุ  โดยมีศูนย
เฝาระวังปญหาการโฆษณาและการบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพในระดับชุมชน ใน
อําเภอละ 1 ศูนย ใน 20 อําเภอ ของจังหวัดรอยเอ็ด   

5.5    ดําเนินการตรวจสอบ เฝาระวัง ติดตาม และส่ือสารตอสารธารณะ ในการคุมครอง
ผูบริโภคอยางเปนระบบ     
 

6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
 จากการวิเคราะหขอมูลโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อวิทยุในจังหวัดรอยเอ็ด ทั้งกอน 
และ หลังลงนามใน MOU ระหวางภาคีเครือขายแกไขปญหาโฆษณาและผูประกอบการนั้น การ
โฆษณายาทางสื่อวิทยุชุมชนนั้น กอนและหลังที่ผูประกอบการลงนามใน MOU มีการโฆษณาที่ฝา
ฝนพรบ.ยา พ.ศ. 2510   มาตรา 88(2) มากที่สุดถึงรอยละ 81.58  หลังลงนามใน MOU การฝาฝน
ลดลงเหลือ รอยละ 44.00    การฝาฝนมาตรา 77 กอนลงนาม MOU มีการฝาฝนรอยละ 7.89 หลัง
ลงนามมีการฝาฝนลดลงเหลือ รอยละ 4.00  สวนการฝาฝนมาตรา 88(5) กอนลงนาม MOU เปน
รอยละ 21.05 หลังลงนาม MOU ไมมีการฝาฝนในมาตรานี้เลย  น่ันก็เปนเพราะในการประชุม
มาตรการกับผูประกอบการสื่อวิทยุชุมชนในหลายรอบนั้น ทําใหผูประกอบการไดตระหนักถึงขอหาม
ในการโฆษณามากยิ่งขึ้น   
 สวนการฝาฝน มาตรา 88(6) ในการแสดงสรรพคุณยาอันตราย มีการฝาฝนเพ่ิมขึ้นจากกอนที่
ผูประกอบการลงนามใน MOU รอยละ 15.80 เปน รอยละ 32  และการฝาฝนมาตรา 88(7) น้ันไมมี
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ความแตกตางกันทั้งกอนและหลังลงนาม MOU  น่ันเปนเพราะยังมีการโฆษณาสรรพคุณยากาโน 
ปอก ในสถานีที่ตรวจสอบและเฝาระวัง  
 
7. บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 

    การใชแนวทางใหผูประกอบการลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) เพ่ือแกไขปญหาการ
โฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อวิทยุน้ัน ไมสามารถแกไขปญหาการโฆษณายาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายลงได หากไมมีกระบวนการ มาตรการ และแนวทางอื่นมา
ดําเนินการรวมดวย  

             มาตรการในการดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเน่ือง     
7.1 ในการประชุมรวมกันระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด สมาคมผูบริโภค
จังหวัดรอยเอ็ด และนายสถานีวิทยุ เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2557  ไดมีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังน้ี 

7.1.1 ใหตัวแทนผูจําหนายผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑ นําสปอตโฆษณามาขออนุญาต
กอนออกอากาศที่กลุมงานคุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมใหมีการ
สัมภาษณผูที่เคยใชผลิตภัณฑ ออกอากาศโฆษณา   
7.1.2 การโฆษณายาอันตราย ที่พบการโฆษณาในพื้นที่ คือ  ยาปอก  ยากาโน  ยาดี
ไวทยาฆาพยาธิเบนดา 500  ยาคาโนโลน ยาฆาพยาธิ K16  ยาฮ็อกโซน ใหทุก
สถานีระงับการโฆษณาผลิตภัณฑเหลาน้ีโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ดทํา
หนังสือแจงไปยังทุกสถานี 
7.1.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ดไดดําเนินการกับผลิตภัณฑที่ใชเลข
ทะเบียนยาปลอม (ผลิตภัณฑยาหานทองคํา 5 ตํารับ)   โดยใหระงับโฆษณาทางสื่อ
วิทยุ  และแจงหนังสือไปยังรานขายยาทุกแหงในจังหวัดรอยเอ็ด ใหงดการจําหนาย
ผลิตภัณฑน้ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ไดจัดทําหนังสือรองเรียนเรื่อง    
สปอตโฆษณายากาโน ที่แพรกระจายทางส่ือวิทยุโดยเผยแพรสปอตทางเวปไซต   
www.pantamit.com   

      7.2   หากยงัมีการกระทําที่ฝาฝน จะนําขอมูลการกระทําผิดไปยังคณะทํางานแกไข   
  ปญหาโฆษณาทางสื่อวิทยุ จ.รอยเอ็ด  และดําเนินการแกไขโดยมีขอสรุปจากที่ประชุม  
คณะกรรมการแกไขปญหาการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อวิทยุ จังหวัด 

        รอยเอ็ด    
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จังหวัด นาน 

ผูใหขอมูล นาย พันธเทพ เพชรผึ้ง  ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ
หนวยงาน / ที่อยู โรงพยาบาลเวียงสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
โทรศัพท 0817174849    Email   : Punthepja@yahoo.com 

1. ชื่อโครงการ  
โครงการจัดการลดการใชพาราควอตในการเกษตร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
สิงหาคม 2556 – ธันวาคม 2557 

3. วัตถุประสงค 
1) ลดการใชพาราควอตของเกษตรกรโดยลดพื้นที่การเกษตรที่ใชพาราควอต 
2) สงเสริมตลาดทางเลือกจําหนายผักผลไมที่ปลอดภัยตอการบริโภคและปลูกโดย

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
3) ผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะของทองถิ่นที่สงเสริมการลดการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชในบริเวณที่อยูอาศัย 
 

4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 
1) เกษตรกรผูเขารวมโครงการสวนหนึ่งลดพื้นที่ปลูกขาวโพดซึ่งตองใชพาราควอตและหัน

ไปปลูกพืชชนิดอ่ืน 
2) เกษตรกรสวนหนึ่งที่เขารวมโครงการรวมกลุมกันปลูกผักปลอดสารเคมี 
3) ตนแบบครัวเรือนเลี้ยงหมูชีวภาพในหมูบานไมใหมีกลิ่นและเสียงรบกวนและลดการ

