


คู่มือเบื้องต้น
การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.)



คณะท�ำงำน

อภญิญา  ตนัทววีงศ์ ยทุธดนยั  สดีาหล้า

ผศ.ดร.ปรารถนา  จนัทรพุนัธุ์ เบญญาดา  มตุวิฒันาสวสัดิ์

สธุดิา  วงษ์อนนัต์ นวพร  ต่อมกระโทก

บรรณำธิกำร 

รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรวีริยิานภุาพ

ประสำนงำนกำรผลิต

ภญ.สรรีโรจน์  สกุมลสนัต์

พิสูจน์อักษร

ปิยวรรณ์  กจิเจรญิ

ออกแบบรูปเล่ม

วฒันสนิธุ์  สวุรตันานนท์

อ�ำนวยกำรผลิต

ศูนย์วชิาการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสขุภาพ (คคส.)

คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

สนับสนุนโดย 

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)

เผยแพร่เมื่อ กรกฎำคม 2563

คู่มือเบื้องต้น
การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำาเภอ (พชอ.)



3

 คู่มือเบื้องต้นกำรขับเคล่ือนงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) 

เป็นการประมวลข้อมลูจากประสบการณ์และบทเรยีนการท�างาน

ของ คณะท�ำงำนโครงกำรจัดกำรสินค้ำไม่ปลอดภัย ที่ขับ 

เคลื่อนงานโดย กลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ

อ�ำเภอ (พชอ.) ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี 

โดยการสนับสนุนทางวิชาการ จากศูนย์วิชำกำรคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ (คคส.) คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

เกริ่นนำ�
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 ทั้งนี้ พชอ. เป็นกลไกที่ตั้งขึ้นตั้งแต่เดอืนมนีำคม 2561 ผ่ำน

กำรออกระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก�ำหนดให้มีกำรจัดตั้ง 

คณะกรรมกำรนี้ใน 878 อ�ำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นกลไก 

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ โดยม ี

นำยอ�ำเภอเป็นประธำน สำธำรณสุขอ�ำเภอเป็นกรรมกำรและ

เลขำนุกำร สมำชิกประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงำนรัฐ รวมทั้ง 

ผู้ใหญ่บ้ำนและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เกิน 6 คน 

ผูแ้ทนภำคเอกชนไม่เกนิ 6 คน ผูแ้ทนภำคประชำชนไม่เกนิ 7 คน 

จดุแขง็ของ พชอ. คอื เป็นคณะกรรมกำรที่มตีวัแทนจำกหลำย

ส่วน สำมำรถสะท้อนปัญหำท้องถิ่น และมกีำรก�ำหนดแนวทำง

กำรท�ำงำนได้ค่อนข้ำงชดัเจน 

 หลงัสิ้นสดุระยะเวลาด�าเนนิโครงการ ผูม้บีทบาท “ขบัเคลื่อน

หลัก” จากพื้นที่น�าร่องเหล่านี้ ได้เข้าร่วม กำรประชุมสรุป 

บทเรียนกำรด�ำเนินงำนชุดโครงกำรต้นแบบกำรจัดกำร

สินค้ำไม่ปลอดภัย โดยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 

อนัเป็น “ต้นทาง” ของการประมวลข้อมลู “แนวปฏบิตัทิี่ดใีนกำร

ด�ำเนินงำน” ซึ่งมุ่งหมายถึง วิธีการท�างานที่ช่วยให้สามารถ

ด�าเนนิโครงการฯ และท�ากจิกรรมให้บรรลผุลตามเป้าหมายได้ 

 เนื้อหาในเล่ม ได้ประมวลประสบการณ์และบทเรียนเด่น ๆ 

จากการด�าเนินงานในกิจกรรมหลักของโครงการ ที่ได้แสดงถึง 

ขั้นตอนการด�าเนินงานที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน 3 กิจกรรม 



 

5

ได้แก่ (1) การค้นหาและคดัเลอืกสนิค้าไม่ปลอดภยั (2) การจดั

ท�าแนวทางและแผนการจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัฯ และ (3) การ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหา โดยในแต่ละกิจกรรมจะพยายามแสดง

ให้เหน็เนื้อหาแนวปฏบิตัทิี่ดใีนการด�าเนนิกจิกรรม 4 เรื่องส�าคญั 

ได้แก่ (1) เป้าหมายของกจิกรรม/การด�าเนนิงาน (2) ขั้นตอนการ

ด�าเนินงาน (3) วิธีการท�างานและเครื่องมือ และ (4) ปัญหา 

ข้อจ�ากดั และการแก้ไข 

 ล�าดบัการน�าเสนอ ได้แบ่งหวัข้อการน�าเสนอออกเป็น 2 ภาค

 ภำค 1  น�ำเสนอ “แนวปฏิบัติที่ดี” ในกำรขับเคลื่อน

งำนคุ้มครองผู้บริโภคด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ที่ประมวลขึ้นจากการสรปุบทเรยีน 

ร่วมกันระหว่างพื้นที่ที่ด�าเนินโครงการ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 

