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เกริ่นนำ�
คู่มือเบื้องต้นการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
เป็นการประมวลข้อมูลจากประสบการณ์และบทเรียนการท�ำงาน
ของ คณะท� ำ งานโครงการจั ด การสิ น ค้ า ไม่ ป ลอดภั ย ที่ ขั บ
เคลื่อนงานโดย กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ�ำเภอ (พชอ.) ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี
โดยการสนับสนุนทางวิชาการ จากศูนย์วิชาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ทั้งนี้ พชอ. เป็นกลไกที่ตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ผ่าน
การออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งก�ำหนดให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนี้ใน 878 อ�ำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมี
นายอ�ำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอ�ำเภอเป็นกรรมการและ
เลขานุการ สมาชิกประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐ รวมทั้ง
ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เกิน 6 คน
ผูแ้ ทนภาคเอกชนไม่เกิน 6 คน ผูแ้ ทนภาคประชาชนไม่เกิน 7 คน
จุดแข็งของ พชอ. คือ เป็นคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากหลาย
ส่วน สามารถสะท้อนปัญหาท้องถิ่น และมีการก�ำหนดแนวทาง
การท�ำงานได้ค่อนข้างชัดเจน
หลังสิน้ สุดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ผูม้ บี ทบาท “ขับเคลือ่ น
หลัก” จากพื้นที่น�ำร่องเหล่านี้ ได้เข้าร่วม การประชุมสรุป
บทเรียนการด�ำเนินงานชุดโครงการต้นแบบการจัดการ
สินค้าไม่ปลอดภัย โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563
อันเป็น “ต้นทาง” ของการประมวลข้อมูล “แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการ
ด�ำเนินงาน” ซึ่งมุ่งหมายถึง วิธีการท�ำงานที่ช่วยให้สามารถ
ด�ำเนินโครงการฯ และท�ำกิจกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้
เนื้อหาในเล่ม ได้ประมวลประสบการณ์และบทเรียนเด่น ๆ
จากการด�ำเนินงานในกิจกรรมหลักของโครงการ ที่ได้แสดงถึง
ขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน 3 กิจกรรม
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ได้แก่ (1) การค้นหาและคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย (2) การจัด
ท�ำแนวทางและแผนการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยฯ และ (3) การ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา โดยในแต่ละกิจกรรมจะพยายามแสดง
ให้เห็นเนือ้ หาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการด�ำเนินกิจกรรม 4 เรือ่ งส�ำคัญ
ได้แก่ (1) เป้าหมายของกิจกรรม/การด�ำเนินงาน (2) ขัน้ ตอนการ
ด�ำเนินงาน (3) วิธีการท�ำงานและเครื่องมือ และ (4) ปัญหา
ข้อจ�ำกัด และการแก้ไข
ล�ำดับการน�ำเสนอ ได้แบ่งหัวข้อการน�ำเสนอออกเป็น 2 ภาค
ภาค 1 น�ำเสนอ “แนวปฏิบัติที่ดี” ในการขับเคลื่อน
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ที่ประมวลขึ้นจากการสรุปบทเรียน
ร่วมกันระหว่างพื้นที่ที่ด�ำเนินโครงการ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
4 ส่วน ได้แก่
- ส่วนที่ 1 การค้นหาและคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย
เป็นขั้นตอนแรกที่ต้องท�ำ เพื่อให้ พชอ. ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานหลากหลาย ทั้งภาครัฐ เอกชน และแกนน�ำ
ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ เห็นความส� ำคัญและความ
จ�ำเป็นทีท่ กุ หน่วยงานต้องร่วมกันคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมทัง้
จัดให้มีกลไกการท�ำงานและมีเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ร่วมกันอย่างชัดเจน
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- ส่วนที่ 2 การจัดท�ำแนวทาง และแผนการจัดการ
สินค้าไม่ปลอดภัย เป็นขั้นตอนที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม
อย่างมีบทบาทชัดเจน โดยท�ำให้คณะท�ำงาน พชอ. มี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางและแผนการท�ำงานร่วม
กัน มีบทบาทและความรับผิดชอบภายใต้ขอบเขตหน้าที่
ของหน่วยงานตนเอง ตลอดจนการประสานงานกันภายใน
พชอ. ให้ขบั เคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น
- ส่วนที่ 3 การด�ำเนินการแก้ไขปัญหา เสนอให้เห็น
ตั ว อย่ า งวิ ธีก ารและเครื่ อ งมื อ ในการด� ำ เนิ น งานตาม
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ ที่พัฒนาขึ้นโดย
ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
- ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน
กลไก พชอ. เสนอให้เห็นภาพรวมการขับเคลือ่ นงานเพือ่
สนับสนุนให้ พชอ. มีบทบาทในงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวม
ถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา
ภาค 2 น�ำเสนอกรณีตัวอย่างที่ดี เพื่อสาธิตรูปธรรมของ
การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกลไกคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ หรือ พชอ. รวม 4 พื้นที่ ได้แก่
- อ�ำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
- อ�ำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
- อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
- อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6

จุดมุ่งหมายของการประมวล “แนวปฏิบัติที่ดี” ในการ
ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกลไก พชอ. และรวบรวมไว้
เป็นคู่มือเบื้องต้นเล่มนี้ เพื่อให้ผู้สนใจ กลุ่ม หรือองค์กร ที่สนใจ
งานคุ้มครองผู้บริโภคและการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ผ่านกลไก
พชอ. ได้ศกึ ษา เรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจแนวทางและวิธกี ารจาก
พื้นที่นำ� ร่องเหล่านี้ และอาจน�ำไปทดลองใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน
ปฏิบัติการหรือด�ำเนินการในพื้นที่งานของตนเอง
เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้งานคุ้มครองผู้บริโภคระดับ
พื้นที่ทวีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ�ำเภอ หรือ พชอ. เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไก
ขับเคลื่อนอย่างมีพลัง จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้พ้นจากภัยเสี่ยงจากมิติของการบริโภค
สมดังที่สังคมมุ่งหวัง
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บทนำ�
สืบเนือ่ งจาก แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็ง
กลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดย สสส. ได้ริเริ่ม ชุด
โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดยกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
โดยสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีเครือข่าย ประมาณ 40 พื้นที่ ให้
ด�ำเนินโครงการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยที่ขับเคลื่อนงานโดย
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
ซึ่งเป็นกลไกที่มีศักยภาพในการพัฒนาสุขภาวะระดับชุมชน มี
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 15 เดือน โดยสิ้นสุดลงในเดือน
มกราคม 2563
เพื่อให้ชุดโครงการที่มีสถานะเป็น “ต้นแบบ” ของการ
ด�ำเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคผ่านกลไก พชอ. นี้ เกิดคุณค่าในการ
ขยายผลไปสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ สมดังเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ คคส. จึงเห็นควร
ให้มีการจัดกระบวนการถอดบทเรียนการด�ำเนินงานจากพื้นที่
ปฏิบัติการ และน�ำความรู้ที่ได้ไปเรียบเรียงให้อยู่ในรูปของ
คู่มือเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่สู่ผู้เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านกลไก พชอ. ในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
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ทัง้ นี้ ชุดโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดย
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
ด�ำเนินการโดยภาคีเครือข่ายของ คคส. ทีผ่ า่ นประสบการณ์ดา้ น
การจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับพื้นที่ (Issue Prioritization)
ร่วมกับ คคส. มาก่อน โดยในปี พ.ศ. 2561 คคส. ร่วมกับ มูลนิธิ
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบท.)
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศ
ไทย และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดประชุม
แลกเปลี่ ย นความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาต้ น แบบกลไกการ
จัดการสินค้าไม่ปลอดภัยผ่าน พชอ. โดยประชุมร่วมกับเครือข่าย
ดังกล่าว ซึง่ เป็นสาธารณสุขอ�ำเภอ เภสัชกร สสจ. เภสัชกร รพช.
และนักวิชาการสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ รวม 4 ภาค
จ�ำนวน 5 ครั้ง และท�ำการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมร่วม
ด�ำเนินการประมาณ 40 พื้นที่ โดยแต่ละโครงการด�ำเนินงานใน
ช่วงเวลาเดียวกัน และได้รับเงินสนับสนุนจ�ำนวนเท่ากัน คือ
ด�ำเนินงาน 15 เดือน ระหว่าง 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2563 จ�ำนวน
ทุนสนับสนุน 120,000 บาท ส�ำหรับแต่ละพื้นที่
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วัตถุประสงค์ ของโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่

ปลอดภัย โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ�ำเภอ (พชอ.) มี 2 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดย
กลไก พชอ.
2. เพื่อจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยที่ส�ำคัญในพื้นที่
นอกจากสนั บ สนุ น ทุ น ด� ำ เนิ น การ คคส. ยั ง ได้ พั ฒ นา
เครื่อ งมือ สนับ สนุนการด�ำเนินโครงการให้แก่เครือ ข่ายผู ้ขับ
เคลือ่ นโครงการ และ พชอ. น�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสินค้า
ไม่ ป ลอดภั ย เช่ น เกณฑ์ ก ารจั ด ล�ำ ดั บ สิ น ค้ า ไม่ ป ลอดภั ย ,
การจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย 7 ระบบ, การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนต่าง ๆ, การพัฒนาฐาน
ข้อมูลระบบแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัย รวมทัง้ คูม่ อื การใช้
เกณฑ์การจัดล�ำดับความส�ำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย ซึ่ง
เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ เภสั ช กร สาธารณสุ ข อ� ำ เภอ
นักวิชาการสาธารณสุข และองค์กรพัฒนาเอกชน ใช้สร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถน�ำเกณฑ์ดงั กล่าวไปใช้ประกอบ
การค้นหาปัญหา คัดเลือกปัญหาส�ำคัญ และน�ำไปสู่การพัฒนา
แนวทางแก้ไขปัญหาผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของผู้บริโภค
ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ คคส.
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3.2 ประมวลปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในอ�ำเภอ และเตรียม ตัวแทนที่มาเรียนรู้
ข้อมูลวิชาการ
เกณฑ์จัดการสินค้าไม่
ปลอดภัย

3.1 ท�ำหนังสือเวียนสอบถามปัญหาสินค้า (ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ) ที่ไม่ปลอดภัยจากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

รพ.สต./หน่วยงาน
ราชการในอ�ำเภอ

คณะท�ำงานโครงการ
6 คน

2. ประชุมคณะท�ำงานโครงการ

3. ค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยในอ�ำเภอ

กลุ่มเป้าหมาย
คปสอ.

กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะท�ำงานโครงการ

ธ.ค. 61

ช่วงเวลา
พ.ย. 61
- ธ.ค. 61
พ.ย. 61
- พ.ย. 62
ธ.ค. 61
- ม.ค. 62
ธ.ค. 61

รับทราบปัญหาสินค้าที่
ไม่ปลอดภัยในอ�ำเภอ
ครบถ้วน
มีข้อมูลปัญหาสินค้าที่
ไม่ปลอดภัยในอ�ำเภอ
ครบถ้วน

ตัวชี้วัด
มีคณะท�ำงาน
โครงการฯ
มีการประชุมอย่าง
ต่อเนื่องครบ 10 ครั้ง

ตารางที่ 1 กิจกรรมภายใต้ชดุ โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)

กิจกรรมของโครงการทั้งหมดในชุดโครงการนี้มีลักษณะร่วมกัน ดังตารางต่อไปนี้
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ตัวแทนภาคีเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
ตัวแทนภาคีเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
ตัวแทนภาคีเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค

หัวหน้าโครงการ

มีแนวทางการจัดการ
สินค้าไม่ปลอดภัย ตาม
แนวทางการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 7 ระบบ
มีแผนแก้ไขปัญหา
สินค้าไม่ปลอดภัย

ตัวชี้วัด
ได้ปัญหาสินค้าไม่
ปลอดภัย 3 ล�ำดับแรก
โดยใช้เกณฑ์การจัด
ล�ำดับสินค้าไม่
ปลอดภัย

มี.ค. มีการด�ำเนินการกับ
- ธ.ค. 62 ปัญหาสินค้าไม่
ปลอดภัย
ม.ค. 63 มีรายงานเสนอต่อ
คคส. และ พชอ.

มี.ค. 62

ก.พ. 62

ก.พ. 62

กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลา
ผู้รับผิดชอบงาน คบส. ม.ค. 62
ระดับต�ำบล/ประธาน
อสม./นายก อบต./
นายกเทศมนตรี หรือ
ตัวแทน/ตัวแทนแม่ค้า
หัวหน้าโครงการ
ม.ค. 62

8. สรุปผลการด�ำเนินการในโครงการและจัดท�ำรายงานเสนอต่อ หัวหน้าโครงการ
คคส. และ พชอ.

7. ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา

5. น�ำเสนอ ขอข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือใน พชอ. เพื่อเตรียม
วางแผนแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย
6. วางแผนแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย

3.4 สรุปปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย 3 ล�ำดับแรก น�ำเสนอ
พชอ. เพื่อพิจารณาเลือกปัญหาที่จะด�ำเนินการแก้ไข
4. ประชุมภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อร่างข้อเสนอ
แนวทางการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย ตามแนวทางการ
คุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ

กิจกรรม
3.3 จัดประชุมเพื่อท�ำการพิจารณาสินค้าไม่ปลอดภัยตาม
เกณฑ์การจัดล�ำดับสินค้าไม่ปลอดภัย

ภาค 1

“แนวปฏิบัติที่ดี”
ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำ�เภอ (พชอ.)

ส่วนที่ 1
การค้นหาและคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย
“งานคุ้มครองผู้บริโภค” ใน พชอ. หลายพื้นที่ ไม่ได้เป็น
ยุทธศาสตร์หรือประเด็นงานหลักของ พชอ. แต่ถูกรวมอยู่ใน
ยุทธศาสตร์หรืองานหลัก เช่น งานอาหารปลอดภัย งานเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งท�ำให้งานคุ้มครองผู้บริโภค อาจมีความ
ส�ำคัญที่ พชอ. ต้องด�ำเนินการน้อยลงได้
“การค้นหาและคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย” จึงเป็น
ขั้นตอนแรกของการผลักดันให้งานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นงาน
ส�ำคัญ ทีต่ อ้ งท�ำให้ พชอ. ซึง่ ประกอบด้วยหน่วยงานหลากหลาย
ทั้งภาครัฐ เอกชน และแกนน�ำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ เห็น
ความส�ำคัญ และความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ หรือเป็นประเด็น
งานหลั ก ที่ ค วรมี อ ยู ่ ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ที่ ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งร่ ว มกั น
ด�ำเนินการอย่างมีเป้าหมายและมีกลไกรับผิดชอบการด�ำเนินงาน
ร่วมกันอย่างชัดเจน
เนื้อหาในส่วนนี้ จึงจะได้เสนอให้เห็นเป้าหมายส�ำคัญ
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน วิธีการและเครื่องมือ ในการด�ำเนินงาน
ค้นหาและคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย ตลอดจนปัญหา ข้อจ�ำกัด
และแนวทางการแก้ไข ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
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1.1 เป้าหมาย

เป้าหมายส�ำคัญในขั้นตอนนี้ คือ การท�ำให้ทุกภาคส่วนใน
คณะท�ำงาน พชอ.
(1) เห็นสถานการณ์ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยที่ส�ำคัญใน
พื้นที่
(2) เห็นความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับงานของ พอช. และ
หน่วยงานในคณะท�ำงาน พชอ.
(3) มี บ ทบาทและมี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น งานคุ ้ ม ครอง
ผู้บริโภค ภายใต้ขอบเขตงานของแต่ละหน่วยงานเอง
ผ่านข้อมูลสถานการณ์ปญ
ั หาการบริโภคในพืน้ ที่ ทัง้ จากการ
สอบถามประชาชน และจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ อาจมีขอ้ มูลย้อน
หลังอยู่ 1-5 ปี

1.2 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานส�ำคัญ ได้แก่ (1) การ
ตั้งกลไกด�ำเนินงาน (2) การค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยในพื้นที่
และ (3) การคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัยเพือ่ ด�ำเนินการ ซึง่ แต่ละ
ขั้นตอน มีแนวปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินการ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน “การค้นหาและคัดเลือก
สินค้าไม่ปลอดภัย”
1. ตั้งกลไกด�ำเนินงาน

- กลไกอ�ำนวยการ สนับสนุนและติดตามผลงาน
- กลไกปฏิบัติการ ประสานหน่วยงานและขับเคลื่อนงาน
ส่วนกลาง (อ�ำเภอ) และพื้นที่ (หมู่บ้าน ต�ำบล)

พชอ. ตั้งกลไกท�ำงาน
ติดตามการท�ำงาน
ผ่านการประชุม พชอ.
สนับสนุนประสานงานกับหน่วยงาน
และตัดสินใจด�ำเนินการ
ร่วมกัน
3. คัดเลือกปัญหา
เพื่อด�ำเนินการแก้ ไข

2. ค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัย
และจัดล�ำดับความส�ำคัญ

- คัดเลือกเบื้องต้น โดยกลไก
ปฏิบัติการ/อ�ำนวยการ
- ตัดสินใจด�ำเนินการ ด้วย พชอ. ทั้งคณะ
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการตามแนวทาง
คคส. คือ
(1) เสนอข้อมูลผลการส�ำรวจ
(2) ให้ข้อมูลหน่วยงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
และผลกระทบในพื้นที่ย้อนหลัง 3-5 ปี
(3) ให้คะแนนตามแนวทาง คคส.
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ค้นหาปัญหา ด้วยแบบส�ำรวจ
จดหมายเวียน เวทีประชาคม
จัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยใช้เวที
ประชาคมพื้นที่จัดล�ำดับและข้อมูล
วิชาการสนับสนุน

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการด�ำเนินการแต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียด
ดังนี้
การตั้งกลไกด�ำเนินงาน
การตั้งกลไกด�ำเนินงาน สามารถท�ำได้โดยเสนอต่อคณะ
ท�ำงาน พชอ. แต่งตั้ง ซึ่งควรมีกลไกด�ำเนินงาน 2 กลไก ที่มี
บทบาทแตกต่าง แต่สนับสนุนการท�ำงานกันและกัน คือ
(1) กลไกอ�ำนวยการ ท�ำหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ด้วยการสื่อสาร ประสานความร่วมมือ และทรัพยากร
จากหน่วยงานต่าง ๆ และพื้นที่ปฏิบัติการ สนับสนุน
การท� ำ งานของกลไกปฏิ บั ติ ก าร และการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานและผลงาน รวมถึงให้
ค�ำแนะน�ำการท�ำงานผ่านการประชุม พชอ. หรือการ
ประชุมเฉพาะกลไกอ�ำนวยการ
		 กลไกอ�ำนวยการ อาจมีได้ 2 รูปแบบ คือ
• ให้คณะท�ำงาน พชอ. ชุดใหญ่ ท�ำหน้าที่นี้ เช่น กรณี
พชอ. อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นต้น
• พชอ. มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการทีม่ อี ยูท่ ำ� หน้าที่
เช่น คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลเรื่อง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ธุรกิจขายตรง (พชอ. อ�ำเภอ
ประทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ), ดูแลเรื่อง
สารเคมี (พชอ. อ�ำเภอหนองนาค�ำ จังหวัดขอนแก่น)
หรือกรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1
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โดยตรง ก็มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่มีอยู่ท�ำ
หน้าที่ เช่น พชอ. อ�ำเภอโนนคูณ มอบหมายให้คณะ
อนุกรรมการอาหารปลอดภัย ดูแลเรื่องการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอาหาร ยา และเครื่องส�ำอาง หรือ พชอ.
อ�ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ที่มอบหมายให้คณะ
อนุกรรมการที่มีอยู่รับผิดชอบงาน เป็นต้น
(2) กลไกปฏิบัติการ ท�ำหน้าที่ประสานงานและให้ความ
ร่ ว มมื อ กั บ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ และขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
ทัง้ ในส่วนกลาง (อ�ำเภอ) และพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน เช่น ต�ำบล
หรือหมู่บ้านเป้าหมาย เป็นต้น ตั้งแต่การค้นหาปัญหา
จนถึงการแก้ไขปัญหา และน� ำเสนอความก้าวหน้า
ต่อคณะท�ำงาน พชอ. โดยแนวทางด�ำเนินการให้มกี ลไก
ปฏิบัติการ อาจท�ำได้ใน 2 รูปแบบ คือ
• กรณี พชอ. เป็นกลไกอ�ำนวยการ ให้เสนอตั้งคณะ
ท�ำงานรับผิดชอบ โดยอาจท�ำได้ใน 3 รูปแบบ คือ
- กรณีมีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้ว
ให้ ม อบหมายบทบาทเป็ น กลไกปฏิ บั ติ ก ารรั บ ผิดชอบด�ำเนินงาน เช่น พชอ. อ�ำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ พชอ. อ�ำเภอหนองนาค�ำ และ พชอ. อ�ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
เป็นต้น
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- กรณีไม่มคี ณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาจ
ตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น หรือ
ให้มอบหมายคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็น
ผู้รับผิดชอบ เช่น พชอ. อ�ำเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น พชอ. อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พชอ.
อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พชอ.
อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นต้น
- ตัง้ คณะท�ำงานเฉพาะกิจ/คณะท�ำงานภาคประชาชน
เพื่อด�ำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือด�ำเนินงาน
โครงการนี้ เช่น พชอ. อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล, พชอ.
อ�ำเภอปลายพญา จังหวัดกระบี่ เป็นต้น โดย
คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท� ำ งานเฉพาะกิ จ
สามารถตั้งคณะท�ำงานพื้นที่ที่เป็นผู้มีบทบาทใน
พื้นที่ปฏิบัติการนั้นเป็นกลไกสนับสนุนปฏิบัติการ
พื้นที่ เช่น พชต. พชม. (คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ ต�ำบล และ หมู่บ้าน)
ฯลฯ ได้
• กรณีคณะอนุกรรมการ พชอ. ได้รบั มอบหมายเป็นให้
เป็นกลไกอ�ำนวยการ ให้ต้งั คณะท�ำงานพื้นที่ขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานในพื้นที่ เช่น
- ตั้งกลไก พชต. (พบในกรณี พชอ. อ�ำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ, พชอ. อ�ำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ พชต. (คณะ
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กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ ต�ำ บล) ใน
อ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น)/พชม.
(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน)
ในอ�ำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร*
- ตัง้ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น รพ.สต. ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
แกนน�ำกลุ่มชุมชน อสม. ผู้ประกอบการร้านค้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกปฏิบัติการ
งานพื้นที่เป้าหมาย (พบในกรณี พชอ. อ�ำเภอ
ภู เ วี ย ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น , พชอ. อ�ำ เภอรั ต ภู มิ
จังหวัดสงขลา, พชอ. อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
เป็นต้น)
ทัง้ นี้ ในกลไกปฏิบตั กิ าร ควรก�ำหนดภารกิจและผูร้ บั ผิดชอบ
ให้ชัดเจน เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประสาน
งานเครือข่ายและชุมชน เป็นต้น เพือ่ ให้สมาชิกในคณะท�ำงานมี
ส่วนร่วม และมีความเป็นเจ้าของงานร่วมกัน ทั้งยังสามารถ
ติดตามการท�ำงาน และประสานความร่วมมือกันได้
อย่างไรก็ตาม ความยากง่ายของการตั้งกลไกท�ำงาน
และสร้างความร่วมมือในการด�ำเนินงานนี้ มีประเด็นทีต่ อ้ ง
พิจารณาประกอบไปด้วย ดังนี้
* พชต. และ พชม. เป็นกลไกที่บางพื้นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานของ
พชอ.
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• สามารถท�ำให้ พชอ. เห็นว่าโครงการหรือประเด็นงาน
ทีจ่ ะท�ำนีอ้ ยูใ่ นยุทธศาสตร์ พชอ. หรือเป็นประเด็นงาน
ของ พชอ. เช่น พชอ. อ�ำเภอสว่างแดนดิน ท�ำอยู่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ 4 ดี เป็นต้น
• สามารถท�ำให้หน่วยงานใน พชอ. เห็นความเกีย่ วข้อง
และเชื่อมโยงกับประเด็นงานของหน่วยงานตนเองได้
เช่น พชอ. อ�ำเภอหนองนาค�ำ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้ว (มีเกษตร
อ�ำเภอเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) เพราะท�ำเรื่องสารเคมี
จึงน�ำงานมาเชื่อมโยงกับงานที่ท�ำอยู่
• ศักยภาพของผูผ้ ลักดัน และ/หรือกลไกภาคประชาชน
ที่เป็นผู้เสนอ หรือจะเป็นคนท�ำงานหลัก ว่ามีมากพอ
หรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่อง (1) การเป็นที่รู้จัก ได้
รับการยอมรับในพื้นที่ ทั้งในผู้นำ� พชอ. หน่วยงาน
ใน พชอ. เช่น พชอ. ทั้งสองแห่ง (อ�ำเภอวานรนิวาส
และอ�ำเภอสว่างแดนดิน) ในจังหวัดสกลนคร หรือ
พชอ. อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีการ
ท�ำงานเรื่องยามาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีโครงการ
(2) การมีเครือข่ายการท�ำงานในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารระดับ
ต�ำบล หมู่บ้าน เช่น พชอ. อ�ำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ (3) ความเข้าใจเรื่องวิธีการ
ท�ำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และเชื่อมโยงกับการ
ท� ำ งานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เช่ น พชอ. อ� ำ เภอ
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ย่านตาขาว จังหวัดตรัง, พชอ. อ�ำเภอบางแก้ว จังหวัด
พัทลุง เป็นต้น
นอกจากนี้ จากประสบการณ์ของคนท�ำงาน พบว่า ใน
ขัน้ ตอนนี้ อาจพบปัญหาและข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินการอยู่ และ
แนวทางการแก้ไขที่ใช้สามารถด�ำเนินการได้ ให้ผู้สนใจน�ำไป
ด�ำเนินการต้องพิจารณาด้วย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัญหา ข้อจ�ำกัด และแนวทางแก้ไข ในขั้นตอน
ตั้งกลไกด�ำเนินงาน
ปัญหา และข้อจ�ำกัด
แนวทางการแก้ไข
• การคุ้มครองผู้บริโภคไม่อยู่ใน • ท�ำให้เป็นโครงการน�ำร่องของ พชอ.
ยุทธศาสตร์ พชอ. ท�ำให้
และมีคณะท�ำงานรับผิดชอบไปก่อน
ไม่ให้ความส�ำคัญในการ
แล้วใช้การท�ำงานและผลงาน
ด�ำเนินการ
รายงานต่อ พชอ. และเป็นเครื่องมือ
ผลักเข้ายุทธศาสตร์
• หน่วยงานใน พชอ. ไม่เห็น • หาข้อมูลยุทธศาสตร์ ภารกิจและ
ความเชื่อมโยงระหว่างงาน
กิจกรรมของหน่วยงาน และอธิบาย
คุ้มครองผู้บริโภค กับภารกิจ ถึงความเชื่อมโยงกับการคุ้มครอง
ของหน่วยงาน
ผู้บริโภคกับหน่วยงาน
• กลไกภาคประชาชนโดย
•		หาคนที่ภาครัฐให้การยอมรับ
ล�ำพังดึงความร่วมมือกับ
ร่วมท�ำงาน (จากหน่วยงานรัฐหรือ
หน่วยงานภาครัฐยาก
แกนน�ำหรือผู้อาวุโสในพื้นที่ก็ได้)
และเป็นผู้ช่วยประสานงานกับ
หน่วยงาน
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การค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยในพื้นที่
ภารกิจแรกของกลไกท�ำงาน คือ การค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัย
ในพื้นที่ท่เี ป็นปัญหาส�ำคัญต้องเร่งแก้ไข เพื่อเสนอต่อ พชอ. ให้
คัดเลือกและตัดสินใจด�ำเนินการ
2

ในขั้นตอนนี้คณะอ�ำนวยการอาจเป็นผู้ด�ำเนินการเอง หรือ
มอบหมายให้ ก ลไกปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การก็ ไ ด้ โดยมี
4 ขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ
(1) สร้างเครื่องมือ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพการใช้
เครื่องมือ ที่จะใช้ในการค้นหาปัญหาให้กลไกปฏิบัติ
การ หรือ คณะท�ำงานพื้นที่ด�ำเนินการ เช่น แบบสอบถาม/แบบส�ำรวจ เช่น พชอ. อ�ำเภอโนนคูณ จังหวัด
ศรีสะเกษ, พชอ. อ�ำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
เป็นต้น การใช้คู่มือการใช้แบบสอบถาม/แบบส�ำรวจ
แนวทางและกระบวนการจัดเวทีประชาคม เช่น พชอ.
อ�ำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ พชอ. อ�ำเภอ
กระทู้ จังหวัดภูเก็ต จดหมายสอบถามข้อมูลหน่วยงาน
คูม่ อื ท�ำงานของ คคส. เช่น พชอ. อ�ำเภอบางแก้ว จังหวัด
พัทลุง โดยคณะท�ำงานขับเคลื่อนโครงการท�ำจดหมาย
เวียนไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ ทัง้ หน่วยงาน
ราชการ รพ.สต. อปท. ให้ค้นหาปัญหาในพื้นที่ เป็นต้น
(2) มอบหมายภารกิจและขอบเขตการท�ำงาน และ
ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การ ให้ กั บ กลไกปฏิ บั ติ ก าร/
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คณะท�ำงานพื้นที่ ทั้งนี้ การก�ำหนดพื้นที่ท�ำงานที่ต้อง
รับผิดชอบขนาดเล็ก เช่น หมู่บ้าน หรือต�ำบล ท�ำให้
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบได้ชัด ท�ำงานได้ง่ายและรวดเร็ว
ใช้คนต่อพืน้ ทีไ่ ม่มาก เช่น กรณีของ พชอ. อ�ำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา ลงชุมชนเพื่อสุ่มส�ำรวจในร้านช�ำ โดยให้
เครือข่ายซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีจ่ ากพืน้ ทีอ่ นื่ มาร่วมส�ำรวจกับ
ผูน้ ำ� ชุมชน หรือที่ พชอ. อ�ำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โดยคณะท�ำงาน พชอ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ รพ.สต. ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามตลาด
ชุมชน กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เป็นต้น
(3) กลไกปฏิบตั กิ าร/คณะท�ำงานพืน้ ที่ ด�ำเนินการค้นหา
ปัญหา โดยมีเครือ่ งมือทีส่ ามารถเลือกใช้ได้หลายอย่าง
และแต่ละเครือ่ งมือก็มจี ดุ แข็ง และประเด็นต้องพิจารณา
ในการเลือกด�ำเนินการต่างกันไป รวมทั้ง อาจใช้หลาย
เครื่องมือผสมผสานกัน ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
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เครื่องมือ
1. การใช้แบบสอบถาม/
แบบส�ำรวจข้อมูล
เป็นค�ำถามปลายเปิด
จ�ำนวนข้อไม่มาก เช่น
ท่านคิดว่ามีสินค้าใดที่ใช้แล้ว
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพท่าน
สินค้านั้นส่งผลอย่างไร
ท่านพบเห็น/ซื้อสินค้านั้น
จากที่ใด เป็นต้น
•

