
Health Consumer Protection

Education
ใหความรู

Enforcement
บังคับใชกฎหมาย

Encouragement
สนับสนุน สงเสริม

Social Control
พลังสังคมรวมจัดการ

Empowerment
เสริมพลังสังคม

Surveillance
เฝาระวัง ตรวจสอบ

4 E + 2 S



การแจงเตือนภัย
สินคาไมปลอดภัย

               เสริมพลัง 
       ภาคีและผูบริโภค

(Empowerment)



Dexamethasone



Dexamethasone



Dexamethasone



ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที ่7 (อุบลราชธานี) 6

Sibutramine



7

Sibutramine



รับประทานไวนคาวตองแม็กซ
แลว Admit  ดวยภาวะ Sepsis
Refer ไปยังโรงพยาบาลรอยเอ็ด 
รักษานาน 2 สัปดาห  

สงตรวจวิเคราะห  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ขอนแกน 



Sibutramine









ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ
ขวดละ 1,400  บาท
ซื้อ  5  ขวด   4,500  บาท  

2,900

1,400

2,900



ชุดละ 3,500   บาท    2 ชุด  4,200   บาท 



ไมไดขึ้นทะเบียนเปนยา หรือ อาหาร
แตโฆษณาวารกัษาโรคได  จําหนายโดยดีเจวิทยุชุมชน
สงขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา





  แผลเรื้อรัง ใน DM 
ใช chlorophyll พน

  ผูปวย เสนเลือดในสมองตีบ  
กิน กาแฟขายตรง ยาประดง และ
คลอโรฟล จากสื่อโฆษณา



BORAX



Hydroquinone & Retinoic acid



Mercury



Unsafe Health Product Alert

21ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที ่7 (อุบลราชธานี)

http://www.tumdee.org/alert/



ดขูอ้มลูไดท้ ี ่  http://www.tumdee.org/alert/

หนา้ตา่งเตอืนภยัสขุภาพ



ตวัอยา่ง 

แจง้เตอืนภยั



ตวัอยา่งแจง้เตอืนภยั



ตวัอยา่งแจง้เตอืนภยั







ระบบปฏิบัติการ Android ระบบปฏิบัติการ Android 

1. คลิกที่ Play สโตร 2. คนหาโดยใชคําคน เชน แจงเตือน
ภัย, น้ํามันทอดซ้ํา  tumdee เปนตน



ระบบปฏิบัติการ iOSระบบปฏิบัติการ iOS

6. จะแสดง ไอคอน ที่หนาจอ iphone 
และ ipad

4. พิมพตั้งชื่อ เชน Single window







Monkey Show & Sell Medicine





รถเรขายยา (จากบริษัทยา )







www.themegallery.com LOGO

หนังขายยา ( จากอุบลราชธานี , กาฬสินธุ) 

30 มิถุนายน , 3 กรกฎาคม 2556









บานของตัวแทนจําหนาย



Health Consumer Protection

การคุมครองผูบริโภค

Community Empowerment

การเสริมพลังชุมชน ภาคประชาชน

สานพลัง 
อาสาสมัครภาคประชาชน ทองถิ่น  ทองที่ รพ.สต



เสริมพลัง ความสามารถของชุมชน 



การประชาคม

การตัดสินใจแบบมีสวนรวม



มาตรการทางสังคม
      ไม่ให้มีรถเร่ ,รถหนังฉายยา รถฉายซีดีหรือกลุ่มธุรกิจขายตรง

โดยเฉพาะยาส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ต้องแจ้งขออนุญาตกํานัน/

ผู้ใหญ่บ้าน    ตรวจหาสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โดย อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ก่อน จึงจําหน่ายได้  



แจงขาวใหชุมชนทราบ ทางวิทยุกระจายเสียง



www.themegallery.com Company Logo

Education via Community Radio Station





www.themegallery.com Company Logo

Education for Students



www.themegallery.com Company Logo



แจงที่ประชุมกํานัน ผูใหญบาน





ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนระดบัตําบล







แม้เราเป็นชาวบ้าน    

 พวกเราก็สามารถดูแลสุขภาพของเราเองได้ 



• C1 พฒันานโยบายสาธารณะของชมุชน

• C2 มขีดีความสามารถตรวจเฝ้าระวงัภยั

• C3 จดัการความเสีย่งไดผ้ลโดยภาคชีมุชน 

และรว่มกบัภาคนีอกชมุชน

• C4 ชมุชนตืน่ตวั เรยีนรู ้เทา่ทนั

• C5 ชมุชนสามคัค ีมสีว่นรว่ม

ชุมชนเขม้แข็ง



ศูนยเ์ตอืนภยั/เฝ้าระวงั

คุม้ครองผูบ้รโิภคในชมุชน

แผนตรวงสอบเฝ้าระวงั แผนใหก้ารศกึษาชมุชน

• ชมุชนรอ้งเรยีน

• ตรวจสอบผลติภณัฑ ์

แปลกใหม่/โฆษณา

• รา้นคา้ในชมุชน
• กลุ่มเสีย่ง
• กลุ่มผูสู้งอายุ
• โรงเรยีน
• ชมุชน
• หอกระจายข่าว
• ฯลฯ

ใหผ้ลบวก 
“สงสยั”

สง่ตรวจยนืยนั
ศูนยว์ทิยาศาสตร ์

การแพทย ์

ผลพบเป็น 
“อนัตราย”

นําแจง้ใน 
Single 

Window



ศูนยเตือนภัยเฝาระวังรับเรื่องรองเรียน
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชน

ศนูยเ์ตอืนภยัฯ
รพ.สต.1

ศนูยเ์ตอืนภยัฯ
รพ.สต.4

ศนูยเ์ตอืนภยัฯ
รพ.สต.3

ศนูยเ์ตอืนภยัฯ
รพ.สต.2



Input

• วิชาการและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ชุดทดสอบ สื่อ ฯลฯ)

• งบประมาณจาก 
กองทุน ท้องถิ่น และ 
สปสช.
• ฐานข้อมูล “ 

Single window 
แจ้งเตือนภัย”

Activities 
Process

• การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
และโฆษณา

• การเตือนภัย
• การรับเรื่องร้องเรียน
• การรายงาน-แจ้งเหตุ 

ร้องเรียน
• การให้การศึกษาชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย
• การบันทึกฐานข้อมูล

Output

• ผลงานเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์และโฆษณา

• ผลงานแจ้งเตือนภัย
• ผลงานรายงานเหตุ

ร้องเรียน
• ผลงานการรับเรื่อง

ร้องเรียน
• ผลงานการให้

การศึกษาชุมชน
• ผลงานสนับสนุนการ

ควบคุมขั้นต้น

ศูนย์เตือนภัย เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพชุมชน



อสม.วิทยาศาสตรการแพทย
ชุมชน

สอน./รพ.สต องคกร
ปกครองทองถิ่น



การแจงเตือนภัย
สินคาไมปลอดภัย

•ทันการณ
•ทั่วถึงกลุมเปาหมาย
•ประชาชนเขาถึงขาวสารสะดวก



• ระบบการอนุญาต/ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
• ระบบเฝาระวังที่เขมแข็ง
• ระบบแจงเตือนภัยมีประสิทธิภาพ
• ระบบเรียกเก็บสินคาไมปลอดภัยจาก
ทองตลาด

• ระบบเยียวยาผูเสียหาย




