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เมื่อวันที่1�มีนาคม�55�ณศูนย์การประชุมสหประชาชาติมีการประชุมนัดสำคัญว่าด้วย

เรื่องขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

ในวันนั้นมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 700 คน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนเครือข่าย

ผู้บริโภค ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคภาคีเครือข่ายนักวิชาการเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน

ผู้สนใจ

ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความสำคัญและเหตุผลของการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตาม มาตรา 61 รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.�550 โดยเห็นร่วมกันว่า กฎหมายนี้มีความสำคัญทั้งตามเหตุผลที่

รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ และรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ดำเนินการภายในหนึ่งปีหลังรัฐบาล

ชุดแรกภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศนโยบาย ตลอดจนเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ได้

แถลงไว้ต่อรัฐสภาที่จะดำเนินการให้สำเร็จ

การประชุมครั้งนี้ คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) และผู้รับผิดชอบกำกับดูแลสำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ได้เสนอให้เร่งรัดการดำเนินการในเรื่องนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาความแตกต่างของบทบัญญัติจากร่างกฎหมายฉบับรัฐบาลที่สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.)ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและร่างกฎหมายฉบับประชาชนที่ได้

นำเสนอต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ �55� โดยบทบัญญัติมีความแตกต่างที่สำคัญอยู่

หลายประการซึ่งมีประเด็นสำคัญเช่น

- เรื่องความเป็นอิสระในการดำเนินการขององค์การอิสระผู้บริโภค เช่น ผู้รักษาการ

ตามกฎหมายแหล่งที่มาของงบประมาณหรือรายได้ของสำนักงานฯลฯ

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตรา 10 ซึ่งร่างกฎหมายฉบับรัฐบาลให้อำนาจ

เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ขณะที่ร่างกฎหมายฉบับประชาชนให้ความสำคัญ

กับอำนาจหน้าที่ที่จำเป็นในการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และให้บทบาทรองรับการทำ

หน้าที่ในการให้ความเห็น เช่น การทำงานวิจัยศึกษาปัญหา รวมทั้งมีบทบาทใน

การทำงานแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในปัจจุบันร่วมกับองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนและ

เครือข่ายในระดับจังหวัด

- หน่วยงานรับผิดชอบก่อนการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคยังมีความแตกต่างกัน

โดยร่างของภาคประชาชนได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทำหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ จัดกระบวนการและให้มีการเลือกกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ

องค์การอิสระ ขณะที่ร่างของรัฐบาลให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทำ

หน้าที่เป็นองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคชั่วคราวและมีคณะกรรมการสรรหาจำนวน7ท่าน

ทำหนา้ทีก่ำหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบคุณสมบัติองค์กร และให้ผู้แทนองค์กรผู้บริโภค

คัดเลือกกันเอง

นับจากนี้การเดินหน้าสู่ข้อสรุปคือ สิ่งที่เครือข่ายผู้บริโภคต้องร่วมจับตา 

 

รศ.ดร.วิทยากุลสมบูรณ์
ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพสสส.
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เด่นจาก คคส.

ในการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการอำนวยการ คคส.

และที่ปรึกษาฯ ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคคส. ได้รายงานผล

การนำเสนอแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพปี �55�-�554

ต่อคณะกรรมการแผนฯคณะที่ � รวมทั้งการประชุมวันคุ้มครอง

ผู้บริโภคสากล เรื่องคนไทยได้อะไรจากองค์การอิสระเพื่อ

การคุ้มครองผู้บริโภคณศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

นอกจากนี้ทีป่ระชมุไดร้ว่มกนัพจิารณา(รา่ง)รายงานฉบบัสมบรูณ์

ของแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ พ.ศ.�549-�551

รวมทัง้สรปุรายงานการเงนิและความกา้วหนา้ของแผนงานงวดที่ 7

ตลอดจนรายงานผลการประเมินภายในของแผนงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ รอบปี �551 และสรุปรอบ 3 ปี (�549-

�551)และได้สรุปผลการประเมินโครงการที่ขอรับทุนประเมินผล

สำเร็จของโครงการในเชิงคุณภาพตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ

โครงการติดตามและประเมินภายในคคส.จากการพิจารณาเรื่อง

ดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะอันมี

คุณค่าต่อแผนงานฯเป็นอย่างยิ่ง

กองบรรณาธิการ 

ประชมุคณะกรรมการคคส.นดั“สัง่ลา”

หอ้งเรยีนผูบ้รโิภคภาคฤดรูอ้น...
“มว่นแต้ๆ ”
ผ่านพ้นกันไปอย่างชื่นมื่นกับโครงการห้องเรียนผู้บริโภคภาคฤดูร้อน

ที่ คคส. ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ จัดกิจกรรมขึ้น

เพื่อยกระดับการเรียนรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ในรูปแบบของ

การเปิดห้องเรียนผู้บริโภคสู่สาธารณะที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

บูรณาการผ่านการปฏิบัติจริงจากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง อาทิ

กิจกรรมห้องเรียนเพิ่มทางเลือก เช่นของเล่นพื้นบ้าน ที่ได้บรรดา

“ป้ออุ้ยแม่อุ้ย” มาช่วยกันสอนหลานๆทำของเล่นกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมทำยาดมแผนโบราณ โดยกลุ่มแพทย์แผนไทย เป็นต้น และ

กิจกรรมห้องเรียนกลุ่มเตือนภัยและตรวจสอบ เช่นยมทูตเรียกหา

ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายจากขนม ของขบเคี้ยวที่มี

ความเสี่ยงต่อโรคไต เบาหวานอ้วนและการฝึกตรวจวิเคราะห์อาหาร

และเครื่องสำอางเป็นต้น

งานนี้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 180 ชีวิต ที่มาจากองค์กรส่วนท้องถิ่น 

เยาวชน และเครอืขา่ยผูบ้รโิภค เขตพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนตา่งได้

ทั้งความรู้และความสนุกกลับบ้านกันแบบเต็มๆ  

ตลอดระยะเวลา3ปี(พ.ศ.�549-�551)ที่ผ่านมาทางแผนงานฯ

ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการอำนวยการที่มีผศ.ภญ. 

สำลี ใจดี เป็นประธาน รวมทั้งคณะที่ปรึกษาฯ ช่วยเป็นแรง

ผลักดันกำกับทิศทางและร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ

การดำเนินงาน แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคใคร่ขอขอบพระคุณ

คณะกรรมการฯเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้
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เจรจาพาที
กองบรรณาธิการ

เปิดประเด็นผู้บริโภค
จากสุขภาพสู่โทรคมนาคม 

มีส่วนร่วมเสนอกฎหมายอันนี้เป็นทิศทางที่คคส.น่าจะทำงาน

ให้มากขึ้น นั่นคือสนับสนุนให้มีกระบวนการหรือเครือข่าย

ผู้บริโภคที่จะร่วมติดตามตรวจสอบนโยบายรัฐ รวมทั้งสามารถ

เสนอกฎหมายเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคได้



•	 ในฐานะบอร์ด	สบท.	ช่วยสะท้อนภาพปัญหาของ		
ผู้บริโภคในเรื่องกิจการโทรคมนาคมให้ฟังได้ไหม	