•

•

•

•

จุดเด่น
ข้อพิจารณา
ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
• ต้องมีการอบรมให้ผู้สอบถามต้อง
และจ�ำนวนการสอบถาม/ส�ำรวจได้มาก
เข้าใจแบบสอบถาม/ส�ำรวจ อาจใช้
ด�ำเนินการในพื้นที่กว้าง/จ�ำนวนประชาชน
เวลามากขึ้น ถ้าต้องมีทีมสอบถาม/
มากได้ เลือกส�ำรวจ/สอบถามได้ท้งั แบบสุ่ม
ส�ำรวจจ�ำนวนมาก
ตัวอย่าง และส�ำรวจ/สอบถามทั้งหมด
• แบบสอบถามปลายเปิด
สามารถใช้กลไกระดับหมู่บ้าน/ต�ำบล เช่น
ถ้าจ�ำนวนการส�ำรวจมาก
รพ.สต. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือ พชต./พชม.
ต้องใช้เวลาประมวลผลมาก
ช่วยเป็นผู้ด�ำเนินการส�ำรวจได้
• การประมวลผลส�ำรวจ ต้องจัดกลุ่ม
อาจท�ำให้ได้ข้อมูลผลกระทบจากประสบการณ์ ปัญหา ให้แสดงขอบเขต/ค�ำอธิบาย
ตรงด้วย
ที่ชัดเจน
ประมวลให้เห็นความสนใจหรือกังวลใจ
ต่อปัญหาได้ชดั เจน

ตารางที่ 3 เครื่องมือ จุดเด่น และข้อพิจารณาในการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยในพื้นที่
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เครื่องมือ
จุดเด่น
2. เวทีประชาคม เลือกจัดได้ •		ประชาชนคุ้นเคยกับวิธีการ และสามารถ
หลายระดับ ตั้งแต่ระดับ
ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมได้ครอบคลุม
หมู่บ้าน ต�ำบล จนถึงระดับ
กลุ่มคนในพื้นที่
อ�ำเภอ หรือจัดผสมผสานกัน • สามารถท�ำได้ทง้ั สอบถาม/ส�ำรวจข้อมูล และ
เป็นล�ำดับ
จัดล�ำดับความส�ำคัญจากพื้นที่
• สามารถสอบถามถึงผลกระทบจากปัญหาที่
เป็นประสบการณ์ตรงได้ด้วย
• ท�ำให้เห็นความสนใจ/กังวลใจของพื้นที่ได้
ชัดเจน
• ท�ำให้ประชาชนเห็นสถานการณ์ปัญหาใน
ชุมชน กระตุ้นความตื่นตัวต่อปัญหาได้
• สามารถปรึกษาในประชาคมเรื่องกิจกรรมที่
ควรด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้ด้วย

ข้อพิจารณา
• หากจัดระดับหมู่บ้าน ที่จ�ำนวนพื้นที่
มาก ต้องใช้เวลามาก หากจะท�ำให้
ครอบคลุม หรือต้องใช้จ�ำนวน
ทีมท�ำงานและเวลาด�ำเนินการมาก
• เวทีประชาคมด้านสาธารณสุข
คนจะเข้าร่วมน้อย ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ
• เวทีประชาคมในเขตเมืองท�ำได้ยาก
และอาจต้องท�ำช่วงเย็น – กลางคืน
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เครื่องมือ
3.		จดหมายสอบถาม
หน่วยงาน เพื่อขอให้ช่วย
สอบถาม/ค้นหาปัญหาสินค้า
ไม่ปลอดภัยในพื้นที่
4. ข้อมูลสถานการณ์ น�ำ
ข้อมูลปัญหาย้อนหลังมาน�ำ
เสนอ 3-5 ปี

ข้อพิจารณา
• ต้องมีการติดตาม เพื่อให้ได้ข้อมูล
กลับมาทันเวลาที่ต้องใช้
• อาจต้องใช้ข้อมูลจากหลาย
หน่วยงานตามประเด็นปัญหามา
ประมวล เพื่อให้เห็นความส�ำคัญ
และจ�ำเป็น มากกว่าจะใช้เป็นข้อมูล
ตั้งต้นก�ำหนดเป็นปัญหาของพื้นที่

จุดเด่น
• ท�ำได้ง่าย เข้าถึงข้อมูลหน่วยงานได้
• สามารถท�ำกับหน่วยงาน ผู้น�ำชุมชน
และผู้ประกอบการได้สะดวก
• แสดงให้เห็นแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหา
และชี้ให้เห็นความส�ำคัญได้
• มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ คือ
หน่วยงานรัฐ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตระดับอ�ำเภอ พบว่า กลุ่ม
เป้าหมายที่ต้องด�ำเนินการค้นหา/รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
ปัญหามีทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำกลุ่ม/องค์กร
ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งค่อนข้าง
กว้าง จึงควรใช้หลายวิธกี ารผสมผสานกัน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ใี้ ห้
เห็นสถานการณ์ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยที่ส�ำคัญของพื้นที่ขึ้น
มาได้ เช่น การส�ำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามและเวทีประชาคม
ระดับต�ำบล หรือเวทีประชาคมระดับอ�ำเภอร่วมกับจดหมาย
สอบถามหน่วยงาน และการส�ำรวจด้วยแบบสอบถาม เป็นต้น
ดังกรณีตัวอย่างของ พชอ. อ�ำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ใช้ทงั้ แบบสอบถามลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจข้อมูล และการจัดเวทีประชาคม
หรือ พชอ. อ�ำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ที่ใช้จดหมายเวียนถึง
หน่ ว ยงานและการจั ด เวที ป ระคม ขณะที่ พชอ. อ� ำ เภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร, พชอ. อ�ำเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ,์ อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล ใช้เวทีประชาคมหมูบ่ า้ น และ
ต�ำบล เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอยู่ว่า ขนาดของ
ข้ อ มู ล การค้ น หา (จ� ำ นวนคนที่ ส อบถาม/ส� ำ รวจ) และกลุ ่ ม
เป้าหมายการค้นหาเป็นใคร จึงจะได้ปริมาณข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันใน พชอ. และประชาชนในพื้นที่
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ตัวอย่างการค้นหาประเด็น
ผ่านการจัดประชาคมควบคู่กับจดหมายเวียน
ของ พชอ. อ�ำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

คณะท�ำงานขับเคลือ่ นโครงการ ท�ำจดหมายเวียนไปถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อ�ำเภอ ทั้งหน่วยงานราชการ
รพ.สต. อปท. ให้คน้ หาปัญหาในพืน้ ที่ โดยในส่วนของ อปท.
จะมีประชาคมอยู่แล้วทุกปี ท�ำให้สามารถคัดเลือกปัญหา
ร่วมมาได้ 10 ประเด็น แล้วน�ำมาเข้าที่ประชุมของคณะ
ท�ำงานภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ ซึง่ ประกอบด้วย อปท. โรงเรียน
อสม. นักวิทย์ ก�ำนัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาคัดเลือก
ปัญหาตามแนวทางในคู่มือของ คคส. สกัดออกมาได้ 3
ปัญหาแรกที่ส�ำคัญ

(4) จัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาเบือ้ งต้น โดยการใช้
ความถี่ของปัญหาที่พบจากแบบสอบถาม/แบบส�ำรวจ
และความสนใจของประชาชน/ผู้รับการส� ำรวจ จาก
เวทีประชาคม เป็นแนวทางในการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
จะท�ำให้เห็นภาพรวมความสนใจและการให้ความส�ำคัญ
ต่อสินค้าที่เป็นปัญหาของประชาชนได้ชดั ขึ้น
3
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การคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อด�ำเนินการ
ในส่วนนี้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ 3 ขั้นตอน คือ
(1) ประมวลผลข้อค้นพบจากการค้นหาปัญหา และคืน
ข้อมูลให้กับหน่วยงานและแกนน�ำชุมชน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่แสดงสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ทั้งหมด และ
จัดล�ำดับความส�ำคัญใน 2 ลักษณะจากข้อมูลที่ได้ คือ
• ความถี่ของการระบุปัญหา และพื้นที่ที่มีปัญหานั้น
มาก
• ขนาด และ/หรือลักษณะของผลกระทบต่อประชาชน
ในการคื น ข้ อ มู ล ผลการส� ำ รวจต่ อ หน่ ว ยงานและ
แกนน�ำชุมชนนั้น สามารถจัดได้ทั้งในระดับต�ำบล
(กรณีมีพื้นที่ไม่มาก และมีเวลาด�ำเนินการมากพอ)
และอ�ำเภอ โดยในเวทีคนื ข้อมูลแต่ละครัง้ สามารถให้
ทีผ่ เู้ ข้าร่วมเวทีประชาคมช่วยพิจารณาคัดเลือกปัญหา
ส�ำคัญของพื้นที่ในเบื้องต้นได้ด้วย

(2) ค้นหาข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน ทั้งสถิติย้อนหลัง
และผลกระทบ เพือ่ อธิบายภาพสถานการณ์ปัญหาและ
แนวโน้มให้หน่วยงานและแกนน�ำชุมชนเห็นชัดเจนขึ้น
รวมถึงข้อมูลปัญหาในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งข้อมูลจากอ�ำเภอ
ต่าง ๆ ในจังหวัดและข้อมูลระดับประเทศ เพือ่ เทียบเคียง
กับสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ จะท�ำให้เห็นความ
ส�ำคัญของปัญหาชัดเจนขึน้ และเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาจัดล�ำดับ
(3) การคัดเลือกประเด็นด�ำเนินการ ที่มีแนวทางการคัด
เลือกประเด็นด�ำเนินการตามคูม่ อื คคส.* อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติ มีแนวทางการด�ำเนินการดังนี้
• จัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาจากการค้นหา ให้ได้
10 ล�ำดับแรก โดยใช้เวทีประชาคมพื้นที่ (ต�ำบลอ�ำเภอ) ช่วยในการจัดล�ำดับเป็นเบื้องต้น เทียบเคียง
กับข้อมูลจากการส�ำรวจ
• กลไกอ�ำนวยการ/ปฏิบัติการ ที่ได้รับมอบหมาย จัด
ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลผลการส�ำรวจและจัดล�ำดับ

* คู่มือการใช้เกณฑ์การจัดล�ำดับความส�ำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย
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ความส�ำคัญของปัญหาจากพื้นที่ร่วมกับข้อมูลทาง
วิชาการ และคัดเลือกตามแนวทาง คคส. ให้ได้
3-5 ปัญหาส�ำคัญ เพื่อน�ำเสนอในที่ประชุม พชอ. ทั้ง
คณะ ทั้งนี้ ข้อมูลส�ำคัญ คือ ข้อมูลการเปรียบเทียบ
สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ (อ�ำเภอ) ที่เลือกไว้
3-5 อันดับ กับอ�ำเภออื่น ๆ ในจังหวัด และจังหวัด
เมื่อเทียบกับระดับประเทศ ที่จะช่วยแสดงให้เห็น
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขของ
ปัญหาต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น
• คณะท�ำงาน พชอ. พิจารณาคัดเลือกเพื่อวางแผน
ด�ำเนินการแก้ไข โดยใช้แนวทางตามคู่มือ คคส.
ประกอบกับข้อมูลทางวิชาการที่มี เพื่อให้ได้ปัญหา
ส�ำคัญที่จะร่วมกันด�ำเนินการ
อย่างไรก็ตาม ในขัน้ ตอนนี้ มีประเด็นปัญหาทีพ
่ บบ่อย
3 ประเด็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น ดังตาราง
หน้า 38-39
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ตัวอย่างการคัดเลือกประเด็น
แบบอิงข้อมูลวิชาการ และสร้างการมีส่วนร่วม
ของ พชอ. อ�ำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ด�ำเนินการโดยให้ตัวแทนหมู่บ้านตอบแบบสอบถาม
จากนั้น คณะท�ำงานย่อยรวบรวมข้อมูลแล้วมาหารือกับ
คณะท�ำงานชุดใหญ่ โดยน�ำเสนอข้อมูลผ่านตาราง สถิติ
เพื่อดูขนาดความรุนแรง ความยากง่าย และความร่วมมือ
โดยแยกเป็นตารางความเสี่ยงและตารางความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหา แล้วเอา 2 ตารางมาหาค่าคะแนน ถ้ามี
กรณีปัญหาในชุมชนที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น เสียชีวิตจาก
การใช้ยาชุด พบว่าท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกร่วม
และอยากแก้ปญ
ั หามาก ข้อดี ประชาชนได้ขอ้ มูลของตัวเอง
ระดับต�ำบลได้เสนอทั้งปัญหาและการแก้ปัญหาว่า แก้แล้ว
ได้อะไร โดยคุยผ่าน อสม. และมาประชุมกับ รพ.สต.
ทุกเดือน เน้นการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ
จากพืน้ ที่ แม้วา่ การค้นหาปัญหาในพืน้ ทีจ่ ะไม่ตรงกันทัง้ หมด
แต่พอมาถึงคณะท�ำงานย่อย สามารถช่วยกันดูในภาพรวม
ได้
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ตารางที่ 4 ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นในขั้นตอนการคัดเลือกประเด็นด�ำเนินการ
ปัญหา
1. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
มีความแตกต่างของ
(1) ความรู้ - ความเข้าใจ
ต่อปัญหาและ
ผลกระทบ
(2) ประสบการณ์ - เห็น
ความหนักเบาของ
ปัญหาในพื้นที่แตก
ต่างกัน
(3) ความรู้สกึ ของคนใน
พื้นที่

•
•

•

•

2. คูม่ อื ด�ำเนินการของ คคส. •
(1) ขั้นตอนการคัดเลือก
หลายขั้นตอน
ต้องใช้เวลามาก
•
(2) มีค�ำศัพท์ท่ยี ากต่อการ
เข้าใจได้เอง
•
•
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แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น
เพิ่มข้อมูลน�ำเสนอเพื่อพิจารณาก่อน
จัดล�ำดับความส�ำคัญ
รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของปัญหาที่มี
ความถี่มาก 10 ล�ำดับแรก ที่แสดง
แนวโน้มสถานการณ์ปัญหา
และข้อมูลผลกระทบของปัญหา
เปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติของพื้นที่
กับพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัด ภาค และ
ประเทศ เพื่อให้เห็นสถานะของปัญหา
นั้นของอ�ำเภอในระดับต่าง ๆ
ข้อมูลความสอดคล้องของปัญหากับ
ยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์ท่เี ป็นจุดเน้น
ส�ำคัญ อ�ำเภอ และจังหวัด
กลไกท�ำงาน ช่วยกันท�ำความเข้าใจ
เนื้อหาในคู่มอื ก่อนสื่อสารกับคณะ
ท�ำงานพื้นที่ หรือผู้เกี่ยวข้อง
ปรับภาษาในการอธิบายให้เข้าใจง่าย
ขึ้น
พยายามสร้างเกณฑ์การพิจารณาที่ลด
การใช้ความเห็น/ดุลพินจิ ของแต่ละคน
คัดเลือกให้เหลือเพียง 3-5 ล�ำดับแรก
พร้อมข้อมูล - เหตุผล ก่อนน�ำเสนอ
ในขั้นการพิจารณาของ พชอ.

ปัญหา
แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น
(3) บางเรื่องเกินความ
สามารถพื้นที่หรือใช้
ความรู้สกึ มากกว่า
ข้อมูล
3. ความสนใจ/การให้ความ
เพิ่มข้อมูลน�ำเสนอเพื่อพิจารณาก่อน
ส�ำคัญต่อปัญหาของ
จัดล�ำดับความส�ำคัญ ได้แก่
คณะอนุกรรมการ/
• รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของปัญหาที่มี
คณะท�ำงานที่รับผิดชอบ
ความถี่มาก 10 ล�ำดับแรก ที่แสดง
ที่มีประเด็นปัญหาของ
แนวโน้มสถานการณ์ปัญหา
ตนเองที่อยากจะผลักดัน
และข้อมูลผลกระทบของปัญหา
• เปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติของพื้นที่
กับพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัด ภาค และ
ประเทศ เพื่อให้เห็นสถานะของปัญหา
นั้นของอ�ำเภอในระดับต่าง ๆ
• ข้อมูลความสอดคล้องของปัญหากับ
ยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์ท่เี ป็นจุดเน้น
ส�ำคัญ อ�ำเภอ และจังหวัด
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ส่วนที่ 2
การกำ�หนดแนวทางและแผนดำ�เนิน
“การก�ำหนดแนวทางและแผนด�ำเนินงาน” เป็นขัน้ ตอน
ที่สอง ที่ต้องพยายามใช้กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ท�ำให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ใน พชอ. ร่วมมือ ประสานการท�ำงาน และมีบทบาท
ในการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
เนือ้ หาในส่วนนีจ้ งึ จะได้เสนอให้เห็นเป้าหมายส�ำคัญ ขัน้ ตอน
การด�ำเนินงาน และวิธีการและเครื่องมือ ในการด�ำเนินการ
ก�ำหนดแนวทางและแผนด�ำเนินงาน ตลอดจนปัญหา ข้อจ�ำกัด
และแนวทางการแก้ไข ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

2.1 เป้าหมาย

เป้าหมายส�ำคัญในขั้นตอนนี้ คือ การท�ำให้คณะท�ำงาน
พชอ. มีเป้าหมาย แนวทางและแผนด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาร่วม
กัน รวมถึงแบ่งบทบาทภารกิจในการด�ำเนินการ และสามารถใช้
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินงานได้ โดยมีแนวทาง
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การคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ* เป็นเครื่องมือส�ำคัญ ที่ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการด�ำเนินงาน

2.2 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

ในขัน้ นีค้ วรด�ำเนินการโดยกลไกอ�ำนวยการ/ปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็น
คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานเฉพาะเรื่องที่รับผิดชอบเรื่องนี้
ซึ่งมีความคล่องตัวกว่า พชอ. ทั้งคณะ และด�ำเนินการมาตั้งแต่
ขัน้ ตอนการค้นหาปัญหา เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการด�ำเนิน
การ แต่อาจเพิ่มองค์ประกอบคณะท�ำงานเข้ามา โดยพิจารณา
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา มาร่วมวางแผนด�ำเนินการ
เพือ่ ให้มบี ทบาทคิด วางแผน และน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2

* พัฒนาขึ้นโดย คคส. ประกอบด้วยระบบที่จ�ำเป็นต่อการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค 7 ระบบ ได้แก่ (1) นโยบาย (2) การเฝ้าระวัง (3) การเตือนภัย
(4) กฎหมาย/กลไกจัดการพืน้ ที่ (5) กฎหมาย/กลไกจัดการจังหวัด (6) การ
สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน และ (7) การสร้างความรู้
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•
•
•
•
•

5 ลักษณะส�ำคัญที่ต้องมีในแผน

ยกร่างแผนตามแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
7 ระบบ วิธีการและเครื่องมือติดตามประเมินผล

ประชุมยกร่างแผนด�ำเนินการ
และการติดตามประเมินผล

เสนอ พชอ. ขออนุมัติ
งบประมาณ - ด�ำเนินการ

อิงกับยุทธศาสตร์ พชอ./หน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ท�ำให้เห็นตัวเจ้าภาพหลัก/คนปฏิบัติภารกิจ (ใคร ท�ำอะไร) เพื่อให้มีหลักประกันว่ามีคนท�ำต่อ
อยู่ในกรอบภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผน ให้สามารถตอบสนองแผนได้
มีเป้าหมายท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน เช่น การเกิดตัวอย่างดี มีต้นแบบขยายผล
มีตัวชี้วดั เครื่องมือติดตาม ประเมินผล

ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่ถูกคัดเลือก ข้อเสนอ
การด�ำเนินการจากพื้นที่ ยุทธศาสตร์หน่วยงานและ
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ทางเลือกการด�ำเนินการ

ประชุมประมวลข้อมูล
และวิเคราะห์ทางเลือกด�ำเนินการ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด�ำเนินงานเพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนวทางและแผนด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
คณะอนุกรรมการ/
คณะท�ำงานเฉพาะเรื่อง

รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีในขั้นตอนนี้ มีดังนี้
1 การประชุมประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
ปัญหาและข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากพื้นที่
เป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาส�ำคัญที่ถูก
คัดเลือกให้ดำ� เนินการแล้ว และข้อเสนอทางเลือกในการด�ำเนิน
งานทีไ่ ด้จากพืน้ ทีข่ องกลไกท�ำงาน ตลอดจนได้ร่วมกันวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของการด� ำเนินงาน และความเกี่ยวข้องของ
ปัญหากับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภารกิจและยุทธศาสตร์ของ พชอ.
ของหน่วยงานและจังหวัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหา เป็นต้น
เป้าหมายของการจัดประชุม มุ่งที่การก�ำหนดเป้าหมาย
และทางเลือกในการด�ำเนินงาน ตลอดจนก�ำหนดบทบาทของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา ภายใต้ข้อมูลต่าง ๆ ที่มี
เช่น ขอบเขตพืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน กิจกรรมทีค่ วรด�ำเนินการ เครือ่ งมือ
ในการด�ำเนินการที่จ�ำเป็น หน่วยงาน/องค์กรที่ต้องร่วมมือ
ด�ำเนินการ รวมถึงบทบาทและภารกิจที่ต้องท�ำ เป็นต้น เพื่อน�ำ
ไปสู่การยกร่างวางแผนด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ประชุมเพื่อยกร่างแผนด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ตาม
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ
ใช้แนวทางการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค 7 ระบบ ร่วมกับข้อมูลจาก
การประชุมประมวลและวิเคราะห์ฯ เป็นแนวทางในการยกร่าง
2
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แผน ที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุม พชอ. โดยแผนด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหา ควรมีลักษณะส�ำคัญ 5 ด้าน ดังนี้
(1) อธิบายถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พชอ. และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรืออาจรวมถึงความเกีย่ วข้องกับ
นโยบายรัฐบาลได้
(2) กิจกรรมต้องอยูใ่ นกรอบภารกิจของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในแผน ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การตอบสนองต่ อ แผน
ด�ำเนินงานได้ ยิง่ สอดคล้องกับแผนกิจกรรมหน่วยงานที่
จะด�ำเนินการอยู่แล้วยิ่งดี ท�ำให้เห็นความเชื่อมโยงของ
แผนด�ำเนินการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานชัดเจน
(3) มีเป้าหมายการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน วัดผล ติดตามผล
ได้ เช่น การเกิดตัวอย่างทีด่ ี การมีพนื้ ทีต่ น้ แบบขยายผล
เกิดกลไกท�ำงานต่อเนื่อง สถานการณ์ปัญหาลดลง
เท่าไร/หมดไป เป็นต้น
(4) มีตัวชี้วดั พร้อมวิธกี ารและเครือ่ งมือติดตามประเมินผล
(5) ท�ำให้เห็นตัวเจ้าภาพหลัก/คนปฏิบตั ภิ ารกิจ (ใคร ท�ำอะไร)
เพือ่ ให้มหี ลักประกันว่ามีคนผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ และ
อาจท�ำให้เกิดความต่อเนื่องในการด�ำเนินการได้
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น�ำเสนอแผนเพื่อขอค�ำแนะน�ำและการอนุมัติด�ำเนิน
การจาก พชอ.
เพื่อให้ พชอ. เข้าใจแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อั น เป็ น ที่ ม าของแผนด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หานี้ และให้ ก าร
สนับสนุนการด�ำเนินงาน การน�ำเสนอแผนฯ จึงต้องแสดงให้เห็น
ข้อมูลส�ำคัญ 3 ส่วน ดังนี้
(1) ความเชื่อมโยงของปัญหาส�ำคัญกับยุทธศาสตร์และ
ภารกิจของ พชอ. และหน่วยงานในพืน้ ที่ รวมถึงนโยบาย
และยุทธศาสตร์จงั หวัด
(2) การวิเคราะห์ทางเลือกในการด�ำเนินการ และเหตุผลใน
การตัดสินใจเลือกด�ำเนินการด้วยวิธีการและเครื่องมือ
ต่าง ๆ จนเกิดเป็นแผนด�ำเนินการแก้ไขปัญหานี้
(3) น�ำเสนอแผนด�ำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นเป้าหมายการ
ด�ำเนินงาน พื้นที่ดำ� เนินการ กลไกท�ำงาน ขั้นตอนการ
ด�ำเนินงาน กิจกรรมและเครื่องมือ งบประมาณ และ
การติ ด ตาม ประเมิ น ผล ตลอดจนการสนั บ สนุ น ที่
ต้องการจาก พชอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
งบประมาณ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรืองบประมาณจากกองทุนในพื้นที่ เป็นต้น
3
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หลากเทคนิคในการจัดท�ำข้อเสนอแนวทาง
และแผนด�ำเนินการแก้ ไขปัญหา
พชอ. อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล มีการเก็บข้อมูลซ�้ำใน
ระดับพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลงลึกและทั่วถึง จากนั้น
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนท�ำงานโดยก�ำหนดตัวชีว้ ดั ใน
แผนให้สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ของ สสอ. ตัง้ เป้าหมายจ�ำนวนร้าน
ทีเ่ ข้าร่วมในแต่ละปี มีการก�ำหนดภาคีความร่วมมือและต้องมี
การท�ำข้อตกลงร่วมกัน แผนตั้งศูนย์ระดับต�ำบลและก�ำหนด
พื้นที่ที่จะตั้ง การจัดตั้งคณะท�ำงานระดับต�ำบลเป็นศูนย์เฝ้า
ระวังระดับพื้นที่ การให้ท้องถิ่นก�ำหนดข้อบัญญัติของต�ำบล
พชอ. อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิน
สายประชุมกับทุกต�ำบลกับตัวแทนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คน
ได้แก่ อสม. 2 คน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งหมด
141 หมู่บ้าน เขตเทศบาลอีก 22 ชุมชน โดยน�ำเสนอ 3 ปัญหา
ให้ที่ประชุมฟัง และให้ที่ประชุมช่วยกันสะท้อนจากสิ่งที่ได้ฟัง
ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนคืออะไร เห็นอะไรจากเรื่องนี้ และจะ
ท�ำอย่างไร สุดท้ายขอให้กำ� นันประกาศต่อที่ประชุมว่าจะเป็น
ต�ำบลปลอดภัย น�ำไปสู่การท�ำ MOU ในต�ำบล ต่อหน้าที่
ประชุมก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น จากนัน้ นายอ�ำเภอประกาศนโยบาย
“ปากพนั ง ปลอดภั ย ” ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ท� ำ ให้ แ ผนมี
ความส�ำคัญและน�ำไปสู่การปฏิบัติจริง
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ส่วนที่ 3
การแก้ ไขปัญหา : ด้วยกิจกรรม
ตามแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ
“การแก้ไขปัญหา” เป็นขั้นตอนที่ควรท�ำให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ใน พชอ. ร่วมมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาให้ได้มากทีส่ ดุ
รวมถึงความร่วมมือกับอนุกรรมการ พชอ. ชุดอื่น ๆ และท�ำให้
เห็นผลการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาที่จับต้องได้ ภายใน
เวลาที่มอี ยู่
เนือ้ หาในส่วนนี้ จึงจะได้เสนอให้เห็นเป้าหมายของแนวทาง
การคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ และตัวอย่างกิจกรรม จาก
ประสบการณ์ของ พชอ. ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ซึง่ ได้สะท้อนผลงาน และ
โอกาสของความต่อเนื่องในการด�ำเนินการ ที่จะน�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ได้จริง และปัญหา
ในการด�ำเนินการ ดังนี้

3.1 กิ จ กรรมแก้ ไ ขปั ญ หา ตามแนวทางการคุ ้ ม ครอง
ผู้บริโภค 7 ระบบ

การขับเคลือ่ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ภายใต้ โครงการจัดการ
สินค้าไม่ปลอดภัย ที่ขับเคลื่อนงานโดยกลไกคณะกรรมการ
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พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ทีด่ ำ� เนิน
มาถึงขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา ซึ่งถือเป็นช่วง “ไฮไลต์” ของ
โครงการ พบว่ามีกจิ กรรมแก้ไขปัญหาจากแนวทางการคุ้มครอง
ผู้บริโภคหลากหลายลักษณะ โดยสามารถประมวลให้เห็นภาพ
ชัดเจนขึ้นได้ด้วยการจ�ำแนกออกเป็นกลุ่ม ตามแนวทางการ
คุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ ที่ย่อส่วนให้สอดคล้องกับบริบทการ
ขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 3 แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ ในบริบทการ
ขับเคลื่อนงานในระดับอ�ำเภอ

นโยบาย

เฝ้าระวัง
เตือนภัย

สร้างความรู้

สร้างความตระหนักรู้
ให้ประชาชน
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กม./กลไกจัดการ
ในพื้นที่

กม./กลไกจัดการ
ในจังหวัด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมแก้ไขปัญหาตามแนวทางการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค 7 ระบบในระดับอ�ำเภอ ทีข่ บั เคลือ่ นโดย พชอ.
ในโครงการนี้
ตารางที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรมแก้ไขปัญหาตามแนวทางการ
คุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ
แนวทาง
ตัวอย่างกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
7 ระบบ
และเป้าหมาย
1. นโยบาย : • ผลักดันให้เป็นนโยบายจังหวัด/ประกาศ
มีกลไกเอื้อ
จังหวัด (พชอ. อ�ำเภอสว่างแดนดิน และอ�ำเภอ
อ�ำนวยและ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร) ประกาศอ�ำเภอ
สนับสนุน
(พชอ. อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด, พชอ.
การท�ำงาน
อ�ำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง)
• ใช้ตัวชี้วดั หน่วยงาน สร้างความร่วมมือท�ำงาน/ผลัก
ดันให้เป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน (พชอ. อ�ำเภอละงู
จังหวัดสตูล, พชอ. อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด)
2. การเฝ้า
• สร้างคณะท�ำงานเฝ้าระวังในพื้นที่ (อปท. ก�ำนัน
ระวัง :
ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ร้านค้า ร.ร.) เช่น พชต.
มีกลไกและ
พชม. เครือข่ายเฝ้าระวัง ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค
เครื่องมือเฝ้า ใน รพ.สต. เป็นต้น มีเครื่องมือสื่อสารในกลุ่ม
ระวังปัญหา
คณะท�ำงาน เช่น Line group เป็นต้น (พชอ. อ�ำเภอ
ท�ำงาน
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, พชอ. อ�ำเภอ
ต่อเนื่อง
ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด พชอ. อ�ำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์, พชอ. อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง, พชอ. อ�ำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ฯลฯ)
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แนวทาง
7 ระบบ
และเป้าหมาย