เลี้ยงอาหารดวยขาวโพดไปใชหยวกกลวยหมักทดแทนและปลูกกลวยทดแทนการปลูก
ขาวโพดเพื่อใชเปนอาหารหมู 

4) กิจกรรมตลาดสีเขียว กินเปลี่ยนนานที่โรงพยาบาลเวียงสา เพ่ือรองรับผลผลิตสวนหนึ่ง
จากเกษตรกรที่เขารวมโครงการมาจําหนาย 

5) นโยบายรับซ้ือผักปลอดสารของโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อําเภอเวียงสา จากกลุม
เกษตรกรเพื่อใชเปนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน (สินคาของ
เกษตรกรยังไมมีสง) 

6) นโยบายรับซ้ือผักปลอดสารของโรงเรียนปริยัติธรรมวัดเมืองราม อําเภอเวียงสา จาก
กลุมเกษตรกรเพื่อใชเปนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน (สินคาของ
เกษตรกรยังไมมีสง) 

7) นโยบายรับซ้ือผักปลอดสารของโรงพยาบาลเวียงสา อําเภอเวียงสา จากกลุมเกษตรกร
เพ่ือใชเปนอาหารสําหรับผูปวย (สินคามีไมสมํ่าเสมอ) 
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5. กระบวนการและการจัดการ 
เนนไปที่การจัดกระบวนการเรียนรู การใหองคความรู การจัดการตลาด การติดตามผล และการ
สงเสริมคุณภาพสินคา 
 

6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรอําเภอเวียงสาในอดีตสวนใหญทําไมถึง 10 ไร 

ผูปลูกจะกําจัดวัชพืชดวยวิธีการไปถอนดวยตนเอง ตอมาเม่ือบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปรวมถึง
นโยบายประกันราคาและจํานําผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีขาวโพดเลี้ยงสัตวดวย ทําให
เกษตรกรอําเภอเวียงสาปลูกขาวโพดเพ่ิมขึ้น โดยเฉล่ียครัวเรือนละ 35 ไร การไปถอนวัชพืช
ออกเองจึงทําไดยากกวาการใชยากําจัดวัชพืช  

แรงจูงใจในการลดการใชพาราควอตในไรขาวโพดเปนเรื่องยาก แมจะมีเกษตรกรหลาย
รายใชนํ้าหมักชีวภาพทดแทนเพื่อลดการใชพาราควอต แตก็ไมไดรับความนิยมนักเน่ืองจากไม
เห็นผลในทันทีและลดคาใชจายไมมาก ในขณะท่ีพาราควอตนั้นหลังผลเห็นผลภายในไมถึง
ชั่วโมง สวนเรื่องของอันตรายจากสารเคมียิ่งไมตองเอยถึงกับเกษตรกร เพราะนอกจากนําไปใช
ฆาตัวตายแลว ยังไมมีรายงานเชิงประจักษถึงพิษภัยตอสุขภาพจากพาราควอต 

การจัดการลดการใชพาราควอตของโครงการนี้จึงเนนไปที่การปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการ
ปลูกขาวโพด โดยสรางแรงจูงใจใหเห็นวาการทําเกษตรทางเลือกแบบใดบางที่ทําใหเกษตรกร
อยูรอด ประกอบกับการที่เกษตรกรปลูกขาวโพดซํ้าซากที่เดิมเปนเวลานับสิบป ทําใหสภาพดิน
เสื่อมทั้งธาตุอาหารและการอุมนํ้ายิ่งทําใหเกษตรกรตองลงทุนเพ่ิม ในขณะที่ผลผลิตตอไรลดลง 
ราคาสินคาแพงขึ้นแตขาวโพดราคาตก (สวนหน่ึงเกิดจากปลูกจํานวนมากจนลนตลาด) 
สถานการณดังกลาวทําใหเกษตรกรสวนใหญอยากเลิกปลูกขาวโพด ทําใหโครงการไดรับความ
สนใจมากจากเกษตรกรในพื้นที่ 

สําหรับองคความรูทางวิชาการดานพิษภัยของพาราควอตนั้น เน่ืองจากเปนสินคาที่ถูก
จัดลําดับเปนสินคาอันตรายระดับตนๆของอําเภอ ทําใหมีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการพอสมควร โดยหลักๆมาจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลซ่ึงชวยผูดําเนิน
โครงการในการดึงเกษตรกรเขามารวมโครงการและติดตามรวมถึงชวยเปนแหลงจําหนายสินคา
อีกดวย 

การมีแบบอยางของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ แมจะไมถึงครึ่งของคร่ึงของเกษตรกรที่
เขารวมจะเปนแรงผลักดันและแรงจูงใจในการดึงเกษตรกรที่ยังปลูกขาวโพดอยูและขาดทุนเขา
มารวมและลดพื้นที่ปลูกขาวโพดไดซ่ึงจะนําไปสูการลดการใชพาราควอตตอไป 

 
7. บทเรียนที่เกิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 

แมเกษตรกรสวนใหญอยากที่จะเลิกปลูกขาวโพด แตสิ่งที่เกษตรกรอางเหมือนกันหมดวา
ติดขัดปญหาที่ทําใหเลิกปลูกไมไดคือโครงสรางหนี้สินซึ่งหลักๆอยูที่ ธกส. เงินกองทุนหมูบาน และ
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สหกรณการเกษตรซึ่งทั้ง 3 ที่น้ีสงเสริมใหกูสําหรับการปลักขาวโพดเปนหลัก อีกทั้ง ธกส. และ
สหกรณการเกษตรก็เปนแหลงจําหนายพาราควอตอีกดวย 

การแกปญหาโดยมุงไปท่ี 3 หนวยงานน้ีดูจะเปนเรื่องยากสําหรับผูที่ทํางานในพื้นที่ ดังน้ัน
ขอเสนอสูการพัฒนางานที่เปนไปไดมากที่สุดคือการมีแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรใหทํา
การเกษตรทางเลือกผสมผสาน ซ่ึงปจจุบันในโครงการแหลงทุนสําคัญคือผูบริโภคที่ซ้ือสินคา ซ่ึงมี
จํานวนมากท่ีพรอมจะลงทุน แตติดที่เกษตรกรกลับขาดความกลาในการทําทําใหสินคาไมเพียงพอ
ตอความตองการ การสรางแหลงทุนหรือหาแหลงทุนมาเพ่ือพัฒนางานตอในดานการสงเสริม
การเกษตรทางเลือกเปนขอเสนอหนึ่งซ่ึงตองใชเงินจํานวนหลายลานบาทและไมเขาเกณฑการรับทุน
จาก สสส.  

