
 การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลในสังคมจำาเป็นต้องมีการ
ดำาเนินการทุกระดับทั้งด้านนโยบายระดับประเทศ  ตลอดจนการพัฒนากลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  
แผนงานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันากลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภค
ในชมุชนใหม้ปีระสทิธภิาพ  โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพองคก์รผูบ้รโิภค  การสรา้ง
กลไกการเฝา้ระวงัและจดัการอนัตรายของสนิคา้และบรกิารในภาคประชาชนถอืเปน็
สิ่งสำาคัญ  และจำาเป็นต้องให้เกิดรูปแบบและการเรียนรู้ได้เป็นจริงในชุมชน

 หนังสือเล่มนี้ ได้สรุปสาระสำาคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ผู้บริโภคระดับชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ พื้นที่
ดำาเนนิงานใน ๙ จงัหวดั  โดยมแีนวทางการดำาเนนิงานใชก้ระบวนการแผนทีผ่ลลพัธ ์
และใช้กลไก ‘โรงเรียน อสม.’ สร้างกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นครู  พัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้  การจัดเวทีกระบวนการปรับวิธีคิดและการทำางานจนเกิด
กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 

 ขอขอบพระคุณ นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธบิดกีรมสนบัสนนุบรกิาร
สุขภาพ และ พญ.ประนอม คำาเที่ยง รองอธิบดีฯ  นายธงชัย สาระกูล ผู้อำานวยการ 
กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน  ทีใ่หก้ารสนบัสนนุโครงการ โดยใหห้นว่ยงาน 
ในสังกัด คือ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  ทั้ง ๔ ภาค โดยเฉพาะ 
ผู้อำานวยการศูนย์ฯ คือ นายไพศาล  เจียนศิริจินดา และ นางสุจินดา สุขกำาเนิด   
เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินงานในโครงการนี้ ขอบคุณ ทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แกนนำาชมุชน  และเครอืขา่ย อสม.ทัง้ ๙ จงัหวดั ทีทุ่ม่เท
การทำางานด้วยจิตอาสา นำาไปสู่เป้าหมายการมีสุขภาพดีของทุกคนในชุมชน

รศ.ภก.ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์

ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

คำ�นำ�
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ปรัชญาโรงเรียน อสม.

เปน็การจดัการศกึษาตลอดชวีติ เพือ่พฒันาคณุภาพ

ชีวิต อสม. ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ค้นหาครู 

ในชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคน 

ในชุมชน ก่อให้เกิดพลังชุมชน นำาไปสู่ความเข้าใจ

ปรัชญาของการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 

ผลลัพธ์ที่ท้าทาย
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคระดับชุมชน

 ๑. สรา้งกลุม่เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภคระดบัชมุชน ใหม้คีวามเขม้แขง็และ 

  ยั่งยืน

 ๒.  พฒันาโรงเรยีน อสม และหลกัสตูรการเรยีนรูด้า้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

 ๓.  พัฒนาศูนย์เรียนรู้/เครือข่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการคุ้มครอง 

  ผู้บริโภคในชุมชน 

จุดหมายปลายทาง

 “การมีอาหาร  ยา  เครื่องสำาอางที่ปลอดภัยในชุมชน”
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 ภายใตก้ารพฒันาองคก์รผูบ้รโิภค

ระดับชุมชน โดยมีเครือข่าย อสม. กลุ่ม

องคก์รตา่งๆ และตวัแทนทอ้งถิน่  เปน็พลงั 

ขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ผา่นกลไกการดำาเนนิงาน “โรงเรยีน อสม.”  ถอืเปน็การสรา้งแหลง่เรยีนรูข้องเครอืขา่ย

ตา่งๆในชมุชนใหส้ามารถ เขา้ใจ เขา้ถงึและพฒันางานคุม้ครองผูบ้รโิภค ไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

พื้นที่การดำาเนินงาน :  ๙ จังหวัด ๆ ละ ๑ ตำาบล รวม ๙  ตำาบล  คือ  ต.เขาดิน อ.เขาพนม 

จ.กระบี่ ,  ต.ลำาสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ,  ต.วังหิน อ.บางขัน  จ.นครศรีธรรมราช,  

ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา, ต.ไร่ขี อ.ลืออำานาจ จ.อำานาจเจริญ,  ต.กำาแมด 

อ.กุดชุม จ.ยโสธร, ต.สายลำาโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์,  ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำาพูน,  

ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ 

ขั้นตอนการดำาเนินงาน  ๙ ขั้นตอน คือ

๑ โรงเรียน อสม. :
จุดไฟความคิด จุดปัญญาให้ชุมชน สู่หมู่บ้านคุ้มครองผู้บริโภค

 ๙. สรุปประเมินผลการดำาเนินงาน
 คุ้มครองของหมู่บ้าน
 ต้นแบบ/โรงเรียน อสม. และเครือ
 ข่ายรับเรื่องร้องทุกข์ในชุมชน

 ๑. จัดเวทีค้นหาปัญหาและสร้าง
  ภาพฝัน ความสำาเร็จของพื้นที่ โดย
 ใช้กระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ (OM) 

(เพื่อทบทวนส่วนที่ขาด และส่วน
 พัฒนาการเป็นแหล่งเรียนรู้)

 ๒. จัดเวทีเพื่อพัฒนา
 เครื่องมือ / เก็บข้อมูล
 ตามเครื่องมือ / วิเคราะห์
 ประเมินเนื้อหาหลักสูตร

 ๓. จดัเวทกีำาหนดรปูแบบหลกัสตูร
 และโรงเรียน อสม.