ตัวอย่างกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
• พัฒนาธรรมนูญสุขภาพต�ำบลสนับสนุน หรือ
กติกาชุมชน ที่ระบุแนวทางการด�ำเนินการป้องกัน
เฝ้าระวัง และการด�ำเนินการเมื่อพบสินค้าอันตราย
(พชอ. อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง, พชอ.
อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน, พชอ. อ�ำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร)
• พัฒนาคนท�ำงาน/จิตอาสาในพื้นที่ เช่น อสม.
เชี่ยวชาญ แกนน�ำ/สื่อบุคคลระดับหมู่บ้าน ต�ำบล
เยาวชน อย.น้อย/นักสื่อสาร (พชอ. อ�ำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์, พชอ. อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด, พชอ. อ�ำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ฯลฯ)
• พัฒนาสื่อออนไลน์ชมุ ชน เช่น Line Facebook
เพื่อให้ข้อมูลและแจ้งเตือน สร้างการสื่อสาร
ทางบวกเพื่อขอความร่วมมือเฝ้าระวัง (พชอ.
อ�ำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็นต้น)
• ส�ำรวจ ตรวจตราร้านค้า/ร้านขายของช�ำ เป็นระยะ
ทั้งโดยกลไกระดับชุมชน และ พชอ. เก็บข้อมูล
สินค้าอันตราย และแจ้งผลแก่ร้านค้าและชุมชน
(พชอ. อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พชอ. อ�ำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ)
• ให้เครื่องมือท�ำงานแก่คณะท�ำงานพื้นที่ เช่น
ชุดตรวจหาสารอันตรายในสินค้า กล่องรับข้อมูล/
ความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน แบบฟอร์มการ
ร้องเรียนสินค้าอันตราย application ให้ข้อมูล/
ร้องเรียน เป็นต้น
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แนวทาง
ตัวอย่างกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
7 ระบบ
และเป้าหมาย
3. การ
• สร้างคณะท�ำงานเตือนภัยในพื้นที่ (อปท. ก�ำนัน
เตือนภัย :
ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ร้านค้า ร.ร.) เช่น พชต.
มีกลไกและ
พชม. ศูนย์เตือนภัย เป็นต้น มีเครื่องมือสื่อสารใน
เครื่องมือ
กลุ่มคณะท�ำงาน เช่น
เตือนภัย
Line group เป็นต้น (ทุก พชอ.)
ประชาชน
• จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์
ท�ำงานต่อ
แผ่นพับ สื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เป็นต้น
เนื่อง
(พชอ. อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง, พชอ.
อ�ำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์)
• พัฒนาคนท�ำงาน/จิตอาสาเตือนภัยในพื้นที่ เช่น
อสม. เชี่ยวชาญ แกนน�ำ/สื่อบุคคลระดับหมู่บ้าน
ต�ำบล เยาวชน อย.น้อย/นักสื่อสาร (ทุก พชอ.)
• จัดประชุมร้านค้า และกลุ่มเสี่ยง เช่น รถเร่ ร้านค้า
ในตลาดนัด กลุ่มคนงาน/แรงงานเกษตร ให้ความรู้
และเตือนภัย
• พัฒนาสื่อออนไลน์ชมุ ชน เช่น Line Facebook เพื่อ
ให้ข้อมูลและแจ้งเตือน (พชอ. อ�ำเภอละงู จังหวัด
สตูล ตั้งศูนย์เฝ้าระวังทุก รพ.สต.)
• ส�ำรวจ เก็บข้อมูลสินค้าอันตราย และแจ้งผลแก่
ชุมชน
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แนวทาง
ตัวอย่างกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
7 ระบบ
และเป้าหมาย
4. กฎหมาย/ • เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และภารกิจหน่วยงานระดับ
กลไกจัดการ อ�ำเภอ (พชอ. อ�ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พชอ.
พื้นที่ :
อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
มีกลไกและ • พัฒนา MOU ของพื้นที่ระหว่างหน่วยงาน ชุมชน
เครื่องมือของ และผู้ประกอบการร้านค้า
พื้นที่ควบคุม
ร่วมมือด�ำเนินการภายใต้ขอบเขตภารกิจตนเอง
สถานการณ์
(พชอ. อ�ำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง, พชอ. อ�ำเภอ
ที่พื้นที่
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด)
ยอมรับ
• ออกประกาศอ�ำเภอ/มาตรการอ�ำเภอเรื่อง
ที่จะใช้ร่วม
การจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย ที่เริ่มจากการ
กัน
ขอความร่วมมือ จนถึงการบังคับปฏิบัติและลงโทษ
และเวทีประกาศเจตนารมณ์อ�ำเภอ (พชอ. อ�ำเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร)
• พัฒนาธรรมนูญสุขภาพต�ำบล กติกาหมู่บ้าน/ชุมชน
ขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม
• พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ/ต�ำบลน�ำร่อง
ปลอดสินค้าอันตราย (พชอ. อ�ำเภอรัษฎา จังหวัด
ตรัง)
5. กฎหมาย/ ไม่พบตัวอย่าง
กลไกจัดการ
จังหวัด :
มีกลไกและ
เครื่องมือของ
ระดับจังหวัด
ควบคุม
สถานการณ์
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แนวทาง
7 ระบบ
และเป้าหมาย
6. การสร้าง
ความ
ตระหนัก
ประชาชน :
ท�ำให้เกิด
ความตื่นตัว
และตื่นรู้ต่อ
ปัญหาและ
ผลกระทบ

7. การสร้าง
ความรู้ :
ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยว
กับสินค้าไม่
ปลอดภัย

ตัวอย่างกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
• จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต�ำบล ให้ข้อมูลและแลก
เปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ หาแนวทางการสร้าง
ความตระหนักประชาชนในชุมชน
(ทุก พชอ.)
• จัดอบรมให้ความรู้ สร้างแกนน�ำ/สื่อบุคคลระดับ
หมู่บ้าน ต�ำบล (พชอ. อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง)
• จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติร้านค้า และภาคี
เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงาน
• จัดประกวดร้านค้าไม่ขายสินค้าไม่ปลอดภัยและ
มอบรางวัลร้านค้าที่พัฒนาตนเองเรื่อง
การขายสินค้าไม่ปลอดภัย (พชอ. อ�ำเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย)
• สร้างกล่องรับคืนยา/สินค้าอันตรายจากร้านค้าหรือ
คนในชุมชน
• จัดประชุมร้านค้า และกลุ่มเสี่ยง เช่น รถเร่ ร้านค้า
ในตลาดนัด กลุ่มคนงาน/แรงงานเกษตร ให้ความรู้
และเตือนภัย
• ให้ความรู้เรื่องสิ่งของทดแทนสินค้าอันตรายที่เข้าถึง
ได้/ซื้อได้
• จัดอบรมให้ความรู้ สร้างแกนน�ำ/สื่อบุคคลระดับ
หมู่บ้าน ต�ำบล เช่น อสม. นักวิทย์ชุมชน
• จัดท�ำสื่อความรู้ เช่น โปสเตอร์ ปฏิทิน
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3.2 ทางเลือกในการก�ำหนดพืน้ ทีด่ �ำเนินงาน จุดเด่น และ
ประเด็นพิจารณา

ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติการด�ำเนินการแก้ไขปัญหานั้น มีทั้งที่
ด�ำเนินการในลักษณะครอบคลุมทั้งอ�ำเภอ และการเลือก
ด�ำเนินการในลักษณะพื้นที่น�ำร่อง ซึ่งมีจุดเด่น และประเด็น
ที่ต้องพิจารณาแตกต่างกันไป ดังข้อมูลในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ทางเลือกในการก�ำหนดพืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน จุดเด่น และ
ประเด็นพิจารณา
พื้นที่ด�ำเนินการ
จุดเด่น
ประเด็นพิจารณา
แก้ไขปัญหา
1. ครอบคลุมทั้ง • สร้างการมีส่วนร่วมของ • ขอบเขตการท�ำงาน
อ�ำเภอ เช่น
หน่วยงานต่าง ๆ ให้
กว้าง การเห็นความ
พชอ. อ�ำเภอ
สามารถมีบทบาท
ส�ำคัญของประเด็น
ปากพนัง
ในงานได้มาก และ
ปัญหาที่ด�ำเนินการ
จังหวัด
ช่วยปิดจุดอ่อนการ
อาจไม่เท่ากัน
นครศรีธรรมราช ท�ำงานกันได้ เช่น
• ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด
การบังคับใช้กฎหมายที่ (คน เงิน เวลา)
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
อาจท�ำให้เห็นผลได้
• สร้างฐานการท�ำงาน
เพียงบางด้าน หรือ
คุ้มครองทั้ง 7 ระบบ
อาจต้องเลือกท�ำ
ในระดับอ�ำเภอได้
เพียงบางด้านใน
7 ระบบ เพื่อให้
เห็นผลชัดเจน
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พื้นที่ด�ำเนินการ
จุดเด่น
ประเด็นพิจารณา
แก้ไขปัญหา
2. เลือกพื้นที่
• สามารถเลือกประเด็น • ต้องเลือกพื้นที่
น�ำร่องระดับ
ปัญหาส�ำคัญ-ให้ความ ที่มีความเข้มแข็ง
ต�ำบล หรือ
สนใจ/ตื่นตัวอยู่ด�ำเนิน
อยู่มากก่อน เช่น
หมู่บ้าน เช่น
การได้ รวมถึงก�ำหนด
มีกลุ่มผู้น�ำที่
พชอ. อ�ำเภอ
เป้าหมายการเปลี่ยน
เข้มแข็ง ได้รบั การ
รัตภูมิ จังหวัด
แปลงเพื่อลดปัญหา
ยอมรับจากชุมชน
สงขลา (หมู่บ้าน เป็นรายกลุ่มได้ เช่น
และมีความสัมพันธ์
ต้นแบบ)
กลุ่มร้านค้า กลุ่ม
ที่ดีกับหน่วยงาน
แรงงานเกษตร เป็นต้น
• สามารถทุ่มทรัพยากร
(คน เงิน เวลา) ที่มี
จ�ำกัดท�ำงานให้เห็นผล
การเปลี่ยนแปลงได้
• เป็นฐานการพัฒนา
ต้นแบบพื้นที่และ
กระบวนการท�ำงานได้
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น�ำร่องแบบไหน ให้ผลคุ้มเหนื่อย

ข้อคิดจาก พชอ. อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

การท�ำโครงการน�ำร่อง ต้องส่งเสริมให้หมู่ที่น�ำร่องเห็น
ความส�ำคัญของตัวเอง ดังที่ พชอ.รัตภูมิ ซึง่ เลือกขับเคลือ่ น
ประเด็นยาอันตรายในชุมชน แชร์ว่า ได้เลือกหมู่บ้านที่
เข้มแข็ง ประเมินก�ำลังคนท�ำงานทีต่ ้องรู้รอบด้าน ลงทุกร้าน
ให้ความรู้ ร้านช�ำต้องให้ความร่วมมือ หลายกลุม่ ต้องเข้าร่วม
ให้มาฟังด้วยกัน ท�ำด้วยกัน เชิญหมู่บ้านอื่นมารับฟังเวลา
คืนข้อมูล เพื่อให้เกิดการกระตุ้น ชี้ให้เห็นความอันตราย
ของยา ให้เขารู้สึก คิดตาม ให้ความส�ำคัญกับทุกขั้นตอน
ประเมินความรู้ ประเมินร้านช�ำก่อนให้ความรู้ (สอน/สุ่ม
ตรวจ/ประเมิน) มีการพาไปดูร้านที่ได้มาตรฐานแบบไหนดี
แบบไหนไม่ดี เพื่อปรับปรุงร้านตัวเอง เปิดให้เขาได้เสนอ
ความคิดเห็น ให้ทางเลือก ให้อิสระ ไม่บงั คับ
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ส่วนที่ 4
แนวทางการขับเคลื่อนให้ พชอ.
มีบทบาทในงานคุ้มครองผู้บริโภค
เนือ้ หาในส่วนนีจ้ ะได้เสนอให้เห็นภาพรวมการขับเคลือ่ นงาน
เพื่อสนับสนุนให้ พชอ. มีบทบาทในงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี
เนื้อหาหลัก 3 ส่วนได้แก่ (1) บทบาทส�ำคัญ : เป้าหมายที่
คาดหวังได้จาก พชอ. (2) วิธกี ารและเครือ่ งมือ สนับสนุนให้ พชอ.
มีบทบาทตามที่คาดหวัง (3) ปัญหาและข้อจ�ำกัด (4) ปัจจัย
และเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา

4.1 บทบาทส�ำคัญ : เป้าหมายที่คาดหวังได้จาก พชอ.

ประสบการณ์ของคณะท�ำงานโครงการฯ ในพื้นที่ต่าง ๆ พบ
ว่า ไม่ว่า พชอ. นั้น จะมียุทธศาสตร์และภารกิจการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอยู่แล้ว หรือยังไม่มีก็ตาม แต่ก็ยังสามารถมองเห็น
บทบาทส�ำคัญของ พชอ. ในงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ 2 บทบาท
ที่สามารถก�ำหนดให้เป็นเป้าหมายการท�ำงานได้ กล่าวคือ
1) เป็นกลไกสนับสนุน/เอือ้ อ�ำนวยการท�ำงาน ด้วยการ
• มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคของอ�ำเภอ และประกาศให้เป็นทีร่ บั รู้ และใช้
เป็นเครือ่ งมือช่วยประสานความร่วมมือในการท�ำงาน
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• ประสานความร่วมมือหน่วยงาน ให้สนับสนุนทรัพยากร
และการอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินกิจกรรม
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทัง้ ในระดับจังหวัด ในพืน้ ที่ และ
นอกจังหวัด เช่น โครงการประชารัฐ กองทุนสุขภาพ
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล
อบต.) สสส. สปสช. เป็นต้น
• ประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัด ผลักดันเป็น
นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์จงั หวัด
2) เป็นกลไกปฏิบัติการ ด้วยการ
• มีคณะท�ำงานรับผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคชัดเจน
เช่น คณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค คณะท�ำงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทีท่ ำ� งานในภาพรวม/ส่วนกลาง และ
คณะท�ำงานปฏิบัติงานระดับพื้นที่ อาทิ พชต. พชม.
เป็นต้น ให้สามารถท�ำงานนี้ได้ต่อเนื่อง
• ก�ำหนดให้มงี านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ในยุทธศาสตร์และ
ภารกิจของ พชอ. เช่น เรื่องอาหารปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ อุบัติเหตุ คนไทยไม่ทิ้งกัน คุณภาพชีวิต
เป็นต้น
• ติดตามการท�ำงานต่อเนื่อง ให้ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอ
แนะ แนวทางการท�ำงาน และการแก้ไขปัญหา
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4.2 วิธีการและเครื่องมือ : สนับสนุนให้ พชอ. มีบทบาท
และท�ำงานในบทบาทที่คาดหวังได้

1) พัฒนาให้มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในงานของ พชอ. เพื่อสนับสนุน
การเชื่อมต่อการท�ำงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งภายใน
พชอ. และกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และจังหวัด
• เชื่อมโยงกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด
และระดับชาติ
• มีนโยบายทีท่ กุ หน่วยงานสามารถใช้และได้รบั ประโยชน์
• มี KPI เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคของ พชอ. และ
หน่วยงาน
2) หาจุดเชือ่ มโยงการท�ำงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้วยกัน
ระหว่างหน่วยงานใน พชอ. โดยศึกษาข้อมูลนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และตัวชี้วัดของหน่วยงาน ที่เกี่ยว
โยงได้กบั การคุ้มครองผู้บริโภค
3) กระจายบทบาท “เจ้าภาพ” ให้หน่วยงานต่าง ๆ มี
บทบาทน�ำ และได้รับประโยชน์จากการท�ำงานโดยตรง
เช่น ได้ผลงานตอบโจทย์ KPI หน่วยงาน เป็นต้น
4) ใช้ข้อมูลสนับสนุนและขับเคลื่อนการท�ำงาน ซึ่ง
ข้อมูลส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องมีและใช้อย่างต่อเนื่อง คือ
• นโยบาย ยุทธศาสตร์ประเทศและจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภค
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• สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ ข้อมูลเปรียบ
เทียบสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคกับพื้นที่อื่น ๆ ใน
อ�ำเภอ และรายงานเป็นระยะ ๆ ในการประชุม พชอ.
• ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา และความส�ำเร็จ
ที่เกิดขึ้น
5) สร้างโครงการน�ำร่อง – พัฒนาพื้นที่น�ำร่อง ให้เป็น
พืน้ ทีท่ ำ� งานและเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างหน่วยงาน รวมถึง
ท�ำให้เห็นรูปธรรมความเชื่อมโยงการท�ำงานระหว่าง
หน่วยงาน วิธกี ารท�ำงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ความก้าวหน้า
ของผลงานและความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น เช่น
• ต�ำบลน�ำร่อง - หมู่บ้านต้นแบบ
• ธรรมนูญสุขภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

4.3 ปัญหาและข้อจ�ำกัด ในการท�ำให้ พชอ. มีบทบาท
และท�ำงานในบทบาทนั้นได้

1) ปัญหาผูบ้ ริโภคไม่สามารถแก้ไขให้เห็นความส�ำเร็จได้ใน
พื้นที่ เช่น เมื่อตรวจพบสินค้าอันตรายที่มแี หล่งผลิตใน
จังหวัดอื่น ต้องส่งเรื่องให้จังหวัดที่เป็นต้นทางการผลิต
ด�ำเนินการ เป็นต้น
2) วัฒนธรรมหน่วยงานทีไ่ ม่ชอบพูดคุยถึงงานของหน่วยงาน
อืน่ /ทีค่ ดิ ว่าเป็นงานของหน่วยงานอืน่ ท�ำให้ความร่วมมือ
และการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารท�ำงานระหว่างกันอาจจะ
มีไม่มาก
3) ผู้นำ� พชอ. ย้ายบ่อย
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4) ภาคประชาชน ยังมีส่วนร่วม/มีบทบาทส�ำคัญใน พชอ.
น้อย
5) หน่วยงานไม่เห็นความเชื่อมโยงของงานตนเองกับงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

4.4 ปัจจัยและเงื่อนไขส�ำคัญ ที่ต้องพิจารณา

1) ทีมเลขาฯ ต้องมีความสามารถในการเชือ่ มโยงงาน กับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจ ของจังหวัดและ
หน่วยงานในพื้นที่ และมีบทบาทในการประสานยุทธศาสตร์และการท�ำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงดึง
ภาคียทุ ธศาสตร์การท�ำงานเข้ามาร่วมมือ เช่น เครือข่าย
ผู้บริโภคในพื้นที่ การประสานงบประมาณโครงการ
ประชารัฐแก้ปัญหาเรื่องตู้น�้ำดื่มที่อ�ำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร เป็นต้น
2) มีพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
และแสวงหาจุดร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นประจ�ำ เช่น
สภาผู้บริโภคที่อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นต้น
3) รูปธรรมผลงานการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จให้เกิดการยอมรับการท�ำงาน เช่น หมูบ่ า้ น/ต�ำบล
ต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้ การแก้ไขปัญหาผูบ้ ริโภค เป็นต้น
4) การมีผนู้ ำ� พชอ. สนับสนุน และอนุกรรมการ/คณะ
ท�ำงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ สร้างความต่อเนื่องใน
การท�ำงานได้มาก
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แชร์กลยุทธ์ทงิ้ ท้าย ขับเคลือ่ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
กับ พชอ. อย่างไรให้เกิดพลัง
พชอ. อ�ำเภอสว่างแดนดิน
(1) แสวงหาจุดร่วมระหว่างหน่วยงาน ท�ำแล้วได้ประโยชน์ทกุ ฝ่าย
เช่น ในพื้นที่มีปัญหาเรื่องตู้น�้ำดื่มซึ่งมาจากงบประมาณโครงการ
ประชารัฐก็นำ� เสนอให้ทางอ�ำเภอด�ำเนินการ หรือเรื่องเครื่องส�ำอาง
เภสัชกรสามารถท�ำงานร่วมกับต�ำรวจได้ เพราะทางต�ำรวจต้องการ
ท�ำคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์
(2) การน�ำเสนอข้อมูล/สถานการณ์ปัญหาต่อ พชอ. ชุดใหญ่
ต้องน�ำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ เช่น อาจจะเป็นข้อมูลใหม่ ๆ หรือ ใช้
ข้อมูลมาเปรียบเทียบให้เห็นขนาดของปัญหา/ผลกระทบที่ชัดเจน
อาทิ พื้นที่สว่างแดนดินมีการน�ำเสนอข้อมูลว่า “คนในอ�ำเภอ 1,000
คน ทีต่ ดิ เชือ้ จะมี 4 คนทีต่ ดิ เชือ้ ดือ้ ยา และใน 4 คนนีจ้ ะมี 1 คนทีต่ าย”
พชอ. อ�ำเภอควนกาหลง
(1) ใช้นโยบายของพื้นที่เป็นตัวยึดโยงภารกิจร่วมและท�ำให้
หน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับ เช่น สมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ โดย
ผลักดันประเด็นการคุ้มครองผ้บริโภคเข้าไปอยู่ในธรรมนูญสุขภาพ
ของพื้นที่ จากนั้นยึดมติการขับเคลื่อนงานของสมัชชาสุขภาพเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามงาน
(2) ให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สาธารณสุขเป็นพระเอกในแต่ละ
ประเด็น โดยก�ำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้น�ำในแต่ละประเด็น
เช่น เรื่องน�้ำดื่มและเรื่องยาอันตรายในชุมชนน�ำโดยฝ่ายปกครอง
(เคลื่อนทั้งจังหวัด) เรื่องเครื่องส�ำอาง น�ำโดยต�ำรวจ โดยมีฝ่าย
สาธารณสุขเป็นเลขาฯ คอยสนับสนุนข้อมูลส�ำคัญ และบางประเด็น
ก็ต้องดึงสรรพสามิตเข้ามาร่วมด้วย อาทิ เหล้า บุหรี่ ฯลฯ
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พชอ. อ�ำเภอปากพนัง
(1) ชี้ให้ผู้นำ� ชุมชนเห็นว่ามีอ�ำนาจ ตาม พ.ร.บ. ปกครองท้องที่
พ.ศ. 2457 ที่ให้อำ� นาจผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายความมั่นคง
เพื่อท�ำให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน ทุกอย่างที่ไม่ปลอดภัยเข้าไป
ในชุมชนก็สามารถใช้กฎหมายนี้ได้เลย
(2) ยุทธศาสตร์ต้องชัด มีการสื่อสารยุทธศาสตร์ท้งั ระดับ พชอ.
พชต. ท�ำให้เป็นเรือ่ งส�ำคัญตรงกันทุกระดับ และสร้างการมีส่วนร่วม
ดึงคนเข้ามาสือ่ สารเชิงบวก ให้เห็นว่าจะเกิดผลอะไรบ้าง ไม่ได้ทำ� ให้
เป็นปฏิปักษ์ ต่างคนต่างท�ำ แต่ร่วมกันท�ำ
พชอ. อ�ำเภอละงู
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้น�ำศาสนา
(มุสลิม/พุทธ) ต้องอาศัยการท�ำต่อเนื่อง สะสมมาเรื่อย ๆ และต้อง
ปลดอัตตาของตัวเองออก พยายามเข้าใจเขา เข้าใจเรา จะท�ำให้เกิด
มิติความร่วมมือทั้งงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานอื่น ๆ ด้วย
พชอ. อ�ำเภอรัษฎา
พชอ. จะเดินไปได้ต้องมีแผนงาน มีการประชุมต่อเนื่อง ทีม
เลขาฯ ต้องคุยกับประธานให้ชัดเจน เพราะนายอ�ำเภอเปลี่ยนบ่อย
โดยเฉพาะในอ�ำเภอเล็ก ๆ ถ้าทีมเลขาฯ ไม่กำ� หนดวาระการประชุม
ให้ชดั เจน ปล่อยทิง้ ไว้หลายเดือน งานก็จะนิง่ ไป และถ้าสาธารณสุข
ยังท�ำตัวเป็นเจ้าภาพเหมือนเดิม การขับเคลือ่ นใน พชอ.จะไม่เกิดเลย
พชอ. อ�ำเภอคีรีมาศ
ท�ำให้นายอ�ำเภอและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาธารณสุขเกิด
ความเข้าใจ เห็นความส�ำคัญในการแก้ปญ
ั หาประเด็นนัน้ ๆ โดยอาจ
จะมีการยกกรณีตัวอย่าง การท�ำพื้นที่ต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ให้เห็น
รูปธรรม
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ภาค 2

กรณีตัวอย่าง
เพื่อสาธิต “แนวปฏิบัติที่ดี”
ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำ�เภอ (พชอ.)
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กรณีตัวอย่างที่ 1

โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
โดย กลไก พชอ. อำ�เภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำ�นาจเจริญ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ� ำเภอ (พชอ.)
อ�ำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็นอีกหนึง่ พืน้ ทีท่ ไี่ ด้
รับงบประมาณสนับสนุนการท�ำโครงการ จากแผนงานพัฒนา
วิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ด�ำเนินโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
ด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562
โดยมี คุณภัทรวรรธน์ ค�ำดี สาธารณสุขอ�ำเภอปทุมราชวงศา
และ ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว เภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ หัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เป็นแกนน�ำ
ส�ำคัญในการด�ำเนินการ มีพื้นที่เป้าหมาย 7 ต�ำบลของอ�ำเภอ
ปทุมราชวงศา

พชอ. กับงานคุ้มครองผู้บริโภค

พชอ. อ�ำเภอปทุมราชวงศา ให้ความส�ำคัญประเด็นงาน
คุ้มครองผู้บริโภค เห็นได้จากการที่มีคณะอนุกรรมการงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นอกเหนือจากคณะอนุกรรมการ
อีก 3 ด้านคือ ขยะ, เด็ก และอุบัตเิ หตุ
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คณะอนุกรรมการงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพมีดว้ ยกัน
34 คน มีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ สาธารณสุขอ�ำเภอ,
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา, เภสัชกรโรงพยาบาล
ปทุมราชวงศา (ภญ.จันทร์จรีย)์ และจากชุมชน (เป็นตัวแทนจาก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับต�ำบล หรือ พชต.) ได้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล และนายกเทศมนตรีทั้งหมดใน
เขตอ�ำเภอปทุมราชวงศา, ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.), ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นและก� ำ นั น ในทุ ก ต� ำ บล, ผู ้ อ� ำ นวยการ
สถานศึกษาและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็นต้น
ทัง้ นี้ คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นคณะ
ท�ำงานของโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยด้วย
โดยมี ภญ.จันทร์จรีย์เป็นแกนน�ำหลัก ส่วนวัตถุประสงค์ของการ
ท�ำโครงการมีดว้ ยกัน 3 ข้อ คือ (1) เพือ่ ให้เกิดรูปแบบการจัดการ
สินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ. (2) เพื่อจัดการความเสี่ยง
สินค้าที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ (3) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการ
เรียนรู ้การจัดการสินค้ า ไม่ ป ลอดภัย โดยมีพื้น ที่ด� ำ เนิน การ
ครอบคลุมทั้ง 7 ต�ำบลของอ�ำเภอปทุมราชวงศา

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำ�บล (พชต.)

คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ ต�ำ บล (พชต.)
เป็ น กลไกที่มีอ ยู ่ ทุก ต�ำ บล เกิด จากมติข อง พชอ. ชุด ใหญ่
(คณะกรรมการ 21 คน) ที่ต้องการให้นโยบายหรือแผนงานที่
ออกจากมติของ พชอ.ได้รบั การน�ำไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจัง
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การจัดตั้งกลไกระดับตำ�บล (พชต.)
รองรับนโยบายของ พชอ. ที่อำ�เภอปทุมราชวงศา
ทำ�ให้งานครอบคลุมทุกตำ�บล
นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างให้ พชต.
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
งานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นด้วย

โดยตัวคนในพื้นที่เอง พชต. จึงเกิดขึ้นโดยในแต่ละต�ำบลมีด้วย
กัน 10-15 คน ประธานคือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) นอกนั้น เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจากประชาคมระดับต�ำบล หลัก ๆ ก็คอื ประธาน อสม.,
ตัวแทนจากชมรมก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน, ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข (รพ.สต.) และตัวแทนจากสถานศึกษา ฯลฯ จากนัน้
นายก อปท. ในต�ำบลนัน้ ๆ จะเป็นผูล้ งนามแต่งตัง้ (ทัง้ นี้ ตัวแทน
จาก พชต. แต่ละต�ำบลก็ได้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพใน พชอ.ชุดใหญ่ด้วย)
ภญ.จันทร์จรีย์ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
“พชต. เกิดจากมติของ พชอ. ชุดใหญ่ ที่เล็งเห็นว่าในแต่ละ
ต�ำบลควรมีกลไกขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีความชัดเจนและท�ำได้อย่างต่อเนื่อง
พูดง่าย ๆ ก็คอื มีกลไกในต�ำบลเพือ่ ขับเคลือ่ นงานทีร่ บั ลูกมาจาก
พชอ. ชุดใหญ่น่นั เอง”
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ในโครงการนี้ พชต. เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนที่
• ตัวแทนจาก พชต. แต่ละต�ำบล เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงาน
โครงการ (ในฐานะของอนุกรรมการงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านสุขภาพ)
• ทีม พชต. ทั้งคณะของแต่ละต�ำบลมีบทบาทในกิจกรรม
ค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยในต�ำบลของตัวเอง

การค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยและการจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญในระดับตำ�บล

โครงการนี้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ กิ จ กรรมการค้ น หาสิ น ค้ า
ไม่ปลอดภัยซึง่ ต้องเริม่ ต้นตัง้ แต่ระดับต�ำบล ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการ
ขั้นตอนการจัดล�ำดับความส�ำคัญในระดับอ�ำเภอต่อไป
ก่อนเริ่มกิจกรรมนี้ แกนน�ำโครงการคือ ภญ.จันทร์จรีย์และ
คุณภัทรวรรธน์ต้องเข้าอบรมความรู้กระบวนการค้นหาสินค้า
ไม่ปลอดภัยและการจัดล�ำดับความส�ำคัญกับทาง คคส. ก่อน
จากนั้นจึงน�ำความรู้ที่ได้กลับมาถ่ายทอดให้กับคณะท�ำงาน
ท่านอืน่ ๆ หลังจากนัน้ คณะท�ำงานโครงการในส่วนทีเ่ ป็นตัวแทน
ของ พชต. ในแต่ละต�ำบลจะต้องน�ำความรู้กลับไปท�ำกิจกรรม
การค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยและการจัดล�ำดับความส�ำคัญต่อไป
ในกิจกรรมนี้ ก�ำหนดจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมไว้ 30 คน ประกอบด้วย
พชต.ทั้งหมดในต�ำบลนั้น (ต�ำบลละ 10-15 คน) ร่วมกับตัวแทน
จากกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนซึ่ง พชต. ต้องเป็นผู้ไปชักชวนมา
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การค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยและการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
โดยให้แต่ละต�ำบลเป็นผูด้ ำ� เนินการ มีประโยชน์ทำ� ให้ พชต. และ
แกนน�ำในแต่ละต�ำบลเกิดการเรียนรู้เรื่องสินค้าไม่ปลอดภัยที่มี
อยู ่ ใ นต� ำ บลตั ว เอง รั บ รู ้ ถึ ง ผลกระทบที่ มี ต ่ อ สุ ข ภาพของคน
ในชุมชน และยังจะเป็นแรงจูงใจให้เห็นความส�ำคัญของการร่วม
กันแก้ปัญหาต่อไป
ขั้นเตรียมการ มี 2 เรื่องที่ต้องท�ำคือ
1) การเรียนรู้ท�ำความเข้าใจวิธีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
สินค้าไม่ปลอดภัย พชต. และแกนน�ำ (รวม 30 คน) ต้องเรียนรู้
และท�ำความเข้าใจวิธีการจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อน โดย พชต.
ที่เคยเรียนรู้จาก ภญ.จันทร์จรีย์มาแล้ว ต้องท�ำหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้เพื่อน ๆ
2) การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย เพื่อใช้เป็น
ฐานในการใช้ดุลพินิจเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญ ก่อนเข้าสู่เวที
การค้นหาและจัดล�ำดับความส�ำคัญสินค้าไม่ปลอดภัย โดยที่
กลุ่ม พชต. ในแต่ละต�ำบลต้องช่วยกันคิดประเด็นสินค้าที่
ไม่ปลอดภัยทีส่ ามารถพบเห็นได้ใกล้ตวั ในชุมชน เป็นรูปธรรมที่
เห็นได้ชดั เช่น น�้ำมันทอดซ�้ำ, ยาอันตราย และอื่น ๆ หรืออาจ
เป็นข้อมูลเดิม ๆ ทีเ่ จ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเคยรณรงค์ในชุมชนก็ได้
เมื่ อ รวบรวมปั ญ หาได้ แ ล้ ว พชต. ก็ จ ะท� ำ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ด้ า นผลกระทบ โดย อสม. จะรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งนี้ เ ป็ น หลั ก
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การสืบค้นข้อมูลอาจท�ำได้ดว้ ยการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
รพ.สต. หรือจากการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
ภญ.จันทร์จรีย์ ได้เพิ่มเติมเรื่องนี้ว่า
“รพ.สต. มีข้อมูลการรักษาหรือให้ยาแก่ผู้ป่วยในชุมชน
ตัวเลขเหล่านี้ อสม. สามารถสอบถามได้ จะได้รู้สถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน หรือการสืบค้นข้อมูลในกูเกิล โดย
ใช้ค�ำค้นหาที่เกี่ยวกับปัญหา เช่น ยาอันตราย ยาลดความอ้วน
ฯลฯ เรื่องเหล่านี้เราจะแนะน�ำ อสม. เพื่อเป็นแนวทาง เรา
ต้องการให้เขาค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเอง เขาจะได้เรียนรู้ด้วยตัว
เองก่อนว่าสภาพปัญหาที่เขารวบรวมไว้น้นั มันเป็นอย่างไร เพื่อ
น�ำข้อมูลพวกนี้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ต่อไป อยากให้เขาท�ำเองก่อน ทีผ่ า่ นมามีแต่เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ที่คอยบอกข้อมูล แต่เราอยากให้เขาลองหาเองจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ทีห่ าได้ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะเป็นประโยชน์ ท�ำให้พวกเขาใช้
ประกอบดุลพินจิ ของตัวเองเลือกหัวข้อปัญหาได้”
เวทีค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยและการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญ
การจัดเวทีนี้ พชต. ของแต่ละต�ำบลเป็นผู้รบั ผิดชอบ โดยมี
เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ในต�ำบลนั้น ๆ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลปทุมราชวงศาท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด�ำเนินกระบวนการ
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และช่วยเสริมข้อมูลทางวิชาการหรือสถิติการรักษาคนในพื้นที่
หรือผลกระทบที่เกิดในระดับประเทศ
ภญ.จันทร์จรีย์ กล่าวเสริมว่า
“ในโรงพยาบาลปทุมราชวงศามีทีมงานเภสัชกร 4 คนที่จะ
ช่วยกันลงพืน้ ที่ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญสินค้าไม่ปลอดภัยของทุกต�ำบล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
รพ.สต. ในพื้นที่นั้น ๆ เราจะพาท�ำ แต่ พชต. และแกนน�ำจะต้อง
รวบรวมหัวข้อปัญหาเอง พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้และ
โหวตเลือก ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการชี้น�ำใด ๆ
เพราะเราต้องการให้คนกลุ่มนี้ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรอง
และตัดสินใจเองบนฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง”
เวทีระดับต�ำบลดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม 30 คน เป็นกลุ่ม พชต.
และแกนน�ำในชุมชน ต้องช่วยกันรวบรวมประเด็นปัญหาสินค้า
ไม่ปลอดภัย จากนั้นจึงพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินความ
เสีย่ งและเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ปญ
ั หา จากนัน้ จึงโหวต
เลือกประเด็นที่คิดว่าควรได้รบั การแก้ไขจากการท�ำโครงการนี้
บรรยากาศก่อนการโหวตในแต่ละหัวข้อ ผูเ้ ข้าร่วมทัง้ 30 คน
ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันก่อน จากข้อมูลที่มีหรือจากประสบการณ์ที่เคยพบเห็นในชุมชน ถกกัน แลกเปลี่ยนความเห็นและ
ข้อมูลกันจนพอแล้ว จึงจะให้โหวตคะแนน
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ภญ.จันทร์จรีย์ ได้เพิ่มเติมรายละเอียดว่า
“การรวบรวมปัญหาหรือโหวต จะเป็นไปตามธรรมชาติ
ของแต่ละต�ำบล เขาจะรวบรวมมากี่ปัญหาก็ได้ แล้วแต่เขา มี
ข้อก�ำหนดเพียงว่าสุดท้ายแล้วขอให้โหวตกันจนได้ต�ำบลละ
5 ประเด็นเท่านั้น”
เมื่อทั้ง 7 ต�ำบลจัดเวทีนี้จนครบทุกต�ำบล และได้ประเด็น
ปัญหาต�ำบลละ 5 ประเด็นแล้ว ภญ.จันทร์จรีย์และเภสัชกรโรงพยาบาลปทุมราชวงศาก็จะช่วยกันรวบรวมและจัดกลุม่ ประเด็น
ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน จนเหลือ 7 ประเด็น อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน, ยาไม่เหมาะสมในร้านช�ำ,
ผลิตภัณฑ์ปลอมปนสเตียรอยด์, สารห้ามใช้ในเครื่องส�ำอาง,
โฆษณาเกินจริง, ผักและผลไม้ทมี่ ยี าฆ่าแมลง และน�ำ้ มันทอดซ�ำ้

กิจกรรมการจัดล�ำดับสินค้าไม่ปลอดภัย
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เมื่อได้ 7 อันดับแรกแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการน�ำ 7 อันดับ
นีเ้ ข้าสูก่ ระบวนการจัดล�ำดับความส�ำคัญในระดับอ�ำเภอ เพือ่ ให้
เหลือเพียง 1 ประเด็นส�ำหรับการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่
ต่อไป

การค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยและการจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญในระดับอำ�เภอ

ขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของคณะท�ำงานโครงการ 34 คน ซึ่งจะ
ต้องน�ำ 7 ประเด็นปัญหาที่ผ่านการคัดเลือกและโหวตจาก
7 ต�ำบลแล้ว มาท�ำการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยงและเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และช่วยกัน
โหวตเพื่อให้ได้ประเด็นเดียว
ผลจากเวทีดังกล่าว หัวข้อที่ได้คือ “ผลิตภัณฑ์ปลอมปน
ยาลดความอ้วน” เป็นประเด็นที่ต้องด�ำเนินการแก้ปัญหาใน
7 ต�ำบลของอ�ำเภอปทุมราชวงศา ผ่านโครงการต้นแบบการจัดการ
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ส่วนประเด็นปัญหาที่แต่ละต�ำบลได้โหวตเลือกเป็นอันดับ
แรก ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละต�ำบล จะไม่ถูกละเลย
แต่ พชต. จะเป็นกลุ่มคนที่ดำ� เนินการจัดท�ำแผนและแก้ปัญหา
ในพื้นที่ต่อไป
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ภญ.จันทร์จรีย์ เพิ่มเติมรายละเอียดว่า
“เราได้คยุ กันในคณะท�ำงานโครงการ เห็นว่า ประเด็นปัญหา
สินค้าไม่ปลอดภัยที่แต่ละต�ำบลได้คัดเลือกเอาไว้เป็นอันดับ
แรก เขาควรได้ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้สถานการณ์ดขี ึ้น โดยที่
เรามี พชต. อยู่ในทุกต�ำบลอยู่แล้ว ก็ใช้กลไกนี้ให้เกิดประโยชน์
เพราะ พชต. ก็เป็นคนช่วยกันจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา
มาแต่แรก”
ฉะนัน้ พชต. ของทุกต�ำบลจึงได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จาก อปท. ของแต่ละต�ำบล ด�ำเนินการแก้ปัญหาสินค้าไม่
ปลอดภัยในต�ำบลของตนเอง โดยหัวข้อที่แต่ละต�ำบลได้เลือก
เป็นล�ำดับแรกคือ ยาอันตราย (มี 2 ต�ำบล), สเตียรอยด์ (มี 2
ต�ำบล), น�้ำมันทอดซ�้ำ, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการโฆษณา
เกินจริง เป็นการท�ำงานคูข่ นานไปกับโครงการต้นแบบการจัดการ
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยกลไก พชอ. ที่เลือกหัวข้อผลิตภัณฑ์
ปลอมปนยาลดความอ้วนเป็นประเด็นการด�ำเนินการแก้ปัญหา
ในพื้นที่
หลังจากที่จบกระบวนการคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัยและ
การจัดล�ำดับความส�ำคัญแล้ว คุณภัทรวรรธน์ ค�ำดี สาธารณสุข
อ�ำเภอปทุมราชวงศาได้น�ำเสนอผลต่อ พชอ. ชุดใหญ่ และ
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบด�ำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้
ในพื้นที่ต่อไป
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บรรยากาศการประชุม พชอ.
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สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ปลอมปน
ยาลดความอ้วน

ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน ถือว่าเป็นเรือ่ งทีอ่ ำ� เภอ
ปทุมราชวงศายังไม่เคยรณรงค์อย่างจริงจัง ที่ผ่านมา หาก
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขพบเห็นว่ามีวางจ�ำหน่ายในร้านขายของช�ำ
ก็จะตักเตือนไม่ให้วางจ�ำหน่าย หรือหากมีการแจ้งเตือนจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่ายี่ห้อไหนมี
ปัญหา เป็นอันตรายและห้ามจ�ำหน่าย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็
จะแจ้ง อสม. ในวันที่มีการประชุมประจ�ำเดือน อสม. ก็จะกลับ
ไปแจ้งแก่เจ้าของร้านขายของช�ำในเขตพื้นที่ของตัวเอง
แต่เมื่อมีโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
เข้ามา โดยทั้งอ�ำเภอต้องพุ่งเป้ามาที่ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยา
ลดความอ้วน ภญ.จันทร์จรีย์ ในฐานะแกนน�ำโครงการและ
เป็นเภสัชกรที่ท�ำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับชุมชนมา
โดยตลอด มองว่า นี่คือโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะมาร่วมกัน
จัดการกับเรื่องนี้
ภญ.จันทร์จรีย์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ท่เี คยพบในชุมชนว่า
“ทีผ่ า่ นมา ผลิตภัณฑ์ประเภทยาลดความอ้วน ถึงแม้จะเคย
พบว่ามีวางจ�ำหน่ายอยู่ในชุมชน แต่ก็มีไม่มาก ถ้าเราเห็นก็จะ
บอกให้เจ้าของร้านเก็บขึ้น และบอกให้รู้ถงึ ผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นได้ แม้จะพบเห็นว่ามีในชุมชนไม่มาก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น
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มันมีมาก เคยมีกรณีหนึ่งเป็นนักเรียนวัยรุ่น คุณแม่หาซื้อยาลด
ความอ้วนมาให้ลกู ทาน เพราะลูกอ้วน เด็กคนนัน้ รับประทานไป
1 เดือน ปรากฏว่าเกิดอาการประสาทหลอน หูแว่ว จนต้อง
น�ำส่งโรงพยาบาล เมื่อน�ำยาไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ พบว่ามีสารไซบูทรามีน ทุกวันนี้เด็กคนดังกล่าวต้อง
ทานยาจิตเวชด้วย”
นอกจากเหตุการณ์จริงทีเ่ คยเกิดในชุมชนแล้ว จากสถิตกิ าร
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ช่วง 1-2 ปีกอ่ นท�ำ
โครงการนี้ มีผปู้ ว่ ย 10 รายทีม่ ารับการรักษาในโรงพยาบาล และ
อีก 3 รายที่ต้องนอนในโรงพยาบาล เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ปลอมปนยาลดความอ้วน
ทั้งนี้ การที่ชุมชนเลือกโหวตให้ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลด
ความอ้วนเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยล�ำดับแรกที่ต้องด�ำเนินการ
แก้ปัญหา ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะอ�ำเภอนี้ยังไม่เคยท�ำงานเกี่ยว
กับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ช่วงที่ผ่านมา งานสาธารณสุขได้รณรงค์
เรื่ อ งยาอั น ตรายประเภทอื่ น ๆ อาทิ สเตี ย รอยด์ , ยาชุ ด ,
ยาปฏิชีวนะ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เคยรณรงค์เรื่อง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลอมปนยาลดความอ้ ว นอย่ า งจริ ง จั ง ฉะนั้ น
โครงการนีเ้ ท่ากับเข้ามาอุดรอยโหว่นใ้ี ห้กบั งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนเข้ามาจัดการ
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การบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีค่ ณะท�ำงาน
โครงการใช้ เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการว่าอ�ำเภอปทุมราชวงศาก�ำลังจะขับเคลื่อนให้ท้ังอ�ำเภอปราศจากการวางจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมาะสม โดยเน้นเรือ่ ง “ผลิตภัณฑ์
ปลอมปนยาลดความอ้วน” บันทึกข้อตกลงฉบับนีท้ ำ� ขึน้ ระหว่าง
ผู้ประกอบการร้านขายของช�ำในชุมชน กับ อปท., ผู้นำ� ชุมชน,
สาธารณสุขอ�ำเภอ, ผู้อ�ำนวยการ รพ.สต., อสม. และ ผู้อำ� นวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา
ใจความส�ำคัญคือ เป็นข้อตกลงในการด�ำเนินการเฝ้าระวัง
ยาหรือผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
ในชุมชน โดยเน้นผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน ไม่ให้มี
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ามาในชุมชนหรือระบาดในชุมชน โดยต้อง
ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� รวจในร้านค้าหรือร้านขายของช�ำ
และสามารถด� ำ เนิ น คดี ใ นกรณี ที่ พ บการจ� ำ หน่ า ยยาหรื อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ภญ.จันทร์จรีย์ ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าบันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ คณะอนุกรรมการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็น
ผู้จัดท�ำ โดยได้รับความเห็นชอบจาก พชอ.ชุดใหญ่แล้ว เพื่อ
ให้การด�ำเนินการครอบคลุมทั่วทั้งอ�ำเภอ ให้ได้รบั รู้ทั่วถึงกัน
“หลังจากมี MOU ฉบับนี้แล้ว เราก็ส่งไปยัง อปท. ทุกแห่ง
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนทุ ก พื้ น ที่ แ ละผู ้ ป ระกอบการร้ า นช� ำ ซึ่ ง มี ด ้ ว ยกั น
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186 ร้าน ทั่วอ�ำเภอปทุมราชวงศา ประกาศให้รู้ทั่วถึงกัน เพื่อ
การด�ำเนินการทั้งเรื่องการเฝ้าระวัง หรือการด�ำเนินการในส่วน
ต่าง ๆ จะได้รบั ความร่วมมือด้วยดี”

การเฝ้าระวังในพื้นที่

การเฝ้าระวังในพื้นที่เป็นเรื่องที่ต้องด�ำเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีผู้เกี่ยวข้องที่สำ� คัญคือ อสม. และผู้นำ� ชุมชน (ผู้ใหญ่
บ้านและก�ำนัน) ที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ชุมชนของ
ตัวเองมีผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วนวางจ�ำหน่าย หรือ
แม้แต่คนจากนอกชุมชนเอาเข้ามาขายก็ไม่ได้
ก่อนการจัดระบบการเฝ้าระวัง แกนน�ำโครงการได้ให้ความ
รู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
การให้ความรู้ กลุ่มที่ต้องได้รับความรู้ก่อนการด�ำเนินการ
ในขัน้ ตอนต่อไป คือ อสม. และผูน้ ำ� ชุมชน, อย.น้อยและครูผดู้ แู ล
และผู้ประกอบการร้านขายของช�ำ
อสม. และผู้น�ำชุมชน
เภสัชกรจากโรงพยาบาลปทุมราชวงศาเป็นผู้ให้ความรู้แก่
ตัวแทน อสม. (หมู่บ้านละ 1 คน รวม 73 คน) และผู้นำ� ชุมชน
โดยมีหัวข้อความรู้ดงั นี้
• ผลกระทบต่อสุขภาพของสารอันตรายที่ใส่ในผลิตภัณฑ์
ลดความอ้วน เช่น สารไซบูทรามีน
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• ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วนที่ อย. ประกาศ
ชัดเจนว่าห้ามขาย
• การใช้แอปพลิเคชันของ อย. ส�ำหรับใช้ตรวจผลิตภัณฑ์
ที่ อย. อนุญาตให้จำ� หน่าย จะมีขอ้ ความ “สถานะคงอยู”่
หากสินค้าตัวไหนไม่ได้รบั อนุญาตจาก อย. ก็จะขึน้ ค�ำว่า
“สถานะไม่คงอยู่” แสดงว่าเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย
• เทคนิคการสืบสวน หากพบผู้น�ำยาเข้ามาขายในชุมชน
ต้องหลอกถามที่มาของผลิตภัณฑ์, ตรวจดูเลขทะเบียน
ข้างหีบห่อ, ข้อมูลบนฉลาก เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือ
เป็นเบาะแสที่จะส่งต่อถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป
• ข้อความโฆษณาเกินจริงในผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลด
ความอ้วน เช่น “ผลิตภัณฑ์นี้สามารถลดน�้ำหนักได้
ภายใน 7 วัน”, “ลดแล้วไม่โยโย่” ฯลฯ
ภญ.จันทร์จรีย์ ได้เสริมเรื่องนี้ว่า
“เราต้องให้ความรูป้ พู นื้ ฐานความเข้าใจก่อน เพือ่ ให้ทกุ ฝ่าย
ได้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ต่อจากนั้น แกนน�ำก็จะต้องไป
ถ่ายทอดความรู้ หรือสือ่ สารให้กบั คนในชุมชนต่อไป ไม่วา่ จะเป็น
เวทีการประชุม อสม., เวทีการประชุมชาวบ้าน, เวทีการประชุม
กลุ่มอื่น ๆ หรือผ่านทางหอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน”
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อย.น้อยและครู
อย.น้อยและครูผู้ดูแล (จาก 40 โรงเรียน) เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่ ท างโครงการได้ จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งผลกระทบจาก
ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน เพราะนักเรียนระดับมัธยม
ถือเป็นกลุม่ เสีย่ งทีเ่ คยได้รบั ผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว
นอกจากความรู้เรื่องผลกระทบแล้ว ยังได้เปิดกลุ่มไลน์
อย.น้อย เพื่อเป็นเครื่องมือการเฝ้าระวัง หากพบว่ามีนักเรียน
ในโรงเรียนซื้อผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วนมาใช้ ก็
สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางกลุ่มไลน์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และเภสัชกรจากโรงพยาบาลปทุมราชวงศาอยู่ในไลน์ด้วย
ผู้ประกอบการร้านขายของช�ำ
โดยปกติแล้วทุกปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องให้ความรู้เรื่อง
การจ�ำหน่ายยาแก่ร้านขายของช�ำทัง้ 186 ร้านอยู่แล้ว ซึง่ ในช่วง
ท�ำโครงการ การให้ความรู้กบั คนกลุ่มนีไ้ ด้เน้นย�ำ้ เรือ่ งผลิตภัณฑ์
ปลอมปนยาลดความอ้ ว นเข้ า ไปด้ ว ย โดยให้ ค วามรู ้ ด ้ า น
ผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้บริโภค, สถานการณ์ในอ�ำเภอ, ยี่ห้อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อย. ห้ า มขาย และความผิ ด ทางกฎหมาย
ซึ่งหากตรวจพบว่ามีการวางจ�ำหน่ายก็จะถูกจับด�ำเนินคดีทันที
ที่ส�ำคัญคือร้านขายของช�ำต้องขายแต่ยาสามัญประจ�ำบ้าน
เท่านั้น ยาชนิดอื่นนอกจากนี้ขายไม่ได้
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การจัดระบบเฝ้าระวัง
การจัดระบบเฝ้าระวังโดยตัวแทนจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ใน รพ.สต. ร่วมกับตัวแทน อสม. และผู้นำ� ชุมชนได้ช่วยกันคิด
ระบบการเฝ้าระวังภายในชุมชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยตั้ง
กลุ่มไลน์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัย ดังนี้
• กลุ่มอนุกรรมการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
• อสม.ตาไว
• ผู้นำ� ชุมชน
• อย.น้อยและครู
ทัง้ นี้ ไลน์ทกุ กลุม่ หากมีใครพบสิง่ ผิดปกติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ สามารถแจ้งเข้ามาทางไลน์กลุ่ม
ของตัวเอง โดยทุกกลุ่มมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.,
สาธารณสุขอ�ำเภอ และเภสัชกรโรงพยาบาลปทุมราชวงศาร่วม
อยู่ด้วย
ภญ.จันทร์จรีย์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
“การตัง้ ไลน์กลุม่ เพิง่ มีขนึ้ ในโครงการนี้ เราแบ่งไลน์กลุม่ ตาม
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัย หรือพบว่ามีชาวบ้านซื้อมาบริโภคจากที่ไหนก็ตาม
สามารถแจ้งในกลุ่มไลน์นี้ได้ เพื่อปรึกษาหารือ หรือตรวจสอบ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในพืน้ ที่ (รพ.สต.) ก็จะเข้าไปตรวจสอบก่อน
และส่งต่อข้อมูลมาที่อ�ำเภอเพื่อด�ำเนินการต่อไป”
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เพื่อให้เห็นภาพระบบการเฝ้าระวังและส่งต่อข้อมูลผ่านไลน์
กลุ ่ ม ภญ.จั น ทร์ จ รี ย ์ ไ ด้ ย กตั ว อย่ า งเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในชุมชนขณะท�ำโครงการ กรณีนี้เป็นยาอันตรายที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งคนจากนอกชุมชนใส่ตะกร้าหิ้วเข้ามาขาย อสม. เป็นผู้พบ
และได้ท�ำการสอบถามข้อมูลและส่งต่อเข้าทางไลน์แจ้งแก่
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
“อสม. 2 คนพบคนหิ้วตะกร้ายาเข้ามาขายในชุมชน เขาก็
แบ่งงานกันท�ำหน้าที่สืบข้อมูล คนหนึ่งก็ท�ำเป็นลูกค้าที่เข้าไป
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับยาที่น�ำมาขาย เช่น แหล่งที่มา
สรรพคุณ เลขทะเบียนต�ำรับยา ข้อความบนฉลาก ฯลฯ ส่วนอีก
คนยืนไกลออกไปเพื่อแอบถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน เราได้
สอนเทคนิคการสอบสวนข้อมูลไปแล้ว เขาก็เอาไปปรับใช้ จาก
นั้น อสม. ก็ส่งข้อมูลพร้อมภาพถ่ายเข้ากลุ่มไลน์ “อสม. ตาไว”
เมือ่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบนัน้ เห็นข้อความแจ้งเตือน
ก็ออกไป ณ จุดเกิดเหตุเพือ่ ด�ำเนินการชีแ้ จงคนขายว่าในอ�ำเภอ
ปทุมราชวงศามีข้อตกลงร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ห้ามน�ำ
ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องเข้ามาขายในชุมชน และได้ขอให้คนขาย
ออกจากหมู่บ้าน จากนั้น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ก็รวบรวมข้อมูล
จาก อสม.ท�ำบันทึกถึงสาธารณสุขอ�ำเภอ ตามขั้นตอน สสอ.
ก็จะแจ้งไปยัง สสจ. เพื่อตรวจสอบกลุ่มคนที่เข้ามาขายยา
ต่อไป เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในอ�ำเภอเมืองและไม่มีการ
ขอเลขทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย”
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จากตัวอย่างดังกล่าว สิ่งที่มีการแจ้งเตือนจากชุมชนแม้ว่า
จะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน แต่กเ็ ป็นยาอันตราย
ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งตลอดทั้งโครงการมี
เพียงตัวอย่างเดียวทีแ่ สดงให้เห็นถึงการใช้ระบบการเฝ้าระวังของ
ชุมชน
ส่วนประเภทที่เป็นพวกละครลิงหรือรถฉายหนัง ผู้นำ� ชุมชน
ได้ตกลงกันว่าจะไม่ให้เข้ามาในหมูบ่ า้ นหากตรวจพบว่ามีการน�ำ
ยาชนิดต่าง ๆ เข้ามาขายด้วย

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

การด�ำเนินการตลอดทั้งโครงการไม่พบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับ
ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วนเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล และจากการส�ำรวจร้านขายของช�ำในช่วง
ต้นปี พ.ศ. 2563 ใน 1 ต�ำบล ไม่พบว่ามีการวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ปลอมปนยาลดความอ้วน นอกจากนี้ ก็ไม่มีการแจ้งเตือนจาก
ชุมชนและโรงเรียนในเขตอ�ำเภอปทุมราชวงศา ว่ามีการใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
การที่ให้ชุมชนได้เรียนรู้ภัยอันตรายที่เกิดจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย และให้ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกเรื่องที่จะ
แก้ปญ
ั หาด้วยตัวเองจากข้อมูลทีไ่ ด้คน้ หาเอง หรือจากการวิเคราะห์
จากสถานการณ์จริงทีเ่ คยเกิดในชุมชน จะเป็นผลดีมากกว่าการ
ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้น�ำข้อมูลมาบอกและผลักดันให้
ชุมชนแก้ปัญหาเหมือนที่เคยเป็นมา
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ในโครงการนี้ จากการเปิดโอกาสให้ชมุ ชนคิดเอง ท�ำเอง
โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์คอื ชุมชนให้ความส�ำคัญกับการจัดการสินค้า
ไม่ปลอดภัยและขับเคลื่อนงานด้วยตัวเอง ดังนี้
• เกิดรูปแบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพทีไ่ ม่ปลอดภัย ด�ำเนินการโดย อสม. และผูน้ ำ�
ชุมชน
• พชต. แต่ละต�ำบลได้ด�ำเนินการแก้ปัญหาสินค้า
ไม่ ป ลอดภั ย ภายในต� ำ บลของตั ว เอง โดยได้ รั บ
งบประมาณจาก อปท.
• อปท. ในทุกต�ำบลของอ�ำเภอปทุมราชวงศาใช้งบ
ประมาณของตั ว เองจั ด ท�ำ ป้ า ย “หมู ่ บ ้ า นปลอด
ยาอันตราย” ติดบริเวณทางเข้าหมูบ่ า้ น เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนและรถเร่จากภายนอก
ได้รบั รูว้ า่ ชุมชนเป็นเขตปลอดยาอันตรายชนิดต่าง ๆ
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โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
โดย กลไก พชอ. อำ�เภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ� ำเภอ (พชอ.)
อ�ำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จัดท�ำโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยกลไก
พชอ. จากแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) โดยด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่
1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2563

พชอ. กับงานคุ้มครองผู้บริโภค

พชอ. อ�ำเภอวานรนิวาส มีด้วยกันถึง 8 คณะอนุกรรมการ
แยกตามประเด็นการท�ำงาน ได้แก่ คณะอนุกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, คณะอนุกรรมการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาว ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้,
คณะอนุกรรมการสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย, คณะอนุกรรมการ
แม่และเด็กและการพัฒนาเด็กสมวัย, คณะอนุกรรมการคุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข, คณะอนุกรรมการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ, คณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน และคณะอนุกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กน่าอยู่และ
ปลอดโรค
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
มีคณะกรรมการประมาณ 50 คน มีสาธารณสุขอ�ำเภอเป็นประธาน
ส่วนคณะกรรมการมาจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ผูร้ บั ผิดชอบงาน
คุ้มครองผู้บริโภคหรืองานด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทุกแห่ง (รพ.สต.) และจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับอ�ำเภอ, เภสัชกรผู้รับผิดชอบงาน
คุ้มครองผู้บริโภคจากโรงพยาบาลวานรนิวาส, ก�ำนันทุกต�ำบล
เป็นต้น
โครงการต้ น แบบการจั ด การสิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย โดย
กลไก พชอ. มีคณะท�ำงาน 6 คน มีสาธารณสุขอ�ำเภอ คุณ
สมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า เป็นหัวหน้าโครงการ และ ภก.ภัทรพงศ์
แสนอุบล เภสัชกรปฏิบัติการ และดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค
จากโรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
วัตถุประสงค์ของการท�ำโครงการในครัง้ นีม้ ดี ว้ ยกัน 2 ข้อ คือ
(1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก
พชอ. (2) เพื่อจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยที่ส�ำคัญในพื้นที่
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ผลักดันงานคุ้มครองผู้บริโภค
ให้เข้าไปอยู่ในระดับนโยบายของตำ�บล
จนเกิดการขับเคลื่อนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมถึง
ระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

