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คํานํา 
 

เอกสารประกอบการสอน หลักสูตร การปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล เลมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเภสัชกร   ไดใชเปนคูมือในการอบรมเจาหนาที่ ตามหลักสูตร

ดังกลาว และใชเปนคูมือในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภครวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล  

ในการนี้ ผูจัดทําไดพยายามรวบรวมแนวทางการอบรมตลอดจนสื่อการสอนตางๆ ที่เภสัชกรสามารถนําไปใช

ประกอบการอบรมไดอยางสะดวก และคาดหวังวาเภสัชกรผูที่ไดใชเอกสารเลมนี้ จะสามารถเปนทั้ง วิทยากร

และพี่เลี้ยง ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ปฏิบัติงาน

คุมครองผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เอกสารชุดนี้ ไดจัดทําแนวทางตางๆในเบื้องตน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานในระดับชุมชน 

เภสัชกรที่นําไปใช สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาไดตามความเหมาะสม ภายใตบริบทของแตละพื้นที่ และ

หากทานใดมีขอเสนอแนะที่มีประโยชน ผูจัดทํายินดีนอมรับเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาในโอกาสตอไป 

 

 

ภก.ภาณุโชติ  ทองยงั 

คณะทํางานจดัทําแนวทางการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค 

สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 

 

 

 

 
 



สารบัญ 
 

หลักสูตร การปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 
แนวคิดและหลักการการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล 2 

2. การพัฒนาศักยภาพ (Empowerment) 2 

3. การเฝาระวงัและจัดการความเสีย่ง (Risk management) 2 
กฎหมายเบือ้งตนเกี่ยวกบัการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสขุ  4 

1. สิทธิผูบริโภค 4 

2. ความรูเบื้องตนเกีย่วของการคุมครองผูบริโภคดานยา 4 

3. ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการคุมครองผูบริโภคดานอาหาร 4 

4. ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการคุมครองผูบริโภคดานเครื่องสําอาง  4 

5. ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการคุมครองผูบริโภคดานสถานพยาบาล 4 
การเฝาระวังฉลากและโฆษณาผลิตภณัฑสขุภาพที่ไมถูกตองในชุมชน 5
1. ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา 5 

2. ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการแสดงฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ 5 

3. การสงตอขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองหรือเร่ืองรองเรียน 5 
ฝกปฎิบัติการ 6 

1. การเฝาระวงัฉลากและโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองในชุมชน 6 

2. การใชชุดทดสอบเบื้องตนในการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในชมุชน 6 

3. การสงตอขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองหรือเร่ืองรองเรียน     6 

4. การฝกปฏิบัติการในพืน้ที่รวมกบัเภสัชกร       6 
ภาคผนวก 7 

คําแนะนําในการจัดเวทีอบรมแบบมีสวนรวม 8 

กรณีศึกษาการเฝาระวังฉลากและโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองในชุมชน 13 

กรณีศึกษาเรือ่งรองทกุขจากผลิตภัณฑยา 14 

กรณีศึกษาเรือ่งรองทกุขจากผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 15 

แบบทดสอบการเปนนักเฝาระวังผลิตภัณฑที่นาสงสยั 16 

(ตัวอยาง) บันทึกการรับเร่ืองรองเรียน    17 

ตรวจสอบ 4 ขอ กอนเชื่อโฆษณา 18 

หนงัสือ เอกสารแนะนาํ อานเพิม่เติม    19 

คณะทํางานจดัทําแนวทางการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคสําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 20 



 



1 

หลักสูตร การปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานฯเขาใจแนวคิดและหลักการการดาํเนนิงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสขุ  

          ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานฯมทีักษะในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  

          ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

เปาหมาย  
บุคคลเปาหมาย  ไดแก  

เจาหนาทีผูปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค  ใน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ทักษะเปาหมาย ไดแก 

 1. การเผยแพรความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

 2. การตรวจสอบฉลาก ,โฆษณา และผลติภัณฑสุขภาพที่ไมถกูตอง 

 3. การสงตอขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองหรือเร่ืองรองเรียนยัง เภสัชกร/พนักงานเจาหนาที ่

                เพือ่ดําเนนิการตามกฎหมาย 

เน้ือหาหลักสูตรและระยะเวลา 
 จํานวน 2 วนั (ปรับ เพิ่ม ลด ไดตามความเหมาะสมและบริบทของแตละพื้นที่) 

1, แนวคิดและหลักการการดําเนนิงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ใน รพ.สต.   (1.00 ชม.) 

2. กฎหมายเบือ้งตนเกีย่วกับการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  (1.00 ชม.) 

3. ฝกปฏิบัติการ วิเคราะหสถานการปญหาผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นที่    (30 นาที) 

4. การเฝาระวงัฉลากและโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตอง    (30 นาที) 

5. ฝกปฎิบัติการ การใชชุดทดสอบเบื้องตนในการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในชมุชน ( 1.00 ชม.) 

6. ฝกปฎิบัติการการเฝาระวงัฉลากและโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองในชุมชน ( 1.00 ชม.) 

7. การสงตอขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองหรือเร่ืองรองเรียน    (30 นาที) 

8. การฝกปฏิบัติการสงตอขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองหรือเร่ืองรองเรียน  (30 นาที) 

9. ฝกปฏิบัติการในพืน้ที่รวมกับเภสัชกร       (1 วัน) 

การประเมินผล 
 ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที ่ 

(แตควรประเมินทัง้ทางดานความรูและทกัษะในการนาํไปใชในการดําเนินงาน) 
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แนวคิดและหลักการ 
การดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล  

1. เขาใจในแนวคิดและหลักการเบื้องตนของงานคุมครองผูบริโภค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

2. มีความรูเบื้องตนในดานการดําเนนิงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

คําอธิบายเนื้อหา 
แนวทางการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จะ

มุงเนนรูปแบบการทํางาน “เชิงรุก”  โดยการเผยแพรความรูที่ถูกตองและจําเปนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ

สุขภาพตางๆ มีการจัดกระบวนการ “เชื่อมโยง” เพื่อใหภาคีเครือขาย ตลอดจนประชาชนในชุมชนมีความ