4 ส่วน ได้แก่ 

- ส่วนที่ 1 กำรค้นหำและคัดเลือกสินค้ำไม่ปลอดภัย 

เป็นขั้นตอนแรกที่ต้องท�า เพื่อให้ พชอ. ซึ่งประกอบด้วย

หน่วยงานหลากหลาย ทั้งภาครัฐ เอกชน และแกนน�า

ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ เห็นความส�าคัญและความ

จ�าเป็นที่ทกุหน่วยงานต้องร่วมกนัคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมทั้ง

จัดให้มีกลไกการท�างานและมีเป้าหมายการด�าเนินงาน

ร่วมกนัอย่างชดัเจน 
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- ส่วนท่ี 2 กำรจัดท�ำแนวทำง และแผนกำรจัดกำร

สินค้ำไม่ปลอดภัย เป็นขั้นตอนที่มุ่งสร้างการมสี่วนร่วม

อย่างมบีทบาทชดัเจน โดยท�าให้คณะท�างาน  พชอ. มี

ส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางและแผนการท�างานร่วม

กนั มบีทบาทและความรบัผดิชอบภายใต้ขอบเขตหน้าที่

ของหน่วยงานตนเอง ตลอดจนการประสานงานกนัภายใน 

พชอ. ให้ขบัเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น

- ส่วนท่ี 3 กำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ เสนอให้เห็น

ตัวอย่างวิธีการและเครื่องมือในการด�าเนินงานตาม

แนวทำงกำรคุ้มครองผู้บรโิภค 7 ระบบ ที่พฒันาขึ้นโดย

ศูนย์วชิาการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสขุภาพ (คคส.) 

- ส่วนท่ี 4 กำรขับเคลื่อนงำนคุ้มครองผู้บริโภคผ่ำน

กลไก พชอ. เสนอให้เหน็ภาพรวมการขบัเคลื่อนงานเพื่อ

สนบัสนนุให้ พชอ. มบีทบาทในงานคุม้ครองผูบ้รโิภค รวม

ถงึปัจจยัและเงื่อนไขที่ต้องพจิารณา 

 ภำค 2  น�ำเสนอกรณีตัวอย่ำงที่ด ีเพื่อสาธติรูปธรรมของ

การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกลไกคณะกรรมการ

พฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ หรอื พชอ. รวม 4 พื้นที่ ได้แก่ 

- อ�าเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอ�านาจเจรญิ

- อ�าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร

- อ�าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั

- อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช



 

 จุดมุ่งหมายของการประมวล “แนวปฏิบัติที่ดี” ในการ 

ขบัเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้วยกลไก พชอ. และรวบรวมไว้

เป็นคู่มอืเบื้องต้นเล่มนี้ เพื่อให้ผู้สนใจ กลุ่ม หรอืองค์กร ที่สนใจ

งานคุ้มครองผู้บริโภคและการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ผ่านกลไก 

พชอ. ได้ศกึษา เรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจแนวทางและวธิกีารจาก

พื้นที่น�าร่องเหล่านี้ และอาจน�าไปทดลองใช้ หรอืประยกุต์ใช้ใน

ปฏบิตักิารหรอืด�าเนนิการในพื้นที่งานของตนเอง

 เพื่อเสริมควำมเข้มแข็งให้งำนคุ้มครองผู้บริโภคระดับ

พื้นที่ทวีคุณภำพ โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ระดับอ�ำเภอ หรือ พชอ. เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไก 

ขับเคลื่อนอย่ำงมีพลัง จนสำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิต

ของประชำชนให้พ้นจำกภัยเสี่ยงจำกมิติของกำรบริโภค 

สมดังที่สังคมมุ่งหวัง
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บทนำ�

 สบืเนื่องจาก แผนงานพฒันาวชิาการและสร้างความเข้มแขง็

กลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดย สสส. ได้ริเริ่ม ชุด

โครงกำรต้นแบบกำรจัดกำรสินค้ำไม่ปลอดภัย โดยกลไก

คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)  

โดยสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีเครือข่าย ประมาณ 40 พื้นที่ ให ้

ด�าเนินโครงการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยที่ขับเคลื่อนงานโดย

กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

ซึ่งเป็นกลไกที่มีศักยภาพในการพัฒนาสุขภาวะระดับชุมชน มี

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 15 เดือน โดยสิ้นสุดลงในเดือน

มกราคม 2563 

 เพื่อให้ชุดโครงการที่มีสถานะเป็น “ต้นแบบ” ของการ 

ด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคผ่านกลไก พชอ. นี้ เกดิคณุค่าในการ

ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ  สมดงัเป้าหมายที่ตั้งไว้ คคส. จงึเหน็ควร

ให้มีการจัดกระบวนการถอดบทเรียนการด�าเนินงานจากพื้นที่

ปฏิบัติการ และน�าความรู ้ที่ได้ไปเรียบเรียงให้อยู ่ในรูปของ 

คู่มือเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่สู่ผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน

คุ้มครองผู้บรโิภคผ่านกลไก พชอ. ในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
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 ทั้งนี้ ชดุโครงการต้นแบบการจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยั โดย

กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

ด�าเนนิการโดยภาคเีครอืข่ายของ คคส. ที่ผ่านประสบการณ์ด้าน

การจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัในระดบัพื้นที่ (Issue Prioritization) 

ร่วมกบั คคส. มาก่อน โดยในปี พ.ศ. 2561 คคส. ร่วมกบั มูลนธิิ

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบท.) 