ปัญหาสำคัญคือ การบริ โภคที่ มากเกินไป ใช้ โทรศัพท์

ใช้อินเทอร์เน็ตกันมากเกินจำเป็น และบางทีก็ใช้กับเรื่องที่ไม่ได้

ส่งเสริมให้เรามีศักยภาพในการที่จะคุ้มครองดูแลตัวเองในฐานะ

ผู้บริโภคได้ ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นผลมาจากสื่อโฆษณา

ด้วยส่วนหนึ่งจากการบริโภคทางวัฒนธรรมการดูหนังการเข้า

เว็บไซต์ต่างๆ จนทำให้เราเคยชินและใช้ทรัพยากรกันอย่าง

ฟุ่มเฟือย



นอกจากนี้ กย็งัมเีรือ่งผลกระทบตอ่สขุภาพซึง่สิง่ทีส่ง่ผลกระทบ

ต่อสุขภาพมากที่สุดก็คือ การใช้โทรศัพท์มือถือนานๆมากๆ

บางคนคุยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง หรือคุยเกิน ๑๐ นาที มันก็

ทำให้คลื่นของวิทยุคลื่นสั้นที่ใช้ในการส่งโทรศัพท์ส่งผลกระทบ

ต่อระบบประสาท ระบบสมองซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่า

คนที่อยู่ใกล้กับเสาส่งของโทรศัพท์วิทยุโทรคมนาคม  

มีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นๆ อันนี้ก็มีผลกระทบ

•	 จากที่ เคยร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการ		
แผนงานของ	คคส.	มองว่าจุดแข็งของ	คคส.	คือ
อะไร	และควรนำจุดนี้ไปพัฒนาต่อไปอย่างไร	

จุดแข็งของ คคส. คือการสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค สร้าง

ความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้

ประชาชนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเข้มแข็ง และการจะพัฒนางาน

ในก้าวต่อไป คิดว่าเราควรต้องเสริมสร้างเครือข่ายตรงนี้ขึ้น

มาเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของภาคประชาชนให้เห็นภาพ

ชัดมากขึ้น มีตัวตนมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากเครือข่ายผู้บริโภค

จะเปน็พลงัสำคญัในการขบัเคลือ่นนโยบายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครอง

สิทธิผู้บริโภคและการให้การศึกษาให้การเรียนรู้กับสังคมว่าสิทธิ

ของผู้บริโภคก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมควรจะให้ความสนใจและควรที่

จะได้รับการเรียนรู้มากขึ้น



•	 มีกรณีใดหรือไม่ที่เห็นว่า	คคส.	ทำได้ดีแล้ว	และ
ควรเป็นแนวทางในการต่อยอดต่อไป	

เรื่องกฎหมายองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค ซึ่งตรงนี้ คคส.ให้การ

สนับสนุนและเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายผู้บริโภค กฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคตาม

รัฐธรรมนูญคคส.ทำในเรื่องนี้ได้ดีและก็อยากจะให้ทำต่อเนื่อง

ตีวงกว้างมากขึ้น ทั้งการทำเอกสารเผยแพร่ การขึ้นเว็บไซต์

หรือจดหมายข่าว และการสนับสนุนให้องค์กรผู้บริ โภค

ยิ่งเทคโนโลยีก้าวล้ำหน้าไปไกลมากเท่าไรก็ยิ่งมีเรื่องให้ผู้บริโภคต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของตน

มากขึ้นเท่านั้นทั้งในแง่คุณภาพของสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่งผลกระทบที่อาจมีต่อสุขภาพเพื่อไม่ให้ถูกละเมิด

สิทธิโดยไม่รู้ตัว เจรจาพาทีฉบับนี้จึงได้จับเข่าคุยกับคุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา หนึ่งในคณะกรรมการ
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. อดีตคณะกรรมการอำนวยการแผนงาน

คคส.ซึ่งจะสะท้อนภาพปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการเกี่ยวกับโทรคมนาคม
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แน่นอนหรือแม้แต่บางทีเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์แต่เราวางไว้ใกล้ๆ

คลื่นก็ยังทำงานตลอด เพราะคลื่นจากตัวเครื่องโทรศัพท์กับเสา

สญัญาณจะร้องหากันว่าตัวเองอยู่ที่ไหน เพียงแต่ว่าช่วงที่เราไม่

ได้โทรคลื่นอาจจะไม่ได้แรงมากเท่านั้นเองค่ะ



•	 ที่ผ่านมา	สบท.	 ได้มีความพยายามสื่อสารหรือ
สร้างความตระหนักในเรื่องเหล่านี้อย่างไร	

ที่ผ่านมา สบท. พยายามสื่อสารประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องความเข้าใจในระบบโทรคมนาคม การใช้โทรศัพท์มือถือ

หรือแม้กระทั่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางกายภาพ ระบบ

สุขภาพ สังคมวัฒนธรรม แต่อันนี้ก็ยังเป็นจุดอ่อนของ สบท.

อยู่ว่ายังไม่สามารถสื่อสารสู่สาธารณะได้มากเท่าที่ควร เพราะ

เราเพิ่งทำงานกันไม่นาน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่องค์กรสามารถ

ทำได้คือสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคหรือกลุ่มประชาชนต่างๆให้

เข้ามาทำความเข้าใจเรื่องการเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพ ในการ

เป็นผู้บริโภคที่ไม่ฟุ่มเฟือยมากเกินไป เรามองว่าประชาชนเป็น

องค์กรที่จะทำงานเพื่อสื่อสารเรื่องนี้ และสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับสมาชิกหรือว่าเครือข่ายของตัวเองให้ เป็นผู้บริ โภค

ที่เข้มแข็งได้



•	 การทำความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคเรื่องกิจการ
โทรคมนาคมนับเป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชน	ที่
จะรบัรูว้า่ตวัเองมสีทิธอิะไร	และกำลงัถกูละเมดิสทิธิ
ใดอยู่บ้าง	

งา่ยๆ เชน่ เรือ่งโทรศพัทม์อืถอืทีจ่ะเหน็โฆษณามากมายบอกวา่

เราสามารถใช้บริการได้ในราคาที่ต่ำลงเรื่อยๆอย่างนาทีละบาท

นาทีละ 50สตางค์ ซึ่งจริงๆ เราเองก็ยังไม่รู้ว่าต้นทุนที่แท้จริง

ของการให้บริการนั้นคือเท่าไร รัฐเองก็บอกว่าจะเปิดให้แข่งขัน

เสรีแต่สุดท้ายก็ยังมีการผูกขาดอยู่และราคาก็อาจไม่ได้ถูกจริง

อันนี้คือสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะพิจารณา หรืออย่างการส่งข้อความ

ส่ง sms เข้าไปโหวตในรายการต่างๆ อันนั้นจะมีการเพิ่ม

ค่าบริการเข้ามาทันที โดยผู้บริโภคก็อาจไม่ทันรู้ตัว สิ่งที่เราทำ

คือพยายามให้ผู้บริโภครู้เท่าทันในเรื่องเหล่านี้



•	 จากทีไ่ดร้ว่มงานกบั	คคส.	และ	สบท.	คดิวา่ผูบ้รโิภค
ไทยในวันนี้เข้าใจในสิทธิของตนมากขึ้นหรือไม	่