เขมแข็ง และมีสวนรวมในการเฝาระวังความเสี่ยงใหกับตนเอง ครอบครัว ไปจนถึง “ชุมชน” ในรูปแบบ

เครือขายองคกรผูบริโภคในชุมชน  ซึ่งสุดทายยอมจะสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง และอยูรวมกันอยางเปนสุข 

ในสวนของการดําเนินมาตรการทางกฎหมายนั้น จะใชในกรณีที่จําเปนเรงดวนและเกิดผลเสียหาย

รุนแรง โดยผูปฏิบัติงานจะสงตอขอมูลไปยังพนักงานเจาหนาที่ ระดับอําเภอและจังหวัด ซึ่งมีศักยภาพและ

ความพรอมในการดําเนินการทางกฎหมายมากกวา 

แนวทางการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข มีดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล   
 เพื่อใหเห็นความสําคัญของการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชในการ

วางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามเฝาระวังปองกันมิใหเกิดปญหาดานการบริโภคในอนาคต ระบบ

ฐานขอมูลที่ดีควรจะครอบคลุมทั้ง ขอมูลพื้นฐาน , ขอมูลผลการดําเนินงาน และขอมูลทางดานวิชาการ 

2. การพัฒนาศักยภาพ (Empowerment) 
 เพื่อใหเห็นความสําคัญของการใชองคความรูในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเครือขายตางๆ

ในชุมชน ทั้งกลุมผูบริโภค และกลุมผูประกอบการ ดวยวิธีตางๆ และหากจําเปนจะตองใชองคความรูทางดาน

วิชาการเฉพาะเรื่องที่มากขึ้น ควรดําเนินงานรวมกับเภสัชกร 

3. การเฝาระวังและบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management) 
เพื่อใหเขาใจและสามารถดําเนินเฝาระวังความเสี่ยงจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ ภายใตหลักวิชาการ

ของการบริหารจัดการความเสี่ยง  

3.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยการสํารวจขอมูลความเสี่ยงตางๆของผูปวย 

ครัวเรือน ชุมชน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อประเมินความเสี่ยง 
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3.2 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) โดยการออกแบบการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา

รวมกับชุมชนในการจัดการความเสี่ยงที่พบ ดวยกลวิธีตางๆ อยางมีสวนรวม 

3.3 การสื่อสารความเสี่ยง(Risk Communication) โดยการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆที่

เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข แกผูปวย , ประชาชนผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคใชเปนขอมูล

ในการเลือกบริโภคไดอยางปลอดภัย 

รูปแบบและสื่อประกอบการสอน 
1. การบรรยาย และยกตัวอยางประกอบ 

2. ส่ือ power point (How2Do.ppt) 
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กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  

วัตถุประสงค 
เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

1. เขาใจในหลักการเบื้องตนของสิทธิผูบริโภคตามกฎหมาย 
2. มีความรูเบื้องตนในกฎหมายที่เกี่ยวของและนําไปใชในการปกปองสิทธิผูบริโภคได 

คําอธิบายเนื้อหา 
 ความรูที่เกี่ยวของกับกฎหมาย จะมุงเนนใหเห็นแนวทางหรือหลักการเบื้องตนของกฎหมายตางๆ เพื่อ

สรางความเขาใจใหกับผูบริโภค ในการปกปองสิทธิของตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ 

มากกวาที่จะมุงเนนรายละเอียดเชิงลึกของกฎหมายทั้งฉบับ 

สิทธิผูบริโภค 
 เพื่อใหเห็นความสําคัญและเขาใจในเรื่องสิทธิของผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.

2522 และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในดานตางๆ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวของการคุมครองผูบริโภคดานยา 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในหลักการเบื้องตนของการควบคุมการขายยาตามกฎหมาย และตระหนกั

ถึงปญหาความปลอดภัยทางดานยาที่พบในชุมชน ตลอดจนสามารถประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

จัดการปญหาดังกลาว 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานอาหาร 

 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในหลักการเบื้องตนของการควบคุมอาหารตามกฎหมาย และตระหนักถึง

ปญหาความปลอดภัยทางดานอาหารที่พบในชุมชน ตลอดจนสามารถประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อจัดการปญหาดังกลาว 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานเครื่องสําอาง 

 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในหลักการเบื้องตนของการควบคุมเครื่องสําอางตามกฎหมาย และ

ตระหนักถึงปญหาความปลอดภัยทางดานเครื่องสําอางที่พบในชุมชน ตลอดจนสามารถประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดการปญหาดังกลาว 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานสถานพยาบาล 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในหลักการเบื้องตนของการควบคุมดานสถานพยาบาลตามกฎหมาย และ

ตระหนักถึงปญหาความปลอดภัยทางดานเสถานพยาบาลที่พบในชุมชน ตลอดจนสามารถประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดการปญหาดังกลาว 

รูปแบบและสื่อประกอบการสอน 
1. การบรรยาย และยกตัวอยางประกอบ 

2. ส่ือ power point (ConsumerProtection.ppt , Drug.ppt , Food.ppt , Cosmetic.ppt , Clinic.ppt) 
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การเฝาระวังฉลากและโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองในชุมชน 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

1. มีความรูเบื้องตนในเรื่องการอานฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ 

2. มีความรูเทาทันโฆษณาที่ไมเหมาะสม 

 

คําอธิบายเนื้อหา 
 กฎหมายกําหนดใหผูประกอบการตองแสดงฉลากใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง เพื่อให

ผูบริโภคใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ แมวาฉลากผลิตภัณฑสุขภาพจะ

มีรายละเอียดที่แตกตางกันไปบาง แตเมื่อพิจารณาในภาพรวม จะพบวาผลิตภัณฑสุขภาพแตละประเภทจะมี

รายละเอียดสําคัญๆคลายคลึงกัน  

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา 
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในหลักการเบื้องตนของการควบคุมการโฆษณาตามกฎหมาย และตระหนักถึง

ปญหาทางดานการโฆษณาที่พบในชุมชน ตลอดจนสามารถประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดการ

ปญหาดังกลาว 

2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการแสดงฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ 
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในรายละเอียดสําคัญบนฉลาก และสามารถใชเปนเครื่องมือในการ