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศ 

ไทย และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดประชุม 

แลกเปลี่ยนความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบกลไกการ 

จดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัผ่าน พชอ. โดยประชมุร่วมกบัเครอืข่าย

ดงักล่าว ซึ่งเป็นสาธารณสขุอ�าเภอ เภสชักร สสจ. เภสชักร รพช. 

และนกัวชิาการสาธารณสขุที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่าง ๆ  รวม 4 ภาค 

จ�านวน 5 ครั้ง และท�าการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมร่วม

ด�าเนนิการประมาณ 40 พื้นที่ โดยแต่ละโครงการด�าเนนิงานใน

ช่วงเวลาเดียวกัน และได้รับเงินสนับสนุนจ�านวนเท่ากัน คือ 

ด�าเนนิงาน 15 เดอืน ระหว่าง 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2563 จ�านวน

ทนุสนบัสนนุ 120,000 บาท ส�าหรบัแต่ละพื้นที่

11
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 วัตถุประสงค์ ของโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่

ปลอดภัย โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ�าเภอ (พชอ.) ม ี2 ประการ คอื 

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดย

กลไก พชอ.

 2. เพื่อจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัที่ส�าคญัในพื้นที่

 นอกจากสนับสนุนทุนด�าเนินการ คคส. ยังได้พัฒนา 

เครื่องมือสนับสนุนการด�าเนินโครงการให้แก่เครือข่ายผู้ขับ 

เคลื่อนโครงการ และ พชอ. น�าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการสนิค้า 

ไม่ปลอดภัย เช่น เกณฑ์การจัดล�าดับสินค้าไม่ปลอดภัย, 

การจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย 7 ระบบ, การพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนต่าง ๆ, การพัฒนาฐาน

ข้อมูลระบบแจ้งเตอืนภยัสนิค้าไม่ปลอดภยั รวมทั้ง คูม่อืกำรใช้

เกณฑ์กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของสินค้ำไม่ปลอดภัย ซึ่ง

เป ็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับเภสัชกร สาธารณสุขอ�าเภอ 

นักวิชาการสาธารณสุข และองค์กรพัฒนาเอกชน ใช้สร้าง 

ความรูค้วามเข้าใจ และสามารถน�าเกณฑ์ดงักล่าวไปใช้ประกอบ

การค้นหาปัญหา คดัเลอืกปัญหาส�าคญั และน�าไปสู่การพฒันา

แนวทางแก้ไขปัญหาผูบ้รโิภคในพื้นที่ที่รบัผดิชอบอย่างเป็นระบบ                           

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของผู้บริโภค

ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของ คคส.
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“แนวปฏิบัติที่ดี”
ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำาเภอ (พชอ.)

ภ�ค 1



“แนวปฏิบัติที่ดี”
ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำาเภอ (พชอ.)
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 “งำนคุ้มครองผู้บริโภค” ใน พชอ. หลายพื้นที่ ไม่ได้เป็น

ยุทธศาสตร์หรือประเด็นงานหลักของ พชอ. แต่ถูกรวมอยู่ใน

ยทุธศาสตร์หรอืงานหลกั เช่น งานอาหารปลอดภยั งานเกษตร

อินทรีย์ เป็นต้น  ซึ่งท�าให้งานคุ้มครองผู้บริโภค อาจมีความ

ส�าคญัที่ พชอ. ต้องด�าเนนิการน้อยลงได้

 “กำรค้นหำและคัดเลือกสินค้ำไม่ปลอดภัย” จึงเป็น 

ขั้นตอนแรกของการผลักดันให้งานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นงาน

ส�าคญั ที่ต้องท�าให้ พชอ. ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลากหลาย 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และแกนน�าชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ เห็น

ความส�าคญั และความเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตร์ หรอืเป็นประเดน็

งานหลักที่ควรมีอยู ่ ซึ่งจ�าเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกัน 

ด�าเนนิการอย่างมเีป้าหมายและมกีลไกรบัผดิชอบการด�าเนนิงาน 

ร่วมกนัอย่างชดัเจน

 เนื้อหำในส่วนนี้ จึงจะได้เสนอให้เห็นเป้าหมายส�าคัญ 

ขั้นตอนการด�าเนนิงาน วธิกีารและเครื่องมอื ในการด�าเนนิงาน

ค้นหาและคดัเลอืกสนิค้าไม่ปลอดภยั ตลอดจนปัญหา ข้อจ�ากดั

และแนวทางการแก้ไข ในแต่ละขั้นตอน ดงันี้

ส่วนที่ 1      
การค้นหาและคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย
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1.1 เป้าหมาย  
 เป้าหมายส�าคญัในขั้นตอนนี้ คอื การท�าให้ทกุภาคส่วนใน

คณะท�างาน พชอ. 