ทราบวามีแหลงทุนที่สนับสนุนกิจกรรมดานนี้อยูหลายที่ แตติดขัดอยูที่ “ขอกําหนดของผูรับ
ทุน” เนื่องจากผูรับทุนเปนเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนจึงไมเขาขายที่จะรับทุนดังกลาว จึงฝากขอ
ความเห็นจากผูเขารวมประชุมทานอ่ืนถึงแนวทางที่เปนไปไดในการรับทุนดังกลาวจากประสบการณ
ของแตละทานที่ประสบมา 
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จังหวัดลพบรีุ 

ผูใหขอมูล  นางกนกวรรณ  ทรงผาสุข ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ 
หนวยงาน/ที่อยู  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
   ถนนพหลโยธนิ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
โทรศัพท  ๐-๓๖๔๒-๑๒๐๔-๖ ตอ ๑๑๑  โทรสาร. ๐-๓๖๔๑-๒๕๑๕ 
E-mail   imoddaeng@outlook.com 
 
๑.ชื่อโครงการ :    

โครงการสรางแกนนําชุมชนเฝาระวังผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง (cosmetic spy) จังหวัดลพบุรี 
๒.ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
  เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๓.วัตถุประสงค  ๑.เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหคณะทํางานและสรุปผลการดําเนินงาน 

๒.เพ่ือสรางแกนนําชุมชน (Cosmetic spy) เฝาระวังผลติภัณฑเคร่ืองสําอางที่ไม
ปลอดภัย 

   ในชุมชน  
   ๓.เพ่ือคนหาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ไมปลอดภัยในชมุชน  
   ๔.เพ่ือแจงเตือนและใหขอมูลเก่ียวกบัเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยแกรานจําหนาย 
      เคร่ืองสําอาง 
๔.ความสําเรจ็ที่เกิดข้ึนในโครงการ 

 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได
ดําเนินงานตามโครงการสรางแกนนําชุมชนเฝาระวังผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง (Cosmetic spy) จังหวัดลพบุรี 
แลวเสร็จโดยดําเนินงานตามกิจกรรมในโครงการสรางแกนนําชุมชนเฝาระวังผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง (Cosmetic 
spy) จังหวัดลพบุรี และสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังน้ี 
 
กิจกรรมที่ ๑  

- จัดประชุมชี้แจงคณะทํางานภายใตโครงการสรางแกนนําชุมชนเฝาระวังผลติภัณฑเคร่ืองสําอาง 
(Cosmetic spy) จังหวัดลพบุรี เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการฯในกิจกรรมตางๆ 
เชน 

o การวางกรอบเน้ือหาการบรรยายใหความรูแกแกนนําชุมชน 
o การจัดทําแบบประเมินความรูสําหรับแกนนําชุมชนที่เขารับการอบรม 
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o มอบหมายหนาที่และพันธกิจใหคณะทํางานในการดําเนินงานโครงการสรางแกนนํา
ชุมชนเฝาระวงัผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง (Cosmetic spy) จังหวัดลพบุรี 

o ฯ 
(รายละเอียดดังภาพการประชุมชี้แจงคณะทํางานในภาคผนวก) 

- จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานภายใตโครงการสรางแกนนําชุมชนเฝาระวังผลิตภัณฑ
เคร่ืองสําอาง (Cosmetic spy) จังหวัดลพบุรี เพ่ือทบทวนและสรุปผลการดําเนินงาน เชน 

o ทบทวนผลการดําเนินงานโครงการโครงการสรางแกนนําชุมชนเฝาระวังผลติภัณฑ
เคร่ืองสําอาง (Cosmetic spy) จังหวดัลพบุรี 

o แนวทางการตรวจติดตามการเฝาระวังกิจกรรมของแกนนําชุมชนหลงัปดโครงการ 
o แนวทางการขยายผลแกนนาํชุมชนในการสรางเครือขายเฝาระวังภายใตโครงการสราง

แกนนําชุมชนเฝาระวังผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง (Cosmetic spy) จังหวัดลพบุรีใน
อนาคต 

o ฯ 
กิจกรรมที่ ๒ 
 ๒.๑ การอบรมใหความรูแกนนําชุมชน 

การอบรมใหความรูเก่ียวกบัผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางแกแกนนําชุมชน โดยไดดําเนินการ 
จัดอบรมใหความรูแกแกนนําชุมชน (Cosmetic spy)  จํานวน ๑๘๐ คน ซ่ึงมีการคัดเลือกมาจาก ๑๑ อําเภอ 
และมีการใหความรูดังน้ี 

o ความรูเก่ียวกับเรื่องเครื่องสําอางที่ใชในชวีิตประจําวัน 
o ความรูเก่ียวกับวธิีการอานฉลากเคร่ืองสาํอาง  
o ความรูเก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกใชเคร่ืองสําอางในชีวิตประจําวัน  
o ความรูเก่ียวกับอันตรายจากสารหามใชในเครื่องสําอาง (ไฮโดรควิโนน/ปรอทแอมโมเนีย/

กรดวิตามิน เอ)การใชชุดทดสอบเบื้องตนในการตรวจหาสารหามใช 
o ความรูเก่ียวกับการตรวจวิเคราะหหาสารหามใชโดยใชชุดทดสอบเบือ้งตน 
o ความรูในการตรวจรานจําหนายเครื่องสําอางและรานเสริมสวยในชมุชน 

 
การประเมินผล พบวาหลงัการใหความรูแกนนําชุมชนมีความรูในเนื้อหาที่จัดการอบรมเพ่ิมขึ้นรอยละ ๙๘.๓๘  
 