ตัดสินใจเลือกบริโภคได  

3. การสงตอขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองหรือเรื่องรองเรียน 
 เพื่อใหเขาใจในขั้นตอนตางๆของการรองเรียน หากพบผลิตภัณฑหรือบริการสุขภาพที่ไมเหมาะสมใน

ชุมชน สามารถประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดการปญหาดังกลาว 

รูปแบบและสื่อประกอบการสอน 
1. การบรรยาย และยกตัวอยางประกอบ (อาจใชส่ือจริงจากพื้นที่เพิ่มเติม) 

2. ส่ือ power point (Law_adv.ppt , Label.ppt , Complain.ppt) 
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ฝกปฎิบัติการ 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล  

1. มีทักษะในการดําเนินงานเฝาระวงัฉลากและโฆษณาที่ไมถูกตองในชมุชน 
2. มีความรูเบื้องตนในการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

3. สามารถดาํเนนิงานรับเร่ืองรองเรียนและสงตอยังหนวยงานที่เกีย่วของได 
4. เพื่อใหเขาใจถงึแนวทางการประสานงานกบัเภสัชกรเพื่อดําเนนิงานคุมครองผูบริโภค 

 
คําอธิบายเนื้อหา 
1. การเฝาระวงัฉลากและโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองในชุมชน 

เพื่อใหมีความรูและสามารถดําเนนิการตรวจสอบฉลากและโฆษณาทีไ่มถูกตองได  

2. การใชชุดทดสอบเบื้องตนในการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในชมุชน 

เพื่อใหมีความรูและความเขาใจในการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน และเลือกใชชุดทดสอบได

อยางสมเหตุผล (เมื่อมีความจําเปน)  

3. การสงตอขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองหรือเร่ืองรองเรียน  

 เพื่อสามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อสงตอเร่ืองรองเรียนยังเภสัชกร /พนักงานเจาหนาทีไ่ด

อยางถูกตอง    

4. การฝกปฏิบัติการในพืน้ที่รวมกบัเภสัชกร 

 เพื่อใหเขาใจถงึกระบวนการทํางานคุมครองผูบริโภครวมกับเภสัชกร  

(เภสัชกร ที่เปนวทิยากรกระบวนการสามารถออกแบบการลงพืน้ที่เพื่อฝกปฏิบัติการไดตามความเหมาะสม) 

รูปแบบและสื่อประกอบการสอน 
1. การบรรยาย และยกตัวอยางประกอบ 

2. เอกสารในภาคผนวก (กรณีศึกษา , แบบทดสอบการเปนนกัเฝาระวัง , ตรวจสอบ 4 ขอกอนเชื่อโฆษณา , 

บันทกึการรับเร่ืองรองเรียน) 

3. ส่ือ power point (Advertise_check.ppt ) 

4. ตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ /ส่ือโฆษณาตางๆ (จากของจริงในพืน้ที่) 
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ภาคผนวก 
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คําแนะนําในการจัดเวทีอบรมแบบมีสวนรวม  
 

             สรุปและตัดทอนมาจาก หนงัสือ  

ถักทอเครือขาย...ขยายพลงั  งานคุมครองผูบริโภค  

บทเรียนงานเครือขาย ของเหลาสหายปลาทูแมกลอง 

 
  การทํางานรวมกับเครือขายตางๆนั้น  กิจกรรมที่เรามักจะตองเจอเสมอๆคือการจัดเวทีหรือการจัดวง

พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องตางๆ ในโอกาสนี้ ขอนําเสนอประสบการณ ในการจัดเวทีอบรมเชิง

ปฏิบัติการเผื่อใหผูสนใจนําไปปรับใชในการทํางานของตนเอง 

 เทคนิคและวิธีการตางๆที่นํามาถายทอดนี้ ไดมาจากการอาน จากการลองผิดลองถูก และจากการนํา 

ไปทดลองใชดวยตนเองและถอดมาเปนบทเรียนในการทํางาน หากผูสนใจไดนําไปทดลองใชก็จะเปนประโยชน

กับการทํางานของตนเองเพราะถือวาเปนประสบการณหนึ่งที่มีคาของชีวิตประการหนึ่ง 

การเตรียมความพรอมกอนจัดเวทีอบรม 
หากเราไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เวทีระดมสมอง หรืออีกหลายๆชื่อก็

แลวแตที่จะเรียก เราควรเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตางๆ ดังนี้ 

1. ต้ังเปาหมายของการประชุมใหชัดเจน 
พิจารณาวัตถุประสงคของการดําเนินงานใหชัดเจนวาเวทีอบรมคร้ังนี้ ตองการใหทําอะไร  มีใครที่

เกี่ยวของที่จะตองเขามารวมกิจกรรมนี้บาง  และที่สําคัญคือ สุดทายเมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จส้ินแลว “ เรามี

เปาหมายจะใหเกิดสิ่งใดขึ้นมา ”  

2. การประสานงานดานธุรการ 
ข้ันตอนนี้คงไมตองแนะนํากันมาก เพราะสวนราชการนาจะคุนเคยกันอยางดีแลว แตที่ตองระวัง  คือ 

ในหนังสือเชิญ ควรมีรายละเอียดชัดเจนเพื่อที่ผูไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม ทราบไดโดยไมตองกลับมาสอบถาม

อีกครั้งใหเสียเวลา เชน กิจกรรมนี้จะจัดที่ไหน เร่ิมเวลาเทาไหรถึงเทาไหร  นอกจากนี้ควรระวังเรื่องภาษาดวย 

ควรใชภาษาที่กลุมเปาหมาย เขาใจไดงาย ชัดเจน เชน ถาจะเชิญชาวบาน “ ภาษางายๆที่เขาอานไดใจความ ” 

จะเปนประโยชนกวาภาษาที่อวดภูมิ สูงสง แตอานแลวไมรูเร่ือง 

3. การเตรียมเวที สถานที่ บรรยากาศ 
สถานที่ ควรเลือกสถานที่ ที่ผูเขารวมกิจกรรมเดินทางสะดวก เพราะจะเปนปจจัยเสริมใหผูเขาอบรม

อยากเขามารวมกิจกรรมหรือไม หนวยราชการหลายๆแหงการคมนาคมคอนขางลําบาก (ในมุมมองของคนเขา