(1) เห็นสถานการณ์ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยที่ส�าคัญใน

พื้นที่ 

(2) เหน็ความเชื่อมโยงหรอืเกี่ยวข้องกบังานของ พอช. และ

หน่วยงานในคณะท�างาน พชอ.

(3) มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานคุ ้มครอง 

ผู้บรโิภค ภายใต้ขอบเขตงานของแต่ละหน่วยงานเอง

 ผ่านข้อมลูสถานการณ์ปัญหาการบรโิภคในพื้นที่ ทั้งจากการ

สอบถามประชาชน และจากหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งอาจมข้ีอมลูย้อน

หลงัอยู่ 1-5 ปี

1.2 ขั้นตอนการด�าเนนิงาน  
 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนการด�าเนนิงานส�าคญั ได้แก่ (1) การ

ตั้งกลไกด�าเนินงาน (2) การค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยในพื้นที่ 

และ  (3) การคดัเลอืกสนิค้าไม่ปลอดภยัเพื่อด�าเนนิการ ซึ่งแต่ละ

ขั้นตอน มแีนวปฏบิตัทิี่ดใีนการด�าเนนิการ ดงัภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 ขั้นตอนการด�าเนนิงาน “การค้นหาและคดัเลอืก

สนิค้าไม่ปลอดภยั”

- กลไกอ�ำนวยกำร สนบัสนนุและตดิตามผลงาน
- กลไกปฏิบัติกำร ประสานหน่วยงานและขบัเคลื่อนงาน

ส่วนกลาง (อ�าเภอ) และพื้นที่ (หมู่บ้าน ต�าบล)

- ค้นหำปัญหำ ด้วยแบบส�ารวจ 
จดหมายเวยีน เวทปีระชาคม

- จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ โดยใช้เวที
ประชาคมพื้นที่จดัล�าดบัและข้อมูล
วชิาการสนบัสนนุ

- คัดเลือกเบื้องต้น โดยกลไก 
ปฏบิตักิาร/อ�านวยการ

- ตัดสินใจด�ำเนินกำร ด้วย พชอ. ทั้งคณะ 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรตำมแนวทำง 
คคส. คอื
(1) เสนอข้อมูลผลการส�ารวจ
(2) ให้ข้อมูลหน่วยงานเกี่ยวกบัสถานการณ์ปัญหา

และผลกระทบในพื้นที่ย้อนหลงั 3-5 ปี
(3) ให้คะแนนตามแนวทาง คคส.

พชอ. ตั้งกลไกทำางาน
ติดตามการทำางาน

ผ่านการประชุม พชอ.
สนับสนุนประสานงานกับหน่วยงาน

และตัดสินใจดำาเนินการ
ร่วมกัน

1. ตั้งกลไกดำาเนินงาน

2. ค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัย  
และจัดลำาดับความสำาคัญ

3. คัดเลือกปัญหา
เพื่อดำาเนินการแก้ไข
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 แนวปฏบิตัทิี่ดใีนการด�าเนนิการแต่ละขั้นตอนมรีายละเอยีด 

ดงันี้

 กำรตั้งกลไกด�ำเนินงำน  

 การตั้งกลไกด�าเนินงาน สามารถท�าได้โดยเสนอต่อคณะ

ท�างาน พชอ. แต่งตั้ง ซึ่งควรมีกลไกด�าเนินงาน 2 กลไก ที่มี

บทบาทแตกต่าง แต่สนบัสนนุการท�างานกนัและกนั คอื 

(1) กลไกอ�ำนวยกำร ท�าหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินงาน

ด้วยการสื่อสาร ประสานความร่วมมือ และทรัพยากร

จากหน่วยงานต่าง ๆ และพื้นที่ปฏิบัติการ สนับสนุน 

การท�างานของกลไกปฏิบัติการ และการติดตาม 

ความก้าวหน้าการด�าเนินงานและผลงาน รวมถึงให ้

ค�าแนะน�าการท�างานผ่านการประชุม พชอ. หรือการ

ประชมุเฉพาะกลไกอ�านวยการ 

  กลไกอ�ำนวยกำร อาจมไีด้ 2 รูปแบบ คอื 

• ให้คณะท�ำงำน พชอ. ชดุใหญ่ ท�ำหน้ำที่นี้ เช่น กรณ ี

พชอ. อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ เป็นต้น  

• พชอ. มอบหมำยให้ คณะอนกุรรมกำรที่มอียูท่�ำหน้ำที่ 

เช่น คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลเรื่อง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ธุรกิจขายตรง (พชอ. อ�าเภอ

ประทุมราชวงศา จังหวัดอ�านาจเจริญ), ดูแลเรื่อง 

สารเคม ี(พชอ. อ�าเภอหนองนาค�า จงัหวดัขอนแก่น) 

หรือกรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

1
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โดยตรง ก็มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่มีอยู่ท�า

หน้าที่ เช่น พชอ. อ�าเภอโนนคูณ มอบหมายให้คณะ

อนุกรรมการอาหารปลอดภัย ดูแลเรื่องการคุ้มครอง

ผู้บริโภคอาหาร ยา และเครื่องส�าอาง หรือ พชอ. 