 ๔. ค้นหาครูและสร้าง
 เครือข่ายองค์กร
 ผู้บริโภคในพื้นที่

 ๕. พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้
 และเครือข่ายรับร้องทุกข์ในชุมชน

 ๖. ทำาฐานข้อมูล และ 
 Mapping  เชื่อมโยง แหล่ง
 เรียนรู้ที่มีศักยภาพในการ

เป็นฐานให้กับเครือข่ายต่าง 

 ๗. จัดทำาต้นฉบับหลักสูตรและ
 รูปแบบการเรียนรู้และเครือข่าย
 การรับเรื่องร้องทุกข์ของ
 แต่ละพื้นที่

 ๘. จัดเวทีตลาดนัดความรู้แต่ละ
 แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายรับเรื่อง

ร้องทุกข์
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กระบวนการดำาเนินงาน มีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 

เน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ 

กลุ่ม อสม. แกนนำาชุมชน กลุ่มต่าง ๆ และท้องถิ่น  

เรื่องการจัดทำาแผนที่ผลลัพธ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการกำากับทิศทางการทำางาน การจัดทำาแผนงาน 

โครงการ และติดตามประเมินผล โดยผลลัพธ์ที่ 

ต้องการ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมาย  ๓ กลุ่ม คือ  กลุ่มผู้บริโภค กลุ่ม 

ผู้ประกอบการ  กลุ่มผู้ดูแล (กลุ่ม อสม.) 

 พื้นที่ทุกแห่งมีการจัดเวทีประชุมเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

และเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าที่เป็นภาพรวมของชุมชน  โดยสร้างภาพฝันงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภค กำาหนดประเด็น คือ “การมีอาหาร ยา เครื่องสำาอางที่ปลอดภัยในชุมชน”   

ตัวอย่างการกำาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน อสม. อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช คือ  

“องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านสี่แยกสวนป่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เท่าทัน การบริโภคที่

ปลอดภัยบนฐานของความพอเพียงพึ่งตนเอง”  และกำาหนดพันธกิจ ภาคีหุ้นส่วน  ผลลัพธ์

ที่ท้าทาย  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหมู่บ้านคุ้มครองผู้บริโภค

(รายละเอียดดูได้ที่  http://www.phcblog.net/school/book/1_om_bankan.doc) 
  

ขัน้ตอนที ่๒ พฒันาเครือ่งมอืเพือ่ใชป้ระเมนิหมูบ่า้น  กอ่น-หลงัดำาเนนิงาน และนำาผลทีไ่ด้

มาพฒันาหลกัสตูรคุม้ครองผูบ้รโิภคสำาหรบั อสม. และเครอืขา่ยในชมุชน โดยมแีบบสำารวจ 

๓ ชุด คือแบบสอบถามชุมชน  อสม.  และครัวเรือน 

โดยผลการประเมินความรู้อสม.ในงานคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภคมเีนือ้หา ๔ หมวด คอื   (๑)  หลกัการคุม้ครอง 

ผู้บริโภค (๒) อาหาร (๓) ยา เครื่องมือแพทย์ และ  

(๔) เครื่องสำาอาง คะแนนเต็ม ๓๐ พบว่าอสม.ได้

คะแนนเฉลี่ย ๒๖.๑ คะแนน (ตำ่าสุด ๖ สูงสุด ๓๐) 

ถือว่า อสม. มีความรู้อยู่ในเกณฑ์ดี                                                        
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ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนาหลักสูตร  โดยทีมงานสรุปหลักสูตรที่สำาคัญในการขับเคลื่อนงาน

คุ้มครองผู้บริโภค ๕ หลักสูตร และพื้นที่แต่ละภาคแบ่งการเขียนเนื้อหาสาระหลักสูตร

ขัน้ตอนที ่๔ พฒันาศกัยภาพคร ูก. และนกัเฝา้ระวงัสขุภาพดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคในชมุชน 

กำาหนดรูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ในระดับชุมชน ดำาเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง 

การสร้างเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ 

ขั้นตอนที่ ๕  พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย

รับเรื่องราวร้องทุกข์ และ เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่แหล่ง

เรียนรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อตั้งเครือข่ายใน

ชุมชน  ให้เป็นนักเฝ้าระวังสุขภาพ และสร้างรูปแบบ

กลไกในการรับเรื่องร้องทุกข์ในชุมชน ผลักดันให้มีการ 

บูรณาการแผนคุ้มครองผู้บริโภคเข้ากับแผนของ อบต.