ประชาชนทุกวันนี้ เขาตระหนักในสิทธิผู้ บริ โภคมากขึ้น

กว่าเมื่อก่อน เห็นได้จากที่ตอนนี้มีกลุ่มองค์กรที่ทำงานเพื่อ

ผูบ้รโิภคจำนวนมากขึน้แตน่ัน่กย็งัไมม่ากพอซึง่ตรงนีไ้มว่า่จะเปน็

คคส.หรือ สบท. อาจจะต้องทำงานเรื่องการสื่อสารให้มากขึ้น

กว่าที่เป็นอยู่นั่นคือให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กรกลุ่มประชาชน

กลุ่ม เยาวชน กลุ่มในชุมชนต่างๆ ชาวบ้าน เกษตรกร

ให้ความสำคัญและรับรู้เรื่องเหล่านี้มากขึ้น สื่อสารเรื่องเหล่านี้

มากขึ้นเพื่อเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้น



ดิฉันคิดว่าประชาชนเริ่มตื่นตัวและก็สนใจประเด็นเรื่องของสิทธิ

กันมากขึ้น เพียงแต่เราจะต้องสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารเรื่องนี้

ในวงกว้างมากขึ้นอีก และต้องเป็นการสื่อสารที่ยั่งยืน นั่นคือ 

ทำให้ตัวผู้บริโภคตระหนักเรื่องนี้ และกลายเป็นผู้สื่อสารเรื่อง

สิทธิผูบ้รโิภคเอง อนันีจ้ะเปน็ทศิทางทีท่ำใหก้ารคุม้ครองผูบ้รโิภค

มีความต่อเนื่องและยั่งยืนได้ค่ะ  

5

การใช้โทรศัพท์มือถือนานๆมากๆบางคนคุยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง

หรือคุยเกิน๑๐นาทีมันก็ทำให้คลื่นของวิทยุคลื่นสั้น

ที่ใช้ในการส่งโทรศัพท์ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทระบบสมอง





6สานพลัง

บนเส้นทางการจัดการความรู้

ขึ้นเหนือแลกเปลี่ยนประสบการณ์

พลังหลากหลายในงานคุ้มครองผู้บริโภค

การทำงานคุม้ครองผูบ้รโิภคใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

นั้น นอกจากอาศัยการต้องตีวงกว้างให้ผู้บริโภคตระหนักรู้

ในสิทธิของตนและลงลึกสร้างความเข้าใจให้กับคนทำงาน

ในระดับพื้นที่แล้วการเปิดโอกาสให้คนทำงานแต่ละพื้นที่ได้

รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากประสบการณท์ีแ่ตกตา่งหลากหลาย

ก็เป็นอีกยุทธศาสตร์สำคัญที่มิอาจมองข้ามเช่นกัน



โครงการศึกษารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับ

จังหวัด เป็นอีกหนึ่งกลไกการทำงานที่สถาบันวิจัย

สังคม แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เห็นร่วมกันว่าน่าจะเป็นปฏิบัติ

การเพื่อพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้หลากหลาย

มากยิ่งขึ้น



นี่จึงเป็นที่มาของการนำทัพจัดทีมจากทั่วทุกสารทิศ อาทิ

ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม

ศรีสระเกษตรัง และตากมานำร่องดูงานคุ้มครองผู้บริโภค

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อไม่นานมานี้



อู้กั๋นม่วน จวนกั๋นกึ๊ด 

“งานคุ้มครองผู้บริโภคต้องสอดคล้องกับชุมชน”  



นั่นคือถ้อยคำสั้นๆ แต่หนักแน่นในแนวทางการทำงาน

ที่คุณปรีชา วรกุล นายกเทศบาลฟ้าฮ่าม ได้บอกกล่าว

แก่ผู้มาเยือน เพื่อให้เห็นแนวทางการทำงานของพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่ชัดเจนมากขึ้น

การนำเสนอประสบการณ์การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในรูปแบบ

ต่างๆของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้ผ่านการทำAAR(After

ActionReview)กนัมาแลว้คอื“ไฮไลท”์สำคญัของการศกึษา

ดูงานในครัง้นี้ ไมว่า่จะเปน็การจดัการตลาดชมุชน การจดัการ

ด้านสิ่งแวดล้อม การรณรงค์เรื่องสังฆทาน และการทำงาน

ร่วมกับโรงเรียนวัดขะจาว ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่ได้รับ

การสนับสนุนจากเทศบาล กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. กลุ่มแม่บ้าน

และเยาวชน โดยมีวิทยุชุมชนเป็นสื่อให้อย่างต่อเนื่อง กระทั่ง

การปรบับทบาทการทำงานของ สคบ. เชยีงใหม ่ทีจ่ะชว่ยเปน็

กลไกเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และผลักดันนโยบายระดับ

ท้องถิ่นพร้อมแนวทางกระจายอำนาจการรับร้องเรียนในระดับ

ตำบล



นอกจากนี้ ยังได้หยิบยกกรณีของ “น้องแป้ง” ซึ่งเป็นโรคไต

จากการกินขนมขบเคี้ยวและน้ำสี(น้ำอัดลม)ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง

ของการทำงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค

และเกิดการรวมกลุ่มครอบครัวสุขภาพขึ้นมาในที่สุด

การทำงานในรูปแบบสหศาสตร์ในชุมชน เป็นกลยุทธ์

การทำงานที่พระครูสมุห์วิเชียร จากเครือข่ายองค์กรชุมชน  

วัดเจดีย์แม่ครัว เล่าว่า เป็นการนำอุโบสถศีลมาเป็นเครื่องมือ

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำรายการวิทยุชุมชนโดย

เครือข่ายเยาวชนและรูปแบบทำงานร่วมกับวัดในพื้นที่ของชุมชน

แม้กระทั่ง การนำวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือชูประเด็นงาน

คุ้มครองผู้บริ โภคในพื้นที่ห่างไกลอย่างอำเภอจอมทอง  

ก็น่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะการนำประเด็นสังฆทานและอาหาร

พื้นเมืองมาเป็นตัวเคลื่อนกระบวนพร้อมๆกับการเข้าไปมีส่วน

กรองทรรศน์อัศพัตร์
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ผลกัดนันโยบายกบัองคก์รทอ้งถิน่อกีทัง้ยงัมกีลุม่เยาวชนทีอ่อมเงนิ

จากคา่ขนมขบเคีย้วนำไปเปน็การฝกึทำขนมแบบพืน้บา้นประยกุต์

และรณรงค์งดขายขนมขบเคี้ยวในโบสถ์

รูปแบบการทำงานที่หลากหลายนี้เกิดขึ้นตามปัจจัยที่เกี่ยวเนื่อง

เช่น พื้นฐานขององค์กรดำเนินงาน หลักการและแนวคิด

ความสอดคล้องกับชุมชน การใช้กลยุทธ์ด้านวัฒนธรรมและ

การสือ่สารทีม่ชีอ่งทางหลากหลายการชว่งชงิพืน้ทีส่ือ่การชว่งชงิ

พื้นที่ความคิดและประเด็นสาธารณะในแต่ละจังหวัดรวมไปถึง

การสนับสนุนจากคคส. เหล่านี้ได้ทำให้คนทำงานทั้งฝ่ายเหย้า

เพื่อนร่วมทาง

ชิลด์-ชิลด์แต่เข้มข้นเปิดเวทีระดมพล สร้างเพื่อน 
ด้วยเล็งเห็นว่างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนั้นเกี่ยวพัน

โดยตรงกับคนทำงานสาธารณสุข โดยเฉพาะเภสัชกรทางคคส.