อ�าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ที่มอบหมายให้คณะ

อนกุรรมการที่มอียู่รบัผดิชอบงาน เป็นต้น

(2) กลไกปฏิบัติกำร ท�าหน้าที่ประสานงานและให้ความ 

ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และขับเคลื่อนกิจกรรม 

ทั้งในส่วนกลาง (อ�าเภอ) และพื้นที่ปฏบิตังิาน เช่น ต�าบล 

หรอืหมู่บ้านเป้าหมาย เป็นต้น ตั้งแต่การค้นหาปัญหา 

จนถึงการแก้ไขปัญหา และน�าเสนอความก้าวหน้า 

ต่อคณะท�างาน พชอ. โดยแนวทางด�าเนนิการให้มกีลไก

ปฏบิตักิาร อาจท�าได้ใน 2 รูปแบบ คอื 

• กรณี พชอ. เป็นกลไกอ�ำนวยกำร ให้เสนอตั้งคณะ

ท�างานรบัผดิชอบ โดยอาจท�าได้ใน 3 รูปแบบ คอื

- กรณีมีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้ว 

ให้มอบหมายบทบาทเป็นกลไกปฏิบัติการรับ- 

ผิดชอบด�าเนินงาน เช่น พชอ. อ�าเภอปทุมราช-

วงศา จังหวัดอ�านาจเจริญ พชอ. อ�าเภอหนอง- 

นาค�า และ พชอ. อ�าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น 

เป็นต้น
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- กรณไีม่มคีณะอนกุรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค อาจ

ตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น หรือ 

ให้มอบหมายคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็น 

ผู้รบัผดิชอบ เช่น  พชอ. อ�าเภอบ้านฝาง จงัหวดั

ขอนแก่น พชอ. อ�าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พชอ. 

อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พชอ. 

อ�าเภอปัว จงัหวดัน่าน เป็นต้น

- ตั้งคณะท�างานเฉพาะกจิ/คณะท�างานภาคประชาชน 

เพื่อด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือด�าเนินงาน

โครงการนี้ เช่น พชอ. อ�าเภอละง ูจงัหวดัสตลู, พชอ. 

อ�าเภอปลายพญา จังหวัดกระบี่ เป็นต้น โดย 

คณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเฉพาะกิจ 

สามารถตั้งคณะท�างานพื้นที่ที่เป็นผู้มีบทบาทใน

พื้นที่ปฏิบัติการนั้นเป็นกลไกสนับสนุนปฏิบัติการ

พื้นที่ เช่น พชต. พชม. (คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ ต�าบล และ หมู่บ้าน) 

ฯลฯ ได้

• กรณคีณะอนกุรรมกำร พชอ. ได้รบัมอบหมำยเป็นให้

เป็นกลไกอ�ำนวยกำร ให้ตั้งคณะท�างานพื้นที่ขึ้น เพื่อ

สนบัสนนุการด�าเนนิงานในพื้นที่ เช่น 

- ตั้งกลไก พชต. (พบในกรณี พชอ. อ�าเภอปทุม- 

ราชวงศา จังหวัดอ�านาจเจริญ, พชอ. อ�าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช และ พชต. (คณะ
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กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต�าบล) ใน

อ�าเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นต้น)/พชม. 

(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน) 

ในอ�าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร*

- ตั้งก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน รพ.สต. ผูอ้�านวยการโรงเรยีน 

แกนน�ากลุ่มชุมชน อสม. ผู้ประกอบการร้านค้า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกปฏิบัติการ

งานพื้นที่เป้าหมาย (พบในกรณี พชอ. อ�าเภอ

ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น, พชอ. อ�าเภอรัตภูม ิ

จังหวัดสงขลา, พชอ. อ�าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

เป็นต้น) 

 ทั้งนี้ ในกลไกปฏบิตักิาร ควรก�าหนดภารกจิและผูร้บัผดิชอบ

ให้ชดัเจน เช่น ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายประสาน

งานเครอืข่ายและชมุชน เป็นตน้ เพื่อใหส้มาชกิในคณะท�างานมี

ส่วนร่วม และมีความเป็นเจ้าของงานร่วมกัน ทั้งยังสามารถ

ตดิตามการท�างาน และประสานความร่วมมอืกนัได้

 อย่ำงไรก็ตำม ควำมยำกง่ำยของกำรตั้งกลไกท�ำงำน

และสร้ำงควำมร่วมมือในกำรด�ำเนนิงำนนี ้มีประเดน็ทีต้่อง

พิจำรณำประกอบไปด้วย ดังนี้

* พชต. และ พชม. เป็นกลไกที่บางพื้นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานของ 
พชอ.
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• สามารถท�าให้ พชอ. เหน็ว่าโครงการหรอืประเดน็งาน