รวมกิจกรรม ไมใชของผูจัด) ทําใหบางครั้งจึงไมอยากมาอบรม หรือหากมาแลวก็ตองรีบกลับ 
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บรรยากาศหองประชุม ถือเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง หากตองการกิจกรรมการระดมสมอง ควรจัด

ลักษณะหองประชุม ทั้งโตะ เกาอี้ ใหเปนกันเอง เปนกลุมๆเหมาะสมกับการพูดคุย ไมควรนั่งเรียงกันเปน

ระเบียบอยางเปนทางการจนเกินไป และที่ตองระวังคือหากตองการระดมสมอง บรรยากาศควรเปนแนวราบ 

เพื่อใหสมาชิกทุกคนมีความรูสึกวาอยูในระดับเดียวกัน  

จํานวนคนเขารวม ดูตามความเหมาะสม บางครั้งผูจัดเอาสะดวกของตนเอง จัดเวทีในการระดม

สมอง แตเชิญคนมาเปนรอย แบงกลุมยอยกลุมๆละ 30 - 40 คน อยางนี้การระดมสมองเกินขึ้นยาก การระดม

สมองที่ดี กลุมหนึ่งไมควรเกิน 10 คนดวยซ้ําไป แตก็ไมตายตัวเสียทีเดียว บางกรณีก็อาจจะเกินไดบาง  แตไม

ควรมากเกินไป  (บางเวทีเชิญคนมาเปนหลักรอย แตก็สามารถแบงเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 10 - 15 คน ได แต

ตองประสานงานและเตรียมการประชุมใหดี มิฉะนั้นหากเกิดปญหาขึ้นมา จะวุนวายจนคุมสถานการณไมอยู 

อุปกรณ คือเครื่องมือชวยในการประชุม ยิ่งมีการแบงเปนกลุมยอยเพื่อระดมสมอง ยิ่งตองเตรียม

อุปกรณใหครบ ควรมีกระดาษขาวแผนใหญๆพรอมปากกาเสนใหญสําหรับจดประเด็นในการพูดคุย และตอง

เตรียมไวเผื่อใหเพียงพอดวย 

 บางเวที อาจใชคอมพิวเตอร Notebook และเครื่องฉาย (LCD Projector) เพื่อประกอบการนําเสนอก็

ได แตตองพึงระวังคือ ตองอยูบนความพอเพียงและสถานการณที่เหมาะสมดวย เพราะบางครัง้สถานทีท่ีจ่ดัเวที

อบรมอยูในชุมชนที่ขาดแคลนการเชื่อมตอกับอุปกรณตางๆของเรา ดังนั้นการไปสํารวจสถานที่กอนจัดประชุม

จะปองกันปญหานี้ได หากหาอุปกรณที่ตองการไมไดจริงๆ บางทีเราอาจตองประยุกตเทาที่มี 

4. ประธานและพิธีกรรมในการเปดการประชุม  
สวนใหญภาคราชการมักจะใหความสําคัญกับกิจกรรมชวงนี้  ประธานบางทาน ชอบความเรียบงาย 

เวลาเปดกระชับ การบรรยายมอบหมายนโยบายตางๆก็ฟงรูเร่ืองไดใจความ  อยางนี้การอบรมกจ็ะเริม่ตนดวยดี

และเวลาในแตละชวงจะไมกระทบกระเทือน แตประธานบางทานอาจจะมาลาชา หรือใชเวลาในการเปดมากก็

อาจจะสงผลกระทบตอเวลาในชวงตางๆได  

ดังนั้นควรศึกษาใหดีวาประธานที่เชิญมามีลักษณะแบบไหน แลวออกแบบกําหนดการใหสามารถ

ปองกันปญหาไดลวงหนา จะไดไมตองมาเสียกระบวนในวันงาน 

5. วิทยากร  
หากเวทีนี้มีวิทยากรมาบรรยายดวย  ควรประสานงานวิทยากรลวงหนาวา ตองการอุปกรณอะไรบาง

และเราเตรียมไดแคไหน เพราะบางครั้งหากเราไมสามารถหาใหได ก็ควรจะตองบอกขอจํากัดของเราให

วิทยากรทราบดวย   

นอกจากนี้ควรนัดแนะหรือย้ําวิทยากรใหชัดเจนในเรื่องเวลา เพราะหากวิทยากรแตละทานบรรยายจน

เกินชวงเวลาที่กําหนด ก็อาจจะไปสงผลกระทบตอกําหนดการชวงอื่นๆได จนทําใหการประชุมเกิดปญหาตางๆ 
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6. วิทยากรกระบวนการ  
หากเปนการประชุมระดมสมอง หรือประชุมกลุมยอย วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) จะมีสวน

สําคัญมาก  เพราะจะเปนผูที่นํากระบวนการประชุมไปสูเปาหมายที่ตองการ  วิทยากรกระบวนการที่เกงจะ

สามารถตั้งคําถาม จับประเด็น คุมประเด็นและสรางบรรยากาศ เพื่อใหการประชุมบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว

อยางสวยงาม  ดังนั้นเราจึงควรแสวงหาวิทยากรกระบวนการที่มีคุณสมบัติใหใกลเคียงตามที่บอกใหไดมาก

ที่สุด  

นอกจากนี้ควรใหวิทยากรกระบวนการรูรายละเอียดตางๆของงานดวย เชน วัตถุประสงค เปาหมาย 

ฯลฯ เพราะจะทําใหเขาสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และหากเรามีการแบงกลุมยอยๆหลายๆ

กลุมเราอาจจะตองจัดเตรียมวิทยากรกระบวนการหลักไวตรงกลาง และจัดใหมีมีวิทยากรกระบวนการรองๆไป 

ประจําแตละกลุมดวย 

7. คนบันทึก 
ภาษาการจัดการความรู อาจเรียกวาคุณลิขิต เพราะในการประชุมบางครั้งหากเราไมจดบันทึกไว บาง

ทีประชุมเสร็จก็ลืมไปแลววาใครพูดอะไร มอบหมายงานอะไรไปใหใครบาง  

คุณสมบัติที่ดีของคนที่จะบันทึก ควรเปนคนที่จับประเด็นไดดี บันทึกไดครบทุกประเด็น ไมใชครบทุก