และสสส.จงึนำรอ่งขายขนมจบีเอย๊...จดัประชมุพฒันานกัวชิาการ

ด้านคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมาโดยชวนพี่ๆน้องๆเภสัชกรประมาณ

100 คน ในเขตภาคเหนือ 19 จังหวัด มาร่วมเรียนรู้กันไปแบบ

“ชิลด์-ชิลด์” (แต่เข้มข้น) ที่โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เมื่อไม่

นานมานี้



สาระเขม้ๆประกอบดว้ยสถานการณเ์ภสชัศาสตรส์งัคมทีส่ง่ผล

กระทบต่อเภสัชกร กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นพ.ร.บ. 

สุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้เกิดธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเรื่อง

การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหมวดหนึ่งในนั้น ร่างพระราชบัญญัติ  

ยา พ.ศ… ซึ่งอยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้

เรียบร้อยแล้วพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจาก

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ซึ่งจะมีผลบังคับในกลาง

เดือนกุมภาพันธ์�55�นี้เป็นต้น

รวมทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับหลักสูตรเภสัชศาสตร์ 6 ปี 

วิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภค และงานสมัชชาเภสัชกรรมไทย

100 ปี ในพ.ศ.�556 แผนการพัฒนากำลังคนแห่งชาติ  

สภาเภสัชกรรม ตามมาด้วยประสบการณ์การทำงานเครือข่าย

ในเขตภาคกลางภาคใต้และภาคอีสานก่อนที่เข้าสู่ภาคปฏิบัติ

ด้วยการแบ่งกลุ่มระดมสมอง ช่วยกันคิดกิจกรรม เรื่อง

การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดหรือชุมชน แล้วตบท้ายด้วย

คำแนะนำดีๆเรื่องการใช้งบประมาณ

งานนี้เรียกได้ว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว เพราะได้

ทั้งเครือข่าย ได้ทั้งคนทำงาน และคาดว่าจะได้โครงการดีๆ 

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาอีกเพียบ  

 

 





 





กองบรรณาธิการ

ฝา่ยเยอืนไดต้กตะกอนความคดิและมองเหน็แนวทางการทำงาน

คุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของตัวเองต่อไปได้มากขึ้น

“ตอนแรกที่อยากมาเพราะอยากมาดูงานของเชียงใหม่ที่ทำงาน

เชิงพุทธและทำงานกับเครือข่ายพระสงฆ์ เพราะเวลาได้ยินได้ฟัง

การนำเสนอแล้วนึกภาพไม่ออก พอมาเห็นแล้ว สามารถเข้าใจ 

ประทับใจ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก” นี่เป็นคำยืนยันจาก

น้ำค้าง มั่นศรีจันทร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมดูงาน

การดูงานครั้งนี้จึงเป็นการประเมินงานด้วยมิตรภาพ การยอมรับ

กันและกัน การจัดการองค์ความรู้แบบไม่เน้นผลลัพธ์ ทำให้

มองเห็นทั้งขบวน แม้อาจต้องเติมความแหลมคมลงไปในบาง

เรื่องสำหรับงานในอนาคต

เมื่อพื้นฐานของคนทำงานตอบตนเองได้เรื่องของจิตอาสา

ที่เป็นสุข มองเห็นกัลยาณมิตรทั้งกระบวน จึงเป็นพลังของ

ความหลากหลายทีเ่ราตา่งตอ้งเพิม่ความเขม้แขง็ และชว่งชงิ

พื้นที่เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากขึ้น 



เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

“ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ ปฏิบัติการพลเมืองด ี
คุณรู้ไหมว่า ในแต่ละปีน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร

ในบ้านเรามีปริมาณรวมกันมากกว่า 8 แสนตัน 

ต่อปี! 



ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า อาหารทอดหรือปรุงด้วย

น้ำมันสัมพันธ์กับชีวิตและสุขภาพคนไทยอย่างสูง

ขณะเดยีวกนัผลเกีย่วเนือ่งอกีดา้นหนึง่คอืมี“ขยะ”

ในรูปของน้ำมันทอดจนหมดสภาพเกิดขึ้นในปริมาณ

ไล่เลี่ยกันด้วย

นี่จึงเป็นที่มาให้คนกลุ่มหนึ่ งหันหน้าเข้าหากัน

ก่อความเคลื่อนไหวบางอย่าง เพื่อสร้างความ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับเรื่องนี้



โครงการ “ปฏวิตันิำ้มนัทอดซำ้”หนึง่ในชดุโครงการ

ที่แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องระหว่างปี �551-�55� โดย

ระดมสรรพกำลัง ทั้งด้านวิชาการ นักปฏิบัติการ

นักสื่อสารสังคมตลอดจนหน่วยงานด้านอื่นๆ เข้า

มาทำงานสอดประสานกัน



ปฏิบัติการนี้มีที่มา 
นำ้มนัทีผ่า่นการนำมาใชท้อดอาหารซำ้ๆจะเกดิกลุม่

สารประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เรียกว่า

สารโพลาร์คอมพาวด์ ซึ่ ง เป็นสาเหตุของโรค

ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบ ดังนั้น

ในประเทศตา่งๆกำหนดใหน้ำ้มนัสำหรบัทอดอาหาร

ต้องมีปริมาณสารโพลาร์ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด

ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้

นำ้มนัทอดซำ้ตอ้งมคีา่สารโพลา่รไ์มเ่กนิ รอ้ยละ 

25 ของน้ำหนัก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาหารที่ใช้

น้ำมันทอดอาหารซึ่งมีค่าสารโพล่าร์เกิน รอ้ยละ�5

จำหน่ายแก่ผู้บริโภคถือเป็นการจำหน่ายอาหารผิด

มาตรฐานฝา่ฝนืมาตรา�5(3)ของพระราชบญัญตัิ

อาหารพ.ศ.�5��ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท



นอกจากสารโพลารแ์ลว้ยงัมกีลุม่สารทีเ่รยีกวา่โพล-ี 

ไซคลิก อะโรมาติกไฮโดร์คาร์บอน ซึ่งหลายตัว

เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้

กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องนี้



อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคจำนวนมากไม่รู้ว่าน้ำมัน

ทอดซ้ำมีผลต่อสุขภาพอย่างไร ที่ผ่านมา รายการ

สารคดีทางโทรทัศน์ ชื่อ “จุดเปลี่ยน” ได้นำเสนอ

ขอ้มลูการสำรวจวา่ผูจ้ำหนา่ยอาหารบางรายใชน้ำ้มนั

เดิมทอดอาหารขายต่อเนื่องนาน 1 สัปดาห์ -

1เดือนจึงเปลี่ยนน้ำมันใหม่!