ขั้นตอนที่ ๖  สร้างฐานข้อมูล และทำา Mapping แสดงที่

ตัง้และบทบาทของเครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภคชมุชน / แหลง่

เรียนรู้ที่มีศักยภาพในการเป็นครู 

ขั้นตอนที่ ๗  สรุปผลกระบวนการอบรม  จัดทำาต้นฉบับหลักสูตร  รูปแบบโรงเรียน และ

เครือข่ายการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อพิทักษ์สิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับชุมชน
 

ขั้นตอนที่ ๘  จัดเวทีตลาดนัดความรู้แต่ละแหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายรับเรื่องร้องทุกข์

ขั้นตอนที่ ๙ สรุปประเมินผล และเก็บข้อมูลหลังการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย  รวมทั้ง

ประเมินผลผลผลิตตามแผนที่ผลลัพธ์  

รูปหน้าหลักของเว็บไซต์ โรงเรียน อสม. 

(www.phcblog.net/school) 

ประกอบด้วยเนื้อหาโครงการ หลักสูตร 

และการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคใน

ระดับชุมชน พื้นที่  ๙ จังหวัด
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 ตัวอย่างผลการจัดเวทีเพื่อสร้างภาพฝัน (กำาหนดวิสัย

ทัศน์)  เรื่อง  การมีอาหาร  ยา  เครื่องสำาอางที่ปลอดภัย

ในชุมชน”  ณ บ้านฟ้าห่วน จ.อำานาจเจริญ  

กำาหนดวิสัยทัศน ์ 
 “ชุมชนต้นแบบคุ้มครองผู้บริโภค กินอยู่ปลอดภัยด้วยวิถีชีวิตพอเพียง”

กำาหนดพันธกิจ (กิจกรรมภารกิจที่จะทำาให้ภาพฝันเป็นจริง)  ประกอบด้วย

 • พฒันาองคก์ร ใหม้ศีกัยภาพสามารถดำาเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในชมุชนเองได้

 •  จัดทำาแผนงานโครงการ  /  กิจกรรม  และดำาเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน

 •  จดัตัง้ศนูยป์ระสานงาน /  ศนูยร์บัเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ อยา่งเปน็รปูธรรม ฯลฯ

กำาหนดภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้มีส่วนร่วมในการทำางานคุ้มครองผู้บริโภค

ภาคประชาชน  ประกอบด้วยภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

 •  ตวัแทนภาคประชาชน  ทีเ่ปน็คณะทำางาน  และสมาชกิกลุม่คุม้ครองผูบ้รโิภค

 •  องค์กรอาสาสมัครในชุมชน  อสม.  แม่บ้าน  หมอดินอาสา  เยาวชน

พบวา่ชมุชนมปีญัหา ดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคทีไ่มถ่กูตอ้ง 
ละเลยต่อการดูและสุขภาพ ดังนี้

๑. เขียงเนื้อในชุมชน ไม่สะอาด  (เจ้าของอยากพัฒนาในดีขึ้น)
๒. อสม. ไม่มีความรู้และทักษะในการตรวจสารปนเปื้อน
๓. รถเร่ในชุมชน ไม่รู้ว่าอาหารที่ได้มาปลอดภัยหรือไม่
๔. ร้านค้าชุมชน ร้านขายของชำา ไม่มีความรู้ด้านคุ้มครอง 

ผู้บริโภค
๕. ชุมชนต้องการชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
๖. รา้นคา้มกีารจำาหนา่ยสรุาและบหุรี ่ใหก้บัเดก็อายตุำา่กวา่ 18 ปี
๗. ร้านค้ามียาชุดจำาหน่าย
๘. เกษตรกร ยังใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชและแมลง
๙. ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องการกิน ที่ไม่ถูกต้อง
๑๐. หมู่บ้านไม่มีระบบเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

๒ ภาพฝัน (วิสัยทัศน์)
“การมีอาหาร ยา เครื่องสำาอางที่ปลอดภัยในชุมชน
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 •  ผู้ประกอบการ  ร้านค้า  ร้านชำา  แผงลอย  ตลาดนัด 

 •  ท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำาบล  (สมาชิก  อบต.  และพนักงาน  อบต.)