พยางคที่พูด  เจาหนาที่ที่เพิ่งจบมาใหม ประสบการณนอย หรือไมมีความรูในเรื่องที่ประชุมก็อาจจะจดผิดๆ

ถูกๆจนหลงประเด็นได ดังนั้นควรใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ดวย 

8. คนคุมประเด็น  
แมวาเราอาจจะมีวิทยากรกระบวนการที่เกง แตในการประชุมบางเวที หากเราเห็นวาจํานวนสมาชิกใน

กลุมคอนขางมาก หรือแนวโนมอาจจะมีขอขัดแยง หรือมีสมาชิกในกลุมที่พูดคลอง ชอบพูดออกนอกประเด็น

เราอาจจะตองเตรียมคนมาชวยคุมประเด็นดวย เพราะบางทีวิทยากรกระบวนการคนเดียว ก็อาจจะเอาไมอยู

เหมือนกัน 

9. อ่ืนๆตามสมควร 
เชน อาหารวาง อาหารกลางวันก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับ แตทั้งนี้ควรใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการประชุมดวยดี เชน หัวขอเกี่ยวกับเร่ือง ไขมัน ความดัน ก็ควรจัดเตรียมอาหารสรางสุขภาพ

มากกวาทําลายสุขภาพ 
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กระบวนในการจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. การเปดเวที กิจกรรมเราใจสรางพลัง  
ข้ันตอนนี้   มีเพื่อเพิ่มความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ หรือความสําคัญของงาน ส่ิงที่สําคัญคือ “กอนเริ่มการ

ระดมสมองเราตองใหสมาชิกในกลุม เขาใจถึงวัตถุประสงคของการจัดงานใหตรงกัน”  เพราะสมาชิกแตละคน

มาจากหลากหลายแหลง  หลากหลายความคิด หลากหลายประสบการณ บางทีถาไมปรับใหมองเปาหมายที่

ตรงกัน การประชุมอาจจะไปคนละทิศทาง  

นอกจากนี้ยังตองกระตุน ใหผูเขารวมกิจกรรมเห็นถึง “ความสําคัญของตัวเขาที่จะมีตอการระดมสมอง

ในครั้งนี้” เพราะหากเขาเห็นความสําคัญของตัวเขาในเรื่องนี้ โอกาสที่เขาจะแสดงความคิดเห็นยอมจะมากขึ้น 

 ข้ันตอนนี้วิทยากรกระบวนการจะชวยไดมาก วิทยากรกระบวนการเกงๆ จะสามารถยอยภาษายากๆ   

ที่เปนทางการของผูจัดมาถายทอดใหสมาชิกในกลุมเขาใจไดงาย  นอกจากนี้ยังสามารถสรางบรรยากาศเรา

พลังใหสมาชิกในกลุมกลาแสดงออกไดอีกดวย 

2. การคุมประเด็นและกระตุนการพูดคุย  
เปนสิ่งจําเปนอยางมากในการประชุมกลุม เราจะเห็นวาหากวิทยากรกระบวนการไมทําหนาที่คุม

ประเด็นแลว การพูดคุยในกลุมก็อาจจะเตลิดเขารกเขาพงได  หรือบางครั้งในกลุมมีสมาชิกพูดไมกี่คน 

บรรยากาศในกลุมก็จะนาเบื่อหนาย วิทยากรกระบวนการจําเปนตองกระตุนเพื่อใหคนที่ยังไมไดพูดมีโอกาสพูด

บาง แตก็ไมควรไปกดดันสมาชิกมากเกินไป ควรเริ่มต้ังคําถามงายๆเพื่อกระตุนการมีสวนรวมของเขาจะดีกวา  

นอกจากนี้ถาในกลุมเร่ิมจะมีการคุยกลุมยอย วิทยากรกระบวนการก็ตองพยายามดึงบรรยากาศให

กลับเขามาในเรื่องที่ตองการใหได 
3. การบันทึก  

การเขียนบันทึกไมวาจะเขียนบนกระดาษ หรือการพิมพลงคอมพิวเตอร Notebook นั้น มีสวนตอ

บรรยากาศ ในการประชุมเชนกัน การประชุมที่ผูเขียนกระดานพยายามจดทุกตัวอักษรที่สมาชิกแตละทานพูด 

สมาชิกก็ตองมานั่งรอวาเมื่อไหรจะจดเสร็จ ถึงจะพูดตอ ความคิดที่กําลังพรั่งพรูก็เลยพลอยสะดุดเปนชวงๆ 

หรือบางครั้งสมาชิกบางคนทําตัวเปนนักพิสูจนอักษร คอยตรวจคําผิดตรวจตัวสะกดอีก ยิ่งทําใหการระดม

สมองชะงักไดเชนกัน 

 หรือกรณีที่พิมพดวยคอมพิวเตอร Notebook ซึ่งมาตอกับเครื่องฉาย (LCD Projector) ก็ควรระวัง 

เพราะเวลามีการฉายขึ้นจอ แทนที่สมาชิกจะใหความสําคัญกับสาระที่สมาชิกคนอ่ืนพูด สายตาและความ

สนใจของแตละคน มักจะจองไปที่จอ คอยจองดูตัวสะกด คอยบอกวาจดไมครบ หรือพิมพภาษาไทยแตบนจอ

กลายเปนภาษาอังกฤษ ทําใหการระดมสมองชะงักเปนชวงๆ  

แทจริงแลววัตถุประสงคของการบันทึกแบบเปดเผยใหเห็นนั้น เพื่อ “ใหสมาชิกชัดเจนในประเด็นที่

พูดคุย” ซึ่งเราไมจําเปนตองบันทึกทุกตัวอักษรแตควรใหไดประเด็นหลักๆ   
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4. การถอดบทเรียน 
ไมวาการประชุมจะเสร็จส้ินบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมก็ตาม เราควรใหเวลาชวงหนึ่งกับการถอด

บทเรียน เพื่อใหผูเขาประชุมไดเรียนรูรวมกันวา วันนี้เขาไดเรียนรูอะไรเพิ่มข้ึนบาง หรือเมื่อเขากลับไปแลวจะ

เกิดอะไรดีๆตามมา  ตัวอยางคําถามงายๆสําหรับกิจกรรมการถอดบทเรียน เชน  

 “ เราคาดหวังกับการประชุมนี้อยางไรบาง ” 