การค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัย
และการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ

ขั้นตอนการค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัย เริ่มต้นจากการใช้วิธี
ส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถามซึ่งต้องการ 3 ค�ำตอบ จากค�ำถาม
เพียงข้อเดียวคือ “ท่านคิดว่าสินค้าหรือบริการสุขภาพใดไม่
ปลอดภัยต่อตัวท่าน” เป็นค�ำถามที่ให้ผู้ตอบตอบได้อย่างอิสระ
ซึ่งแบบสอบถามมีจ�ำนวน 400 ฉบับ ถูกกระจายไปตาม รพ.สต.
ทุกแห่งในเขตอ�ำเภอวานรนิวาส 18 แห่ง, คลินิกหมอครอบครัว
และโรงพยาบาลวานรนิวาส โดยแต่ละแห่งจะได้แบบสอบถาม
20 ฉบับ มีขอ้ ก�ำหนดเพียงว่ากลุม่ เป้าหมายทีต่ อบแบบสอบถาม
ขอให้มีความหลากหลายทั้งอายุ อาชีพ หรือเพศ (เพศทางเลือก
ก็ได้) เพื่อให้คำ� ตอบมาจากความเห็นที่หลากหลาย
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ภก.ภัทรพงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
“การตอบค�ำถามในแบบสอบถาม ให้อิสระอย่างเต็มที่ โดย
ไม่มีการชี้แนะใด ๆ ก่อนการตอบ ฉะนั้น ท�ำให้บางค�ำตอบที่ได้
มาก็อาจไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ได้ เช่น มีคนตอบสุรา
บุหรี่ ซึ่งไม่เข้าข่ายตามที่เราต้องการ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะ
จากแบบสอบถาม 400 ฉบับ ๆ ละ 3 ค�ำตอบ ท�ำให้ได้คำ� ตอบ
ถึง 1,200 ค�ำตอบ ในค�ำตอบเหล่านี้มีค�ำตอบที่เข้าข่ายเป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่ 332 ค�ำตอบ”
หลังจากได้คำ� ตอบ 332 ค�ำตอบซึง่ เป็นสินค้า/บริการสุขภาพ
ทีไ่ ม่ปลอดภัย ขัน้ ตอนต่อไปคือการจัดกลุม่ ค�ำตอบทีเ่ หมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน ท�ำให้ได้ 37 ประเด็นปัญหา จากนั้น จึงจัด
เรียงล�ำดับตามจ�ำนวนคนที่ตอบมากที่สุดไล่ลำ� ดับลงมา ท�ำให้
ได้มา 10 ประเด็น คือ ยาอันตรายในร้านช�ำ, ยาไม่มีทะเบียน,
เครื่องส�ำอางอันตราย, เครื่องส�ำอางฉลากไม่ครบถ้วน, ผักมี
ยาฆ่าแมลง, หมอเถือ่ น, สมุนไพรโฆษณาเกินจริง, น�ำ้ ดืม่ น�ำ้ แข็ง
ไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน, นวดไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน และอาหารโฆษณา
สรรพคุณเกินจริง
ขั้นตอนต่อไปคือการจัดล� ำดับความส�ำคัญของสินค้าไม่
ปลอดภัย
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ขั้นตอนการจัดล�ำดับความส�ำคัญสินค้าไม่ปลอดภัย
ในขั้น ตอนนี้ ทางโครงการได้ เ ชิญ ตัว แทนจากภาคส่ ว น
ต่าง ๆ ในอ�ำเภอวานรนิวาสจ�ำนวน 30 คน ร่วมเป็นผู้จดั ล�ำดับ
ความส�ำคัญสินค้าไม่ปลอดภัย ได้แก่ ตัวแทนของผูป้ ระกอบการ,
ตัวแทนจากชมรมผูส้ งู อายุ, คุณครู, นักเรียน, ก�ำนัน, ผูใ้ หญ่บา้ น,
อปท., อสม. ฯลฯ
ภก.ภัทรพงศ์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
“คนที่เราเชิญมาคือเราได้พิจารณาแล้วว่า เขาคือผู้ที่จะมา
แก้ปญ
ั หาร่วมกับเราได้ในเรือ่ งสินค้าไม่ปลอดภัย จึงอยากให้เขา
ได้เข้ากระบวนการนีด้ ้วย”
ทัง้ นี้ ก่อนเข้าสูข่ นั้ ตอนการจัดล�ำดับความส�ำคัญ คณะท�ำงาน
ได้น�ำเสนอข้อมูลด้านผลกระทบต่อสุขภาพ, สถานการณ์การ
ใช้, ความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัยทั้ง
10 ประเด็น เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับผู้เข้าร่วมในการพิจารณาให้
คะแนน
หลังจากน�ำเสนอข้อมูลแล้ว คณะท�ำงานได้แบ่งกลุ่มผู้เข้า
ร่วมเป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะคละไม่ให้คนที่มาด้วยกันอยู่
กลุ่มเดียวกัน เพื่อให้การแลกเปลี่ยนความเห็นและการโหวต
คะแนนมีความเป็นกลาง เมือ่ แบ่งกลุม่ เรียบร้อยแล้ว คณะท�ำงาน
จึงแจกใบลงคะแนนให้ทกุ กลุม่ จากนัน้ เป็นขัน้ ตอนการพิจารณา
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ประเด็นปัญหาตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์
ความเป็นไปได้ในการแก้ปญ
ั หา โดยก่อนการโหวตคะแนนแต่ละ
ครั้ง สมาชิกในกลุ่มจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันก่อน แล้วจึง
โหวตคะแนน ท�ำแบบนี้ไปจนครบทั้ง 10 ประเด็น เมื่อเรียบร้อย
แล้ว คณะท�ำงานก็จะรวบรวมค่าผลโหวตของทุกกลุ่มมารวมกัน
และค�ำนวณจนได้ 3 หัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับคือ
ยาอันตรายในร้านช�ำ, ยาไม่มที ะเบียน และเครือ่ งส�ำอางอันตราย

สถานการณ์ปัญหายาอันตรายในชุมชน

ผลจากการจัดล�ำดับความส�ำคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 3 อันดับ
แรก คือ ยาอันตรายในร้านช�ำ, ยาไม่มที ะเบียน และเครือ่ งส�ำอาง
อันตราย โครงการนี้ได้เลือกแก้ปัญหายาอันตรายในร้านช�ำและ
ยาไม่มที ะเบียน เพราะ 2 ประเด็นนีอ้ ยูใ่ นหมวดเดียวกัน สามารถ
ด�ำเนินการคู่กนั ได้
ยาอันตรายในร้านช�ำก็คือยาทุกประเภทที่ไม่ใช่ยาสามัญ
ประจ�ำบ้าน ที่พบมาก ได้แก่ ยาชุด, ยาสเตียรอยด์, ยากลุ่ม
แก้ปวด และยาสมุนไพร ส่วนยาไม่มีทะเบียนก็จัดอยู่ในยา
อันตรายเช่นกัน
อ�ำเภอวานรนิวาสมีดว้ ยกัน 14 ต�ำบล โดยมี รพ.สต. 18 แห่ง,
คลินิกหมอครอบครัว 1 แห่ง และโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ
โรงพยาบาลวานรนิวาส
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กิจกรรมออกตรวจร้านค้า
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ใน 14 ต�ำบลของอ�ำเภอวานรนิวาสมีรา้ นช�ำทัง้ หมด 610 ร้าน
ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีการจ�ำหน่ายยาในร้านอยู่ 194 ร้าน และจาก
ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เคยส�ำรวจข้อมูลพบว่ามีอยู่ 88 ร้าน
ทีม่ ยี าอันตรายวางจ�ำหน่าย ทัง้ นี้ ภก.ภัทรพงศ์ ได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับยาอันตรายที่พบในร้านช�ำว่า
“ยาอันตรายในร้านช�ำก็คือยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจ�ำบ้าน
นั่นเอง เพราะตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ระบุไว้ชดั เจน
อยูแ่ ล้วว่าในร้านค้า ร้านช�ำทัว่ ไป ขายได้เฉพาะยาสามัญประจ�ำ
บ้านเท่านัน้ ซึง่ ยาอันตรายทีพ่ บในร้านช�ำส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นพวก
ยาชุด, ยาปฏิชีวนะ, ยาสเตียรอยด์, ยากลุ่มแก้ปวด หรือแม้แต่
ยาสมุนไพรก็ขายไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าข้างในใส่อะไรลงไปบ้าง
นอกจากนี้ ก็ยังมีพวกยาไม่มเี ลขทะเบียนต�ำรับ”
ยาอันตรายและยาไม่มเี ลขทะเบียนต�ำรับ นอกจากจะมีวาง
ขายในร้านช�ำแล้ว ยังมีชอ่ งทางการขายแบบอืน่ อีก ทีพ่ บในพืน้ ที่
ของอ�ำเภอวานรนิวาสคือ รถเร่ขายยา, รถเร่ฉายหนังขายยา
รวมถึงรถจากร้านขายยาแผนปัจจุบันที่น�ำยามาส่งให้ร้านช�ำ
วางขาย
เท่าทีผ่ า่ นมา หากพบยาอันตรายวางขายในร้านช�ำ เภสัชกร
โรงพยาบาลวานรนิวาส หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.
ในพื้นที่นั้น ๆ จะให้ความรู้แก่เจ้าของร้านช�ำ ทั้งข้อห้ามทาง
กฎหมาย ผลกระทบต่อสุขภาพ และขอความร่วมมือไม่ให้น�ำมา
วางขายอีก
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“การท�ำงานในพื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วตัวผมเองหรือเจ้าหน้าที่
รพ.สต. ในพื้นที่ เราจะท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้การตักเตือน
แทนการด�ำเนินคดี เพราะอย่างไรแล้ว เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ก็ยัง
ต้องอยูร่ ว่ มกับคนในชุมชน ยังต้องท�ำงานด้วยกันต่อไป บางครัง้
ก็ขอให้เขาสมัครใจท�ำลายยา เช่น เทน�้ำลงในกระป๋องยาให้ยา
เสียหาย แทนการบันทึกค�ำให้การเพื่อด�ำเนินคดีขายยาที่ไม่ได้
รับอนุญาต บางทีก็ต้องมีไม้แข็งบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการขอ
ความร่วมมือไม่ให้ขายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจ�ำบ้าน”
ส่วนรถเร่ฉายหนังขายยา โดยปกติได้พบปีละประมาณ 2-3
ครัง้ ยาทีพ่ บว่ามีการน�ำมาขายเป็นประเภทยาสมุนไพร ซึง่ ก็ตอ้ ง
ส่งตัวอย่างยาไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป
“ถ้าเป็นรถเร่ฉายหนังขายยา เมื่อได้รับแจ้งจากพื้นที่ ผมก็
จะลงไปตรวจ บางครั้งก็ขอความร่วมมือจากต�ำรวจลงไปตรวจ
ด้วยกัน โดยปกติถ้าเป็นหนังขายยา เขาจะอยู่ในพื้นที่ 2-3 วัน
แบบนี้เราตามไปตรวจทัน แต่หากเป็นรถเร่ บางทีก็ตามลงไป
ไม่ทัน เขาไปเสียก่อน ช่วงหลังมานี้ เราเจอพวกรถเร่ และรถเร่
ฉายหนังขายยาทุกปีครับ บางทีก็ต้องมีการปรับบ้างเพื่อให้
หลาบจ�ำ ก็ต้องมีคดีสักนิด ไปปรับกันบนสถานีต�ำรวจ หรือไม่ก็
คาดโทษไว้ก่อนด้วยการท�ำบันทึกค�ำให้การ รับปากว่าจะไม่เอา
ยาเข้ามาเร่ขายอีก” ภก.ภัทรพงศ์ กล่าวเพิม่ เติม
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ส่วนผลกระทบที่เกิดกับชาวบ้านนั้น ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ไปรับ
การรักษาใน รพ.สต. หรือโรงพยาบาล ก็จะเป็นอาการแพ้ยา
ทั่วไป แต่มีหนึ่งกรณีที่อาการค่อนข้างรุนแรงคือ มีการกินยาที่
ปลอมปนสเตียรอยด์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้กระเพาะอาหารทะลุ
ต้องเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาล ชาวบ้านรายนีเ้ วลาไม่สบาย
ไม่ยอมไปพบแพทย์ แต่จะซื้อยากินเอง และยาที่ซื้อกินประจ�ำ
เป็นยาที่ผสมสเตียรอยด์

การจัดการปัญหาในพื้นที่

การจัดการเรือ่ งยาอันตรายและยาไม่มเี ลขทะเบียนในชุมชน
โครงการนี้ได้ใช้ทั้งการให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการประชาสัมพันธ์ด้วยโปสเตอร์และป้ายไวนิล
การให้ความรู้
โครงการนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ�ำแต่ละ รพ.สต. เป็นผู้จัดอบรมความรู้ให้กับ
คนในชุมชน หลัก ๆ ก็คือ อสม., ผู้นำ� ชุมชน และ อปท. ส่วน
ผู้ประกอบการ, ครู และชาวบ้านอื่น ๆ ก็แล้วแต่ทางพื้นที่ท่ีจะ
ประสานความร่วมมือได้
หัวข้อหลักที่ต้องอบรมคือ
• การอ่านฉลากยา ดังนี้
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- เพือ่ ให้ร้จู กั เครือ่ งหมาย อย. และเลขทะเบียน หรือเลข
จดแจ้ง
- วันหมดอายุ
- ข้อความยาสามัญประจ�ำบ้าน จะมีกรอบสีเขียว แสดง
ว่าร้านช�ำสามารถน�ำมาขายได้
- ข้อความยาอันตราย จะมีกรอบสีแดง แสดงว่าร้านช�ำ
ไม่สามารถน�ำมาขายได้
• การใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (ทบทวนความรู้ให้กับกลุ่ม
อสม.)
- การตรวจสารปนเปือ้ นในอาหาร ได้แก่ สารฟอร์มาลีน,
สารฟอกขาว, สารกันรา และสารบอแรกซ์
ทั้งนี้ การให้ความรู้เป้าหมายหลักก็เพื่อเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการส�ำรวจเรื่องยาอันตรายในร้านช�ำหรือรถเร่ขายยาให้
กับ อสม. เพือ่ ท�ำงานในเชิงรุกต่อไป ส่วนผู้เข้าร่วมคนอืน่ ๆ คาด
หวังไว้วา่ เมือ่ ได้รบั ความรูแ้ ล้วจะไม่ซอื้ ยาอันตรายจากร้านช�ำมา
กินเอง และน�ำความรู้ท่ไี ด้ไปบอกต่อชาวบ้านคนอื่น ๆ
การเฝ้าระวังในชุมชน
การเฝ้าระวังในชุมชน โครงการนีไ้ ด้ใช้ระบบและกลไกเดิมที่
เคยใช้ ดังนี้
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กรณีการตรวจร้านในชุมชน มี อสม. และ รพ.สต. ทีด่ แู ล

งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคท�ำงานร่วมกันในการส�ำรวจร้านช�ำในชุมชน
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ อสม. ส�ำรวจร้านช�ำในหมูบ่ า้ นของตัวเอง
และพบยาอันตรายวางจ�ำหน่าย อสม. จะขอความร่วมมือ
เจ้าของร้านให้เก็บยาขึ้น ห้ามขาย ซึ่งกรณีแบบนี้ หากเป็น
หมู่บ้านขนาดเล็ก อสม. ก็มักจะขอความร่วมมือได้ไม่ยาก
แต่หากกรณีที่เจ้าของร้านไม่ให้ความร่วมมือ อสม. ก็จะขอ
ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ลงมาช่วยคุย และหากเรื่องยังไม่จบอีก
เจ้าของร้านไม่ให้ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ก็จะขอให้
เภสัชกรที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลวานรนิวาส
ลงพื้นที่มาจัดการแก้ปัญหาต่อไป
ทั้งนี้ การจัดการปัญหาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเลือก
ใช้การท�ำความเข้าใจและการเจรจาขอความร่วมมือเป็นหลัก
แทนการใช้การด�ำเนินการทางกฎหมาย เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายยังสามารถ
อยูร่ ว่ มกันในชุมชนได้อย่างดี ส่วนความถีใ่ นการตรวจร้านช�ำนัน้
ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละ รพ.สต. โดยเฉลี่ยแต่ละร้าน
จะได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่บาง รพ.สต. ก็ลง
ตรวจเวียนไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทุกอาทิตย์

กรณีพบรถเร่หรือรถเร่ฉายหนังขายยาเข้ามาในชุมชน

ในกรณีทพี่ บว่ามีรถเร่หรือรถเร่ฉายหนังขายยา เอายาเข้ามาขาย
ในชุมชน ไม่วา่ จะเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบนั ก็ตาม อสม.
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การรณรงค์และเฝ้าระวังสินค้าอันตรายต่อสุขภาพในชุมชน
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ในพืน้ ทีน่ นั้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จากนัน้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ก็จะแจ้งมายังทีมเภสัชกรของโรงพยาบาลวานรนิวาสเพื่อให้เข้า
มาด�ำเนินการในพื้นที่
ภก.ภัทรพงศ์ ได้กล่าวถึงกรณีแบบนี้ว่า
“ถ้าพบเหตุการณ์ผดิ ปกติในชุมชน มีรถเร่หรือรถเร่ฉายหนัง
เอายาเข้ามาขายในชุมชน อสม. ในพื้นที่จะแจ้งข่าวเบื้องต้นไป
ยังเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น
เมือ่ แน่ใจก็จะติดต่อมาทางเภสัชกรในโรงพยาบาล ระหว่างนัน้ ก็
ขอให้เขาหาข้อมูลให้มากที่สุดก่อน เมื่อผมถึงพื้นที่ ผมก็จะ
ด�ำเนินการต่อ รวมถึงติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ต�ำรวจออกร่วม
ด้วย โดยส่วนใหญ่ก็จะให้พวกรถเร่บันทึกค�ำให้การว่าต่อไปจะ
ไม่เข้ามาขายยาอีก ถ้าเขายังท�ำอีกก็จะต้องมีการด�ำเนินคดี
นอกจากนี้ ผมก็ยงั จะต้องส่งตัวอย่างยาทีเ่ ขาเอามาขายไปตรวจ
และด�ำเนินการขั้นต่อไป”
ทัง้ นี้ ในช่วงท�ำโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย
ได้พบรถเร่ขายยาและรถเร่ฉายหนังขายยาเข้ามาในชุมชนรวม
3 ครั้ง
“ช่วงทีท่ ำ� โครงการพบรถเร่และรถเร่ฉายหนังซึง่ เอายาเข้ามา
ขายในชุมชน ทางพืน้ ทีไ่ ด้รายงานเข้ามาทีโ่ รงพยาบาล ตัวผมลง
ไปจัดการได้ทนั 1 ครัง้ ซึง่ ตอนนีก้ ย็ งั อยูใ่ นขัน้ ตรวจตัวยาอยู่ และ
เรื่องนี้ได้ส่งให้สำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัดด�ำเนินการต่อ ส่วน
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อีกครัง้ ผมลงพืน้ ทีไ่ ม่ทนั เพราะติดภารกิจอืน่ อยู่ และครัง้ สุดท้าย
คือทาง อสม.บอกว่ารถเร่เห็นป้ายที่ติดประกาศห้ามรถเร่น�ำยา
เข้ามาขายในชุมชน เขาเห็นป้ายแล้วก็ขับรถผ่านไป ไม่เข้า
ชุมชน”
ส่วนการสือ่ สารเพือ่ การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนนัน้ ระดับ
พืน้ ที่ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. หลัก ๆ จะใช้ไลน์กลุม่ มี อสม.
และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกัน ส่วนช่องทางที่
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเภสัชกรในโรงพยาบาลวานรนิวาสใช้
ส�ำหรับติดต่อกันคือทางโทรศัพท์
การประชาสัมพันธ์
โครงการนีไ้ ด้จดั ท�ำโปสเตอร์, ป้ายไวนิล ติดตามชุมชน ดังนี้

โปสเตอร์

โปสเตอร์แสดงภาพยาอันตรายทีห่ า้ มจ�ำหน่ายในร้านช�ำ และ
มีข้อความแสดงอันตรายที่จะได้รับ เช่น กระดูกผุ, ไตวาย,
กระเพาะอาหารทะลุ และภูมคิ มุ้ กันต�ำ่ โดยระบุถงึ โทษทีจ่ ะได้รบั
หากมีการขายโดยไม่ได้รบั อนุญาต ต้องระวางโทษไม่เกิน 5 ปี
ทางโครงการได้จดั ท�ำโปสเตอร์จ�ำนวน 300 ใบ กระจายไป
ยังทุก รพ.สต. ของอ�ำเภอวานรนิวาส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
น�ำไปติดตามร้านช�ำ โดยเน้นติดที่ร้านขนาดใหญ่ก่อน เป็น
ร้านที่มีลูกค้าจ�ำนวนมากเข้าออกทัง้ วัน
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ป้ายไวนิล

ป้ายไวนิลขนาด 2.4 x 1.2 เมตร จ�ำนวน 12 ป้าย ติดอยูต่ าม
จุดหลัก ๆ ของอ�ำเภอที่มีรถสัญจรไปมาตลอด โดยข้อความ
บนป้ายไวนิลได้ขอความร่วมมือจากรถเร่ตา่ ง ๆ ไม่ให้นำ� ยาชนิด
ต่าง ๆ เข้ามาขายในชุมชน โดยระบุโทษจ�ำคุกสูงสุด 5 ปี หรือ
ปรับสูงสุด 100,000 บาท
ทั้งนี้ ระหว่างการท�ำโครงการนี้ มีประกาศจังหวัดสกลนคร
ว่าด้วยการห้ามกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนออก คณะ
ท�ำงานโครงการจึงได้ถ่ายส�ำเนาแจกไปตามร้านช�ำและร้านขาย
ยาทุกร้านทัว่ อ�ำเภอวานรนิวาส โดยมีความคาดหวังว่าใบประกาศ
ดังกล่าวจะเป็นเอกสารยืนยันได้ว่าร้านช�ำสามารถจ�ำหน่ายได้
เฉพาะยาสามัญประจ�ำบ้านเท่านั้น

ประกาศจังหวัดสกลนคร

ทางโครงการได้ท�ำส�ำเนาประกาศจังหวัดสกลนครแจกทุก
ร้านช�ำและร้านขายยาในอ�ำเภอวานรนิวาส
ประกาศจังหวัดสกลนครดังกล่าว เป็นมาตรการควบคุม
ปัญหาการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วง
ที่โครงการนี้ก�ำลังด�ำเนินการพอดี โดยคาดหวังว่าประกาศฉบับ
นีซ้ งึ่ เป็นเอกสารส�ำคัญระดับจังหวัดจะเป็นเครือ่ งยืนยันได้อกี ทาง
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หนึ่งว่า ตามกฎหมายแล้ว ร้านช�ำสามารถขายได้เฉพาะยา
สามัญประจ�ำบ้านเท่านั้น
ประกาศฉบับนี้ออกมาเพื่อตอบรับนโยบายเรื่องการใช้ยา
สมเหตุ ผ ลในชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น นโยบายที่ อ อกจากส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายละเอียดครอบคลุมทั้ง
ร้ า นค้ า /ร้ า นช� ำ ภายในชุ ม ชน และร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น
ซึ่งเป็นต้นทางการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมสู่ชุมชน มีสาระ
ส�ำคัญดังนี้
• ห้ามร้านค้า ร้านช�ำ มินมิ าร์ท ร้านค้าปลีก หรือ บุคคลใด
ผลิต/ขาย หรือน�ำสิง่ เหล่านีเ้ ข้ามาในชุมชน ได้แก่ ยาแผน
โบราณ และยาแผนปัจจุบัน ที่มิใช่ยาสามัญประจ�ำบ้าน
• ร้านขายยาแผนปัจจุบนั ห้ามการขายยาแก่ผปู้ ระกอบการ
ร้านค้า ร้านช�ำ มินมิ าร์ท ร้านค้าปลีก โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการน�ำไปจ�ำหน่ายต่อหรือเพือ่ ประโยชน์ทางการค้า ให้
ด�ำเนินการขายเฉพาะยาสามัญประจ�ำบ้าน
ในโครงการนี้ นอกจากประกาศจังหวัดที่ห้ามการขายยา
อันตรายหรือยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนที่คณะท�ำงานโครงการ
พยายามประชาสัมพันธ์ไปยังร้านช�ำแล้ว ในระดับต�ำบลยังมี
ธรรมนูญสุขภาพต�ำบล ซึ่งมีด้วยกัน 2 ต�ำบลที่มีหมวดการ
คุ้มครองผู้บริโภคอยู่ด้วย ซึ่งคนท�ำงานสามารถน�ำไปใช้อ้างอิง
กับร้านช�ำหรือพวกรถเร่ได้ว่า ชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันที่ไม่
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อนุญาตให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอันตรายหรือผิดกฎหมายเข้า
มาขายในชุมชน

ธรรมนูญสุขภาพตำ�บล

อ�ำเภอวานรนิวาสมี 2 ต�ำบลที่ธรรมนูญสุขภาพต�ำบลได้
บรรจุหมวดคุ้มครองผู้บริโภคเอาไว้ด้วยคือ ต�ำบลคูสะคามและ
ต�ำบลเดื่อศรีคันไชย
ทัง้ นี้ ธรรมนูญสุขภาพต�ำบลเดือ่ ศรีคนั ไชย ในหมวดคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคมีเนือ้ หาบางส่วน ระบุให้มกี ารจัดกลไกเฝ้าระวังติดตาม
และตรวจสอบร้านค้า ร้านช�ำ ตลาดนัดในชุมชน ตลอดจนรถเร่
ตามหมูบ่ า้ น ให้มกี ารจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
นอกจากนี้ ยังระบุให้หมูบ่ า้ นออกกติกา ห้ามไม่ให้มกี ารจ�ำหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง และการละเมิดสิทธิใน
หมู่บ้านอีกด้วย
ส่วนธรรมนูญสุขภาพต�ำบลคูสะคาม ในหมวดคุ้มครอง
ผู้บริโภคก็มีเนื้อหาบางส่วนระบุว่า ประชาชนต�ำบลคูสะคาม
ต้องได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
(ซึ่งหมายถึงยาด้วย) ต้องได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่
จ�ำหน่ายบนรถเร่ หรือการขายตรงสูผ่ บู้ ริโภค และต้องได้รบั ความ
ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จ�ำหน่ายตามร้านค้า ร้านช�ำ
และตลาดนัด
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ขั้นตอนของการร่างธรรมนูญสุขภาพต�ำบล ชาวบ้านต้อง
ระดมความเห็นในประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาของชุมชน และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา จากนั้น ทุกชุมชนจะส่งตัวแทน
เข้าไปน�ำเสนอสิ่งที่ได้จากประชาคมหมู่บ้านต่อคณะกรรมการ
ร่างธรรมนูญสุขภาพต�ำบล เพื่อพิจารณาในการจัดท�ำตัวร่าง
ต่อไป จากนั้นตัวร่างดังกล่าวยังต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณา
และปรับแก้จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งได้ฉบับ
สมบูรณ์แล้วจึงมีการประกาศใช้และพิมพ์แจกทุกหมู่บ้าน และ
ให้ผู้น�ำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ต่อไป ให้
ชาวบ้านได้ร่วมรับรู้ ฉะนั้น ธรรมนูญสุขภาพต�ำบลจึงมีท่มี าจาก
ความเห็นและการยอมรับจากชาวบ้านทุกหมู่บ้าน
		 ทัง้ นี้ การทีม่ หี มวดคุม้ ครองผูบ้ ริโภคบรรจุอยูใ่ นธรรมนูญ
สุขภาพต�ำบลย่อมแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านในต�ำบลนั้น ๆ เห็น
ความส�ำคัญของงานคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ก็ยังมี
ร้านช�ำบางส่วนยังคงน�ำยาประเภทต่าง ๆ ทีไ่ ม่ใช่ยาสามัญประจ�ำ
บ้านมาวางจ�ำหน่าย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จึงใช้ธรรมนูญสุขภาพ
เป็นใบเบิกทางหรืออ้างอิงเพื่อขอความร่วมมือจากร้านช�ำ
ภก.ภัทรพงศ์ ได้เสริมเรื่องนี้ว่า
“ธรรมนู ญ สุ ข ภาพเหมาะสมที่ จ ะเป็ น ใบเบิ ก ทาง เวลา
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จะขอความร่วมมือจากร้านช�ำ ก็สามารถพูด
ได้เต็มปากเพราะมันมีก�ำหนดในธรรมนูญสุขภาพเรื่องห้าม
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ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย เพราะหากเราพูดเรื่องกฎหมาย
ชาวบ้านเขาดูจะเห็นเป็นเรื่องไกลตัว เพราะไม่เคยเห็นมีใครมา
จับหรือมาด�ำเนินคดีมาก่อน และมักอ้างว่าเขาไม่รู้มาก่อน แต่
ถ้าอ้างอิงธรรมนูญสุขภาพก็ดูจะเป็นเรื่องใกล้ตวั มากขึ้น เพราะ
เป็นของบ้านเขาเองซึง่ มาจากการที่ชาวบ้านช่วยกันคิด”