 ๒.๒ การปฏิบัติการในพืน้ที่โดยแกนนําชุมชนและรณรงคใหความรูความเขาใจในพื้นที่ 
  แกนนําชุมชนที่ผานการอบรมใหความรูลงปฏิบัติการในพ้ืนที่ของตนเองโดย โดยเผยแพร
ความรูใหกับคนในชุมชนและผูประกอบการรานชํา รานจําหนายเครื่องสําอางและรานเสริมสวยในชุมชนของ
ตนเอง ผานทางแผนพับและโปสเตอรโดยใหความรูดังน้ี 

o ความรูเก่ียวกับวธิีการอานฉลากเคร่ืองสาํอาง  
o ความรูเก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกใชเคร่ืองสําอางในชีวิตประจําวัน  
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o ความรูเก่ียวกับอันตรายจากสารหามใชในเครื่องสําอาง (ไฮโดรควิโนน/ปรอทแอมโมเนีย/  
กรดวิตามิน เอ)  

o ความรูเก่ียวกับเครื่องสําอางที่มีการตรวจพบสารหามใช ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศเปนเคร่ืองสาํอางอันตราย 

 
๒.๓ การเก็บตัวอยางเครือ่งสําอางสงตรวจวิเคราะห 
 ไดสุมเก็บตวัอยางผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางทาฝา หนาขาวที่สงสัยจะพบสารหามใชสงตรวจ

วิเคราะหกับศนูยวิทยาศาสตรการแพทย นครสวรรค จํานวน ๒๐ ตวัอยาง สรุปไดดังน้ี 
o ผาน   ไมพบสารสารหามใช ๑๓ ตวัอยาง คิดเปนรอยละ ๖๕.๐๐  
o ไมผาน  พบสารหามใชจํานวน ๗ ตวัอยาง คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ 

 ไฮโดรควิโนน/กรดวิตามิน เอ  ๑ ตัวอยาง 
 ปรอทแอมโมเนีย  ๖ ตัวอยาง 

 
 ๒.๔ การตรวจเฝาระวังรานจําหนายเครื่องสําอางและรานเสริมสวยในชุมชนโดยแกนนํา 

แกนนําชุมชนออกประชาสัมพันธ เฝาระวังตรวจรานจําหนายเครื่องสําอางในชุมชน สรุปไดดังน้ี 
o ตรวจรานจําหนายเครื่องสําอางในชุมชนจํานวน ๑,๘๖๓ ราน สรุปผลไดดังน้ี 

 
จํานวนที่
ตรวจ 

ถูกตอง ไมถูกตอง ปญหากรณีที่ไมถูกตอง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

 
 

๑,๙๗๐ 

 
 

๑,๘๘๙ 

 
 

๙๕.๙ 

 
 

๘๑ 
 

๔.๑ 

๑.พบการจําหนายเครื่องสําอางที่ผสมสารหามใชตาม
ประกาศฯของ อย. จํานวน ๙ ราน 
๒.พบการจําหนายเครื่องสําอางที่มีฉลากไมถูกตอง 
จํานวน ๘๑ ราน 
๓.พบการจําหนายเครื่องสําอางหมดอายุ/เสื่อมสภาพ 
จํานวน ๑๙ ราน 

  
๒.๕ ติดตามแลกเปลี่ยนกับแกนนําชมุชนในการดําเนินการตรวจเฝาระวงัผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางในพื้นที ่
o สุมตรวจติดตามการดําเนินงานเฝาระวังรานจําหนายเครื่องสําอางในชุมชน จํานวน ๑๑ 

อําเภอจํานวน ๑๒๖ ราน สรุปผลไดดังน้ี 
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จํานวนที่
ตรวจ 

ถูกตอง ไมถูกตอง ปญหากรณีที่ไมถูกตอง 
จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
 

๑๒๖ 
 

๑๑๗ 
 

๙๒.๙ 
 
๙ ๗.๑ 

๑.พบการจําหนายเครื่องสําอางที่มีฉลากไมถูกตอง
จํานวน ๙ ราน 
๒.พบการจําหนายเครื่องสําอางหมดอายุ/เสื่อมสภาพ 
จํานวน ๓ ราน 

 
๕.กระบวนการและการจดัการ 

การดําเนินงานตามโครงการสรางแกนนําชุมชนเฝาระวงัผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง (cosmetic 
spy)  

จังหวัดลพบุรี มีกระบวนการและการจัดการดังน้ี 
ขั้นเตรียมการ 

  ๑.ประชุมชี้แจงคณะทํางาน ประกอบดวย 
   ๑.๑ ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ ๗ อําเภอ 
   ๑.๒ เภสัชกรโรงพยาบาล    ๖ แหง 
   ๑.๓ ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคฯ สสจ.ลพบุรี ๒ คน 

๒.จัดทําแบบประเมินความรู 
 ขั้นดําเนินการ 
  ๑.อบรมใหความรูและมอบพันธกิจแกแกนนําชุมชน (cosmetic spy)  
  ๒.ตรวจเฝาระวังผลติภัณฑเคร่ืองสําอางในรานจําหนายเคร่ืองสําอางในชุมชนและตลาดนัด
ชุมชน 
  ๓.เก็บตวัอยางเครื่องสําอางที่สงสัยจะมีสารหามใชตรวจวิเคราะหกับศูนยวทิยาศาสตร
การแพทย 
 ขั้นประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลในแตละกิจกรรมในโครงการสรางแกนนําชุมชนเฝาระวังผลิตภัณฑ 
เคร่ืองสําอาง (cosmetic spy) จังหวัดลพบุรี อธิบายไดดังน้ี 
 การประเมินผลกิจกรรมการอบรมใหความรูแกนนําชุมชน จัดทําโดยใหผูเขารับการอบรมทํา
แบบทดสอบประเมินความรูกอนเรียน(Pre-test) และแบบทดสอบประเมินความรูหลังเรียน (Post-test)  
 การประเมินกิจกรรมการเก็บตวัอยางผลติภัณฑเคร่ืองสําอางสงตรวจวิเคราะหประเมินผลจากผลตรวจ
วิเคราะหเคร่ืองสําอางที่สงตรวจวิเคราะหกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
 การประเมินผลกิจกรรมการตรวจเฝาระวังประชาสัมพันธรานจําหนายเครื่องสําอางและรานเสริมสวย
ประเมินจากผลตรวจรานจําหนายเครื่องสําอางในชุมชน 
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๖.การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 
จากการดําเนินงานโครงการสรางแกนนําชุมชนเฝาระวังผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง (cosmetic 