“ อะไรที่เรารูสึกวาไดมากกวาที่คาดหวัง หรือนอยกวาที่คาดหวัง ” 

“ อะไรคือปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดผลแบบนั้น ” 

“ หากมีการประชุมคร้ังตอไป เราอยากใหผูจัดปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรอีก ” 

บทสรุปของการจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ส่ิงสําคัญหลังจากการจัดเวทีเสร็จส้ิน คือการถอดบทเรียน แตการถอดบทเรียนครั้งนี้จะตางจาก     

การถอดบทเรียนในเวทีที่เราดําเนินการ เพราะเปนการถอดบทเรียนการทํางานทั้งหมดของทีมงานภายหลังจาก

การจัดงานเสร็จ คําถามที่ใชในการถอดบทเรียนก็คลายๆกับการถอดบทเรียนกลุมยอย เพียงแตเราตอง

พยายามสรุปใหไดวา เราไดเรียนรูอะไรจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และในโอกาสตอไปเราจะวางแผน         

กันอยางไร 

นอกจากนี้ควรสรุปผลการจัดประชุม รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบดวย โดยใหมีรายละเอียดที่สําคัญ

ชัดเจน เชน การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม อะไรคือส่ิงสนับสนุน  อะไรคืออุปสรรคและ  

ควรมีขอเสนอทายสุดวา จะนําสิ่งที่ไดจากการจดักิจกรรมครั้งนี้ไปทําอะไรตอ 
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กรณีศึกษา  
การเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองในชุมชน 
 

 วันที่ ................. ทานไดรับแจงเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค วาไดฟงรายการวิทยุทองถิ่น  พบวามีการ

โฆษณาขายน้ําดื่มนาโน โดยอาววาเปนน้ําที่ผานการผลิตดวยนาโนเทคโนโลยี่ ทําใหสามารถรักษาอาการ

เจ็บปวยไดมากมาย ทั้ง ปวดขอ มะเร็ง เบาหวาน และในโฆษณาไดแจงวา จะมีการจัดประชุมเพื่อนําเสนอ

ตัวอยางสินคาที่โรงแรม(นามสมมติ) ซึ่งเปนโรงแรมใหญประจําจังหวัด หากผูฟงทานใดสนใจขอใหเขียน

จดหมายแจงที่อยูของตนเองไปยังบริษัทที่จะแจงทายรายการ 

 ผูบริโภค รายนี้จึงไดแจงที่อยูของตนไปตามที่อยูทายรายการ ตอมาจึงไดรับเอกสารเชิญชวนใหเขารวม

การประชุม ในวันที่ ................ พรอมเอกสารแสดงรายการสินคาอีกหลายชนิด เชน ยาลูกกลอนแกปวดขอ  

น้ําดื่มนาโนรักษาปวดขอ มะเร็ง เบาหวาน และเครื่องนวดเขาแกปวดเมื่อย โดยระบุชื่อ ผูติดตอในเอกสาร 

 “ นายทวี  เกียรติขจร  45 หมูบานวิลลาธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม” 

และระบุขางทายวา  

“เอกสารแนะนําสินคา หามนําไปเผยแพรตอโดยไมไดรับอนุญาต” 

 
 

ในกรณีดังกลาว ขอใหทาน วางแผนการดําเนินงาน 

1. การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาเบื้องตนในพื้นที่ 
2. การดําเนินงานเพื่อแจงขอมูลยังเภสัชกร /พนักงานเจาหนาที่ 
3. ทดลองกรอกรายละเอียดในบันทึกตางๆที่เกี่ยวของ 
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กรณีศึกษา  
เรื่องรองทุกขผลิตภัณฑยา 
 

 วันที่ .......... ทานไดรับแจงเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค วาตนไดไปรานขายยาเพื่อขอซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารควบคุมน้ําหนัก แตปรากฏวาผูขายยากลับแนะนํายาลดความอวนใหตนลองรับประทาน โดยแนะนําวา

ไดผลแนนอน และขายใหตนในราคาพิเศษ ตนจึงซื้อมา 2 แผง ราคา 200 บาท แตหลังจากรับประทานไปแลวมี

อาหารใจสั่นหวิว เกรงวาจะไดรับอันตรายจึงมาแจงใหเจาหนาที่ทราบ พรอมยาตัวอยาง 

 (ยาดังกลาว เม็ดกลมสีเหลือง บรรจุในแผนฟลอยด ซึ่งทึบหนึ่งดาน และอีกดานเปนพลาสติคใส ฉลาก

ยามีรายละเอียดเปนภาษาจีน ไมมีภาษาไทย แตมีภาษาอังกฤษระบุ Fenfluramine HCl 20 mg)   

 ผูรองทุกขไดซื้อผลิตภัณฑดังกลาว มาจากรานขายยาเลขที่ 11 (อําเภอ ขางหนวยงานของทาน) ในการ

นี้ ผูรองทุกขไมประสงคจะแสดงตัว แตมาพบเจาหนาที่เพื่อใหขอมูล 
 

ในกรณีดังกลาว ขอใหทาน วางแผนการดําเนินงาน 

4. การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาเบื้องตนในพื้นที่ 
5. การดําเนินงานเพื่อแจงขอมูลยังเภสัชกร /พนักงานเจาหนาที่ 
6. ทดลองกรอกรายละเอียดในบันทึกตางๆที่เกี่ยวของ 
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กรณีศึกษา  
เรื่องรองทุกขจากผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

 

 วันที่ ......... ทานไดรับแจงเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค นางสมหมาย  ใจกลา บานเลขที่ 1 อําเภอเมืองฯ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วาตนไดไปซื้อครีมทาหนาจากแผงลอย ตลาดนัดหนาอําเภอ  โดยชื้อมา 2 ตลับดังนี้ 

1. ครีมขมิ้น ทาหนาขาว (ราคา 150 บาท/ตลับ) 

   เนื้อครีม สีสม ฉลากระบุ  

   “ครีมทาหนาขาว บรรจุ 15 กรัม วิธีใช ใหทาบางๆเชาและกอนนอน จะเห็นผลภายใน 10 วัน” 

 

2. ครีมรักษาสิว ลดฝา หนาขาว (ราคา 200 บาท/ตลับ) 