 •  ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ  สถานศึกษา ฯลฯ

กำาหนดผลลัพธ์ที่ท้าทาย  คือการกำาหนดตัวชี้วัดผลงาน  ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

ในชุมชน ภายใน ๒ ปี  ซึ่งกำาหนดตัวชี้วัด ๓ ระดับ คือ • ตัวชี้วัดคาดว่าต้องเกิด (ง่าย)  

• ตัวชี้วัดอยากให้เกิด (ปานกลาง)   • ตัวชี้วัดที่เกิดได้สุดยอด (เป็นตัวชี้วัดที่ยากที่สุด)

(ดูรายละเอียดที่ http://www.phcblog.net/school/doc/amnaj/Amnatcharoen.pdf)

ตัวชี้วัดที่

คาดวา่ตอ้งเกดิ

ตัวชี้วัดที่

อยากให้เกิด

ตัวชี้วัดที่

เกิดได้สุดยอด

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

ร้านค้าและประชาชน  มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

ชุมชนมีชุดทดสอบอาหารในชุมชน

อสม. มีทักษะในการตรวจสอบอาหารปนเปื้อน

อย. น้อยในโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน

ครัวเรือนปลูกผักกินเอง “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวย ในบ้านสะอาด”

เขียงเนื้อ สะอาด ปลอดภัย

โรงเรียน อสม. มีการให้ความรู้และทักษะงานคุ้มครองผู้บริโภค

ลดการใช้สารเคมี

มีระบบเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

รถเร่ได้รับการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

ไม่มียาชุดจำาหน่ายในชุมชน

ร้านค้าได้ป้ายรับรองมาตรฐาน

เกษตรปลอดสารเคมี

ประชาชนฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดกิน

มีศูนย์รับข้อร้องเรียน
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 โครงการไดก้ำาหนดหลกัสตูรองคค์วามรูด้า้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค  ทกัษะการเฝา้

ระวงั และการสรา้งกลไกกระบวนการคุม้ครองผูบ้รโิภคนำาไปสูก่ารพฒันาหมูบ่า้นคุม้ครอง

ผู้บริโภค  ทั้งนี้ได้กำาหนดหลักสูตรที่สำาคัญ  ๕  หลักสูตร คือ

๑)  หลักสูตรการสร้างความคิด เชิงระบบ การปรับวิธีคิด

   
         

  

๑  การปรับฐานความคิด ๑.๑ การศึกษาอดีต - ปัจจุบัน
    ๑.๒ การมองชีวิตตนเอง/ครอบครัว
   ๑.๓  กรณีศึกษาบุคคลต้นแบบ
๒ การค้นหาความจริงของชีวิต ๒.๑  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตนเองและ  
    ครอบครัว
   ๒.๒ การคิดแบบนอกกรอบ เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์
๓ ชีวิตที่เปี่ยมสุข ๓.๑ การวางแผนชีวิต
   ๓.๒ การปฏิบัติการแผนชีวิตภาคสนาม

      เนื้อหา      ประเด็นย่อย

๒) หลกัสตูรการเรยีนรูสู้ก่ารพึง่ ตนเองทีย่ัง่ยนื

 

๑  การจัดการ ดิน นำ้า ป่า ๑.๑  คุณค่าและประโยชน์ ของดิน นำ้า ป่า
  ๑.๒  การอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์จากดิน นำ้า ป่า
๒  การจัดการดิน และจุลินทรีย์ ๒.๑  การจัดการดิน นำ้า ป่า โดยวิธีทางชีวภาพ 
  ๒.๒  การศึกษาดินโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๒.๓  เทคนิคการใช้จุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน 
   เพื่อลดต้นทุนการผลิตและทำาให้ชีวิตปลอดภัย
๓  ข้าว / การจัดการข้าว ๓.๑   พันธุกรรมข้าว
  ๓.๒  ข้าวเพื่อสุขภาพ
  ๓.๓  การผลิตและการแปรรูปข้าว
๔  ผักเป็นยา (ยาข้างรั้ว) ๔.๑  ผักพื้นบ้านตามฤดูกาล
  ๔.๒  ผักสวนครัว
  ๔.๓  สมุนไพรรักษาโรค

      เนื้อหา      ประเด็นย่อย

๓ หลักสูตรโรงเรียน อสม. 
เพื่อสร้างการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
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๑  สิทธิของผู้บริโภค   -  ความสำาคัญของการคุ้มครองสิทธิ 
๒  การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค     ของผู้บริโภค 
๓  กฎหมายและช่องทางการร้องเรียน -  กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค

๓)   หลกัสตูรองคค์วามรูด้า้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค

๔)   หลักสูตรการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพในชุมชน / ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  