นับหนึ่ง “ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ”  
อย่างไรก็ตาม การตรวจร้านขายอาหารที่ใช้น้ำมัน

ทอดซ้ำให้ครอบคลุมทุกแห่งไม่อาจเป็นไปได้จริง

ในทางปฏิบัติที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสขุจงึคดิคน้วธิตีรวจนำ้มนัทอดซำ้

โดยประชาชนขึ้น

ถือได้ว่านี่คือก้าวสำคัญสู่ “การปฏิวัติการตรวจ

คุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ” 



ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ที่กรม-

วิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิตขึ้นนี้ ใช้งานได้ง่าย

ผูบ้รโิภคสามารถอา่นผลไดภ้ายใน�นาทีและไดผ้ล

ถูกต้องถึง ร้อยละ 99.� สนนราคาเพียง �0บาท

ต่อหนึ่งตัวอย่างการทดสอบ

พ่อค้าแม่ขายสามารถทดสอบน้ำมันทอดซ้ำที่ตนใช้

เพื่อหาว่าสมควรที่จะเปลี่ยนน้ำมันเมื่อใด ซึ่งดีกว่า

การเปลี่ยนทุกครั้งหรือทุกวันทำให้สิ้นเปลืองหรือ

การเปลี่ยนตามใจชอบซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับ

อันตราย



เป้าหมายปลายทาง 
โครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำที่เดินหน้าอยู่นี้เป็นขั้น

ของการ “ก่อหวอด” คลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง

เพื่อส่งแรงกระเพื่อมสู่สังคมวงกว้าง โดยเริ่มจาก

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคีวิชาการในการ

ศึกษาวิจัย ภาคีที่ปฏิบัติงานพัฒนาอาสาสมัคร

สาธารณสุข หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ที่มี

ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการที่

ผลตินำ้มนัพชืผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

และสื่อสารมวลชน



ความเคลื่อนไหวในอีกด้านหนึ่ง คือการแสวงหา

ภาคีหลักที่มีศักยภาพและสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง



“ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ ปฏิบัติการพลเมืองด ี
ถือได้ว่านี่คือก้าวสำคัญสู่ “การปฏิวัติการตรวจ

คุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ” 



ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ที่กรม-

วิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิตขึ้นนี้ ใช้งานได้ง่าย

ผูบ้รโิภคสามารถอา่นผลไดภ้ายใน�นาทีและไดผ้ล

ถูกต้องถึง ร้อยละ 99.� สนนราคาเพียง �0บาท

ต่อหนึ่งตัวอย่างการทดสอบ

พ่อค้าแม่ขายสามารถทดสอบน้ำมันทอดซ้ำที่ตนใช้

เพื่อหาว่าสมควรที่จะเปลี่ยนน้ำมันเมื่อใด ซึ่งดีกว่า

การเปลี่ยนทุกครั้งหรือทุกวันทำให้สิ้นเปลืองหรือ

การเปลี่ยนตามใจชอบซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับ

อันตราย



เป้าหมายปลายทาง 
โครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำที่เดินหน้าอยู่นี้เป็นขั้น

ของการ “ก่อหวอด” คลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง

เพื่อส่งแรงกระเพื่อมสู่สังคมวงกว้าง โดยเริ่มจาก

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคีวิชาการในการ

ศึกษาวิจัย ภาคีที่ปฏิบัติงานพัฒนาอาสาสมัคร

สาธารณสุข หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ที่มี

ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการที่

ผลตินำ้มนัพชืผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

และสื่อสารมวลชน



ความเคลื่อนไหวในอีกด้านหนึ่ง คือการแสวงหา

ภาคีหลักที่มีศักยภาพและสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง

เพื่อเข้าร่วมพัฒนาโครงการ “ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ”

ในรูปของปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

บริบทของพื้นที่



ขณะนี้โครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำที่ดำเนินการโดย

ภาคีหลักเดินหน้าแล้วใน 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการ

พัฒนาโครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่, โครงการพัฒนาโครงการ

ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในการจัด

ทำหลักสูตรการอบรมอบต.เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้

และกระบวนการการแก้ ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ

ในทอ้งถิน่, โครงการพฒันาโครงการปฏวิตันิำ้มนัทอดซำ้

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสงคราม,

โครงการพัฒนาโครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำเพื่อ

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตรัง



ท้ายสุดคือ การสร้างดอกผลจากปฏิบัติการข้างต้น

ในรูปของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

รปูแบบปฏบิตักิารอนัหลากหลายทีค่น้พบจากโครงการยอ่ย

และประสบการณ์จากการปฏิบัติในขั้นแรกสู่ “แผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อน

“โครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ”ที่สามารถขับเคลื่อนให้

เกิดผลในระดับที่กว้างขึ้น



เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศมีโอกาสได้ลิ้มของโปรด

โดยไม่ต้องเสี่ยงกับภัยที่ป้องกันได้จาก “น้ำมัน

ทอดซ้ำ” อีกต่อไป 

ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ 
อาวุธล้ำเลิศในมือชุมชน 
หน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล

(อบต.) หรือเทศบาลสามารถร่วมมือกับพ่อค้าแม่ขาย

ในพื้นที่ เช่น ร้านขายอาหารทอดในตลาดสด ห้าง

สรรพสินค้า สถานศึกษาในท้องถิ่น ในการนำชุด

ทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ไปใช้คุ้มครอง

สุขภาพผู้บริโภคในพื้นที่โดยมีการให้ความรู้สร้างความ

เข้าใจกับผู้ประกอบการอาหาร ถึงอันตรายของน้ำมัน

ทอดซ้ำที่ เสื่ อมคุณภาพ ส่ง เสริม และร่วมมือกับ

ผู้ประกอบการอาหารในการศึกษารอบระยะเวลาเปลี่ยน

น้ำมันใช้ทอดอาหารใหม่ โดยใช้ชุดตรวจน้ำมันทอดซ้ำ

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากผู้ประกอบการ

อาหารเปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารตามกำหนดเวลาที่

เหมาะสมจะมีผลปกป้องสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคได้มาก


นอกจากนี้ องค์ กรปกครองท้ องถิ่ นสามารถขอ

ความร่วมมือกับภาคีสุขภาพประชาสัมพันธ์จัดทำป้าย

ใหแ้กผู่ป้ระกอบการอาหาร เพือ่แสดงระยะของการเปลีย่น

น้ำมันที่ใช้ทอดใหม่ตามรอบระยะเวลา และใช้ชุดตรวจ

น้ำมันทอดซ้ำในการเฝ้าระวังเป็นระยะ


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์และมีความ

พร้อมยังอาจคิดบริหารจัดการน้ำมันทอดซ้ำที่ เสื่อม

คุณภาพแล้วไปผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อลดวิกฤติด้าน

พลังงานของประเทศและลดการทิง้นำ้มนัทอดซำ้ทีเ่สือ่ม

คุณภาพสู่ทางระบายสาธารณะ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน


นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำมันที่เสื่อม

สภาพแลว้ กลบัมาสูว่งจรการบรโิภคทีด่ทีางหนึง่ดว้ย  





เมื่อผู้บริโภคกลายเป็นเหยื่อ...ซานติก้า 

กองบรรณาธิการ

10สานพลัง

รายงานพิเศษ

เหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้า ผับชื่อดังย่านทองหล่อ เมื่อวันปี

ใหม่ที่ผ่านมานับเป็นฝันร้ายที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนไทย

ไม่น้อยด้วยมีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

ในมุมของการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องนี้มีประเด็นน่าเรียนรู้ด้วย

เช่นกัน

ซานติก้า...ปัญหาและทางออก 
หลังเหตุการณ์เขย่าขวัญหลายฝ่ายร่วมมือกันวิเคราะห์ต้นตอ