   เนื้อครีมสีขาว ฉลากระบุ  

   “ครีมรักษาสิว ลดฝา หนาขาว บรรจุ 15 กรัม วิธีใช ใหทาบางๆวันละ 1 คร้ัง 

    ผลิต โดย แกนใจ คอสเมติค 54 อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 

    วันผลิต .................. ”  

    

 ภายหลังการใช  เกิดอาการปวดแสบรอนทั้งใบหนา แตหนาเริ่มขาวขึ้น ตนจึงกลัววาจะเปนอันตราย 

จึงนําตัวอยางครีมมาใหเจาหนาที่ดู พรอมรองทกข 
 

ในกรณีดังกลาว ขอใหทาน วางแผนการดําเนินงาน 

7. การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาเบื้องตนในพื้นที่ 
8. การดําเนินงานเพื่อแจงขอมูลยังเภสัชกร /พนักงานเจาหนาที่ 
9. ทดลองกรอกรายละเอียดในบันทึกตางๆที่เกี่ยวของ 
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แบบทดสอบการเปนนักเฝาระวังผลิตภัณฑที่นาสงสัย 
 

เหตุการณเปนอยางไร  (ใคร? ทาํอะไร? ที่ไหน? เมื่อไหร? อยางไร ?) 

 

 

 

 

 

 

พยานวัตถุ (คืออะไร? รูปรางหนาตาหรือรายละเอียดเปนอยางไร?) 

 

 

 

 

 

 

พยานเอกสาร (มีอะไรบาง? รายละเอียดเปนอยางไร?)  

 

 

 

 

พยานบุคคล (คือใครบาง? รายละเอียดเปนอยางไร?) 

 

 

 

 

 

อ่ืนๆ (เก็บมาเปนตัวอยางไดหรือไม? บรรยากาศเปนอยางไร?) 
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 (ตัวอยาง) บันทึกการรับเรื่องรองเรียน    

หนวยงาน............................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ เอกสาร แนะนําอานเพิ่มเติม 

 

 

ชองนี้สําหรับเจาหนาที่ผูรับเรื่อง 
 ช่ือผูรับเร่ือง ................................................................... วันท่ี......./................/......... เวลา ...............น.  

 
 ช่ือท่ีอยูของผูรองเรียน (กรณีตองการใหแจงผลการดําเนินงาน) 

ช่ือ นามสกุล(นาย/นาง/นส).............................................................................บานเลขท่ี.................หมูท่ี..............

ซอย................................ถนน....................................................ตําบล.............................อําเภอ.........................

จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.................................โทร....................................................  
 รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน  

[    ] จากบุคคล          [    ] โทรศัพท             [    ] จากเอกสาร...................      [    ] จากขาว..............................  

[    ] อ่ืนๆ............................................................................................................................................................ 

ขอมูลรายละเอียดท่ีรองเรียน กรุณาบันทึกรายละเอียดใหครบถวนมากที่สุด [ วัน เวลา , สถานที่ (แผนที่) ,

บุคคลท่ีเกี่ยวของ ,เหตุการณท่ีเกิด , และหากนําผลิตภัณฑหลักฐานมาดวยใหบันทึกสภาพใหละเอียด ] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................(ไมพอตอดานหลัง)  
 

 สงตอพนักงานเจาหนาท่ี ................................................       วันท่ี......./................/......... เวลา ...............น.  
 

 

 

 

 

ชองนี้สําหรับพนักงานเจาหนาที่ (รับเรื่องเพื่อดําเนินการตอ) 
 ชื่อ..............................................................................  ได รับเร่ืองวันท่ี......./.............../........เวลา.................น. 

[    ] มีมูล   [    ] ขอมูลไมชัดเจนแตประเด็นนาสนใจ        [    ] ไมมีมูล  

[    ] อาหาร  [    ] ยา         [    ] ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์   [    ] เครื่องสําอาง    [    ] วัตถุอันตราย    

[    ] เครื่องมือแพทย  [    ] สถานพยาบาล             [    ] อ่ืนๆ.......................... .................  
 สรุปผลการดําเนินการ (กรอกเมื่อเสร็จส้ินการดําเนินการท้ังหมด)  

[    ] บันทึกคําใหการ/ตักเตือน   [    ] ดําเนินคดี  [    ] แจงผลการดําเนินการแกผูรองเรียน  

[    ] สงตอผูรับผิดชอบเผยแพรประชาสัมพันธ    [    ] สงตอยังหนวยงานอื่น ไดแก .............................................. 

[    ] อ่ืนๆ........................................................................................................................................................  

แลวเสร็จวันท่ี......./................/......... เวลา ...............น.  ลงชื่อ.....................................................ผบันทึกขอมล   
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ตรวจสอบ 4 ขอ กอนเชื่อโฆษณา 

1. โฆษณาชิน้นี้มีเลขที่อนุญาตโฆษณา หรือไม ?                                                         
     [   ] มี          [   ]  ไมม ี
 ยา มีเลขที่โฆษณา ฆท ...../......               

 อาหาร มีเลขที่โฆษณา ฆอ ......../............ 

 เครื่องมือแพทย มีเลขที่โฆษณา ฆพ ...../......      

 เครื่องสําอาง/วัตถุอันตรายไมตองมีเลขที่โฆษณา 
 

2. เนื้อหาของโฆษณาชิน้นี้ตรงกับชนดิของผลิตภณัฑนั้นๆหรอืไม ?  
    [   ] ใช        [   ]  ไมใช 
 ยา คือ ของที่ใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา ปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

 อาหาร คือ ของกิน ดื่ม อม เพื่อค้ําจุนชีวิต (ไมสามารถอางวา วินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความ

เจ็บปวยได) 

 เครื่องมือแพทย คือ เครื่องมือ เครื่องใช ที่มุงหมายเฉพาะสําหรับใช ประกอบประกอบวิชาชีพทางการแพทยและ

สาธารณสุข ,  วินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษาโรคของมนุษยหรือสัตว , ตรวจสอบ ทดแทน แกไข 

ดัดแปลง พยุง ค้ําจุนรางกาย หรือเพื่อการวินิจฉัย , ทําลายหรือฆาเชื้อสําหรับเครื่องมือแพทย) 