spy)  
จังหวัดลพบุรี สามารถวิเคราะหบริบทและพัฒนาการในแตละกิจกรรมไดดังน้ี 

๑.กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางแกแกนนําชุมชน ไดมีการใหความรู  
ความรูเก่ียวกับวิธีการอานฉลากเครื่องสําอาง ความรูเก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกใชเคร่ืองสําอางในชีวิตประจําวัน 
ความรูเก่ียวกับอันตรายจากสารหามใชในเครื่องสําอาง (ไฮโดรควิโนน/ปรอทแอมโมเนีย/  กรดวิตามิน เอ) 
ความรูเก่ียวกับเคร่ืองสําอางที่มีการตรวจพบสารหามใช ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศเปน
เคร่ืองสําอางอันตราย ทั้งน้ีเพ่ือใหแกนนําชุมชนมีองคความรูที่สําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางสามารถ
คุมครองตนเองได และเพ่ือใหแกนนําชุมชนนําองคความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของตน ทั้งในการตรวจ
เฝาระวังและประชาสัมพันธเผยแพรความรูแกประชาชนในพื้นที่ พรอมสรางเครือขายในการเฝาระวังผลิตภัณฑ
เคร่ืองสําอางที่ไมถูกตองในชุมชนของเพ่ือนําไปสูการคุมครองตนเองและการคุมครองผูบริโภคในชุมชนหรือใน
พ้ืนที่ของตนเอง ในการจัดอบรมใหความรูในครั้งน้ีมีผูสนใจเขารับการอบรมจํานวนมากเกินกวาเปาหมายที่ทาง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดตั้งไว ในการจัดอบรมใหความรูแกแกนนําชุมชน (Cosmetic spy) คร้ังน้ีมีผูเขา
รับการอบรม จํานวน ๑๘๐ คน จาก ๑๑ อําเภอ และจากการประเมินผลผูเขารับการอบรมโดยการวัดผลโดยใช
แบบประเมินความรูกอนและหลังการอบรมพบวาหลังการอบรมใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางแก
แกนนําชุมชน แกนนําชุมชนมีความรูในเนื้อหาที่จัดการอบรมเพ่ิมขึ้นรอยละ ๙๘.๓๘  
  ๒.กิจกรรมการปฏิบัติการ ในพ้ืนที่โดยแกนนําชุมชนและรณรงคใหความรูความเขาใจในพื้นที ่
แกนนําชุมชนที่ผานการอบรมใหความรูลงปฏิบัติการในพื้นที่ของตนเองโดย โดยเผยแพรความรูใหกับคนใน
ชุมชนและผูประกอบการรานชํา รานจําหนายเคร่ืองสําอางและรานเสริมสวยในชุมชนของตนเอง ผานทางแผน
พับและโปสเตอร ทําใหกลุมผูประกอบการตื่นตัวและมีความรูในการท่ีจะเลือกซ้ือและคัดเลือกผลิตภัณฑ
เคร่ืองสําอางมาจําหนายในรานของตน โดยสวนใหญแลวรานจําหนายเคร่ืองสําอางในชุมชนจะเปนรานขายของ
ชําในชุมชนที่มีการจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพชนิดอ่ืนรวมดวย เชน ผลิตภัณฑอาหาร จําพวกผลิตภัณฑอาหาร
สําเร็จรูปตางๆ เปนตน สวนรานที่จําหนายผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเพียงอยางเดียวหรือรานเสริมสวยนั้นสวน
ใหญจะเปนรานที่ตั้งอยูในเขตตัวอําเภอ  

๓.กิจกรรมการเก็บตวัอยางเครื่องสําอางสงตรวจวิเคราะหไดสุมเก็บตัวอยางผลติภัณฑ
เคร่ืองสําอาง 

ทาฝา หนาขาวที่สงสัยจะพบสารหามใชสงตรวจวเิคราะหกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครสวรรค จํานวน 
๒๐ ตวัอยาง พบวาเครื่องสําอางที่สงตรวจวิเคราะหผานมาตรฐานไมพบสารสารหามใชจํานวน ๑๓ ตัวอยาง คิด
เปนรอยละ ๖๕.๐๐ และไมผานมาตรฐาน คือมีการตรวจพบสารหามใชจํานวน ๗ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
๓๕.๐๐ โดยสารหามใชที่ตรวจพบคือสารไฮโดรควิโนน/กรดวิตามิน เอ ๑ ตัวอยาง และปรอทแอมโมเนีย ๖ 
ตัวอยาง สําหรับตวัอยางเครื่องสําอางที่มีการตรวจพบสารหามใช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดดําเนินการ
รายงานผลการตรวจวิเคราะหเคร่ืองสําอางที่มีผลวิเคราะหตกมาตรฐานใหกับสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาทราบ และแจงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทีมี่สถานที่ผลติที่มีผลตรวจวเิคราะหพบสารหามใช 
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รวมทั้งแจงใหสาธารณสุขอําเภอทุกแหงในจังหวัดลพบรีุเฝาระวังผลติภัณฑเคร่ืองสําอางที่ตรวจพบสารหามใช
ในแตละพ้ืนที ่ 
  ๔.กิจกรรมการตรวจเฝาระวังรานจําหนายเครื่องสําอางและรานเสริมสวยในชุมชนโดยแกนนํา
น้ันแกนนําชุมชนไดดําเนินการออกประชาสัมพันธ ตรวจเฝาระวังรานจําหนายเครื่องสําอางในชุมชนในพื้นที่
ของตน รวม ๑๑ อําเภอ จํานวน ๑,๘๖๓ ราน พบการจําหนายเคร่ืองสําอางที่ผสมสารหามใชตามประกาศฯของ 
อย. จํานวน ๙ ราน พบการจําหนายเครื่องสําอางที่มีฉลากไมถูกตอง จํานวน ๘๑ ราน และพบการจําหนาย
เคร่ืองสําอางหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ จํานวน ๑๙ ราน โดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ และตรวจเฝาระวังราน
จําหนายเครื่องสําอางในชุมชนนั้นพบวายังมีผูประกอบการบางกลุมที่ยังขาดความเขาใจที่ถูกตองในการ
คัดเลือกผลิตภัณฑเครื่องสําอางมาจําหนายในราน ที่ตองมีการใหความรูอีกคร้ัง และพบวาผูประกอบการขาด
ความตระหนักที่จะตรวจสอบวันหมดอายุของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่จําหนายในรานของตนเอง 