ของปญัหาและแนวทางในการสรา้งความเปน็ธรรมแก่“ผูบ้รโิภค”

ที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าว

การเสวนาซานติก้า...ปัญหาและทางออกของผู้บริโภคซึ่ง

จดัขึน้โดยสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติกรรมาธกิาร

สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ คคส. เป็นอีกหนึ่งเวทีที่พยายามหา

คำตอบในเรื่องนี้ เพื่อสนับสนุนและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคใน

การใช้สิทธิอย่างถูกต้องพร้อมทั้งจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อเสนอต่อรัฐบาล

ต่อไปนี้คือข้อสรุปว่าด้วยข้อเสนอแนะในการป้องกันและจัดการ

ปัญหาจากที่ประชุมครั้งนี้

สถานประกอบการ : ควรขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

พรอ้มตอ่ใบอนญุาตอยา่งตอ่เนือ่ง โดยผูป้ระกอบการควรมจีติสำนกึ

ต่อสังคมส่วนรวมมากขึ้น และปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดไว้ ควร

มีการออกแบบวัสดุอาคารที่ได้มาตรฐานที่ดี และต้องมีระบบดูแล

รักษาอาคารของตนเองทั้งระบบตรวจสอบจากภายในและระบบ

ตรวจสอบโดยคนภายนอก และต้องตรวจสอบอุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัยในตัวอาคารให้พร้อมใช้อยู่เสมอ รวมทั้งควรมี

การฝึกซ้อมรับมืออัคคีภัยมีแผนรองรับความปลอดภัย

ผู้บังคับใช้กฎหมาย : ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง

จริงจังและติดตามอย่างเข้มงวดหากตรวจพบสถานประกอบการ

ไมไ่ดม้าตรฐานตอ้งใหผู้ป้ระกอบการปรบัปรงุแกไ้ขและการบงัคบัใช้

กฎหมายกับทุกภาคส่วนต้องเท่าเทียมเสมอภาคกันและเข้มงวด

ผู้บริโภคหรือภาคประชาชน :ต้องรู้จักเรียกร้องสิทธิพึงมีพึงได้

ของตน และควรได้รับรู้ความปลอดภัยของสถานประกอบการนั้น

พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบและกำกับดูแลให้เกิด

ความปลอดภัยสูงสุด

ภาคเีครอืขา่ย :ตอ้งชว่ยกนัสรา้งสนบัสนนุใหเ้กดิการดำเนนิการไป

ในทิศทางที่ถูกต้อง



กองบรรณาธิการ

เมื่อเครือข่ายเคลื่อนขบวน
“ชวนผลักดันกลไก”สำคัญ

11เมษายน - มิถุนายน 2552

เครือข่ายเคลื่อนไหว
ระบบ/กลไกทีเ่กีย่วขอ้ง :มกีารสง่เสรมิใหผู้เ้สยีหายลกุขึน้มาปกปอ้ง

สิทธิโดยมีกระบวนการทางกฎหมายที่พัฒนาแล้วคือ วิธีพิจารณา

คดีผู้บริโภค เพื่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคต, ต้องมีการศึกษาวิจัยปัญหาในภาพรวมและร่วม

สร้างจิตสำนึกของความปลอดภัยให้ประชาชน โดยร่วมกัน

เดินสายให้ความรู้ , ต้องมีระบบการป้องกันการปลอมชื่ อ

ผู้ตรวจสอบและควรมีรายการวิทยุพูดคุยให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ

ความปลอดภยัตอ่ประชาชน,ตอ้งมรีะบบการกำกบัตดิตามตรวจสอบ

สถานประกอบการอยา่งตอ่เนือ่ง,ควรออกคูม่อืการปฏบิตัขิองวศิวกร

และมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เกี่ยวข้อง, มีมาตรการ

ความปลอดภยัทีเ่ขม้งวดกวา่สถานบรกิารแบบอืน่ เพราะผูใ้ชบ้รกิาร

ครองสติได้น้อย เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นผู้บริโภค

ควรได้รับทราบ เพื่อใช้สิทธิในการเลอืกรบับรกิารจากสถานบรกิาร

รวมทัง้มกีระบวนการยกระดบัจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้

ควบคุมดูแลตนเองผู้ประกอบการจะได้แข่งขันยกระดับการบริการ

ของตนเองให้ดีขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

4 “ข้อเสนอบังคับ” ที่รัฐต้องรับฟัง 
คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติยังได้จัดทำข้อเสนอบังคับต่อภาครัฐ ทั้งหมด 4 ข้อ

ด้วยกัน

1.รัฐควรส่งเสริมการใช้สิทธิ การชดเชยความเสียหายโดย

กระบวนการใช้สิทธิผู้บริโภคควบคุมกฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ผู้บริโภคเพื่อให้มีการชดเชยความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรม

�.รัฐโดยเฉพาะหน่วยงานดูแลสถานประกอบการต้องเคร่งครัดต่อ

การออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายและควรตรวจตรา

ตรวจสอบการละเมิดอย่างจริงจัง

3.รัฐควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานบันเทิงว่ามีอยู่ที่ใด อนุญาตที่

ใดบ้าง ผลการตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับอนุญาต เพื่อให้

ผู้บริโภคตรวจสอบอย่างมีส่วนร่วมสถานบันเทิงที่ไม่เป็นไปตาม

กฎหมายและไม่ขออนุญาตต้องทำให้ถูกต้อง

4.รัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีมติร่วมเกี่ยวกับระบบป้องกัน

ความปลอดภัย การเตรียมการเมื่อเกิดอุบัติภัยเพื่อมิให้เกิด

โศกนาฏกรรมดังเช่นกรณีซานติก้าผับ



ข้อเสนอที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์และความคาดหวังร่วมกัน

ระหว่างผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ เหล่านี้ จึงควรได้รับการเอาใจใส่

และนำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็วที่สุด

เพราะไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำ...แม้อีก

เพียงครั้งเดียว 









หลังจากตัวแทนองค์กรผู้บริโภค อาทิ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่าย

ศูนย์คุ้มครองสิทธิ4�จังหวัดฯลฯมาร่วมด้วยช่วยกันระดมสมอง

จัดทำร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา61จนเสร็จเรียบร้อย

ขณะนี้เหลือยังเพียงกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ.

องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคของภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อให้ได้

ร่าง กฎหมายที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา

ผู้บริโภคในปัจจุบันให้มากที่สุด ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของ

รัฐสภาและมีผลบังคับใช้ต่อไป



คคส. ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ในการ

ศึกษาเปรียบเทียบหาข้อแตกต่างระหว่างร่างทั้งสองฉบับนี้แล้ว

พบว่า มีหลายประเด็นด้วยกัน ทั้งเรื่องกระบวนการสรรหาและ

คุณสมบัติของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภครวมไปถึง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตลอดจนการจัดตั้งองค์การ

ทางทมีงานไดจ้ดัทำตารางเปรยีบเทยีบขอ้แตกตา่งระหวา่งรา่งพ.ร.บ.

ทั้งสองฉบับนี้ไว้แล้ว และได้นำเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับประชาชนแก่

ประชาชนในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคสากล15มีนาคม �55�ที่

ผ่านมาโดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของคคส.