      เนื้อหา

๑   อาหาร ๑ .๑   การบริโภคด้านสาธารณสุข   
   ๑ .๒  สิทธิ  หน้าที่  ของผู้บริโภค
   ๑ .๓   องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
   ๑ .๔  ฉลากอาหาร    
   ๑ .๕  ฉลากโภชนาการ
   ๑ .๖   สารปนเปื้อนในอาหาร
   ๑ .๗  โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร
   ๑ .๘  การเลอืกบรโิภคอาหารใหป้ลอดภยัจากสารปนเปือ้น
๒  บทบาทการเฝ้าระวัง ๒.๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา
การใช้ยาและ ผลิตภัณฑ์ ๒.๒  ขอ้ควรระวงัและอนัตรายในการใชย้าและวธิปีฏบิตัิ
สุขภาพในชุมชน ๒.๓  พิษภัยและปัญหาการใช้ยาสเตียรอยด์
   ๒.๔  บทบาทของอสม.ในการเฝา้ระวงัปญัหาการใชย้า
   ๒.๕ บทลงโทษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ๒.๖ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   ๒.๗  ส่งเสริมสุขภาพด้วยชีววิถีชุมชน (บริโภคอาหารเป็นยา)

๓.  เครื่องสำาอาง ๓.๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องสำาอาง
   ๓.๒  การเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องสำาอาง
   ๓.๓ เครื่องสำาอางที่ผิดกฎหมายและอันตราย
   ๓.๔  รู้เท่าทันโฆษณาและการขายตรงเครื่องสำาอาง
   ๓.๕  สมุนไพรในวงการ OTOP   

      เนื้อหา      ประเด็นย่อย

     ประเด็นย่อย

๑.	เทคนิคการเป็นครู	 ๑		 ความรู้และทักษะสำาหรับพัฒนาความเป็นครู				
๒.	การสร้างครูในชุมชน	 ๒		 วิธีการค้นหาครูและสร้างเครือข่าย
	 	 	 ๓		 การดำาเนินชีวิตและฐานชีวิต
	 	 	 ๔		 เงื่อนไขสังคม	ที่เอื้อต่อการทำางาน
	 	 	 ๕		 กระบวนการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้				
	 	 	 ๖		 เครื่องมือ	สื่อ	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

๕)    หลักสูตรกระบวนการสร้างความเป็นครู

      เนื้อหา      ประเด็นย่อย
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โรงเรียน อสม. บ้านสี่แยกสวนป่า อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

: โรงเรียน อสม. แห่งแรกของเมืองไทย
  

  โรงเรยีน อสม. แหง่นี ้ ตัง้บนฐานคดิทีว่า่  เรยีนรู้
ตลอดชีวิตการเป็น อสม. เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยมี อสม.กลุ่มหนึ่งสมัครใจที่จะแปลงสถานภาพของ 
ตวัเองเปน็นกัเรยีนอกีครัง้ เนน้หลกัสตูรทีเ่ปน็ความรูพ้ืน้
ฐานแก ่อสม.  เรยีนรูท้กัษะการทำางานอยา่งเขา้ใจถอ่งแท ้

เรียนในสิ่งที่อยากรู้ และรู้จักคิดแบบเป็นระบบ  จนปัจจุบันมี อสม. จบการศึกษาไป
แล้วหลายรุ่น กลายเป็น ‘อสม. พันธุ์ใหม่ หัวใจพิศุทธิ์’ ที่มีความรู้และทักษะในงาน
บริการต่างๆ อย่างดีเยี่ยม  มีผลงานสร้างสรรค์มากมาย  สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จนเกิดรูปธรรม ทั้งเรื่องควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีการของ
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ รณรงคใ์หช้าวบา้นทีเ่ปน็โรคเบาหวานใสใ่จเรือ่งการควบคมุอาหาร 
พัฒนารูปแบบที่เรียกว่า  “ยุทธการ  หนึ่งร้อยวัน สลัดมันให้หลุด”  พัฒนากิจกรรม
รู้เท่าทันสื่อ  เป็นต้น  ด้วยความพร้อมที่จะให้บริการชุมชนตามบทบาทอาสาสมัคร
อย่างมั่นใจในศักยภาพและศักดิ์ศรีของตน   ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ
กลุ่ม อสม. พวกเขาเชื่อสุดใจว่า มันเป็นผลจากกระบวนการสร้างคน สร้างความคิด 
และบ่มเพาะความรู้กันที่ โรงเรียน อสม. แห่งนี้นี่เอง 

 ๖ ปีเต็ม สำาหรับการเกิดขึ้นของโรงเรียน อสม. ความสำาเร็จที่เป็นรูป
ธรรมอย่างชัดเจน คือส่วนของแหล่งเรียนรู้ที่มีการเชื่อมเป็นเครือข่าย สร้างการ
รับรู้เป็นที่ยอมรับของประชาชน  และที่สำาคัญ อบต. วังหิน ให้การสนับสนุน 
การพัฒนาสุขภาพในทุกรูปแบบ ทั้งงบประมาณการเคลื่อนงานสุขภาพ การจัดทำา
แผนงานด้านสุขภาพผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ขยายการรวมกลุ่มอาสาสมัครกลุ่ม
ต่างๆในตำาบลให้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหนุนเสริมการทำางานซึ่งกันและกัน
เปน็การสรา้งกลุม่อาสาสมคัรทีข่บัเคลือ่นงานพฒันาไปพรอ้มๆ กนัทัง้กระบวน  ถอืวา่
เปน็การสรา้งความรว่มมอืของคนในชมุชน นำาไปสูก่ารพึง่ตนเองดา้นสขุภาพไดอ้ยา่ง
เป็นจริง 