กรณีตัวอย่างการทำ�งานของพื้นที่ที่ธรรมนูญสุขภาพ
ตำ�บลมีหมวดงานคุ้มครองผู้บริโภค
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
บ้านโคกแสง ต�ำบลคูสะคาม
ในเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโคกแสง เจ้าหน้าทีส่ ถานีอนามัยฯ
จะออกตรวจร้านค้าร่วมกับ อสม. ซึ่งที่ผ่านมา ยาอันตรายเป็น
เรือ่ งยากพอสมควรทีจ่ ะขอความร่วมมือเพราะในชุมชนมีการขาย
และซื้อกันเป็นประจ�ำอยู่แล้ว
คุณสุทธิดา สุรภีร์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ คุณจักรพันธ์
อรรคฮาด นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโคกแสง ได้เล่าถึงประสบการณ์
ในการท�ำงานในพื้นที่ว่า ธรรมนูญสุขภาพต�ำบลไม่มีบทลงโทษ
แต่เป็นข้อก�ำหนดในหมวดคุ้มครองผู้บริโภคว่า ประชาชนใน
ต�ำบลคูสะคามต้องได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผิดกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงยาด้วย) การที่มีข้อห้ามดังกล่าวเป็น
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ข้อดีสำ� หรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.
เพราะสามารถใช้เป็นใบเบิกทางส�ำหรับการคุยขอความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านช�ำได้
“การมีบทบัญญัตเิ รือ่ งการห้ามขายผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพในร้านค้า ร้านช�ำ รถเร่ และหนังขายยา ท�ำให้เราใช้
อ้างอิงหรือเป็นใบเบิกทางเวลาคุยกับผูก้ ระท�ำความผิดได้ เพราะ
ธรรมนู ญ สุ ข ภาพมาจากการประชาคมของต� ำ บลคู ส ะคาม
ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าร้านช�ำ ประชาชนทุกหมู่บ้านและภาคี
เครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นในต� ำ บลมี ส ่ ว นร่ ว มส� ำ คั ญ ในการท� ำ
ประชาคม ไม่ใช่วา่ เราพูดขึน้ เองทุกคนรับทราบข้อก�ำหนดร่วมกัน
จากนั้น ก็ต้องให้ความรู้ถึงโทษของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ และกฎหมายก็มีระบุไว้ว่าร้านค้าร้านช�ำขายได้ แต่
ยาสามัญประจ�ำบ้าน ดิฉันเน้นการให้ความรู้และลงพื้นที่บ่อย ๆ
เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรือ่ งของผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ แต่ใบเบิกทางอย่างธรรมนูญสุขภาพก็
จ�ำเป็นมาก อยู่ดี ๆ เดินเข้าไปให้ความรู้ บางทีเขาก็ไม่เข้าใจ
และไม่เปิดใจ แต่ก่อนก็เคยถูกเจ้าของร้านไล่ออกจากร้านมา
แล้ว”
นอกจากนี้ คุณสุทธิดาและคุณจักรพันธ์ยังได้สร้างความ
ตื่นตัวแก่ชาวบ้านด้วยการหยิบยกตัวอย่างผู้ป่วยที่เคยได้รับ
ผลกระทบรุนแรงจากการกินยาอันตราย
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“บังเอิญว่าในชุมชนมีกรณีตวั อย่างให้เห็นกับตาว่าการซือ้ ยา
กินเองเวลาเจ็บป่วย ไม่ไปพบแพทย์ และยานั้นมีสเตียรอยด์
ปลอมปน ชาวบ้ า นที่ ใ ช้ ย าแบบนี้ ต ่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลานาน มี
รายหนึ่งกินจนกระเพาะอาหารทะลุต้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
เวลาให้ค วามรู้ เราก็ส ามารถหยิบ ยกตัว อย่า งจริง มาอธิบาย
ประกอบได้และตัวผูป้ ว่ ยรายนัน้ ก็ชว่ ยเผยแพร่โทษของการซือ้ ยา
มากินเองโดยไม่มีความรู้ ท�ำให้ความรู้ที่เราให้ไปมีน�้ำหนักมาก
ขึ้น เขาเองก็ดูตื่นตัวมากขึ้น ทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงโทษของ
ยาอันตราย เพราะมีกรณีตัวอย่างให้ดู คราวนี้ใครได้ยาอะไรมา
ไม่แน่ใจก็เอามาให้เราดูก่อนว่ากินได้หรือไม่”
คุณสุทธิดายอมรับว่า การท�ำงานในพื้นที่ต้องอาศัยหลาย
ปัจจัยประกอบกันและต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องท�ำอย่าง
สม�ำ่ เสมอคือการให้ความรูแ้ ก่ชาวบ้าน เพือ่ ให้ชาวบ้านรูจ้ กั ระวัง
การใช้ยา เพราะปัจจุบนั นีช้ อ่ งทางการจ�ำหน่ายยาหรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่ใช่มีเพียงร้านค้าร้านช�ำหรือรถเร่เท่านั้น แต่ยังมี
ช่องทางออนไลน์อกี ด้วย

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

หลั ง จากด� ำ เนิ น โครงการต้ น แบบการจั ด การสิ น ค้ า ที่ ไ ม่
ปลอดภัยโดยกลไก พชอ. แล้ว จากการสุ่มตรวจร้านช�ำในบาง
พื้นที่พบว่า สถานการณ์การขายยาในร้านช�ำดีขึ้นคือ พบยา
อันตรายหรือยาแผนปัจจุบันที่ไม่อนุญาตให้ขายในร้านช�ำวาง
110

กรณีตัวอย่างที่ 2

ขายน้อยลง ในขณะเดียวกันมียาสามัญประจ�ำบ้านวางขาย
มากขึ้น

สิ่งที่ยังต้องดำ�เนินการต่อไป

แม้ว่าโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดย
กลไก พชอ. ได้สิ้นสุดแล้ว แต่ยังมี 2 เรื่องที่คณะท�ำงานยังต้อง
ผลักดันต่อไปคือ
1) การขอความร่วมมือกับร้านขายยาในอ�ำเภอวานรนิวาส
ให้หยุดขายยาชนิดต่าง ๆ ทีไ่ ม่ใช่ยาสามัญประจ�ำบ้านให้
กับร้านช�ำในชุมชน โดยจะอ้างอิงประกาศจังหวัดสกลนคร
ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่องมาตรการควบคุม
ปัญหาการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน เนื่องจาก
ยังมีร้านขายยาบางร้านจ�ำหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญ
ประจ�ำบ้านให้กบั ร้านค้าในชุมชน
2) การผลักดันให้ทุกต�ำบลในอ�ำเภอวานรนิวาสมีหมวด
คุ้มครองผู้บริโภคบรรจุในธรรมนูญสุขภาพต�ำบล ทัง้ นีใ้ น
อ�ำเภอวานรนิวาสซึง่ มีทงั้ หมด 14 ต�ำบล มีเพียง 2 ต�ำบล
ทีม่ หี มวดคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในธรรมนูญสุขภาพต�ำบล ทาง
คณะท�ำงานโครงการมองว่าควรให้มีการทบทวนปรับให้
มี ห มวดคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคเพิ่ ม เติ ม เข้ า ไปในธรรมนู ญ
สุข ภาพต� ำ บล เพื่อ ให้ ง านคุ้ ม ครองผู ้ บ ริโ ภคมีโ อกาส
ขับเคลื่อนในระดับชุมชนหรือต�ำบลต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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และเพื่อให้การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้รับความร่วมมือดีขึ้น
ช่วงทีผ่ า่ นมา สาธารณสุขอ�ำเภอได้ผลักดันเรือ่ งนีเ้ ข้าสู่ พชอ.
ชุดใหญ่ โดยทีป่ ระชุมเห็นชอบแล้ว และก�ำลังอยูใ่ นขัน้ ตอนรอให้
นายอ�ำเภอลงนามหนังสือสั่งการถึง อปท. ทุกต�ำบลให้ท�ำการ
ทบทวนและเพิม่ หมวดคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเข้าไปในธรรมนูญสุขภาพ
ต�ำบล แต่สุดท้ายขั้นตอนดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงเนื่องจาก
นายอ�ำเภอโยกย้าย จึงต้องรอด�ำเนินการใหม่

การประชุมจัดล�ำดับสินค้าไม่ปลอดภัยในพื้นที่
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บทเรียนที่น่าสนใจ

ในโครงการนีม้ บี ทเรียนทีน่ า่ สนใจคือ การพยายามผลักดัน
งานคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้าไปอยู่ในระดับนโยบายของต�ำบล
คือ “ธรรมนูญสุขภาพต�ำบล” มีประโยชน์คอื
1) จะท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภครอบคลุมถึงระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้งบ
ประมาณของหลักประกันสุขภาพ ชุมชน องค์กร หรือ
หน่วยงานในพืน้ ทีต่ อ้ งเขียนโครงการโดยต้องอ้างอิงตาม
หมวดหรือข้อก�ำหนดในธรรมนูญสุขภาพต�ำบลเป็นหลัก
เพือ่ ให้คณะกรรมการงบประมาณระดับต�ำบลพิจารณา
ต่อไป
2) ขั้นตอนของการร่างธรรมนูญสุขภาพหรือทบทวนให้มี
หมวดคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่ม ต้องมีการท�ำประชาคม
หมู่บ้านเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเป็น
โอกาสให้คนในชุมชนได้คดิ ทบทวนปัญหาด้านผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัยหรือบริการทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพภายใน
ชุมชน และช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหา
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โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
โดย กลไก พชอ. อำ�เภอรัษฎา จังหวัดตรัง
จุดเด่นของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ
(พชอ.) ของ อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ในการขับเคลื่อนการ
จัดการสินค้าไม่ปลอดภัยในพื้นที่ คือ การมีแกนน�ำที่ท�ำงานเชิง
รุกสามารถขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะกรรมการภายใน พชอ. ที่
มีสมาชิกมาจากหลายหน่วยงานให้ไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ได้สำ� เร็จ
โดยเล็งประเด็นปัญหาที่จะท�ำเรื่อง “น�้ำมันทอดซ�้ำ” ไว้แต่แรก
ซึ่งเป็นประเด็นที่หน่วยงานส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
ไม่ส�ำคัญ จึงได้เตรียมข้อมูลรองรับให้เห็นรูปธรรมของปัญหา
ชัดเจนเพื่อน�ำเสนอจนสมาชิกยอมรับ
กลยุทธส�ำคัญทีใ่ ช้ในการขับเคลือ่ น คือ การใช้ความรูต้ ลอด
กระบวนการท�ำงาน เริ่มตั้งแต่การสกัดข้อมูลที่ชี้ให้เห็นความ
ส�ำคัญของปัญหาน�้ำมันทอดซ�้ำและเชื่อมโยงการจัดการปัญหา
เรื่องนี้ไปสู่ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการ
ท�ำงานร่วมกันในกลไก พชอ. ผ่านการเฝ้าระวังโดยการสุ่มตรวจ
น�ำ้ มันทอดซ�ำ้ ทัง้ ในตลาดและโรงเรียนด้วยชุดทดสอบสารโพลาร์
รวมไปถึงการรณรงค์ให้ความรูเ้ พือ่ กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคตระหนักถึง
อันตรายจากน�้ำมันทอดซ�้ำ
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คณะกรรมการ พชอ. อ�ำเภอรัษฎา มีทงั้ หมด 21 คน ประกอบ
ด้วยสมาชิกทีม่ สี ดั ส่วนตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี คือโดย
ต�ำแหน่ง 2 คน (ประธานคือนายอ�ำเภอ, เลขานุการคือ สสอ.)
และคัดเลือก 19 คน ได้แก่ (1) ภาครัฐ 6 คน (ส่วนราชการ, ส่วน
ท้องถิ่นและท้องที่) (2) เอกชนและผู้ประกอบการวิชาชีพ 6 คน
(3) ประชาสังคม 7 คน (ประชาชน, องค์กรภาคประชาชน)
ท่ามกลางสมาชิกทีม่ คี วามหลากหลายอยูภ่ ายใน พชอ. และ
แต่ละคนก็ยงั ไม่ได้มคี วามรู้ความเข้าใจในเรือ่ งการจัดการสินค้า
ไม่ปลอดภัยมากนัก การตั้งต้นด�ำเนินโครงการฯ นี้ ประธาน
พชอ. คือ นายอ�ำเภอ อนันต์ พรหมเพียรพงศ์ จึงได้มคี ำ� สั่ง
แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการอาหารปลอดภัย” เพื่อจัดท�ำร่าง
แผนการด�ำเนินงานในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และในส่วนของการท�ำ
โครงการฯ นีก้ ไ็ ด้มกี ารตัง้ คณะท�ำงานโครงการฯ ขึน้ มาอีกชุดหนึง่
เพือ่ เป็นแกนหลัก โดยมีแกนน�ำคือ ภญ.อารีรตั น์ พักตร์จนั ทร์
เภสัชกรประจ�ำโรงพยาบาลรัษฎา ร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทีม่ าจากสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) รวมทั้งสิ้น 6 คน
นอกจากนี้ ทางคณะอนุกรรมการฯ มองว่าปัญหาน�ำ้ มันทอด
ซ�ำ้ เกีย่ วข้องกับคนหลายกลุม่ จึงได้มกี ารแสวงหาเครือข่ายมาเป็น
แนวร่วมเพิม่ เติม และมีการจัดวางบทบาทหน้าทีท่ ชี่ ดั เจนในการ
ท�ำงานของแต่ละฝ่าย โดยแบ่งเป็น 4 ทีม ได้แก่
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ในกลไก พชอ. อ�ำเภอรัษฎา มีแกนน�ำท�ำงานเชิงรุก
ที่ต้องการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
เรื่องน�้ำมันทอดซ�้ำอยู่แล้ว
ท�ำให้ประเด็นเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับ
ของคณะกรรมการ พชอ.
และด�ำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ส�ำเร็จ
โดยใช้กลยุทธการน�ำข้อมูลความรู้มาสนับสนุน
ตั้งแต่วิธีการสะท้อนให้เห็นความส�ำคัญ
ของปัญหา ไปจนถึงกระบวนการแก้ ไข

ทีมวิชาการ :
		
ทีมประชาสัมพันธ์ :
		
ทีมตรวจ :
ทีมมวลชน :
		
		

เภสัชกรจาก รพ., สสจ.
และศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
นายก อบต. เป็นแกนน�ำ ร่วมกับเจ้าของ
ตลาดและสื่อมวลชน
รพ.สต. และ อสม.
เครือข่ายอื่น ๆ เช่น ชมรมต่าง ๆ
ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก โรงเรี ย น เน้ น จ� ำ นวนคน
มาก ๆ เพื่อสร้างพลังเวลาออกพื้นที่

การวางแผนทีจ่ ะคัดเลือกคนเข้ามาท�ำงานตัง้ แต่แรกจึงท�ำให้
ได้ทีมงานที่เข้มแข็งพร้อมที่จะท�ำงานจริง ซึ่ง ภญ.อารีรัตน์
มองว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้การท�ำงานภายในกลไกของ พชอ.
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มีค วามเป็นหนึ่งเดียวกัน ผสานพลังกันได้ดี ไม่เฉพาะการ
ขับเคลื่อนงานด้านอาหารปลอดภัยเท่านั้นแต่รวมถึงประเด็นอื่น
อย่างเรือ่ งขยะ ทีก่ �ำหนดให้เป็นประเด็นปัญหาร่วมอีกอย่างหนึง่
ที่คณะกรรมการ พชอ. จะต้องขับเคลื่อนร่วมกันก็มีการแสวงหา
แนวร่วมจากหลาย ๆ ฝ่ายและได้รบั ความร่วมมือดีเช่นเดียวกัน
“เราเริม่ วางแผนตัง้ แต่การคัดเลือกคนเข้ามาเลย ต้องหาคน
ที่เขามีใจอยากท�ำงานจริงๆ มาจากหลายๆ ภาคส่วนและเป็น
คนในพื้นที่จะดีมาก เพื่อจะท�ำงานได้ต่อเนื่องยั่งยืน และพร้อม
ที่จะสนับสนุนทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่”
นอกจากนี้ การคัดเลือกประเด็นปัญหาย่อยที่จะท�ำในส่วน
ของการขับเคลื่อนเรื่องจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย ก็ยังมีการ
ออกแบบและวางแผนว่าควรจะท�ำเรือ่ งอะไรก่อน และจะให้เรือ่ ง
นั้นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกใน พชอ. ได้อย่างไร
ทีมงานโครงการฯ มองเห็นแล้วว่าประเด็นทีน่ า่ สนใจคือเรือ่ ง
“น�ำ้ มันทอดซ�ำ้ ” เพราะในช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 เคยมีการตรวจ
เจอสารโพลาร์เกินมาตรฐานในน�้ำมันดิบที่น�ำเข้าจากมาเลเซีย
ซึ่งไม่มีฉลากภาษาไทย ประกอบกับในช่วงนั้นได้ยินชาวบ้าน
มาพูดให้ฟังบ่อยๆ ว่า “ไปซื้อของร้านนั้นแล้วน�้ำมันทอดด�ำมาก
เลย คุณหมอไปดูหน่อยนะ” จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ท�ำเรื่องน�้ำมัน
ทอดซ�้ำมาก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการ พชอ. และเกิดงาน
วิจยั ขึน้ มาชิน้ หนึง่ เรือ่ ง “พฤติกรรมและความรูก้ ารใช้นำ�้ มันทอด
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ซ�้ำของผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีและตลาดนัดในเขตเทศบาล
ต�ำบลคลองปาง”
หลังจากผ่านกระบวนการค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยในอ�ำเภอ
แล้ว โดยใช้วธิ เี ก็บข้อมูลด้วยการให้ อสม. ทุกคนตอบแบบสอบถาม
ในทีป่ ระชุมประจ�ำเดือน อสม. ของ รพ.สต. แต่ละแห่ง ประกอบ
กับการระดมปัญหาเพิ่มเติมในที่ประชุมก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจน
กระทั่งได้ผลสรุปออกมา 17 ปัญหา และจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของสินค้าไม่ปลอดภัยตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์
ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้คู่มือเกณฑ์
การจัดล�ำดับสินค้าไม่ปลอดภัยของ ศูนย์วิชาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จนได้ปัญหาส�ำคัญ 3 อันดับ
แรก คือ 1) ปัญหาน�้ำมันทอดซ�้ำ 2) ปัญหาฟอร์มาลีนในอาหาร
3) ปัญหายาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์และยาชุดแก้หวัด
จากนัน้ ในขัน้ ตอนของการคัดเลือกปัญหาทีจ่ ะมาขับเคลือ่ น
ร่วมกันผ่านกลไก พชอ. จะต้องเป็นประเด็นที่ทุกคนตระหนักถึง
ความส�ำคัญร่วมกัน ทีมงานโครงการฯ จึงได้เตรียมการด้วยการ
สกัดข้อมูลส�ำคัญออกมาจากงานวิจัยเรื่องน�้ำมันทอดซ�้ำเพื่อ
น�ำเสนอในทีป่ ระชุมให้ทกุ คนได้เห็นว่าปัญหาเรือ่ งน�้ำมันทอดซ�ำ้
เป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว และทุ ก คนมี ค วามเสี่ ย งอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะได้ รั บ
อันตรายหากบริโภคเข้าไป อีกทั้งในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหา
เรื่ อ งนี้ ใ นพื้ น ที่ อ� ำ เภอรั ษ ฎาก็ ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นระดั บ ที่ น ่ า เป็ น ห่ ว ง
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จนกระทั่ ง คณะกรรมการหลายๆ คนตกลงใจที่ จ ะโหวตให้
ปัญหาน�้ำมันทอดซ�้ำเป็นเรื่องที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกันภายใต้
การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการอาหารปลอดภัย และ
นายอ�ำเภอได้มีหนังสือค�ำสั่งออกมาเป็นนโยบายให้ทุกพื้นที่
ด�ำเนินงานในเรือ่ งนี้ ในขณะเดียวกันอีก 2 ประเด็นปัญหาทีเ่ หลือ
ก็ให้มกี ารด�ำเนินงานควบคูก่ นั ไปตามความพร้อมของแต่ละพืน้ ที่
“ตอนแรกในที่ประชุมก็มีการเสนอประเด็นกันเยอะว่าจะ
ขับเคลือ่ นเรือ่ งอะไร บางเรือ่ งไม่มขี อ้ มูลสนับสนุน แต่เรือ่ งน�ำ้ มัน
ทอดซ�้ำเราได้มีการพูดคุยให้ข้อมูลว่าท�ำไมจะต้องท�ำเรื่องนี้
มันส�ำคัญยังไง โดยบอกเป็นสถิตใิ ห้เห็นว่าแนวโน้มของการป่วย
ตายจากโรคหลอดเลือดในสมองและการป่วยเป็นมะเร็งในพื้นที่
รัษฎาเป็นอย่างไร และผลการสุม่ ตรวจน�ำ้ มันทอดซ�ำ้ เป็นอย่างไร
ดังนั้น จุดส�ำคัญที่ท�ำให้ทกุ คนยอมรับว่าเรื่องนี้ส�ำคัญจึงมาจาก
การตั้งต้นที่ชัดเจนว่าเราจะท�ำเรื่องนี้ แล้วหาข้อมูลมาสนับสนุน
ให้ทุกคนเห็นสถานการณ์ปัญหาร่วมกัน เราไม่ได้พูดลอยๆ”
ภญ.อารีรัตน์กล่าว
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กลยุทธ์การใช้ความรู้ตลอดกระบวนการทำ�งาน

ในกระบวนการท�ำงานตัง้ แต่ขนั้ ตอนการค้นหาปัญหาสินค้า
ไม่ปลอดภัยในอ�ำเภอ การจัดท�ำร่างข้อเสนอแนวทางการจัดการ
สินค้าไม่ปลอดภัยตามแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ*
การวางแผนแก้ไขปัญหาและการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ทีมงาน
โครงการฯ ได้ใช้ฐานข้อมูลความรู้ส�ำคัญที่ได้จากหลาย ๆ ส่วน
ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเรื่องน�้ำมันทอดซ�้ำ สาเหตุการตายของ
ประชากรในอ�ำเภอรัษฎา ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับน�้ำมัน
ทอดซ�้ำ ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ได้จากเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
ความรู้เรื่องการตรวจวัดค่าสารโพลาร์และอันตรายของน�้ำมัน
ทอดซ�้ำ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ถูกน�ำมาใช้สนับสนุนการท�ำงาน
ตลอดกระบวนการเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งจะต้อง
อาศัยการมีสว่ นร่วมของทัง้ หน่วยงานต่างๆ และความร่วมมือของ
คนในชุมชน ดังนี้
1. การชี้ให้เห็นความส�ำคัญของปัญหาที่ท�ำให้กลไก
พชอ. ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ ข้อมูลความรู้ท่นี ำ� มาใช้ในส่วนนี้

* แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ ที่ใช้ในระดับพื้นที่ประกอบด้วย
การเฝ้าระวัง การเตือนภัย กฎหมายจัดการกลไกพื้นที่ กฎหมายจัดการ
กลไกจังหวัด การสร้างความตระหนักรูใ้ ห้ประชาชน การสร้างความรู้ และ
นโยบาย
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เพื่อเป็นการชี้หลักฐานให้เห็นว่าสถานการณ์ปัญหาเรื่องน�้ำมัน
ทอดซ�้ำเฉพาะในพื้นที่นี้เป็นอย่างไร และผลกระทบมีอะไรบ้าง
โดยทางทีมงานโครงการฯ ได้นำ� เสนอข้อมูลว่า ค่านิยมบริโภค
อาหารทอดที่เพิ่มมากขึ้นในประชากรทุกกลุ่มวัย จนผลิตภัณฑ์
อาหารทอดต่าง ๆ กลายเป็นอาหารขายดีในระดับชุมชน มีการ
ใช้นำ�้ มันทอดอาหารทัง้ ทีท่ ำ� จากสัตว์และพืช ซึง่ ข้อเท็จจริงพบว่า
ผู้ประกอบการอาหารทอด จะใช้นำ�้ มันในการทอดซ�ำ้ หลายครั้ง
จนลักษณะทางกายภาพของน�้ำมันหรือคุณลักษณะของอาหาร
เสียไป จึงเปลี่ยนน�ำ้ มันใหม่ หรือเติมน�้ำมันใหม่ผสมลงไปทอด
อาหารซ�้ำ ๆ ต่อไป การเสื่อมสภาพของน�้ำมันจากการทอดเกิด
สารประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย คือ “สารโพลาร์” ที่เป็น
สาเหตุหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ และ
โรคมะเร็ง ซึ่งในน�ำ้ มันส�ำหรับทอดอาหาร ก�ำหนดให้มีปริมาณ
สารโพลาร์ ไม่เกิน ร้อยละ 25 ของน�้ำหนัก
จากผลการวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจในพื้ น ที่ เ ขตเทศบาลต� ำ บล
คลองปางของ ภญ.อารีรตั น์ พักตร์จนั ทร์ และคณะ ปี พ.ศ. 2561
พบว่าผูป้ ระกอบการใช้นำ�้ มันทอดซ�ำ้ โดยจ�ำนวนครัง้ ทีท่ อดอาหาร
ในหนึ่งกระทะเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 ครั้ง (ร้อยละ 92.31) และใช้นำ้� มัน
ใหม่ผสมน�้ำมันเก่า ร้อยละ 82.05 อีกทั้งความรู้ด้านกฎหมาย
เกีย่ วกับน�ำ้ มันทอดซ�ำ้ ของผูป้ ระกอบการก็มนี อ้ ยมาก ผูป้ ระกอบ
การที่ทราบบทลงโทษของการใช้น�้ำมันที่มีสารโพลาร์เกินเกณฑ์
มีเพียง ร้อยละ 10.26 เท่านั้น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
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ผู้บริโภคโดยชุดทดสอบสารโพลาร์ พบว่าประเภทของอาหารที่
ตรวจพบปริ ม าณสารโพลาร์ เ กิ น มาตรฐานที่ ก� ำ หนด ได้ แ ก่
ปาท่องโก๋ (ร้อยละ 8.51) ไก่ทอด (ร้อยละ 4.26) ลูกชิ้นทอด
(ร้อยละ 2.13) ประเภทขนมทอด (ร้อยละ 2.13)
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลประกอบอีกชุดหนึ่ง คือ สาเหตุการ
ตายของประชากรในอ�ำเภอรัษฎาปี พ.ศ. 2561 ที่พบว่าสาเหตุ
การตายจากโรคมะเร็งทุกระบบอยู่ที่อันดับ 2 และเฉพาะเขต
รับผิดชอบของ รพ.สต.คลองปาง ปี พ.ศ. 2560 สาเหตุการตาย
อันดับ 1 คือ ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน และจาก
การคืนข้อมูลสู่ชุมชนและได้มีการจัดท�ำประชาคมทุกหมู่บ้าน

การเก็บตัวอย่างน�้ำมันเพื่อตรวจหาสารโพลาร์
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ในปี พ.ศ. 2562 ยังพบว่า ปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญและเป็น
ปัญหาในระดับหมู่บ้านอันดับที่ 1 คือเรื่องน�้ำมันทอดซ�้ำ รอง
ลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน และโรคไข้เลือดออก
ตามล�ำดับ ซึง่ สะท้อนให้เห็นได้วา่ ปัญหาน�ำ้ มันทอดซ�ำ้ เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น
2. การด�ำเนินการแก้ไขปัญหา มีการใช้ข้อมูลความรู้ที่
ส�ำคัญ ได้แก่ การตรวจหาสารโพลาร์ในน�ำ้ มันทอด บทลงโทษ
ตามกฎหมายส�ำหรับผู้ผลิตหรือผู้ขายอาหารที่ใช้น�้ำมันที่มีสาร
โพลาร์เกินเกณฑ์ อันตรายจากน�ำ้ มันทอดซ�้ำ และวิธีหลีกเลี่ยง
อันตรายจากสารพิษในน�ำ้ มันทอดซ�ำ้ เพือ่ สือ่ สารท�ำความเข้าใจ
และสร้างความร่วมมือกับกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ ในชุมชนทีจ่ ะเข้า
มามีส่วนร่วมในการช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล และลด
ปัญหาน�้ำมันทอดซ�้ำ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ
ครูและนักเรียน รวมถึงประชาชนที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป
• การเฝ้าระวัง มุ่งเน้นไปที่การเฝ้าระวังในพื้นที่ 2 ส่วนที่
ส�ำคัญ คือ ตลาดกับโรงเรียน โดยการด�ำเนินงานในส่วนของ
ตลาดได้ทำ� โครงการน�ำร่องทีต่ ลาดในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.
คลองปาง จ�ำนวน 2 แห่ง คือ ตลาดโกยังและตลาดลุงชม โดย
หลังจากที่ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงความเข้าใจร่วมกันแล้ว
คณะท�ำงานของ พชอ. ได้ลงพื้นที่ไปตรวจร้านค้าที่ขายอาหาร
ทอดในตลาดจ�ำนวน 5 ครัง้ ตามแผนการออกตรวจ เพือ่ ตรวจหา
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สารโพลาร์ ใ นน�้ ำ มั น ทอดซ�้ ำ โดยใช้ ชุ ด ทดสอบสารโพลาร์ ใ น
น�ำ้ มันทอด ถ้าร้านไหนผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็จะได้รบั ป้ายรับรอง
“ร้านนี้ใช้น�้ำมันปลอดภัย” พอหลังจากนั้น ก็ให้เครือข่าย อสม.
ในพื้นที่ออกตรวจปีละ 2 ครั้ง (ทุกหกเดือน) และต่ออายุให้ทุกปี
และมีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
รพ.สต.คลองปาง กับชุมชนต�ำบลคลองปางและผู้ประกอบการ
อาหารทอดในตลาดนัดเพื่อลดการใช้น�้ำมันทอดซ�้ำ นอกจากนี้
ยังได้มีการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคในตลาดตระหนักถึงอันตรายจากน�้ำมันทอดซ�้ำ และ
วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารพิษในน�้ำมันทอดซ�้ำ โดยการลง
พื้นที่ของนายก อบต. และดีเจรายการวิทยุ ไปพร้อมกับทีม
ออกตรวจเพื่อช่วยสร้างกระแสความตื่นตัว ซึ่งได้ผลดีกว่าเดิมที่
มีแค่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงไปตรวจอยู่ฝ่ายเดียว ดังที่ ภญ.
อารีรัตน์กล่าวว่า
“จากการท� ำ งานที่ ผ ่ า นมาเราจะเห็ น ว่ า เวลาเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขไปตรวจแม่คา้ เขาจะเฉย ๆ ประมาณว่าตรวจก็ตรวจ
ไป เราก็เลยคิดว่าจะท�ำอย่างไรให้เขาตื่นตัว ก็คิดถึงหน่วยงาน
ท้องถิน่ และสือ่ มวลชนมาช่วยกระพือ โหมโรงให้เราหน่อย ว่าจะ
ท�ำอย่างไรให้คนหันมาสนใจ พอเราไปคุยกับท้องถิน่ ท่านนายก
อบต. ก็เสนอตัวที่จะลงพื้นที่มาช่วยเลย โดยเขาจะขอลูกคู่ คือ
ดีเจ ที่เป็นกรรมการ พชอ. ด้วย ลงไปเดินคุยกับแม่ค้าในตลาด
เหมือนเดินรณรงค์ ก็ทำ� ให้ได้รับความสนใจมากขึ้น”
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ส่วนในโรงเรียนได้ดำ� เนินการครอบคลุมทุกโรงเรียนในอ�ำเภอ
รวม 19 แห่ง โดยการฟื้นฟูนกั เรียน อย.น้อยของโรงเรียนรัษฎา
เพื่อจะได้เป็น “อย.พี่” เพื่อฝึกสอนวิธีการตรวจน�ำ้ มันทอดซ�้ำให้
กับโรงเรียน “อย.น้อง” โดยทางโครงการฯ สนับสนุนชุดทดสอบ
ให้โรงรียนต่างๆ ไปตรวจเองแล้วส่งผลตรวจให้กบั ทางสาธารณสุข
อ�ำเภอ ถ้าในโรงเรียนไม่มีร้านอาหารทอดก็ให้ตรวจจุดขายหน้า
โรงเรียนหรือร้านค้าบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
• การสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน มีการรณรงค์
ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปตระหนัก
ถึงอันตรายจากน�้ ำมันทอดซ�้ำและวิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจาก
สารพิษในน�ำ้ มันทอดซ�ำ้ ผ่านทางเสียงตามสายในตลาดสดและ
สื่อวิทยุภายในอ�ำเภอรัษฎาโดยว่าจ้าง “ดีเจใจเดียว” จัดท�ำ
สปอตเรื่อง “ภัยเงียบจากน�้ำมันทอดซ�้ำ” และเปิดทางคลื่นวิทยุ
ชุมชน 107.75 เป็นเวลา 60 วัน จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรูเ้ ป็นแผ่นป้ายไวนิลติดไว้ทตี่ ลาด แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
ให้ผบู้ ริโภคสังเกตร้านทีไ่ ด้รบั ป้ายรับรอง “น�ำ้ มันทอดปลอดภัย”
และจัดท�ำวีดิทัศน์น�ำเสนอผลงาน พชอ. อ�ำเภอรัษฎา ในการ
จัดการปัญหาเรือ่ งน�้ำมันทอดซ�ำ้ เรือ่ ง “อาหารทอด...ปลอดภัย”
เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
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ผลสำ�เร็จและความยั่งยืน