พรอ้มกนันีย้งัไดเ้ตรยีมรวบรวมรายชือ่ประชาชนจำนวน10,000ชือ่

เพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคฉบับประชาชนนี้

เป็นกฎหมายต่อไป



ไม่ว่าความเคลื่อนไหวในการผลักดันให้เกิดองค์การอิสระเพื่อ

การคุ้มครองผู้บริโภคจะลงเอยอย่างไร แต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้

ก็คือภาคประชาสังคมที่ก้าวเข้ามา“เอาธุระ”กับเรื่องนี้ได้ขยายวง

ออกไปกว้างไกลอย่างยิ่ง และมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการผลักดัน

ให้เกิดกลไกนี้ขึ้นจริงในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับในช่วง

กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา...

นบัตัง้แตเ่รือ่งนีป้รากฏเปน็สว่นหนึง่ในรฐัธรรมนญู พ.ศ.2540 

 



ปรุฬห์รุจนธำรงค์

1�สานพลัง

โลกาภิวัตน์กับสุขภาพคนไทย

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีราคายาในประเทศสูง

เป็นอันดับสองของเอเชีย รองจากประเทศญี่ปุ่น

สภาพดังกล่าวส่งผลให้ประชาชน โดยเฉพาะคนยากจนที่

จำเป็นต้องใช้ยาชนิดนั้นไม่สามารถใช้ยาเพื่อบำบัดโรคได้...

แต่แล้วในที่สุดหลังจากที่มีการผลักดันจากภาคประชาชน

และรัฐสภาของฟิลิปปินส์ให้ความร่วมมือ จึงเกิดกฎหมายเพื่อ

การเข้าถึงยาที่มีชื่อว่า“Universally Accessible Cheaper 

and Quality Medicines Act of 2008” หรือ Republic 

Act No.9502 ส่งผลให้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพราะ

ราคายาภายในประเทศปรบัลดลงมา เพิม่โอกาสใหแ้กป่ระชาชน

มีโอกาสเข้าถึงยาเพื่อใช้บำบัดรักษาโรคได้ง่ายขึ้น



สถานการณ์ดังกล่าวของประเทศฟิลิปปินส์นับว่าคล้ายคลึงกับ

ประเทศไทย ดังนั้น ประสบการณ์ครั้งนี้จึงถือเป็นแนวทาง

สำหรับการประยุกต์ใช้แก่บ้านเราเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยา

ให้แก่คนไทยให้ได้ใช้ยาที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และมี

ยาใช้อย่างทั่วถึง

เจาะลึกสาระ “Republic Act No.9502” 
ลักษณะกฎหมาย Republic Act No.950� ของประเทศ

ฟิลิปปินส์มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากระบบกฎหมายของ

ประเทศไทยกล่าวคือ

รัฐบัญญัติฉบับนี้ของประเทศฟิลิปปินส์เป็นกฎหมายที่ตราเพียง

ฉบับเดียว แต่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติอื่นหลายฉบับ  

ที่มีผลต่อการเข้าถึงยาได้ แต่ในขณะที่พระราชบัญญัติของ

ประเทศไทยจะไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้ามระหว่างพระราชบัญญัติ

เนื่องจากผิดนิติประเพณี  

การแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงยาจึงต้องแก้ไข  

เป็นประเด็นของแต่ละพระราชบัญญัติไปซึ่งอาจจะต้องร่าง

พระราชบัญญัติถึง 3 ฉบับ คือ ฉบับหนึ่งเพื่อแก้ไขพระราช-

บัญญัติยา ฉบับหนึ่งแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร อีกฉบับ

แก้ไขพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น 



ของดีที่น่าเรียนรู้ 
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของRepublicActNo.950�และแนวทางในการประยุกต์ใช้

กฎหมายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย จึงได้มี

การประชุมเพื่อเตรียมการยกร่างพระราชบัญญัติการเข้าถึงยา

และจะขยายขอบเขตให้เป็นร่างพระราชบัญญัติการเข้าถึง

เภสัชภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมเครื่องมือแพทย์บางส่วนด้วย

1�สานพลัง

กฎหมายเพื่อการเข้าถึงยา  
ความหวังที่ยังรอแรงหนุน 
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ภูมิใจนำเสนอ
กองบรรณาธิการ

ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะเล่มนี้ เป็นหนังสืออีกเล่มที่จะช่วยชี้

ทางสว่างให้คุณๆ ใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างถูกต้องและมีสติ

มากขึ้น

โดยทั่วไปเรารู้จักยาปฏิชีวนะในชื่อ “ยาแก้อักเสบ” ซึ่ง

เป็นชื่อเรียกที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากยาปฏิชีวนะเป็นยาที่

ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนการ

อักเสบอาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุมากมาย เช่น การติดเชื้อ

ไวรัสโรคภูมิแพ้การโดนความร้อนหรือสารเคมีเป็นต้น



ดังนั้น ยาปฏิชีวนะจึงไม่ใช่ยาแก้อักเสบ แต่สิ่งที่พบคือ

ประชาชนส่วนใหญ่กลับได้รับยาปฏิชีวนะแทบทุกครั้งที่มี

อาการเจ็บคอท้องร่วงหรือมีบาดแผลเลือดออกทั้งที่ไม่

จำเป็นและไม่ควรใช้ เพราะไม่เกิดประโยชน์ ทั้งยังเสี่ยง

ต่ออันตรายจากยา เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ และ

ที่สำคัญก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความจากคอลัมน์ “ส่องโรค

ไขสุขภาพ” หัวข้อ ยาปฏิชีวนะและการใช้ยาอย่าง  

สมเหตุผล ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน (ระหว่างธ.ค.

�550ถึงพ.ย.�551)โดยผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ

การทำงานตรวจรักษาผู้ป่วยในฐานะกุมารแพทย์และ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปตลอดจนการเข้าร่วมประชุมใน

คณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบยา

ของประเทศมานานกว่า �5ปีทำให้เห็นปัญหาสำคัญ

ที่ยังคงดำรงอยู่และนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น



และนำมาสู่การ “ฟันธง” ว่า ยาปฏิชีวนะจัดเป็นยา

ที่ถูกใช้อย่างไม่สมเหตุผลบ่อยครั้งที่สุด 





ไขปริศนา“ยาปฏิชีวนะ”

ซึ่งขณะนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการตรวจ

สอบความถูกต้องของเนื้อหาสาระในพระราชบัญญัติฉบับนี้

และเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจRepublicActNo.950� ได้ดี

ยิ่งขึ้น คคส. และภาคีเครือข่ายจึงจัดประชุมกฎหมายเพื่อ

การเขา้ถงึยา : เวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์ฟลิปิปนิส์ -ไทย

ณห้องกิ่งเพชรโรงแรมเชียในวันอังคารที่31มีนาคมพ.ศ.