๔ บทเรียนการดำาเนินงาน โรงเรียน อสม. ๔ ภาค
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โรงเรียน  อสม. บ้านกอตง ต.เขาดิน 

อ.เขาพนม  จ.กระบี่

 เปน็ศนูยก์ลางการเรยีนรู ้แลกเปลีย่นและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดรับ

กับวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนางานด้านสุขภาพ

ของชุมชนไปสู่สังคมพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมกับ

คณะกรรมการศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนตำาบลเขาดนิ  กำาหนด คร ูก.  ของโรงเรยีน จำานวน 

๑๐  ทา่น เปน็คณะกรรมการบรหิาร รว่มกบัทมีนกัเฝา้ระวงัสขุภาพ จำานวน ๕๐ ทา่น 

เป็นผู้ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและองค์ความรู้ทาง

ด้านสุขภาพทั้งนี้มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนเดือนละ ๒ ครั้ง  โดย

กำาหนดผู้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งละไม่เกิน ๔๐ คน พร้อมมีการพัฒนาและจัดทำา

หลักสูตรต่างๆตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปในพื้นที่  

วิสัยทัศน์ : “เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาชนตำาบลเขาดิน   มีองค์ความรู้ด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภค มุ่งสร้างระเบียบ และจิตสำานึกสาธารณะให้รู้เท่าทัน ประชาชาชนได้รับ

ความเป็นธรรม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่การบริโภคอาหารปลอดภัย พัฒนาสู่ชีววิถี

ชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน.”

โรงเรียน อสม. บ้านลำาสินธุ์ ต.ลำาสินธุ์ 

อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง
 

เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องอาหารปลอดภัย/

สุขภาพ/กองทุนสวัสดิการ มีคณะกรรมการบริหาร 

จำานวน  ๑๗  คน  แบ่งภาระหน้าที่  กำาหนดการเรียนการสอน  เดือนละ  ๑  ครั้งตาม

หลักสูตร และความต้องการของ อสม.  แบ่งเป็นภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติควบคู ่

กนัไป  ใชส้ถานอีนามยัและในชมุชนเปน็หอ้งเรยีน มวีทิยากรผูรู้ ้/ ผูช้ำานาญ สบัเปลีย่น

กันสอนตามหัวเรื่องหลักสูตรนั้น ๆ และมีการประเมินผลการเรียนการสอน

วิสัยทัศน์ : “ ชุมชนเรียนรู้สู่การกินและอยู่ที่ปลอดภัย  ”

 



12 

โรงเรียน  อสม. ต.หนองไม้แก่น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา

“พวกเราเป็นผู้ให้ความรู้ซึ่งกันและกัน”

 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้องค์ประกอบ

ทางสงัคมตามบรบิทพืน้ทีท่ีส่ามารถตอบสนองความ

ต้องการของการเรียนรู้ของ อสม. โดยผู้เรียนเป็น 

ผู้กำาหนดบทบาทการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งปัน

ความรู ้ และอำานวยการเรยีนรูจ้ากทมีผูป้ระสบการณ์

ปัจจัยของการเกิดโรงเรียน  อสม. ครั้งนี้ เกิดจาก

ทุนทางสังคมของตำาบลหนองไม้แก่นมีความหลาก

หลายและความพร้อม คือ มีอสม. ดีเด่น ระดับเขต/  

ภาค/ชาติ มีกำานันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำาบล ที่ได้รับ

รางวัลดีเด่น มีปราชญ์ชุมชนหลายด้าน มีทีมเจ้าหน้าที่ที่ดำาเนินการพัฒนาศักยภาพ 

อสม.อย่างต่อเนื่อง  และสิ่งที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือ คุณจำารัส คำารอด ประธาน

ชมรม  อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่อยู่ในพื้นที่และเป็นผู้ขับเคลื่อนแนวคิดการจัดตั้ง

โรงเรยีน ผา่นทางชมรม อสม. และองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทัง้ระดบัตำาบล และ

จงัหวดั (อบจ.) โดยมจีดุมุง่หมายปลายทางคอื  การเกดิ“โรงเรยีน  อสม.” และ “หลกัสตูร

ของโรงเรยีน อสม.” จดักจิกรรมเปดิโรงเรยีน  อสม. เมือ่วนัที ่๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  

อสม.ที่เป็นครูมีความรู้ความสามารถตามความถนัดของตนเอง  เป็นครูเฉพาะสาขา  

เช่น โรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  ยาเสพติด เอดส์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ฯลฯ จำานวน ๒๐ คน โดยมีข้อตกลงร่วมกันในหนึ่งวิชาจะต้องเรียน ๔ วัน จึงจะได้

รับใบประกาศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน ตามความต้องการของ 

ผู้เรียน โดยกำาหนดผู้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งละไม่เกิน ๒๐  คน พร้อมมีการพัฒนา

และจัดทำาหลักสูตรต่างๆ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และเป็นท่ีศึกษาดูงาน

แลกเปล่ียนประสบการณ์กับเครือข่ายต่าง ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วิสัยทัศน์ :  “หมู่ ๑๒ คนสุขภาพดี สามัคคี อยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุข และ

สะดวกสบาย”
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โรงเรียน อสม. บ้านฟ้าห่วน  ต.ไร่ขี  อ.ลืออำานาจ  จ.อำานาจเจริญ

 ดว้ยความคดิทีว่า่ “ชาวบา้นตอ้งลกุขึน้มาดแูลสขุภาพ

ตนเองอย่างตื่นตัว ไม่ใช่เป็นฝ่ายรอรับหรือมอบอำานาจการ

ดูแลสุขภาพของตัวเองให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อำานาจ

สูงสุดในการดูแลสุขภาพก็คือ ตัวชาวบ้านเองที่เป็นผู้แสดง 

บทบาท ส่งผลต่อความต่อเนื่องอย่างแท้จริง” ดังนั้นรูปแบบ

โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน  ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  เน้นหลักสูตร

ความรู้ที่พัฒนาสู่การพึ่งตนเอง คือ หลักสูตรการจัดการ ดิน นำ้า ป่า  การดูแลสุขภาพ

ตนเอง และธรรมะกับการดำาเนินชีวิต รวมทั้งหลักสูตร ” พลิกทุ่ง สร้างทุน ฟื้นไทย” 

พัฒนา “โรงเรียน อสม.” ในการสร้างศักยภาพและเป็นต้นแบบขององค์กรเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภค  แนวทางของดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน  โดยสร้างครู 

อสม. (ครู ก ซึ่งมี ๑๒ คนประกอบด้วย อสม.และปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่

เป็นที่ปรึกษา) เพื่อเป็นแกนนำาในการขับเคลื่อน จากนั้น ก็สร้างเครือข่ายในชุมชน 

โดยพัฒนาทีมครู ข (อสม.ในหมู่บ้าน ๕๕ คน) สร้างเป็นภาคีเครือข่ายคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภคในชมุชน โดยการสนบัสนนุจาก สสจ.อำานาจเจรญิ สสอ. และ รพ.ลอือำานาจ

ที่สนับสนุนวิทยากร (เภสัชกร)    มีการประชุม/อบรม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

แนวทางการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและสามารถขยายงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดบัตำาบล ๑๐ เครอืขา่ย และสามารถสรา้งงาน ในสถานทีศ่กึษาเรยีนรูต้ามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ทีโ่รงเรยีนในการจดัทำาแปลงผกัปลอดสารพษิและแปลงปลกู

สมุนไพร   

วิสัยทัศน์ : “ชุมชนต้นแบบคุ้มครองผู้บริโภค กินอยู่ปลอดภัย ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง”

(รายละเอียด ดูที่  http://www.phcblog.net/school/doc/amnaj/Amnatcharoen.pdf )
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โรงเรียน อสม. บ้านหัวงัว  ต.กำาแมด  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร

 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างแนวคิดและการดำาเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภคของ อสม. และคนในชุมชน และพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น  

ครู ก. และขยายความรู้ไปยังเครือข่ายอื่น มีแนวทางดำาเนินงานดังนี้

 (๑) แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้วทพีฒันาศกัยภาพ อสม. สูก่ารเปน็นกัจดัการสขุภาพ 

 (๒)  จดัเวทเีพือ่สรา้งแนวทางการพฒันาระบบอาหารปลอดภยัใสใ่จผูบ้รโิภค 

ต.กำาแมด  เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยการสร้างระบบการดูแล

ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตขึ้นทุกขั้นตอน ซึ่งกลุ่ม 

ผู้ประกอบการอาหารและแผงลอย เป็นกลุ่มที่ต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิต

อาหาร/การประกอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งกลุ่ม อสม.การติดตาม 

ตรวจสอบหลังการอบรม โดยเครือข่ายเฝ้าระวังงานคุ้มครองผู้บริโภคในหมู่บ้าน

ติดตามตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านอาหาร และตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 

เป็นระยะๆ แล้วมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีผลการพัฒนาดีเด่น

 (๓) การสรา้งทางเลอืกทางการคา้และบรโิภคอยา่งยัง่ยนื สรา้งความตระหนกั

เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เป็นผลดีต่อธรรมชาติเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม  

โดยโรงเรียน อสม. ร่วมจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์ และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

สุขภาพของเครือข่าย อสม.