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน คือ ผู้ประกอบการ
ร้านค้ามีความตืน่ ตัวทีจ่ ะลดการใช้นำ้� มันทอดซ�ำ้ ลง โดยมีรา้ นค้า
ในตลาดที่ได้รับป้ายรับรอง “น�ำ้ มันทอดปลอดภัย” จ�ำนวนทั้ง
สิน้ 19 ร้าน คือทุกร้านทีไ่ ปตรวจผ่านเกณฑ์ทงั้ หมด 3 ครัง้ ติดต่อ
กันในการตรวจระยะหลัง แตกต่างจากระยะแรกที่มีผ่านบ้าง
ไม่ผ่านบ้าง และปัจจุบันยังคงมีการตรวจต่อเนื่องโดยเครือข่าย
อสม. ในแต่ละพื้นที่
ในส่วนของโรงเรียน ภญ.อารีรตั น์ ให้ภาพผลส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้
ว่า ได้รบั ความร่วมมือจากโรงเรียนทุกโรงเรียนโดยมีการส่งข้อมูล
และสะท้อนผลความเปลี่ยนแปลงมาให้เห็นว่า
“สังเกตว่าแม่คา้ ในโรงเรียนจะปรับเปลีย่ นโดยใช้นำ�้ มันทอด
แต่ละครั้งในปริมาณที่น้อยลงเพื่อจะได้ไม่ต้องเหลือเยอะและ
ไม่ใช้ซ�้ำ”
ในแง่ความยั่งยืนการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการสินค้า
ไม่ปลอดภัยในประเด็นน�้ำมันทอดซ�้ำเป็นสิ่งที่ประธานคณะกรรมการ พชอ. อ�ำเภอรัษฎา คือนายอ�ำเภอตระหนักถึงความ
ส�ำคัญจึงได้ประกาศเป็นนโยบายอ�ำเภอให้ทกุ พืน้ ทีข่ บั เคลือ่ นงาน
เรื่องนี้ แต่ท้ังนี้ให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละแห่งว่าจะ
สามารถขับเคลื่อนไปได้ในระดับไหน ซึ่งพบว่าพื้นที่ที่มีความ
พร้ อ มมากที่ สุ ด คื อ ต� ำ บลคลองปางและต� ำ บลคลองมวนที่
สามารถผลักดันเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในแผนของ อบต.ได้
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โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
โดย กลไก พชอ. อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยกลไก
พชอ. อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รบั ทุนสนับสนุน
จากแผนงานพั ฒ นาวิ ช าการและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง กลไก
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระบวนการท�ำงานเริ่มต้นโดย
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ขอรับทุนสนับสนุนและวางแผนการท�ำงานที่ต้องการให้มีการ
ท�ำงานครอบคลุมทัง้ อ�ำเภอ โดยมีหวั ใจส�ำคัญของการท�ำงานอยู่
ที่การวางแผนพัฒนาทุกกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
หลักของอ�ำเภอที่ตั้งไว้ 3 ข้อ ประกอบด้วย (1) สุขแอทปากพนัง
(2) เด็กปากพนังสร้างชาติ และ (3) ปากพนังสะอาด ปลอดโรค
ปลอดภัย
การท�ำงานของ พชอ. อ�ำเภอปากพนัง มีลักษณะของการ
ท�ำงานแบบภาพใหญ่ มองเชิงระบบ เนื่องจากต้องการให้เกิด
ความปลอดภัยในทุกชุมชน จึงท�ำงานพร้อมกันทัง้ อ�ำเภอโดยเน้น
ให้พื้นที่เห็นปัญหาตัวเองเป็นสิ่งส�ำคัญ เห็นภาพกว้างทั้งระบบ
ด้วยการเชือ่ มยุทธศาสตร์ “ปากพนังปลอดภัย” โดยถ่ายทอดลง
พชต. และ อสม. ให้เข้าสู่พ้นื ที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักเรื่อง
129

ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยไปพร้อมกันทั้งชุมชน ซึ่ง
คาดหวั ง ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ทั้ ง อ� ำ เภอ โครงสร้ า งการท� ำ งานจึ ง
ออกแบบการเคลื่อนงานทุกต�ำบลตั้งแต่แรก โดยให้ทุกต�ำบล
เข้ามาร่วมคิด ว่าจะไปด้วยกันทั้งหมดอย่างไร มีการประสาน
สื่ อ สาร ให้ ไ ปด้ ว ยกั น ทั้ ง หมด ไม่ เ จาะจงพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง
เท่านั้น แต่ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน จุดส�ำคัญคือยุทธศาสตร์
อ�ำเภอที่ชัดเจน และมีการสื่อสารยุทธศาสตร์ทั้งระดับ พชอ.
พชต. เพื่อ ท� ำให้ เป็ นเรื่องส� ำคัญและเข้ า ใจตรงกัน ทุก ระดับ
รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม สื่อสารเชิงบวก เพื่อให้เห็นผลที่เกิด
จากการท�ำงานร่วมกัน
ผลจากการท�ำงานของโครงการ (1) ท�ำให้เกิดระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ซึ่งดึงการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งในระดับอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้าน เข้า
มามีบทบาทในการร่วมเป็นทีมงานเดียวกัน เกิดเป็นเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค พชต. พชอ. อ�ำเภอปากพนัง ประกอบด้วย
ผูน้ ำ� ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เภสัชกร
ฯลฯ (2) เกิดการตั้งกลุ่มสื่อสารติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัย
เรื่องร้านช�ำในชุมชนผ่านกลุ่มไลน์ มีสมาชิก 167 คนและยังคง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง (3) เกิดการผลักดันให้เกิดนโยบายระดับ
ท้องถิ่น สร้างภาคีการท�ำงานระหว่างชุมชนโดยมีก�ำนันและ
นายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนลงนามใน MOU แก้ป้ญหาร้านช�ำ
ร่วมกับนายอ�ำเภอ (4) มีกิจกรรมการตรวจแนะน�ำร้านช�ำประจ�ำ
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การท�ำงานของ พชอ. อ�ำเภอปากพนัง เป็นตัวอย่างของการออกแบบ
การขับเคลื่อนงานเชิงระบบระดับอ�ำเภอ ผ่านกลไกส�ำคัญ 3 ประการ
ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ “ปากพนังปลอดภัย” สร้างการมีส่วนร่วม
ในการท�ำงานตั้งแต่ระดับอ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน
(2) ใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
เพื่อเสริมพลังแกนน�ำท้องถิ่น
(3) กระตุ้นความตื่นตัวของชาวบ้านทุกชุมชน
ผ่านการท�ำ MOU และ KICK OFF พร้อมกัน
ทั้งอ�ำเภอ รวม 141 หมู่บ้าน

ปีละ 2 ครั้ง และป้องกันรถเร่ แผงลอย เข้ามาจ�ำหน่ายสินค้าใน
ต�ำบล หมู่บ้าน สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค รวมทั้งสิ้น 18 ต�ำบล 141 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ใน
เขตเทศบาล และ (5) พัฒนาแกนน�ำคณะท�ำงานต่อเนื่องแม้
โครงการจะสิ้นสุดลงแล้ว

ยุทธศาสตร์และโครงสร้าง :
ต้นทุนกระบวนการทำ�งานในพื้นที่

การท�ำงานของโครงการเริ่มต้นเช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ที่เข้า
ร่วมโครงการ นัน่ คือ ต้องการให้เกิดการท�ำงานด้านการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคขึน้ ในชุมชนผ่านกลไก พชอ. โดยในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปากพนัง
เน้นการท�ำงาน “เชิงโครงสร้าง” ทีห่ มายถึงการขับเคลือ่ นงานไป
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พร้อมกันทั้งระบบหรือทั้งอ� ำเภอ ผ่านกลไกการท� ำงานตาม
ต�ำแหน่งหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบทั้งหมด รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมจากชุมชน
การท�ำงานของ พชอ. อ�ำเภอปากพนังได้มีการวางระบบไว้
แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์ของอ�ำเภอปากพนัง มี
นายอ�ำเภอเป็นประธาน และส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเป็น
เลขานุการ พชอ. ในระดับอ�ำเภอ ท�ำงานเชื่อมกับระดับต�ำบล
ซึง่ มีผอู้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เป็นเลขานุการ
พชต.
คุณสายันต์ ศิลาโชติ นักวิชาการสาธารณสุข ช�ำนาญการ
หนึง่ ในแกนน�ำของคณะท�ำงาน พชอ. อ�ำเภอปากพนังเล่าถึงการ
ออกแบบการท�ำงานไว้ดงั นี้
“ตัวโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจาก คคส. มีคีย์เวิร์ด
ส�ำคัญคือค�ำว่า “ปลอดภัย” ซึ่งเรามองว่า มันเชื่อมโยงกับการ
ท�ำงานของ พชอ. เราพอดี ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้เป็น
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ประกอบด้วย 3 เรื่องส�ำคัญคือ (1) สุขแอท
ปากพนัง (2) เด็กปากพนังสร้างชาติ และ (3) ปากพนังสะอาด
ปลอดโรค ปลอดภัย การท�ำเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคจึงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ข้อ 3 ที่เราท�ำอยู่แล้ว”
เมือ่ มีโครงการเข้ามา จึงเป็นโครงการทีส่ ามารถเชือ่ มร้อยเป็น
ส่วนหนึ่งกับแผนการท�ำงานเดิมของ พชอ. นอกจากนี้ ยังมี
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ฐานต้นทุนที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้กระบวนการท�ำงานไปสู่ความส�ำเร็จได้ตามเป้าหมาย นั่นก็คือการมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต�ำบลหรือ พชต.
ดร.ภญ.ศรี สุ ด า ศิ ล าโชติ เภสั ช กรประจ� ำ โรงพยาบาล
ปากพนัง เล่าถึง พชต. ว่า
“การท�ำงานเชิงยุทธศาสตร์ของ พชอ. ปากพนัง เกิดขึน้ ก่อน
ที่จะมีโครงการ ซึ่งหน่วยงานส�ำคัญที่จะต้องเข้ามาร่วมท�ำงาน
ก็คือ พชต. ซึ่งเป็นคณะท�ำงานของชุมชน ท�ำงานเหมือน พชอ.
แต่อยู่ในระดับต�ำบล ซึ่งของปากพนัง มี พชต. อยู่แล้ว คณะ
ท�ำงานของ พชต. ก็ใช้โครงสร้างแบบเดียวกับของ พชอ. โดยมี
ก�ำนันเข้ามาร่วมเป็นคณะท�ำงาน มี ผอ.รพ.สต. เป็นเลขาฯ
ท�ำงานประสานกับ พชอ. ทุกเรื่อง”
การมีคณะท�ำงานทั้งระดับอ�ำเภอ (พชอ.) และระดับต�ำบล
(พชต.) จึงเป็นการวางก�ำลังคนทีส่ ำ� คัญทีช่ ว่ ยให้เกิดการเชือ่ มโยง
และสร้างความเข้าใจในเรื่องการท�ำงานคุ้มครองผู้บริโภคลงสู่
ชุมชนได้ง่ายขึ้น ประเด็นส�ำคัญของการท�ำงานนี้ ทางโครงการ
มองว่า อยูท่ กี่ ารดึงเอาก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของคณะท�ำงานตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็น
ผู้ที่อยู่ใกล้ชดิ กับชุมชน รู้ปัญหาของชุมชน และมีบทบาทหน้าที่
โดยตรงในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังที่
คุณสายันต์กล่าว
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“เราดึงก�ำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นคณะท�ำงาน โดยใช้
อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
ซึง่ ก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องฝ่ายมหาดไทยไว้ชดั เจน นอกจากนี้
ยังมี อสม.คุ้มครองผู้บริโภค หมู่บ้านละ 2 คน เป็นผู้สนับสนุน
ดังนั้นแกนน�ำหลักที่รับผิดชอบในพื้นที่คือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ซึ่งก็คือก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค”
เมื่อมีคณะท�ำงานชุดใหญ่ (พชอ.) เป็นผู้วางนโยบายระดับ
อ�ำเภอ และมีคณะท�ำงานชุดเล็ก หรือคณะท�ำงาน พชต. เป็น
ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ จึงก่อให้เกิดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชน โดยผู้น�ำชุมชน ใช้การประชุมและถ่ายทอดข้อมูลเนื้อหา
การท�ำงานทั้ง 2 ระดับ รวมทั้งการท�ำความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ในการท�ำงานในโครงการไปพร้อมกัน
ประเด็นส�ำคัญประการหนึ่งของการท�ำงาน คือการเลือกใช้
ยุทธศาสตร์ระดับอ�ำเภอ เนื่องจากการถ่ายทอดยุทธศาสตร์
จากอ�ำเภอลงสู่ต�ำบลเป็นการท�ำงานแบบต่อเนื่องและตอกย�้ำ
ไม่เพียงเรื่องคุ้มครองผู้บริโภค แต่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
ท�ำให้คณะท�ำงานทัง้ 2 ระดับมีความเข้าใจและรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่
ของการท�ำงานในฐานะ “คนปากพนัง” ร่วมกัน
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กิจกรรมการบันทึกข้อตกลง MOU
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“ปากพนังได้เปรียบตรงที่มียุทธศาสตร์ออกมาก่อนที่จะมี
โครงการ การฝังความคิดเรือ่ งการท�ำงานตามยุทธศาสตร์อำ� เภอ
ร่วมกันจะถูกพูดถึงในการท�ำงาน ในการประชุมกับผู้บริหาร
ทุกระดับตั้งแต่ หมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ นายอ�ำเภอเราเลยใช้
ค�ำว่า @ปากพนัง เพื่อขายค�ำว่าปากพนังและเชื่อมการท�ำงาน
ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ”
ผลจากการมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีคณะท�ำงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบตั ิ ทีเ่ ข้าใจยุทธศาสตร์การท�ำงานร่วมกัน
มาอย่างต่อเนื่อง รวมกับการสร้างความรู้สึกร่วมของความ
ต้องการพัฒนาสุขภาพของคน “ปากพนัง” ร่วมกัน จึงท�ำให้
โครงการขับเคลื่อนไปได้พร้อมกันทั้ง 17 ต�ำบลและ 1 เทศบาล

การเติมความรู้นำ�สู่ปฏิบัติการ

เมื่อมีคณะท�ำงานและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอยู่เป็นทุนเดิม
แล้ว การท�ำงานจึงเป็นไปอย่างเป็นระบบ และคณะท�ำงานมี
ความเข้าใจตรงกัน โครงการได้ด�ำเนินกิจกรรม โดยยึดตาม
แนวคู่มือของ คคส. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะท�ำงานไป
พร้อม ๆ กับการแก้ปัญาหาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
โดยขั้ น ตอนการท� ำ งานของพื้ น ที่ ป ากพนั ง ก็ ด� ำ เนิ น การตาม
แนวทางที่ คคส. วางไว้กล่าวคือ
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การจัดตั้งคณะทำ�งาน

เพื่อน�ำเสนอโครงการ (ในระดับ พชอ.) โดยคณะท�ำงาน
ประกอบด้ ว ย สาธารณสุ ข อ� ำ เภอปากพนั ง ผู ้ อ� ำ นวยการ
กองสาธารณสุข หรือผู้แทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ เภสัชกร
โรงพยาบาลปากพนัง และผูร้ บั ผิดชอบงาน คบส. ของส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอปากพนัง รวม 6 คน ซึ่งจะมีการประชุมกัน
เป็นวาระประจ�ำเดือน เพือ่ น�ำเสนอเนือ้ หาและความก้าวหน้าของ
การท�ำงาน รวมทั้งเป็นแกนน�ำหลักในการถ่ายทอดความรู้ หรือ
ช่วยแก้ปัญหาให้กบั คณะท�ำงานในพื้นที่ (พชต.)

การค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย

ในอ�ำเภอปากพนัง โดยคณะท�ำงาน คบส. อ�ำเภอปากพนัง
เพือ่ คัดเลือกปัญหามาแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยยึดแนวทางการ
ท�ำงานตามคูม่ อื ของ คคส. ซึง่ เริม่ จากการค้นหาปัญหาในชุมชน
จากนั้นให้แต่ละพื้นที่ (ต�ำบล) เสนอข้อมูลต่อคณะท�ำงาน พชอ.
และเตรียมข้อมูลสนับสนุนในเชิงวิชาการ ประเมินคะแนน และ
จัดล�ำดับสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อคัดเลือกปละสรุปปัญหาสินค้า
ไม่ปลอดภัย 3 ล�ำดับแรกของพื้นที่ แล้วน�ำเสนอในที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาเลือกปัญหาที่ต้องการด�ำเนินการแก้ไข
“ตอนค้ น หาปั ญ หา เราให้ แ ต่ ล ะพื้ น ที่ มี อิ ส ระที่ จ ะเลื อ ก
2 ประเด็นทีต่ วั เองอยากท�ำ มีขอ้ มูล 2 อย่างทีส่ ำ� คัญคือ (1) ทุกคน
จะรูว้ า่ ยุทธศาสตร์ของอ�ำเภอคืออะไร เพราะฉะนัน้ ปัญหาทีเ่ ลือก
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มาก็จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทวี่ างไว้ ซึง่ จะเป็นตัวก�ำกับ
การท�ำงานทุกอย่างของปากพนัง และ (2) ปัญหาในพื้นที่ตรงนี้
ในชุมชนจะรู้มากกว่า พชอ. เขาจึงต้องเป็นคนเลือกเองว่าอยาก
ท�ำอะไร หลังจากได้ขอ้ มูล 2 ส่วนนีม้ าแล้วจึงจะเป็นบทบาทของ
พชอ. คือ เราเติมความรู้ในเรื่องวิชาการ เช่น เรื่องการมีการจัด
ล�ำดับคะแนน การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา การมีขอ้ มูล
เชิงประจักษ์ การคัดเลือก เอาพวกนี้เข้าไปเติมให้เขาเห็นมิติเชิง
วิชาการ”

การจัดลำ�ดับปัญหาในพื้นที่

โดยชุมชนเองเปิดให้ด�ำเนินการอย่างอิสระของแต่ละต�ำบล
ซึ่งมีการเสนอข้อมูลร่วมกันว่า ภาคประชาชนสนใจปัญหาอะไร
ผู้น�ำสนใจเรื่องใด หรือท้องถิ่นต้องการแก้ปัญหาอะไร จากนั้น
พืน้ ทีต่ อ้ งหาข้อสรุปร่วมกันก่อนน�ำเสนอต่อ พชอ. แกนน�ำทัง้ สอง
ท่านมองว่า การท�ำงานในส่วนนีไ้ ม่ยากมากนัก เนือ่ งจากเนือ้ งาน
ของโครงการที่มาจาก คคส. ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำ� อยู่แล้ว
เพียงแต่ต้องเติ่มข้อมูลเชิงวิชาการให้กับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรูแ้ ละเห็นภาพของปัญหาในมิตทิ กี่ ว้างขึน้ มากกว่าแค่ปญ
ั หา
ในชุมชน แต่เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งน�ำไปสูแ่ นวทางการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
หลังจากนั้น จึงมีการน�ำเสนอปัญหาทั้งหมดในที่ประชุม พชอ.
เพื่อคัดเลือกประเด็นปัญหาระดับอ�ำเภอตามเกณฑ์ของ คคส.
โดยมีเภสัชกรเป็นคนท�ำงานหลัก ทีจ่ ะช่วยดูทงั้ เรือ่ งหลักการ การ
แก้ปัญหา ความยากง่าย ตามที่ระบุในคู่มือ ก่อนที่จะมีการ
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ประชุม ร่วมกับ ทางพื้นที่อีกครั้งเพื่อสรุป แนวทางการท� ำ งาน
ร่วมกัน ซึง่ ในครัง้ นีก้ จ็ ะมีการน�ำเสนอข้อมูลวิชาการต่าง ๆ ให้กบั
พืน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบเพือ่ ให้เข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ทีม่ าทีไ่ ปของ
การเลือกปัญหาของ พชอ. อีกด้วย อย่างไรก็ตามพบว่า แม้การ
คัดเลือกปัญหาของแต่ละ พชต. จะมีวิธีการแตกต่างกัน แต่
ตัวปัญหาส่วนใหญ่ก็มีความคล้ายคลึงกัน โดยปัญหาหลักที่
ทุกต�ำบลอยากแก้คอื “ร้านช�ำ”
“การคัดเลือกปัญหาเปิดให้อิสระ เราจะไม่ระบุว่าเท่าไร
ทุกที่ส่งมาได้ตามใจชอบ แล้วเราเอามารวม แล้วดูว่าอันไหนที่
ใกล้เคียงกัน ก็พบว่าต�ำบลทีส่ ง่ มามากทีส่ ดุ 10 ทีต่ ำ�่ สุด 2 ปัญหา
อันนี้คือเลือกมาเลย เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากแก้ปัญหา
อะไร พอเราเอามารวมแล้วพบว่ามันใกล้เคียงกัน ประเด็นส�ำคัญ
คือร้านช�ำ ยา อาหาร เครื่องส�ำอาง 4 ตัวนี้ทุกพื้นที่เลือก เราก็
โฟกัสที่ร้านช�ำ เพราะเลือกมาเยอะสุดคือทั้ง 18 พื้นที่เลือกร้าน
ช�ำทุกพื้นที่เลย เพราะทุกคนมองว่าร้านช�ำคือซุปเปอร์มาร์เก็ต
ของชุมชน ถ้าเคลียร์ปัญหาร้านช�ำได้ ปัญหาก็จะคลี่คลาย
ร้านช�ำเป็นหน้าต่างของชุมชน”
เมื่อได้ข้อมูลประเด็นปัญหาร้านช�ำเป็นประเด็นหลักของ
อ�ำเภอ ทางคณะท�ำงาน (พชอ.) จึงได้นำ� เอาแนวทางการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค 7 ระบบ มาร่างข้อเสนอแนวทางการจัดการสินค้าไม่
ปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดลงสู่ฝ่ายปฏิบัตกิ าร (พชต.) ต่อไป โดย
ประชุมชีแ้ จง คณะท�ำงานระดับต�ำบล ผูน้ ำ� ชุมชน ก�ำหนดกติกา
ชุมชน
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“พอได้ประเด็นร้านช�ำ ก็วางแผนว่า คนทีจ่ ะเป็นตัวแทนของ
ชุมชนในการร่วมเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาจะมีใครบ้าง
กลุ่มนี้จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และร่วมวางกรอบการท�ำงาน
ในชุมชนตามแนวทาง 7 ระบบด้วย ก็คดั เลือกตัวแทนหลัก 4 คน
คือ (1) อสม. หมูล่ ะ 2 คน เนือ่ งจากเขาเป็นคนทีต่ อ้ งรูเ้ รือ่ งระบบ
สุขภาพในชุมชนอยูแ่ ล้ว (2) ผูใ้ หญ่บา้ น/ก�ำนัน/ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น/
สารวัตรก�ำนัน ตรงนี้อีก 2 คน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการสร้าง
ความปลอดภัยให้ชุมชน ตามกฎหมาย รวมเป็นหมู่ละ 4 คน”

จาก MOU สู่ KICK OFF และจัดการตรวจสอบร้านชำ�
ทั้งอำ�เภอ

หลังจากได้ประเด็นปัญหาที่ชัดเจนร่วมกัน คณะท�ำงาน
ชุด พชอ. ได้มีการประชุมร่วมกับคณะท�ำงานชุดพื้นที่ (พชต.)
ทั้งหมด 18 พื้นที่ เพื่อร่วมกันวางแนวทางการแก้ปัญหาที่ส�ำคัญ
ร่วมกัน โดยภาพรวมของการประชุมและวางแนวทางแก้ปัญหา
ตามกรอบการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ ได้ข้อสรุปที่ส�ำคัญ
ร่วมกันคือ ต้องมีการประกาศแนวทางการท�ำงานให้เป็นที่รับรู้
ร่วมกันทั้งต�ำบล ทุกต�ำบลเพื่อให้ขับเคลื่อนได้ทั้งอ�ำเภอ โดย
ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างก�ำนัน
แต่ละต�ำบล รวมทั้งนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง (ประธาน
พชต.) กับนายอ�ำเภอปากพนัง (ประธาน พชอ.) โดยมีผใู้ หญ่บา้ น
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นร่วมเป็นพยานและมีการประกาศในทีส่ าธารณะ
ของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนรับรู้ร่วมกัน คุณสายันต์
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กิจกรรม KICK ประกาศต�ำบลปลอดภัย ตรวจร้านช�ำ

ระบุว่า ขัน้ ตอนของการลงนามใน MOU ร่วมกันนีม้ คี วามส�ำคัญ
เนื่องจากเป็นทั้งสัญญาของการตกลงที่จะท�ำงานร่วมกัน และ
เป็นทั้งสิ่งที่สร้างความภาคภูมใิ จให้กบั คนท�ำงาน
“การท�ำ MOU นี้ เป็นเงื่อนไขสัญญาที่ทำ� ให้ผู้น�ำชุมชนได้มี
กิจกรรมได้สมั ผัสกับนายอ�ำเภอ ท�ำข้อตกลงร่วมกันเพือ่ ประกาศ
ต่อหน้าสมาชิกในชุมชน จัดพร้อมกันให้นายอ�ำเภอประกาศ
ก�ำนันรับนโยบาย นอกจากท�ำให้เกิดการกระตุน้ ในพืน้ ทีว่ า่ มีการ
ท�ำงานจริงจังกันทัง้ อ�ำเภอ ยังสร้างความภาคภูมใิ จให้คนท�ำงาน
ทั้งก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชนทั้งหมดได้รู้สึกว่าตัวเองเป็น
ส่วนหนึง่ ของการแก้ปญ
ั หา และการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันใน
พื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนของตนเองด้วย”
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เนื้อหาหลักที่ส�ำคัญที่ระบุใน MOU ก็คือ การประกาศเป็น
ต�ำบลปลอดภัย ไม่ซื้อ ไม่ขายสินค้าไม่ปลอดภัย อีกทั้งระบุ
กิจกรรมส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการคือ ก�ำหนดตรวจร้านช�ำปีละ
2 ครั้ง ทุกต�ำบล คุณศรีสุดาเล่าถึงกิจกรรมตรวจร้านช�ำว่า
“การตรวจร้ า นช� ำ นี้ ส่ ว นหนึ่ ง ก็ เ ป็ น กรอบงานคุ ้ ม ครอง
ผู้บริโภคอยู่แล้ว เราก็เอามาก�ำหนดไว้ใน MOU ว่าต้องท�ำ โดย
ให้ผู้น�ำเป็นหลักในการลงตรวจ เพราะผู้น�ำจะรู้ข้อมูล เราก็ใช้
ค�ำว่าเยี่ยมร้านช�ำ คือไม่ได้ไปตรวจจับ แต่ไปเยี่ยม ไปเสริมพลัง
ไปแนะน�ำข้อมูลที่ถูกต้องให้กับร้านช�ำ ตรงนี้คือผู้น�ำต้องเข้าไป
ให้ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เพราะเขาอยู่ในชุมชนด้วยกัน รู้จักกัน และ
ต่อไปก็ตอ้ งมีสว่ นในการเฝ้าระวังต่าง ๆ ตามมาตรการแก้ไขทีเ่ รา
วางไว้ ก็ก�ำหนดว่าจะมีการตรวจร้านช�ำปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจ
รอบแรกในเดือนตุลาคม เพราะเริ่มปีงบประมาณใหม่พอดี แล้ว
หลังจากนั้น 6 เดือน จะตรวจอีกครั้ง ซึ่งตรงกับเดือนมีนาคม
ก็พอดีโควิดมา ครั้งที่ 2 เลยยังไม่ได้ตรวจ สาธารณสุขก็ต้องมา
ท�ำเรื่องโควิดก่อน เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน”
นอกจากการสร้างพันธะสัญญาในการท�ำงานร่วมกันผ่าน
MOU แล้ว โครงการยังได้จดั กิจกรรมกระตุน้ ความตืน่ ตัวในชุมชน
พร้อมกันทั้ง 18 พื้นที่ด้วยกิจกรรม KICK OFF
“หลัง MOU ได้อาทิตย์เดียวเราก็ท�ำกิจกรรมต่อเนื่องเลยคือ
KICK OFF โดยท�ำพร้อมกันวันเดียวทัง้ อ�ำเภอเมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม
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2562 เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ชาวบ้านรับรู้ ให้ผู้น�ำชุมชนได้
ลงเยี่ยมร้านช�ำจริงพร้อมกันทุกหมู่บ้าน 141 หมู่บ้าน แสดงถึง
การขับเคลื่อนพร้อมกัน ถือเป็นกิจกรรมใหญ่ของอ�ำเภอ เพราะ
ถ้าท�ำไม่พร้อมกัน ต่างคนต่างท�ำ หรือท�ำแค่หย่อมเดียวมันก็ไม่
เกิดอะไร ท�ำทั้งอ�ำเภอจะเป็นการสร้างกระแส เพื่อให้ผู้น�ำมี
บทบาท และให้ทกุ คนในชุมชนรับรูร้ บั ทราบ ผูบ้ ริหารส่วนราชการ
ซึ่งต้องประชุมวันนั้นพอดีก็ต้องมารับรู้ ว่ามันสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ พชอ. ที่ได้วางไว้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความ
ตืน่ ตัวได้มาก น่าดีใจทีเ่ ขาท�ำได้พร้อมกันทัง้ หมดเลย 18 ต�ำบล”
จากการท�ำงานตลอดโครงการ คณะท�ำงานมองว่า การ
ท�ำงานได้ผลตามที่คาดหวัง คือ เรื่องของการเตรียมคนและ
เตรียมพืน้ ที่ อย่างไรก็ตามแนวทางคุม้ ครองผูบ้ ริโภค 7 ระบบนัน้
เป็นสิ่งที่ต้องปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับในพื้นที่ ซึ่งคณะ
ท�ำงานก็มองว่า อาจจะยังไม่ได้ดำ� เนินการเต็มรูปแบบทัง้ 7 ระบบ
แต่มีการวางแผนและปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายซึ่งหมายถึงยุทธศาสตร์หลักของอ�ำเภอ กลไกพื้นที่คือ
การดึงเอา อสม. เข้ามาช่วยท�ำงาน กลไกจังหวัดผ่านโครงสร้าง
กฎหมายปกครองท้องถิ่นที่ดึงเอาก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเป็น
คณะท�ำงาน พชต. การตระหนักรู้ ผ่านกิจกรรมร่วมค้นหาปัญหา
สร้างความรู้ ในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาและแนวทาง
แก้ไข การเฝ้าระวัง ซึ่งด�ำเนินการหลังจากท�ำงาน มีการตั้งกลุ่ม
ไลน์เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับร้านช�ำ เตือนภัย การส่งข้อมูลกรณี
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พบเห็นปัญหาในชุมชน เช่น รถเร่ เป็นต้น ซึ่งแม้จะยังไม่ได้ใช้
แนวทางทั้ง 7 ระบบอย่างเข้มข้น แต่ก็มีการวางพื้นฐานการ
ท�ำงานไว้ให้กบั คนท�ำงานเรียบร้อยแล้ว