�55� ที่ผ่านมา โดยได้เชิญวิทยากรจากประเทศฟิลิปปินส์

ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดกฎหมายRepublic

Act No.950� ร่วมกับภาคประชาชน เพื่อรับฟังปัญหา

นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการผลักดัน ปัจจัยที่ส่งเสริมการ

รณรงค์จากภาคประชาชนจุดแข็งจุดอ่อนและข้อคิดเห็นใน

การนำกฎหมายฉบับนี้ไปใช้



แม้ว่าประเทศฟิลิปปินส์มีความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมยา แต่ก็สามารถตรา

กฎหมายเพื่อการเข้าถึงยาของชาวฟิลิปปินส์ซึ่งอาจกระทบต่อ

ธุรกิจบริษัทยาของสหรัฐอเมริกา ก็คาดหวังว่าร่างพระราช-

บัญญัติการเข้าถึงยา (เภสัชภัณฑ์) ของประเทศไทยจะได้รับ

การสนับสนุนจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและนักการเมือง



เพื่อมีส่วนผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีโอกาสใน

การเข้าถึงยาถ้วนหน้าต่อไป  
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ตีฆ้องร้องป่าว
ปรุฬห์รุจนธำรงค์

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 หรือเรียกกันอย่าง

สัน้ๆวา่พแีอล ลอว ์(PL Law)เปน็กฎหมายอกีฉบบัหนึง่

ที่ผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพต่างตื่นตัว ให้

ความสนใจ อีกทั้งแสดงความวิตกวิจารณ์ไม่น้อยไปกว่า

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ.�551

แม้กฎหมายนี้ประกาศใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ �0

กุมภาพันธ์ �551 แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้

ผู้ประกอบการทั้งหลายได้มีเวลาเตรียมตัวในการพัฒนา

คุณภาพสินค้าและฉลากถึง 1 ปี โดยกฎหมายฉบับนี้มี

ผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ �0 กุมภาพันธ์ �55� เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว

การศึกษาพีแอลลอว์ ให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์นั้นควรอ่าน

และทำความเข้าใจโดยภาพรวมของกฎหมายทั้งฉบับก่อน

แล้วจึงค่อยพิจารณาในรายละเอียดปลีกย่อย เสมือนกับ

การมองช้างต้องมองช้างทั่วทั้งตัวก่อน แล้วจึงจะบรรยาย

ได้ว่า ช้างมีลักษณะอย่างไร หากสัมผัสแค่เพียงส่วนใด

ส่วนหนึ่งของช้างแล้วกล่าวว่าช้างมีรูปร่างเหมือนกับเพียง

สิ่งที่ตนสัมผัสและรับรู้ได้นั้น ก็ไม่ต่างอะไรจากคำพังเพย

ที่ว่า“ตาบอดคลำช้าง”



ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกลุ่มหนึ่งที่จะต้องพิสูจน์

ตนเอง เพื่อชนะอุปสรรคตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ (หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หลีกเลี่ยงลำบาก) คือ เภสัชกร

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพถูกท้าทาย
จากพีแอลลอว์

14สานพลัง

เพราะการผลิต การแบ่งบรรจุ มีเรื่องของการขายเข้ามา

เกี่ยวข้องซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ทางการค้า

เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรผู้ดำรงตนในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เภสัชกร

ที่แสวงหาความรู้สม่ำเสมอ และผู้ที่อยู่นอกวงการแต่ทำงาน

คลุกคลีกับเภสัชกรต่างบอกว่า เภสัชกรไม่จำเป็นต้องกลัว

เพราะมีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพในด้านต่างๆ และมี

ทักษะในการสื่อสารที่ดีพร้อมแล้ว หากเราปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพอย่างเต็มกำลังแล้ว ปัญหาถูกฟ้องก็คงยาก

หรือถ้าถูกฟ้องร้องให้รับผิดจริงนั่นก็เป็นบททดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ดี

ยิ่งขึ้นต่อไป



พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ.�551 อาจจะเป็นวิกฤตหรือโอกาส

ก็ได้ขึ้นกับมุมมองของคนๆนั้นดังเช่นสำนวน

      “สองคนยลตามช่อง 

      คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม  

      คนหนึ่งตาแหลมคม  

      มองเห็นดาวอยู่พราวพราย”  

แตท่ีส่ำคญักวา่นัน้คอื การเปดิใจใหก้วา้ง หรอืการยอมรบั

และแก้ไขความคิดของตนเองซึ่งอาจจะเคยมองหรือ

เข้าใจสาระหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายผิดไปจาก

ความเป็นจริง 



สิทธิผู้บริโภคสิทธิพลเมือง

คู่มือ...คู่คนทำงาน
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วิเคราะห์เจาะสื่อ

จากประสบการณ์การทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่าง

เข้มข้นมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คคส.)

ณ วันนี้ คณะทำงานได้ถอดบทเรียนและตกผลึกความรู้ออก

มาเป็นหนังสือ รายงานผลการดำเนินงานสิทธิผู้บริโภค

สิทธิพลเมือง ปี �549-�551 ซึ่งกำลังจัดพิมพ์อยู่ในขณะนี้

ด้วยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือชิ้นเยี่ยมสำหรับคนทำงาน

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคต่อไป

หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานของแผนงานฯ

ตลอดสามปีที่ผ่านมาในประเด็นสำคัญๆหลายต่อหลายเรื่อง

อาทิ

•Consumer Policy and Infrastructureซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยว

กับการผลักดันเชิงนโยบายคืือร่างพระราชบัญญัติองค์การ

อิสระคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.... และพระราชบัญญัติความ

รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

พ.ศ.�551

•Consumer Knowledgeการจดัการความรูท้ีส่ำคญัสำหรบั

ผู้บริโภคในเรื่องสารตะกั่วปนเปื้อนในเครื่องทำน้ำเย็น และ

การควบคุมโฆษณาที่มีผลกระทบต่อเด็ก

•Consumer Networkการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค

อาทิ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ทั่วประเทศรวมกันเป็นเครือข่ายจัดทำ แผนงาน

คุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกสู่ชุมชน และการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ อย. น้อย ของสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และร่วมส่งเสริมการทำงาน

ระหว่างอย.นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและสคบ.

เพื่อพัฒนาเครือข่าย เพื่อจัดการความรู้ เรื่องกฎหมาย

เป็นต้น

•Consumer Communication การใช้มาตรการบังคับใช้

สิทธิต่อยาที่มีสิทธิบัตร (CL) ร่วมกับภาคีต่างๆทั้งภาครัฐ

นักวิชาการ ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ในการ

เผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็ของการใช้เงื่อนไข

ทางการค้า การใช้สิทธิต่อยาที่มีสิทธิบัตร อิทธิพลของ

บริษัทยาข้ามชาติต่อการเมือง



แมเ้นือ้หาสาระจะเขม้ขน้แตร่บัประกนัไดด้ว้ยดกีรขีองนกัวชิาการ

อาวุโสด้านนิเทศศาสตร์ ที่ เกาะติดงานพัฒนาสังคมมา

ยาวนานอย่าง รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ที่รับหน้าที่เป็น

บรรณาธิการ ว่า หนังสือเล่มนี้อ่านไม่ยากอย่างที่คิด เพราะ

เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อ่านสบายตา พร้อมภาพ

ประกอบสวยงาม



เพือ่ปรงุแตง่ความจรงิทีค่วรคา่ตอ่การเรยีนรูเ้หลา่นีแ้ปรสู่

สื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนทำงานในแวดวงคุ้มครอง 

ผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

โอบา

 
หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือชิ้น
เยี่ยมสำหรับคนทำงานคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคต่อไป 

เมษายน - มิถุนายน 2552