 (๔) เปิดการสอนหลักสูตร “การพึ่งตนเอง” ในโรงเรียน อสม. เน้นการ 

ปลูก แปรรูป สร้างมูลค่า “ข้าว” การปลูกอาหารสมุนไพร สำาหรับครัวเรือน

วิสัยทัศน์ : เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคบ้านหัวงัว พึ่งตนเองด้านเกษตรอินทรีย์ :

มีสุขภาพดี วิถีพอเพียง
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โรงเรียน อสม.  ภาคเหนือ (๓ จังหวัด)

     

  

   

โรงเรียน อสม. ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ 
 ดำาเนินการแก้ปัญหาสิทธิผู้บริโภค  เน้นพัฒนาหลักสูตรการรับเรื่องราวร้อง

ทุกข์ ให้กับ อสม. และที่สำาคัญดำาเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ในชุมชน

วิสัยทัศน์ :  “เครือข่ายสุขภาพและประชาชนตำาบลวังหงส์ มีองค์ความรู้ด้านการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคมุง่สรา้งระเบยีบ และจติสำานกึสาธารณะ  ประชาชนไดร้บัความเปน็

ธรรมและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นการบรโิภค พฒันาสูช่มุชนพึง่ตนเองอยา่งยัง่ยนื”
 

โรงเรียน อสม. ต.สายลำาโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
 เน้นพัฒนาศูนย์ เรียนรู้งานคุ้มครองผู้บริโภค ต.สายลำาโพง โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์อาหารและยา  การผลิตอาหารปลอดภัย   การใช้สมุนไพร การทำาเกษตร

ธรรมชาต ิ การใชแ้พทยแ์ผนไทย ผลติภณัฑช์มุชน  และทีส่ำาคญั คอืการพฒันา อสม. 

ให้มทีักษะการเป็นครู และทักษะการถ่ายทอด

โรงเรียน อสม. ต.ป่าซาง 

อ.ป่าซาง จ.ลำาพูน
 เนน้การจดัเวทวีเิคราะหบ์ทบาทและ

การดำาเนนิงานของ อสม. และเครอืขา่ยองคก์ร

ชุมชน ต.ป่าซาง พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา เรื่องการมี

อาหาร ยา เครื่องสำาอางที่ปลอดภัยและสิทธิ

ผู้บริโภคในชุมชน มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

รวม ๘๗ คน สรุปแนวทาง เป้าหมาย และ

กระบวนการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ของพื้นที่ต้นแบบ
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บทสรุป การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนมีดังนี้

 ๑.   การสรา้งกลุม่เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภคระดบัชมุชน เพือ่พฒันางานดา้นการ

คุ้มครองผู้บริโภค    โดยมีองค์กร อสม. กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน และตัวแทนท้องถิ่น

เป็นพลังขับเคลื่อน  ใช้กระบวนการจัดทำาแผนที่ผลลัพธ์กำาหนดตัวชี้วัดที่เน้นการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ๓ กลุม่ คอื  กลุม่ผูบ้รโิภค กลุม่ผูป้ระกอบการ  กลุม่ผูด้แูล (กลุม่ อสม.) 

เกิดภาพฝันงานคุ้มครองผู้บริโภค วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาคีหุ้นส่วน และ ผลลัพธ์ที่ท้าทาย       

ผลการจัดทำาแผนที่ผลลัพธ์ของแต่ละพื้นที่ นำาไปสู่กระบวนการการจัดการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติจริงของชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการของชุมชน  ทำาให้เกิด

การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานได้โดยชุมชนเอง จำานวน ๙ ตำาบล

 ๒. การพัฒนาโรงเรียน อสม.  สามารถ

ค้นหาปราชญ์ ผู้รู้ หรือ อสม. ที่เป็นนักคิด พัฒนา

หลักสูตรการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคใน

ชมุชน จำานวน ๕ หลกัสตูร  พฒันาทกัษะความเปน็

คร ูจดัเวทกีระบวนการปรบัวธิคีดิและแนวทางการ

ทำางานจนเกิดกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคใน

พื้นที่  และท้ายสุดเกิดต้นแบบแห่งการเรียนรู้งาน

คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนทุกระดับ  ตั้งแต่

คน/  ครวัเรอืน/  ชมุชนตน้แบบ  และทีส่ำาคญัเกดิการ

สรา้งคนรุน่ใหมท่ีม่แีนวคดิการพฒันางานคุม้ครอง 

ผู้บริโภคขึ้นในชุมชน

          ๓.  การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ

เครือข่ายรับเรื่องร้องทุกข์ของชุมชน โดยจัดตั้ง

คณะทำางานเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดจากการบริโภคในชุมชน  พร้อมทั้งผลักดันงาน

คุม้ครองผูบ้รโิภค สูแ่ผนงานโครงการของทอ้งถิน่และภาครฐั โดยพืน้ทีท่กุแหง่ ยงัอยูร่ะดบั

ดำาเนินการจัดตั้งเครือข่ายรับเรื่องร้องทุกข์  

๕ สรุปบทเรียน