ที่จะท�านี้อยูใ่นยทุธศาสตร์ พชอ. หรอืเป็นประเดน็งาน

ของ พชอ. เช่น  พชอ. อ�าเภอสว่างแดนดนิ ท�าอยู่

ภายใต้ยทุธศาสตร์ 4 ด ีเป็นต้น

• สามารถท�าให้หน่วยงานใน พชอ. เหน็ความเกี่ยวข้อง

และเชื่อมโยงกับประเด็นงานของหน่วยงานตนเองได้ 

เช่น พชอ. อ�าเภอหนองนาค�า จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งม ี

คณะอนกุรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคอยู่แล้ว (มเีกษตร

อ�าเภอเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) เพราะท�าเรื่องสารเคมี

จงึน�างานมาเชื่อมโยงกบังานที่ท�าอยู่

• ศกัยภาพของผูผ้ลกัดนั และ/หรอืกลไกภาคประชาชน 

ที่เป็นผู้เสนอ หรอืจะเป็นคนท�างานหลกั ว่ามมีากพอ

หรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่อง (1) การเป็นที่รู้จัก ได้ 

รับการยอมรับในพื้นที่ ทั้งในผู้น�า พชอ. หน่วยงาน 

ใน พชอ. เช่น พชอ. ทั้งสองแห่ง (อ�าเภอวานรนวิาส

และอ�าเภอสว่างแดนดิน) ในจังหวัดสกลนคร หรือ 

พชอ. อ�าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีการ

ท�างานเรื่องยามาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีโครงการ 

(2) การมเีครอืข่ายการท�างานในพื้นที่ปฏบิตักิารระดบั

ต�าบล หมู่บ้าน เช่น พชอ. อ�าเภอปทุมราชวงศา 

จังหวัดอ�านาจเจริญ (3) ความเข้าใจเรื่องวิธีการ

ท�างานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และเชื่อมโยงกับการ

ท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พชอ. อ�าเภอ
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ย่านตาขาว จงัหวดัตรงั, พชอ. อ�าเภอบางแก้ว จงัหวดั

พทัลงุ  เป็นต้น 

 นอกจากนี้ จากประสบการณ์ของคนท�างาน พบว่า ใน 

ขั้นตอนนี้ อาจพบปัญหาและข้อจ�ากดัในการด�าเนนิการอยู ่และ

แนวทางการแก้ไขที่ใช้สามารถด�าเนินการได้ ให้ผู้สนใจน�าไป

ด�าเนนิการต้องพจิารณาด้วย ดงัตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 ปัญหา ข้อจ�ากัด และแนวทางแก้ไข ในขั้นตอน 

ตั้งกลไกด�าเนนิงาน

ปัญหำ และข้อจ�ำกัด แนวทำงกำรแก้ไข

• การคุ้มครองผู้บรโิภคไม่อยู่ใน
ยทุธศาสตร์ พชอ. ท�าให้ 
ไม่ให้ความส�าคญัในการ 
ด�าเนนิการ

• ท�าให้เป็นโครงการน�าร่องของ พชอ. 
และมคีณะท�างานรบัผดิชอบไปก่อน 
แล้วใช้การท�างานและผลงาน
รายงานต่อ พชอ. และเป็นเครื่องมอื
ผลกัเข้ายทุธศาสตร์

• หน่วยงานใน พชอ. ไม่เหน็
ความเชื่อมโยงระหว่างงาน
คุ้มครองผู้บรโิภค กบัภารกจิ
ของหน่วยงาน

• หาข้อมูลยทุธศาสตร์ ภารกจิและ
กจิกรรมของหน่วยงาน และอธบิาย
ถงึความเชื่อมโยงกบัการคุ้มครอง 
ผู้บรโิภคกบัหน่วยงาน  

• กลไกภาคประชาชนโดย
ล�าพงัดงึความร่วมมอืกบั
หน่วยงานภาครฐัยาก

•  หาคนที่ภาครฐัให้การยอมรบั 
ร่วมท�างาน (จากหน่วยงานรฐัหรอื
แกนน�าหรอืผู้อาวโุสในพื้นที่กไ็ด้) 
และเป็นผู้ช่วยประสานงานกบั 
หน่วยงาน
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 กำรค้นหำสินค้ำไม่ปลอดภัยในพื้นที่  

 ภารกจิแรกของกลไกท�างาน คอื การค้นหาสนิค้าไม่ปลอดภยั

ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาส�าคญัต้องเร่งแก้ไข เพื่อเสนอต่อ พชอ. ให้

คดัเลอืกและตดัสนิใจด�าเนนิการ

 ในขั้นตอนนี้คณะอ�านวยการอาจเป็นผู้ด�าเนินการเอง หรือ

มอบหมายให้กลไกปฏิบัติการเป็นผู้ด�าเนินการก็ได้ โดยมี 

4 ขั้นตอนการด�าเนนิงานที่ส�าคญั คอื

(1) สร้ำงเคร่ืองมือ และ/หรือ พัฒนำศักยภำพกำรใช้

เครื่องมือ ที่จะใช้ในการค้นหาปัญหาให้กลไกปฏิบัติ

การ หรือ คณะท�างานพื้นที่ด�าเนินการ เช่น แบบ- 

สอบถาม/แบบส�ารวจ เช่น พชอ. อ�าเภอโนนคณู จงัหวดั

ศรีสะเกษ, พชอ. อ�าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

เป็นต้น การใช้คู่มือการใช้แบบสอบถาม/แบบส�ารวจ 

แนวทางและกระบวนการจัดเวทีประชาคม เช่น พชอ. 