 เครื่องสําอาง คือ ของที่ใชสําหรับทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ ตอสวนใดสวนหนึ่งของรางกายเพื่อความสะอาด, 

ความสวยงาม (ไมสามารถอางวา วินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยได) 

 วัตถุอันตราย คือ เคมีภัณฑหรือส่ิงอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
 

3. เนื้อหาโฆษณาชิ้นนี้ โออวดสรรพคุณเกินจริง หรือไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรืออาจกอใหเกิด
ผลเสีย  

    ตอสังคม หรือไม ? 
    [   ] ใช        [   ]  ไมใช 
 ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง  

 ขอความกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  

 ขอความสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรม

ของชาติ 

 ขอความทําใหเกิดความแตกแยก หรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 
 

4. หากสงสัย ไมชัดเจน โปรดแจงหรือสอบถาม  
     ถามพียานอื่นๆเพิ่มเติม ขอใหสงมาดวย (เอกสาร วัตถุ หรือบุคคลอางอิง)  

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

                        ............................................................................................................. 
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หนังสือ เอกสารแนะนํา อานเพิ่มเติม    
 

1. ยากับชุมชน มิติทางสัมคมวัฒนธรรม  

    (โกมาตร จงึเสถียรทรัพย ลือชัย  ศรีเงินยวง และวิชิต  เปานิล) สํานกัวิจัยสงัคมและสุขภาพ (สวสส)  

    ธนัวาคม 2550 

2. วถิีชุมชน คูมือการเรียนรูที่ทาํใหงานชุมชนงาย ไดผล และสนุก.  

    (โกมาตร จงึเสถียรทรัพย คณิศร  เต็งรัง  ราตรี  ปนแกว และวรัญญา  เพ็ชรคง)  

    สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส) พิมพคร้ังที ่7 .พฤษภาคม 2551 

3. เครื่องมือศึกษาชมุชนสําหรับเภสัชกร : ผูนาํการเปลีย่นแปลงระบบยาในชมุชน 

    (วิบูลย วฒันนามกุล) เอกสารการประชุมวิชาการ .ขอนแกน .2551 

4. ถักทอเครือขาย...ขยายพลังงานคุมครองผูบริโภค  บทเรียนงานเครือขาย ของเหลาสหายปลาทูแมกลอง 

    (ภาณุโชติ  ทองยงั) แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  (คคส) 2552 

5. พระราชบญัญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแกไขเพิ่มเตมิ 

6. พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ.2522 

7. ประมวลกฎหมายสาํหรับเภสัชกร เพื่อการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม  

     (สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค วรรณา  ศรีวิริยานุภาพและนิภาพร อินสี)  

     จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั .พฤษภาคม 2552 

8. คูมือปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน ฝายเภสัชกรรมชุมชน  

     (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) พิมพคร้ังที ่2 .พ.ศ.2529 

9. คูมือการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข สําหรับเจาหนาที่  

     (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1 .2532 

10. คูมือฝายเภสัชสาธารณสุข สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัด  

      (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) พ.ศ.2533 

11. คูมือการปฏิบัติงานสาํหรับพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติยา 

      และพระราชกําหนดสารระเหย (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กรกฎาคม 2535 

12. คูมือสําหรับเภสัชกร ในการดําเนินงานเภสัชกรรมในหนวยบริการปฐมภูมิ  

      (สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพ , สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข 

       แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  คณะเภสัชศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) พ.ศ.2553 
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สําเนาคูฉบับ 
คําสั่งสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ 2321/2533 
 แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค  

สําหรบัโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

เพื่อใหการจัดทําหลักสูตร/แนวทาง เพื่อการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตาม

โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ปงบประมาณ 2553 ที่มีวัตถุประสงคให

บุคลากรโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล มีความพรอมดานวชิาการในการใหบริการประชาชน ตามภารกิจ

ดานการคุมครองผูบริโภค 

 สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข จึงขอแตงตั้งคณะทํางานจัดทาํแนวทางการปฏิบัติงานคุมครอง

ผูบริโภค สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ดังนี ้ 

1. ภก.วรวทิย  กติติวงศสุนทร ผูอํานวยการ ศูนยวทิยาศาสตรการแพทย

อุบลราชธาน ี

ประธาน 

2. ภก.ภาณุโชติ  ทองยงั                      สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสงคราม รองประธาน 

3. ภญ.สุวรรณา  จารุนชุ                      ผูอํานวยการ สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ผูทํางาน 

4. ภก.ชาญชัย  เอื้อชัยกุล                    ผูอํานวยการ กองแผนงานและวิชาการ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ผูทํางาน 

5. นายนิรัตน  เตยีสุวรรณ 

 

ผูอํานวยการ กองพฒันาศักยภาพผูบริโภค 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผูทํางาน 

6. นพ.เกษม  เวชสุทธานนท ผูอํานวยการ สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 

ผูทํางาน 

7. ผศ.ภญ.ดร.วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ    รองผูจัดการ แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูทํางาน 

8. ภญ.ดร.ยุภาพรรณ  มันกระโทก       โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผูทํางาน 

9. ภญ.เนาวรัตน  ทพิยอุทัย                  โรงพยาบาลบางบอ สมุทรปราการ ผูทํางาน 

10. ภก.พงษศักดิ์  นาตะ                        โรงพยาบาลเทิง เชียงราย ผูทํางาน 

11. ภญ.ปนัดดา  ล่ีสถาพรวงศา สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ ผูทํางาน 

12. ภก.อาทิตย  พนัเดช กองแผนงานและวิชาการ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผูทํางาน 
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13. ภญ.สรีรโรจน สุกมลสันต แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูทํางานและ

เลขานุการ 

14. น.ส.สรรพาพร แกวทอง แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 

 

หนาที ่

1. จัดทาํและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล 

2. จัดทาํหลกัสูตรการอบรม ฟนฟ ูและพฒันาศกัยภาพผูปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ของโรงพยาบาล 

     สงเสริมสุขภาพตําบล 

3. ประเมนิผลการใชคูมือตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ 

4. อ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

         ณ วันที่ 27 สิงหาคมพ.ศ.2553 

 

       ศิริวัฒน  ทิพยธราดล 

               (นายศิริวัฒน  ทพิยธราดล) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 