๕.กิจกรรมการติดตามแลกเปลี่ยนกับแกนนําชุมชนในการดําเนินการตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑ 
เคร่ืองสําอางในพื้นที่ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีรวมกับเจาหนาที่ในระดับอําเภอและพื้นที่ลง
ติดตามประเมินผลโดยการสุมตรวจติดตามการดําเนินงานเฝาระวังรานจําหนายเครื่องสําอางในชุมชน จํานวน 
๑๑ อําเภอจํานวน ๑๒๖ ราน พบการจําหนายเครื่องสําอางที่มีฉลากไมถูกตอง จํานวน ๙ ราน และพบการ
จําหนายเคร่ืองสําอางหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ จํานวน ๓ ราน ซ่ึงการติดตามแลกเปลี่ยนกับแกนนําชุมชน
ดําเนินตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑ 
เคร่ืองสําอางในพื้นที่ทําใหผูประกอบการจําหนายเครื่องสําอางเกิดความตื่นตัวและพรอมที่จะปฏิบัติใหถูกตอง
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมีเจาหนาที่ในระดับจังหวัดและระดับอําเภอที่กลุมผูประกอบการเองไมรูจักจึงเกรงตอการถูก
ดําเนินการตามกฏหมาย 
 
๗.บทเรียนทีเ่กิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 

จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตสรางแกนนําชุมชนเฝาระวังผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง (cosmetic 
spy)  

จังหวัดลพบุรี ทําใหทราบถึงขอจํากัดบางประการของแกนนําชุมชนในพื้นที่และขอจํากัดของผูประกอบการ
จําหนายเครื่องสําอางในพื้นที่ โดยสามารถอธิบายไดดังน้ี 
ขอจํากัดของแกนนําชุมชนในพ้ืนที่ 
 ๑.แกนนําชุมชนในพื้นที่มีบทบาทในการประชาสัมพันธและเฝาระวังคอยใหคําแนะนําตักเตือน
ผูประกอบการในพื้นที่ ซ่ึงมีบางที่กลุมผูประกอบการรานจําหนายเครื่องสําอางในพื้นที่บางรานอาจเกิดความไม
พอใจบางกรณีที่มีคนคอยมาจับผิดและประโยชนทางการคา เชน กรณีตรวจพบเครื่องสําอางหมดอายุ หรือ
เคร่ืองสําอางที่ฉลากไมถูกตองเม่ือขอความรวมมือใหเก็บออกจากที่จําหนายผูประกอบการอาจไมพอใจ
เน่ืองจากเกิดการขาดทุนทางการคา เปนตน 
ขอจํากัดของผูประกอบการจําหนายเครื่องสําอาง 
 ๑.ผูประกอบการจําหนายเครื่องสําอางในชุมชนมีบางชมุชนที่อยูหางไกลจากตวัอําเภอเวลาที่ซ้ือ
เคร่ืองสําอางมาจําหนายในชุมชนในแตละคร้ังตองซื้อจากขายขายสงในตวัอําเภอ จําเปนตองซื้อมาเปนจํานวน
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มาก เชนซื้อยกเปนโหล แตเวลาจําหนายปลีกแกลูกคาขายไดที่ละชิน้ ฉะนั้นโอกาสที่จะขายเคร่ืองสําอางให
หมดภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวตามวันหมดอายุน้ันอาจบกพรองบาง และผูประกอบการในชุมชนบาง
รานเปนรานชาํที่จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดหลายอยางและหลายรายการทําใหมีโอกาสที่จะเกิดขอบกพรองในการ
ตรวจดูวันหมดอายุของสินคาที่จําหนายได โดยเฉพาะผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางบางผลิตภัณฑแสดงแควันผลติ
ไมไดแสดงวันหมดอายุแลผูประกอบการขาดความรูวาเคร่ืองสําอางนั้นมีอายุการเก็บรกัษานานกี่ป เปนตน 
 ขอเสนอแนะสูการพัฒนางาน 

จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตสรางแกนนําชุมชนเฝาระวังผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง (Cosmetic 
spy)  

จังหวัดลพบุรี มีขอเสนอแนะสูการพัฒนางานดังน้ี 
 ๑.ควรมีการเก็บตัวอยางเคร่ืองสําอางที่มีความเสี่ยงพบสารหามใชจํานวนที่มากกวา ๒๐ ตัวอยางเพ่ือ
คนหาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 
 ๒.ควรมีการจัดทําฐานขอมูลรานจําหนายเครื่องสําอางเพ่ือใหการตรวจเฝาระวังรานจําหนาย
เคร่ืองสําอางสะดวกมากขึ้น 
 ๓.ควรมีการเสนอปญหาในชุมชนใหกับองคการบริหารสวนทองถิ่นเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณในแกไข
ปญหา  
 ๔.ควรมีการสงเสริมเครือขายการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในชุมชนใหเขมแข็ง 
 ๕.ควรมีการทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหแกประชาชนในชุมชนทราบอยางทั่วถึง 
 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ๑.มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) สนใจที่เขารับการอบรมใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ
เคร่ืองสําอางในโครงการฯนี้อีกจํานวนหนึ่ง แตเน่ืองดวยถูกจํากัดดวยงบประมาณที่จํากัดจึงทําใหผูสนใจอีก
จํานวนหนึ่งไมไดเขารับการอบรมแต ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไดแกไขปญหาโดยการแจกสื่อ
ประชาสัมพันธที่เปนความรูที่เก่ียวของใหแกแกนนําชุมชนที่ผานการอบรมไปประชาสัมพันธและใหความรูแทน
การใหความรูโดยวิทยากร 
 ๒.แกนนําชุมชนผูที่ผานการอบรมมีความสนใจและตองการอยากไดชุดทดสอบเบื้องตนในการตรวจสาร
หามใชในเครื่องสําอาง ซ่ึงประกอบดวย ชุดปรอทแอมโมเนีย ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ ไวตรวจหาสารหาม
ใชในเคร่ืองสําอางในหมูบานของตนเอง แตเน่ืองดวยโครงการดังกลาวทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมได
เสนอของบประมาณไปเพื่อซ้ือชุดทดสอบดังกลาวจึงทําใหไมไดสนับสนุนชุดทดสอบดังกลาวใหแกแกนนํา
ชุมชน แตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดแกไขปญหาโดยสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องตนในการตรวจหาสารหาม
ใชในเคร่ืองสําอางแกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในแตละพ้ืนที่อําเภอละ ๑ ชุด เพ่ือใหบริการตรวจหาสารหาม
ใชในเคร่ืองสําอางแกแกนนําชุมชนในแตละเขตพ้ืนที่แทน เน่ืองจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีมีชุด
ตรวจหาสารหามใชในเครื่องสําอางทดสอบเบื้องตนในการในจํานวนที่จํากัด  
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1. ชื่อโครงการ  
แกปญหาผักที่ปนเปอนยาฆาแมลงในอาหารที่บริโภคของประชาชน อ.ขุขันธ 
โดยการจัด “ทําหลุมพอเพียง”  เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

2. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางครอบครัวแกนนําที่มีความรู ทกัษะในการผลติผักที่ปลอดภัย การใชสมุนไพร

เพ่ือดูแลตนเองเบื้อตน การใชสมุนไพรและอินทรียวตัถุเพ่ือทดแทนการใชยาฆาแมลง
และปุยเคมี โดยวิธีการทําหลุมพอเพียง 

2) เพ่ือสรางเครือขายเกษตรกรที่มีความรู ทักษะในการผลิตผักที่ปลอดภัย การใชสมุนไพร
เพ่ือดูแลตนเองเบื้อตน การใชสมุนไพรและอินทรียวตัถุเพ่ือทดแทนการใชยาฆาแมลง
และปุยเคมี โดยวิธีการทําหลุมพอเพียง 

3) เพ่ือรณรงคใหเกษตรกรในอาํเภอขุขันธลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและเพ่ิมผลผลติ
ผักที่ปลอดภัยเขาสูวงจรการบริโภค อ.ขุขันธ  ดวยการใชสมุนไพรไลแมลง และ
อินทรียวัตถุทดแทน  โดยใชหลุมพอเพียงเปน 

 
4. ความสําเร็จที่เกิดข้ึนในโครงการ 

1. เกิดแผนการทํางานดานการปองกันปญหาหาสุราในพื้นที่  อําเภอขุขันธ  จากเวที
นําเสนอผลงานของผูเขารวมกิจกรรม  โดยเปนการรวมมือกันระหวาง  ตัวแทนกํานันผูใหญบาน  
ตํารวจทั้ง 3 สถานีตําตรวจ   กศน.ขุขันธ  สาธารณสุขอําเภอขุขันธ    เทศบาลตําบลเมืองขุขันธ    
ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบลขุขันธ  

2. เกิดนโยบายการเรียนรูและการการทํานํ้าหมักไลแมลง  รวมทั้งการทําจุลลินทรียตางๆ  
เชน  นํ้าหมักปลา  นํ้าหมักยูเรีย  การเพาะเลี้ยงจุลินทรียทองถิ่น  โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอขุ
ขันธ   รวมกับโครงการสงเสริมการเรียนรูโดยตัวแทน  อสม.  แตละโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 2 คนรวม 46 คน รวมกับเจาหนาที่สาธาณสุข  เรียนรูการเพาะเลี้ยงจุลินทรียแบบ
ตางๆเพ่ือใชในแปลงเกษตรและหลุมพอเพียง  กับเครือขายชุมชนอโศก  และนําไปถายทอดแก  อส
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ม.  ทุกคน ในทุก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวม 2,300 คน  ใหมีความรูในการ
เพาะเลี้ยงจุลลินทรีย โดยเปนหนาที่ของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลน้ันเปนผูถายทอด   

3.เกิดเครือขายการเลี้ยงหมูหลุม  โดยรวมกับ ธนาคารหมูหลุมเครือขายนักวิจัยชาวนา  โดยให
ผูที่สนใจเลี้ยงหมู  ยืมหมูไปเลี้ยงเพ่ือผลิตปุยไวใชเอง  โดยเง่ือนไขยืมหมู 2 ตัว  คืน 4 ตัว  โดย
ธนาคารสมารถเพิ่มหมูจาก 84 ตัว เปน 123 ตัว  และหมู 2 ตัว สามารถผลิตปุยไดอยางนอย 500 
กิโลกรัม  จึงทําใหเกิดปุยจากหมูหลุมอยางนอย 60 ตัน  ในพ้ืนที่อําเภอขุขันธ  ที่นําไปใชในแปลง
เกษตรของตน 

4. เกิดเครือขายการทําหลมุเพียงในพื้นที่อําเภอขุขันธ  ในการผลติอาหารที่ปลอดภัยรับประทาน 
อยางนอย 1010 ครัวเรือน 

 
5. กระบวนการและการจัดการ 

 
กระบวนการทํางาน การจัดการ 

1. ประชุมแกนนํา เชิญแกนนําทีเ่ปนกลุมชาวบาน  เขามาเปน
คณะทํางาน รวมกันออกแบบการทํางานและแบงหนาที่
ความรับผิดชอบในแตสวนที่ชาวบานมีความถนัดเชน  
วิทยากร  การประสานงาน  การลงพื้นที่ตดิตาม  และงาน
เอกสาร  โดยใชพ้ืนที่เปนตวัตั้ง  ในการขบัเคลื่อนไปสู
เปาหมายรวมกัน   

2. แบงงานและมอบหมาย
หนาที่ 

      ใหตัวแทนชุมชนทีเ่ขารวมโครงการขับเคลื่อนงาน  
โดยแบงเปน 

1. ทีมประสานงานหาพื้นที่เปาหมาย  ทําหนาที่ใน
การสํารวจพ้ืนที่ที่สนใจโดยอาศัยผูนําในพื้นที่น้ันๆ  
เชน กํานันผูใหญบาน  ตัวแทนเกษตรกร   อสม.  
เจาหนาที่ รพ.สต.  เปนบุคคลในพื้นทีเ่ปนคนที่ตวั
หลักในการเชญิเปาหมายเขารวมโครงการ 