อ�าเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอ�านาจเจรญิ พชอ. อ�าเภอ

กระทู้ จงัหวดัภูเกต็ จดหมายสอบถามข้อมูลหน่วยงาน 

คูม่อืท�างานของ คคส. เช่น พชอ. อ�าเภอบางแก้ว จงัหวดั

พัทลุง โดยคณะท�างานขับเคลื่อนโครงการท�าจดหมาย

เวยีนไปถงึหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นที่อ�าเภอ ทั้งหน่วยงาน

ราชการ รพ.สต. อปท. ให้ค้นหาปัญหาในพื้นที่ เป็นต้น

(2) มอบหมำยภำรกิจและขอบเขตกำรท�ำงำน และ 

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร ให้กับกลไกปฏิบัติการ/ 

2
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คณะท�างานพื้นที่  ทั้งนี้ การก�าหนดพื้นที่ท�างานที่ต้อง

รับผิดชอบขนาดเล็ก เช่น หมู่บ้าน หรือต�าบล ท�าให้

ก�าหนดผู้รับผิดชอบได้ชัด ท�างานได้ง่ายและรวดเร็ว 

ใช้คนต่อพื้นที่ไม่มาก เช่น กรณขีอง พชอ. อ�าเภอรตัภูม ิ

จงัหวดัสงขลา ลงชมุชนเพื่อสุ่มส�ารวจในร้านช�า โดยให้ 

เครอืข่ายซึ่งเป็นเจ้าหนา้ที่จากพื้นที่อื่นมาร่วมส�ารวจกบั

ผู้น�าชมุชน หรอืที่ พชอ. อ�าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตลู 

โดยคณะท�างาน พชอ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและ รพ.สต. ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามตลาด 

ชมุชน กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เป็นต้น

(3) กลไกปฏิบัติกำร/คณะท�ำงำนพ้ืนที ่ด�ำเนนิกำรค้นหำ

ปัญหำ โดยมเีครื่องมอืที่สามารถเลอืกใช้ได้หลายอย่าง 

และแต่ละเครื่องมอืกม็จีดุแขง็ และประเดน็ต้องพจิารณา

ในการเลอืกด�าเนนิการต่างกนัไป รวมทั้ง อาจใช้หลาย

เครื่องมอืผสมผสานกนั ดงัตวัอย่างในตารางต่อไปนี้
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 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตระดับอ�าเภอ พบว่า กลุ่ม 

เป้าหมายที่ต้องด�าเนินการค้นหา/รวบรวมข้อมูลสถานการณ์

ปัญหามีทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้น�าชุมชน ผู้น�ากลุ่ม/องค์กร

ชมุชน ผู้ประกอบการร้านค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งค่อนข้าง

กว้าง จงึควรใช้หลายวธิกีารผสมผสานกนั เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ชี้ให้

เห็นสถานการณ์ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยที่ส�าคัญของพื้นที่ขึ้น

มาได้ เช่น การส�ารวจข้อมลูด้วยแบบสอบถามและเวทปีระชาคม

ระดับต�าบล หรือเวทีประชาคมระดับอ�าเภอร่วมกับจดหมาย

สอบถามหน่วยงาน และการส�ารวจด้วยแบบสอบถาม เป็นต้น 

 ดงักรณตีวัอย่างของ พชอ. อ�าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล 

ใช้ทั้งแบบสอบถามลงพื้นที่ส�ารวจข้อมลู และการจดัเวทปีระชาคม 

หรอื พชอ. อ�าเภอบางแก้ว จงัหวดัพทัลงุ ที่ใช้จดหมายเวยีนถงึ

หน่วยงานและการจัดเวทีประคม ขณะที่ พชอ. อ�าเภอ

สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร, พชอ. อ�าเภอห้วยผึ้ง จังหวัด

กาฬสนิธุ,์ อ�าเภอละง ูจงัหวดัสตูล ใช้เวทปีระชาคมหมูบ้่าน และ

ต�าบล เป็นต้น 

 อย่างไรกต็าม ยงัมปีระเดน็ที่ต้องพจิารณาอยู่ว่า ขนาดของ

ข้อมูลการค้นหา (จ�านวนคนที่สอบถาม/ส�ารวจ) และกลุ ่ม 

เป้าหมายการค้นหาเป็นใคร จึงจะได้ปริมาณข้อมูลที่เป็นที่

ยอมรบัร่วมกนัใน พชอ. และประชาชนในพื้นที่ 



 คณะท�างานขบัเคลื่อนโครงการ ท�าจดหมายเวยีนไปถงึ 

หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อ�าเภอ ทั้งหน่วยงานราชการ 

รพ.สต. อปท. ให้ค้นหาปัญหาในพื้นที่ โดยในส่วนของ อปท.