แนวทางการทำ�งานในอนาคต

แม้โครงการจะสิน้ สุดไปแล้ว แต่กจิ กรรมยังคงด�ำเนินต่อเนือ่ ง
ไม่วา่ จะเป็นการสือ่ สารผ่านกลุม่ ไลน์ เรือ่ งการเฝ้าระวังร้านช�ำ รถเร่
หรือสินค้าไม่ปลอดภัยในชุมชน ในส่วนของกลไกในพื้นที่หลัง
ด�ำเนินการตรวจร้านช�ำแล้ว ก็ยงั มีรายงานเข้ามาต่อเนือ่ ง บางพืน้ ที่
ท�ำงานต่อโดยเชือ่ มโยงกันเองในชุมชน ดร.ภญ.ศรีสดุ า ให้ขอ้ มูลว่า
“พื้นที่ไปเชื่อมกันเอง เช่น บางทีก็เชื่อมต่อเป็น บวร (บ้าน
วัด โรงเรียน) เชื่อม รพ.สต. ก็มี บางที่ก็มี อย.น้อยในโรงเรียน,
มีวัดสร้างสุข มีหลากหลาย ที่เขาไปท�ำกันต่อจากโครงการนี้
แต่ละที่ต่างกันไป แต่เขาก็ยังรายงานกลับมาที่ พชอ. ที่เภสัชใน
กลุ่มไลน์นะคะ”
นอกจากนี้ คณะท�ำงานยังมีแนวทางที่จะพัฒนา อสม. ที่
เชี่ยวชาญด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นตัวหลักในการ
ท�ำงานด้านร้านช�ำต่อเนื่องไป ดังที่คุณสายันต์กล่าวทิ้งท้าย
“เรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังคงเป็นงานปกติของพื้นที่
ตอนนี้เรื่องร้านช�ำก็เป็นส่วหนึ่ง เพราะฐานข้อมูลร้านช�ำ รายชื่อ
ต่าง ๆ ก็มีของอ�ำเภออยู่แล้ว ต่อไป อสม. อาจลงร่วมกับ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น แล้วท�ำให้เป็นงานปกติ
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ของอ�ำเภอไปเลย ส่วน อสม. ที่จะมาท�ำตรงนี้ต่อก็ต้องดู เพราะ
อสม. จะมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เราจะท�ำ
ด้านชุมชน ด้านคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงเลย ก็เติมความรู้เรื่อง
พวกนี้ให้เขาไปเรื่อย ๆ ต้องคัดเลือกคนที่มีความรู้หรือสนใจ
ด้านนี้มากกว่าคนอื่น เพื่อให้ขับเคลื่อนต่อได้ง่าย”

ปัจจัยสร้างความสำ�เร็จ

• การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย พชอ. ประกอบด้วย
พชต. ผู้นำ� ชุมชน อสม. เนื่องจากมองการท�ำงานว่างาน
เราคือเตรียมคนไปพร้อมกับรับรู้นโยบายระดับอ� ำเภอ
เน้นเรื่องคนในชุมชน อ�ำเภอ ท�ำงานประสานกัน ไปด้วย
กัน เน้นเรื่องคนมากกว่ารายละเอียดกิจกรรม
• ยุทธศาสตร์ พชอ. อ�ำเภอปากพนัง (ปากพนังสะอาด
ปลอดโรค ปลอดภัย) และการท�ำให้ยุทธศาสตร์เป็นเรือ่ ง
ของส่วนรวม เป็นเป้าหมายร่วมของคณะท�ำงาน เป็นการ
สื่อสารเชิงบวกสร้างก�ำลังใจในการที่จะร่วมกันพัฒนา
ชุมชนตนเอง
• การใช้ พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
ให้เกิดประโยชน์ เน้นให้เห็นบทบาทหน้าที่และความ
ส�ำคัญของก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและ
รู้ข้อมูลชุมชน ให้ได้ท�ำงานเพื่อชุมชน อีกทั้งมีการมอบ
หมายภารกิจที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสร้างผลงาน
ความภาคภูมใิ จให้คนท�ำงาน
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จุดประกายไอเดีย
คุณ สายัน ต์ เ ล่ า ว่ า ที่ม าที่ส�ำ คัญ ของแนวคิด ในการ
ท�ำงานคือเรื่องการดึงก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น โดยไม่มองว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน แต่เป็นผล
ประโยชน์ท่ไี ด้กับตัวเองและชุมชน
“ผมได้ฟัง ภก.วรวิทย์พูด ตอนมาเสนอโครงการ ท่าน
บอกว่าอยากให้ชมุ ชนท�ำงานโดยใช้กฎหมายเข้ามาเชือ่ มโยง
เพือ่ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน เข้ามา เราก็เลยดึงเข้ามา ผมบอก
นายอ�ำเภอให้ดึงพวกนี้เข้ามา เพิ่มบทบาทในชุมชนให้เขา
พอเขาเห็นบทบาท ก็เข้ามาเป็นผูน้ ำ� ในการแก้ปญ
ั หาง่ายขึน้
ตัวเขาก็อยากเข้ามาช่วยมากขึ้น เพราะเรื่องพวกนี้เขาต้อง
ด�ำเนินการเป็นหลัก กระทรวงมหาดไทยก็เน้นประเมินทุก 4
ปี การประเมินนี้ก็จะมีบทบาทส�ำคัญเรื่องการท�ำงานของ
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยประเมินทุก
6 เดือน ต้องมีเอกสารด้วยก็ส่งผลให้การเชื่อมกลุ่มนี้เข้ามา
ท�ำงานง่ายขึน้ เพราะเราเสริมอ�ำนาจ เสริมพลังเขาในชุมชน
ส่วนเขาก็ช่วยชี้ให้เราเห็นว่าตรงไหนมีปัญหาอะไร”
นอกจากนี้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ ทีจ่ ะต้องมีคอื ความ
เข้าใจของระดับผูบ้ ริหารทุกคน ต้องมีเป้าหมายเดียวกัน และ
มีการสื่อสารถึงระดับล่าง โดยต้องเป็นการสื่อสารเชิงบวก
และเป็ น รู ป ธรรม ทั้ ง การให้ ค วามรู ้ ให้ บ ทบาทหน้ า ที่
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เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันหมด ท�ำให้เข้าใจพร้อมกัน
และให้พื้นที่รู้ว่า ถ้าติดขัดตรงไหนจะมีคนคอยช่วยอยู่เป็น
ล�ำดับ ถ้าก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีปัญหา คนช่วยแก้คือนาย
อ�ำเภอ ถ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. มีปัญหา คน
ช่วยแก้คอื สาธารณสุขอ�ำเภอ
“งานคุ้มครองผู้บริโภคถ้าสาธารณสุขอ�ำเภอและนาย
อ� ำ เภอเข้ า ใจกรอบ ก็ จ ะเชื่ อ มไปที่ ป ลั ด อ� ำ เภอ ไปสู ่
สาธารณสุขต�ำบล เชื่อมต่อไปยังผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เชื่อมกันลงไปเป็นล�ำดับ สื่อสารกัน
เป็นทอด ๆ ยังไงก็ส�ำเร็จ ถ้าเห็นโยงใยของความสัมพันธ์นี้
จะท�ำงานง่าย มันอยูท่ กี่ ารวางระบบของ พชอ. ถ้าสือ่ สารถึง
งานไหนก็ส�ำเร็จได้ ที่ผ่านมาในการสื่อสารเราใช้หนังสือที่
นายอ�ำเภอลงนามถึงก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่การจ่ายหนังสือ
ไม่ส่งไปรษณีย์ แต่ส่งผ่าน ผอ.รพ.สต. เพื่อให้ได้พูดคุยกัน
บอกกันก่อน ว่าเราจะท�ำอะไรยังไง ให้เขาท�ำหน้าที่เลขาฯ
โดยเชื่อมกับก�ำนัน และ อสม. คือถือไปให้แล้วไปบอกเลย
ว่าจะท�ำอะไรกันบ้างเขาก็จะรับรู้เลย”
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โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

ที่ปรึกษาแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็ง
กลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

พชอ. ถือว่าเป็นองค์กรทีม่ คี วามมัน่ คง จัดตัง้ ขึน้ โดยระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สามารถสนับสนุนการท�ำงานด้านสาธารณสุข
และงานคุ้มครองผู้บริโภคได้
จากประสบการณ์ท่พี ื้นที่น�ำร่องน�ำมาแลกเปลี่ยนกัน ท�ำให้
เกิดการเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การขยายผลให้ดยี ิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนี้

ด้านกระบวนการทำ�งาน

การน�ำแนวคิดการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ
ย่อย มาใช้เป็นแนวทางการท�ำงานระดับอ�ำเภอได้ครบทั้งระบบ
สะท้อนถึงความเข้มแข็งของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยหลังจากที่
ได้ประเด็นปัญหาแล้ว และน�ำไปให้ พชอ. พิจารณา ถ้าเห็นว่า
เรือ่ งไหนเห็นร่วมกันว่าสมควรต้องท�ำก็จะเป็นนโยบายระดับพืน้ ที่
และน�ำไปสูก่ ารวางแผนและการท�ำให้สำ� เร็จ ซึง่ มีเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญ
คือ การมีส่วนร่วมและการที่ต้องมีเจ้าภาพ โดยงานที่ท�ำควร
ต้องอยู่ในงานประจ�ำของเจ้าภาพด้วย ตลอดจนการมีการตั้ง
เป้าหมายที่ชัด
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ในขัน้ ตอนการจัดการสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย มีองค์ประกอบคือ
ต้องมีคนเข้าไปคอยตรวจสอบเฝ้าระวัง หากพบว่ามีสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย มีความเสี่ยง หรืออันตราย ก็ต้องแจ้งเตือนภัย โดย
เครื่องมือหนึ่งที่พบว่าใช้ประโยชน์ได้ดกี ็คอื ชุดทดสอบ (test kit)
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมือ่ ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารแล้ว
พบว่าสินค้ายีห่ อ้ ไหนไม่ดี เขาจะแจ้งเตือนภัยโดยน�ำรูปผลิตภัณฑ์
ฉลาก ขวด หรือภาชนะของสินค้านั้น แสดงให้เห็นเพื่อให้
ชาวบ้านได้รู้ เพือ่ แจ้งเตือนภัย ในส่วนของพืน้ ที่ ก�ำนันและผูใ้ หญ่
บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย มีอ�ำนาจอยู่แล้วตาม พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 หากพบการท�ำความผิดทาง
อาญาในพื้นที่ ท่านเหล่านี้มีอำ� นาจสามารถควบคุมตัวผู้กระท�ำ
ความผิดและยึดของที่กระท�ำความผิดได้ทันที ดังนั้น การเชิญ
ชวนท่านเหล่านี้เข้าร่วมงานจะช่วยเสริมงานด้านสาธารณสุข
อย่างมาก
นอกจากนี้ หากคนท�ำงานอยูห่ น้างานในระดับพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง
ไปสู่ 7 ระบบในระดับชาติ โดยผลักดันให้ส่วนกลางร่วมจัดการ
ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยควบคูไ่ ปด้วย จะยิง่ เกิดผลทีช่ ดั เจนและ
ยัง่ ยืน พยายามไม่ให้มสี นิ ค้าทีไ่ ม่ปลอดภัยและไม่มคี ณ
ุ ภาพเกิด
ขึ้นในสังคมไทยด้วย
ขอให้ตระหนักว่า การจัดการปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยนั้น
เป็นการ “ท�ำต้นน�้ำให้ดี” ได้ด้วย เช่น การเลือกขับเคลื่อน
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ประเด็นผักผลไม้ปลอดภัย เมื่อท�ำต้นน�้ำดี คือ มีแหล่งปลูกผักที่
ปลอดภัยจนน�ำไปขายสูต่ ลาดแล้ว จะเกิดประโยชน์ระยะยาว เช่น
ลูกหลานของเราได้บริโภคอาหารกลางวันทีป่ ลอดภัยในโรงเรียน
หรือผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็จะมีอาหารปลอดภัยด้วย และวัน
ข้างหน้าสามารถขยับไปท�ำประเด็นอื่นที่เห็นว่าเป็นภัยคุกคาม
ประชาชน โดยน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�ำกระบวนการจัดการ
ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยนี้เป็นแนวทางให้ พชอ. ขับเคลื่อนงาน
ในประเด็นอื่นต่อไป

ด้านข้อสังเกตต่อบทเรียนที่ได้จากโครงการ “นำ�ร่อง”

จากเรื่องราวที่น�ำมาแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้ มี 4 ประเด็นที่
เห็นว่าน่าสนใจ คือ
1. การท�ำงานครั้งนี้ท�ำให้ทุกคนได้เพิ่มพูนความสามารถใน
หลาย ๆ ประเด็น ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่ว่า
“ท�ำอย่างไรจึงจะผลักดันให้เป็นนโยบายผ่าน พชอ.” ได้นั้น
ทุกคนต้องมีความสามารถ คือ
• ได้ใช้ความรูท้ างวิชาการมาก�ำหนดประเด็น ความสามารถ
ที่เกิดจากการท�ำงานครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่ติดตัวทุกคนไป
ตลอด และสามารถน�ำไปปรับใช้กับงานที่ตัวเองท�ำอยู่
• มีความสามารถในการเจรจา เนื่องจากก่อนที่จะท�ำงาน
เรือ่ งนี้ พชอ. มีอยู่ก่อนแล้ว และมีการก�ำหนดเรือ่ งไว้แล้ว
การที่ทุกคนต้องน�ำเรื่องการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
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เข้าไปแทรก ถือว่าทุกคนมีความสามารถสูงมากในการ
เจรจาและการสื่อสาร และยังต้องรู้อีกด้วยว่าต้องคุยกับ
ใครบ้าง งานจึงจะส�ำเร็จ
•		มีความสามารถในการสานพลัง ดึงคนในสังคมมาร่วม
งานด้วยกัน ท�ำงานร่วมกับคนอื่นได้
2. การท�ำงานครั้งนี้ทุกคนเป็นผู้น�ำวิชาการไปเผยแพร่ใน
เครือข่าย การท�ำงานท�ำให้ต้องปรับวิธีท�ำงานกับสถานการณ์
และพื้นที่ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีความเป็นเหตุเป็นผลเพือ่ น�ำเสนอ และยังต้องรับฟังมุมมอง
ฟังความเห็นของคนอื่นด้วย ทั้งนี้ หากสามารถน�ำหลักวิชาการ
ทีแ่ น่นหนามัน่ คงมาใช้ได้ จากประเด็นก็จะกลายเป็นนโยบายได้
3. การท�ำงานครัง้ นีท้ ำ� ให้ได้ “เพือ่ น” นอกวงการสาธารณสุข
ไม่ว่าจะเป็น ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ, ส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอ,
เจ้าของร้านยา, เจ้าของร้านค้า, เจ้าของโรงเรียน ฯลฯ และใน
อนาคตที่จะมีสภาองค์กรของผู้บริโภคในพื้นที่ “เพื่อน” เหล่านี้
จะเป็นก�ำลังส�ำคัญ เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน การที่
ทุกคนท�ำให้คนนอกวงการสาธารณสุขมาช่วยกันให้ความเห็น
แสดงข้อมูล และให้คำ� แนะน�ำ จึงจะเป็นประโยชน์ต่อไป
4. การผลักดันให้เรือ่ งการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย เกิดเป็น
นโยบายของ พชอ. ท�ำให้บางพื้นที่ยังได้มาตรการ กติกาชุมชน
และมีบางพื้นที่ได้ธรรมนูญด้านสุขภาพมาด้วย และยังได้ผู้นำ�
คนส�ำคัญ เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาเป็นเครือข่ายด้วย
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ด้านหลักการทำ�งานที่อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จ

การถอดหลักการที่อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จถือเป็นความรู้
ส�ำคัญทีไ่ ด้จากการร่วมขับเคลือ่ นงานน�ำร่องด้วยกัน โดยในการ
แลกเปลี่ยนครั้งนี้ พบหลักการท�ำงานที่อยู่เบื้องหลังผลงานที่ดี
ดังนี้
1. เจตนาบริสุทธิ์ว่าเรามีความหวังดี และด้วยเจตนาเช่นนี้
น�ำไปแสวงหาความร่วมมือ และการสร้างกติการ่วม ย่อมได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งไว้วางใจในเจตนาบริสุทธิ์ของเรา
2. ท�ำให้เกิดเพือ่ นร่วมงาน มีภาคประชาชนทีเ่ ป็นอาสาสมัคร
หรือจิตอาสาเข้ามาร่วมงานด้วยจ�ำนวนมาก
3. แสวงหาทุนในพื้นที่ เช่น เงินกองทุนของท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน
4. ให้ความส�ำคัญกับการติดตามงานทุกขั้นตอน
5. ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิด
ความตื่นตัว
6. การใช้พลังของเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กบั การท�ำงาน
ตลอดจน ไอที หรือโซเชียลมีเดียเพือ่ เป็นเครือ่ งมือท�ำงานในพืน้ ที่
7. คนท�ำงานหรือระบบราชการต้องปรับตัวให้ทนั กับผูแ้ สวงหา
ประโยชน์ เพราะผู้แสวงหาประโยชน์มีการปรับตัวตลอดเวลา
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หากราชการก้าวช้ากว่า เขาก็จะล�ำ้ หน้าตลอดเวลา ฉะนัน้ ราชการ
ควรจะพัฒนาและปรับตัวตามให้ทนั เพื่อแก้ปัญหา
8. ต้ อ งดึ ง ระบบใหญ่ ใ ห้ เ ข้ า มาช่ ว ยสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ท�ำงานได้สะดวกขึ้น

ด้านหลักคิดเพื่อพัฒนางานให้ก้าวต่อไปข้างหน้า

หลังจากที่ก้าวถึงความส�ำเร็จระดับหนึ่งในวันนี้ ขอฝาก
หลักคิดบางประการเพื่อเป็นข้อพิจารณาส�ำหรับการพัฒนาให้
ก้าวต่อไปข้างหน้า ดังนี้
1. การท�ำงานต้องพบกับปัญหาอุปสรรค ขอให้มองว่าอุปสรรค
ปัญหาเป็นสิง่ ท้าทาย หากต้องท�ำงานให้ได้ผลดีภายใต้ขอ้ จ�ำกัด
ต่าง ๆ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเพื่อให้งานเดินหน้าไปได้ เป็นสิ่งที่
ต้องค้นหา และได้ทดลองวิธีการต่าง ๆ หากยังแก้ไขไม่ได้ก็
ไม่เป็นไร เพราะเมือ่ ได้ทดลองและสรุปบทเรียนแล้ว สิง่ นัน้ ก็ยงั
เป็นทุนหรือประสบการณ์ให้เราใช้ประโยชน์ตอ่ ไปได้
2. อย่าครอบง�ำผูอ้ นื่ แต่ควรให้อสิ รภาพทางความคิด และให้
มองว่างานนี้ท�ำให้เกิดอิสรภาพที่จะคิด เป็นโอกาสให้เกิดการ
พัฒนา เป็นการคิดเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ดขี น้ึ ด้วย “ฉันทะ” คือ อยาก
ท�ำให้ดขี นึ้
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3. เรื่องสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต ฉะนั้น จึง
ต้องมองให้เห็นว่าประเด็นสุขภาพเชื่อมโยงกับเรื่องอื่น ๆ ด้วย
เช่น เรือ่ งเกษตรปลอดภัยหรือด้านสิง่ แวดล้อม ฯลฯ ถ้าจัดระบบ
ดี ๆ สินค้าที่ปลอดภัยก็จะมีมูลค่าเพิ่ม ท�ำให้คนที่ท�ำสินค้า
ปลอดภัยมีรายได้ดตี ามไปด้วย ส่งผลให้ชวี ติ ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ ด้วย
ชุมชนก็ดดี ว้ ย
4. ถ้างานส�ำเร็จ โดยที่ทุกส่วนที่ร่วมงานกันได้ผลส�ำเร็จ
ร่วมกัน ประชาชนเองก็ได้รบั ประโยชน์
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ภาคผนวก

รายนามแกนนำ�ที่เข้าร่วมการถอดบทเรียน
ประชุมถอดบทเรียนโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
วันที่ 12-13 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

รายนามวิทยากรและผู้สนับสนุนการถอดบทเรียน
1. รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวริ ิยานุภาพ
		
		
		
2. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สนุ ทร
		
		
		
3. นายโอภาส เชฏฐากุล
4. น.ส.อภิญญา ตันทวีวงศ์
5. นายยุทธดนัย สีดาหล้า
6. ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์
		
		
		
7. นายวิฑูรย์ บุตรสาระ
		
8. ผศ.ดร.ปรารถนา จันทรุพันธุ์
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ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการ
และสร้างความเข้มแข็งกลไก
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ
ที่ปรึกษาแผนงานพัฒนา
วิชาการและสร้างความ
เข้มแข็งกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
วิทยากรกระบวนการ
วิทยากรกระบวนการ
วิทยากรกระบวนการ
แผนงานพัฒนาวิชาการ
และสร้างความเข้มแข็งกลไก
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ
ส�ำนักสนับสนุนการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.
นักวิชาการและนักวิจยั อิสระ

9. นางเบญญาดา มุติวฒ
ั นาสวัสดิ์
10. นางนวพร ต่อมกระโทก
11. น.ส.สุธิดา วงษ์อนันต์
12. นายบวร ทรัพย์สิงห์
		
13. น.ส.สุนันทา ฟุ้งสร้อยระย้า
		
		
		
14. น.ส.นารีรัตน์ นกทรัพย์
		
		
		

นักวิจัยอิสระ
นักวิจัยอิสระ
นักวิจัยอิสระ
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนงานพัฒนาวิชาการ
และสร้างความเข้มแข็งกลไก
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ
แผนงานพัฒนาวิชาการ
และสร้างความเข้มแข็งกลไก
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ

รายนามแกนนำ�ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน
1. ภญ.กาญจนา ชนะกุล
		
		
2. นายอ�ำนวย ชื่นช่วย
		
3. นายรอสนัน เส็มเล็ม
		
4. ภญ.สลิลทิพย์ น้อยสนิท
		
		

โรงพยาบาลป่าตอง
พชอ. อ�ำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต
พชอ. อ�ำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
พชอ. อ�ำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
โรงพยาบาลคีรีมาศ
พชอ. อ�ำเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
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5. นางปิยรัตน์ ค�ำศรี
		
		
		
6. ภญ.จุฬารัตน์ โค้วประเสริฐสุข
		
		
7. น.ส.ปาริชาต ใจมณี
		
		
		
8. ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย
		
		
9. นายอธิวฒ
ั น์ วราพุฒ
		
		
		
10. นายณภัทร จุลทัศน์
		
		
		
11. นางมาธุพร พลพงษ์
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โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชฉวาง
พชอ. อ�ำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลเชียงแสน
พชอ. อ�ำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอเชียงแสน
พชอ. อ�ำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
พชอ. อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด
ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอโนนคูณ
พชอ. อ�ำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลโนนค้อ
พชอ. อ�ำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ
ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอบางแก้ว
พชอ. อ�ำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง

12. น.ส.จุรีวรรณ ชูอกั ษร
		
		
		
13. ภญ.พนาวัลย์ ญาณกิตติ์กูร
		
		
14. นายอนันต์ แสงอรุณ
		
		
		
15. ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว
		
		
16. นายภัทรวรรธน์ ค�ำดี
		
		
		
17. นางอรวรรณ ภักดี
		
		
		
18. นายทรงยศ มงคลบุตร
		
		
		

ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง
พชอ. อ�ำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลบ้านฝาง
พชอ. อ�ำเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลป่าหวายนั่ง
พชอ. อ�ำเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
พชอ. อ�ำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอปทุมราชวงศา
พชอ. อ�ำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
เครือข่ายผู้บริโภค 		
อ�ำเภอปลายพระยา
พชอ. อ�ำเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่
เครือข่ายผู้บริโภค
อ�ำเภอปลายพระยา
พชอ. อ�ำเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่
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19. นายสุทนิ เขื่อนเป๊ก
		
		
		
20. ภญ.ดร.ศรีสุดา ศิลาโชติ
		
		
21. นายสายันต์ ศิลาโชติ
		
		
		
22. นายนัฐวุฒิ ชาติวงษ์
		
		
		
23. น.ส.กรกนก บุญมาหล้า
		
		
		
24. ภญ.นฤมล ขันตีกุล
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ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอปัว
พชอ. อ�ำเภอปัว
จังหวัดน่าน
โรงพยาบาลปากพนัง
พชอ. อ�ำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาธารณสุข
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ
พชอ. อ�ำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอภูเวียง
พชอ. อ�ำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอภูเวียง
พชอ. อ�ำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
พชอ. อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

25. น.ส.ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์
		
		
		
26. ภญ.กัลยาณี อาชาสันติสุข
		
		
27. ภก.มานิตย์ ทวีหันต์
		
		
		
28. ภญ.จิตราวรรณ พึ่งพานิช
		
		
29. น.ส.ทิตยิ า ขวัญดี
		
		
		
30. ภญ.เพิ่มพรรณ์ ธนะภาส
		
		
31. นางอรวรรณ บุญเรือง
		
		
		

ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
พชอ. อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
พชอ. อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด
พชอ. อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด		
โรงพยาบาลย่านตาขาว
พชอ. อ�ำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอย่านตาขาว
พชอ. อ�ำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
โรงพยาบาลรัตภูมิ
พชอ. อ�ำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอรัตภูมิ
พชอ. อ�ำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
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32. ภญ.อารีรัตน์ พักตร์จันทร์
		
		
33. นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
		
		
34. น.ส.อนัญญา แสะหลี
		
		
35. ภก.กิตติโชค ประเสริฐกุล
		
		
36. นายวันชัย ทิมชม
		
		
		
37. น.ส.ธีรพร อุตรัศมี
		
		
		
38. ภก.ภัทรพงศ์ แสนอุบล
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โรงพยาบาลรัษฎา
พชอ. อ�ำเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง
สมาคมผู้บริโภคสตูล
พชอ. อ�ำเภอละงู
จังหวัดสตูล
สมาคมผู้บริโภคสตูล
พชอ. อ�ำเภอละงู
จังหวัดสตูล
โรงพยาบาลวังทอง
พชอ. อ�ำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอวังทอง
พชอ. อ�ำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลบ้านโนนอุดม
พชอ. อ�ำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลวานรนิวาส
พชอ. อ�ำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร

39. ภญ.ไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธิเมธา โรงพยาบาลเวียงแก่น
		
พชอ. อ�ำเภอเวียงแก่น
		
จังหวัดเชียงราย
40. นายวสันต์ ศรีวิลัย
สาธารณสุขอ�ำเภอเวียงแก่น
		
พชอ. อ�ำเภอเวียงแก่น
		
จังหวัดเชียงราย
41. ภก.วิษณุ ยิ่งยอด
โรงพยาบาลสมเด็จ
		
พระยุพราชสว่างแดนดิน
		
พชอ. อ�ำเภอสว่างแดนดิน
		
จังหวัดสกลนคร
42. นายชุมพล สารีค�ำ	
ส�ำนักงานสาธารณสุข
		
อ�ำเภอสว่างแดนดิน
		
พชอ. อ�ำเภอสว่างแดนดิน
		
จังหวัดสกลนคร
43. ภญ.อรพินท์ พุ่มภัทรชาติ
โรงพยาบาลสันก�ำแพง
		
พชอ. อ�ำเภอสันก�ำแพง
		
จังหวัดเชียงใหม่
44. นางบุษยา ยศชนะ
ส�ำนักงานสาธารณสุข
		
อ�ำเภอสันก�ำแพง
		
พชอ. อ�ำเภอสันก�ำแพง
		
จังหวัดเชียงใหม่
45. นางสุภสพน ภูมเิ วียงศรี
ส�ำนักงานสาธารณสุข
		
อ�ำเภอหนองนาค�ำ
		
พชอ. อ�ำเภอหนองนาค�ำ
		
จังหวัดขอนแก่น
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46. นายศิวกร พงษ์ภกั ดิ์
		
		
		
47. นางวันนิสา หินจันทร์
		
		
		
48. ภญ.ยุพิน สุ่มมาตย์
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ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอหนองนาค�ำ
พชอ. อ�ำเภอหนองนาค�ำ		
จังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอห้วยผึ้ง
พชอ. อ�ำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
พชอ. อ�ำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