2. ทีมวิทยากร  โดยแบงทีมวิทยากรเปน 2 ทีม  ใน
การจัดกิจกรรมพื้นใหเกิดความคลองตวัและ
สามารถจัดกิจกรรมวันเด่ียวได สองพ้ืนที่  เพ่ือ
ความรวดเรว็และลดระยะการเดินทางของทีม
วิทยากร 

3. ทีมเอกสารและการเงิน   โดยทําหนาที่ในการ
จัดการเอกสาร  การลงทะเบียนรวมทั้งการจัดการ
คาใชจายตางๆ   รวมทั้งการทําเอกสาร  ส่ือ
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กระบวนการทํางาน การจัดการ 
ตางๆ  ของโครงการ

4. ทีมสนับสนุน   โดยทําหนาที่ในการจัดหานําสํา
ภาระตางๆทีใ่ชในการอบรม  เชน  การขนตนไม  
การขนสื่อ   รวมทั้งการเตรยีมสถานที่  ในการจัด
งาน   และเตรียมความพรอมในการสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรม

3. การลงพ้ืนที่จัดกิจกรรม
อบรมแบบจรยุทธและพาทํา 

  เม่ือทีมประสานงานกําหนดพ้ืนที่เปาหมายในการจัด
กิจกรรมแลว   จะประสานไปยังทีมตางๆเพื่อเขารวม
พูดคุยในการทํางาน  และทําตามหนาทีข่องตนที่ไดรับ
มอบหมาย  จากน้ันทีมลงพื้นที่อบรม และพาทําจริง  ใน
พ้ืนที่ที่จัดกิจกรรม 

4.  การลงพ้ืนที่ติดตามและ
แกไขปญหา 

     การลงพื้นที่ติดตามการทํางานโดยการบางทีมออกเปน 
3 ทีม ในการลงพื้นที่ติดตาม  และพูดคุยกับคณะทํางาน   
รวมทั้งชวยแกปญหาและอุปสรรคตางๆ  โดยใหแตละทีม
ลงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ที่แบงเปนโซน  ออกเปน 3 โซน  ลงไปใน
พ้ืนที่ของตน  แลวนําส่ิงที่ไดพบ  ไดเห็น  มาพูดคุยในเวที
กลาง  จากน้ันจึงสลับกันลงพ้ืนที่ของแตทีม   

5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรู
และศึกษาดงูาน 

 โดยการจัดกิจกรรมในพื้นที่และดูงานในพื้นที่เปาหมาย
ใกลเคยีง 
 

6. รณรงค        รณรงคโดยการใชสื่อวทิยุทองถิ่น  ทีเ่ปนสื่อที่มี
คุณภาพในการทะลุทะลวงมากที่สุดในพ้ืนที่  โดยการจัด
รายการใหความรูและรณรงค 

7. จัดเวทีนําเสนอผลงานของ 
เครือขาย 

  โดยการจัดเวทีแลวใหบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนนําเสนอองค
ความรูและผลงานของตนในการดําเนินงานในเวที  รวมทั้ง
พูดคุยปญหาตางๆที่เกิดขึน้   

 
6. การวิเคราะหบริบทและพัฒนาการ 

  อําเภอขุขันธเปนอําเภอขนาดใหญ    และเปนชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เน่ืองจากเปนอําเภอที่มีอยูรวมกันของคน 3 ชนเผา  ประกอบดวย  เขมร   กุย(สวย) และลาว  
พ้ืนที่ในการทํางานเร่ืองการเกษตรมีความแตกตางๆกันในแตละพ้ืนที่  ฉะน้ันการทํางานจึงเนน
ไปในพื้นที่เปาหมายที่มีความเขมแข็งของเครือขายเพ่ือขยายการทํางาน   ในชุมชนแตละชุมชน
จะมีการแขงขัน  มีการลอกเลียนแบบและมีการทําตามกัน  แตการทําอะไรที่แตกตางออกไปนั้น
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ตองอาศัยความกลา  และมุงม่ัน  เน่ืองจากกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและหนวยงานตางๆ
ที่เกิดขึ้นนั้น  มีมากมายหลากหลาย   ฉะนั้นการทํางานของเครือขายจึงเนนที่การสรางใหเกิดใน
แตละพ้ืนที่  ไมตองมาก  เพียงแค หน่ึงก็เพียงพอ  ในแตละพ้ืนที่   การทํางานของเครือขายจาก
การทํางานที่เปนแบบปลายเปดจึงเปลี่ยนจากการทํางานแบบปลายเปดและแตเนนที่การ
สนับสนุนและผลักดันบุคคลทีมี่ความมุงม่ันใหเกิดขึ้นในพื้นที่น้ันๆ  จากน้ันกระบวนการในชุมชน
ไดแก  การแขงขัน  การลอกเลียนแบบ  และการทําตามๆกันจะเปนตัวเดินไปสูการพัฒนาของ
การทํางานไปสูเปาหมายตอไป(ไมตองทําเยอะ  ทําใหเกิดแค หน่ึง) 
 

7. บทเรียนทีเ่กิดข้ึนและขอเสนอสูการพัฒนางาน 
1. การงานรวมกับชาวนาควรเลี่ยงชวงเก่ียวขาว  

ชวงเก่ียวขาวเปนชวงทีช่าวนาจะใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมมากที่สุด  
เพราะเปนชวงของการทํางานแขงกับเวลา   และชวยเหลือกัน  เพ่ือใหการเก็บเก่ียวใหเสร็จเรว็
ที่สุด  เพ่ือปองกันผลผลติเสียหาย   
2. การสรางใหเกิดในพื้นที่     
 การสนับสนุนใหคนที่เขารวมเครือขายประสบความสําเร็จในพื้นที่น้ันๆ  เพียงแคหน่ึง
ราย  เปนเคร่ืองมือหน่ึงที่ทรงประสิทธิภาพ  ในการขยายงานใหเกิดขึ้น  