จะมีประชาคมอยู่แล้วทุกปี ท�าให้สามารถคัดเลือกปัญหา

ร่วมมาได้ 10 ประเด็น แล้วน�ามาเข้าที่ประชุมของคณะ

ท�างานภาคเีครอืข่ายในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย อปท. โรงเรยีน 

อสม. นักวิทย์ ก�านัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาคัดเลือก

ปัญหาตามแนวทางในคู่มือของ คคส. สกัดออกมาได้ 3 

ปัญหาแรกที่ส�าคญั

ตัวอย่างการค้นหาประเด็น
ผ่านการจัดประชาคมควบคู่กับจดหมายเวียน 

ของ  พชอ. อ�ำเภอบำงแก้ว จังหวัดพัทลุง
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(4) จดัล�ำดับควำมส�ำคัญของปัญหำเบือ้งต้น โดยการใช้

ความถี่ของปัญหาที่พบจากแบบสอบถาม/แบบส�ารวจ 

และความสนใจของประชาชน/ผู้รับการส�ารวจ จาก 

เวทปีระชาคม เป็นแนวทางในการจดัล�าดบัความส�าคญั 

จะท�าให้เหน็ภาพรวมความสนใจและการให้ความส�าคญั

ต่อสนิค้าที่เป็นปัญหาของประชาชนได้ชดัขึ้น 

 กำรคัดเลือกสินค้ำไม่ปลอดภัยเพื่อด�ำเนินกำร   

 ในส่วนนี้มกีารด�าเนนิการที่ส�าคญั 3 ขั้นตอน คอื

(1) ประมวลผลข้อค้นพบจำกกำรค้นหำปัญหำ และคืน

ข้อมูลให้กับหน่วยงำนและแกนน�ำชุมชน เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่แสดงสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ทั้งหมด และ

จดัล�าดบัความส�าคญัใน 2 ลกัษณะจากข้อมูลที่ได้ คอื 

• ความถี่ของการระบุปัญหา และพื้นที่ที่มีปัญหานั้น

มาก

• ขนาด และ/หรอืลกัษณะของผลกระทบต่อประชาชน

 ในการคืนข้อมูลผลการส�ารวจต่อหน่วยงานและ 

แกนน�าชุมชนนั้น สามารถจัดได้ทั้งในระดับต�าบล 

(กรณีมีพื้นที่ไม่มาก และมีเวลาด�าเนินการมากพอ) 

และอ�าเภอ โดยในเวทคีนืข้อมลูแต่ละครั้งสามารถให้

ที่ผูเ้ข้าร่วมเวทปีระชาคมช่วยพจิารณาคดัเลอืกปัญหา

ส�าคญัของพื้นที่ในเบื้องต้นได้ด้วย 

3
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(2) ค้นหำข้อมูลทำงวิชำกำรสนับสนุน ทั้งสถติยิ้อนหลงั

และผลกระทบ เพื่ออธบิายภาพสถานการณ์ปัญหาและ

แนวโน้มให้หน่วยงานและแกนน�าชุมชนเห็นชัดเจนขึ้น 

รวมถึงข้อมูลปัญหาในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งข้อมูลจากอ�าเภอ

ต่าง ๆ  ในจงัหวดัและข้อมลูระดบัประเทศ เพื่อเทยีบเคยีง

กับสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ จะท�าให้เห็นความ

ส�าคญัของปัญหาชดัเจนขึ้น และเป็นข้อมูลสนบัสนนุการ

พจิารณาจดัล�าดบั

(3) กำรคัดเลือกประเด็นด�ำเนินกำร ที่มแีนวทางการคดั

เลอืกประเดน็ด�าเนนิการตามคูม่อื คคส.* อย่างไรกต็าม

ในทางปฏบิตั ิมแีนวทางการด�าเนนิการดงันี้

• จดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของปัญหำจำกกำรค้นหำ ให้ได้ 

10 ล�ำดับแรก โดยใช้เวทีประชาคมพื้นที่ (ต�าบล-

อ�าเภอ) ช่วยในการจดัล�าดบัเป็นเบื้องต้น เทยีบเคยีง

กบัข้อมูลจากการส�ารวจ 

• กลไกอ�ำนวยกำร/ปฏิบัติกำร ที่ได้รับมอบหมำย จัด

ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลผลการส�ารวจและจัดล�าดับ

* คู่มอืการใช้เกณฑ์การจดัล�าดบัความส�าคญัของสนิค้าไม่ปลอดภยั
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ความส�าคัญของปัญหาจากพื้นที่ร่วมกับข้อมูลทาง

วิชาการ และคัดเลือกตามแนวทาง คคส. ให้ได้ 

3-5 ปัญหาส�าคญั เพื่อน�าเสนอในที่ประชมุ พชอ. ทั้ง

คณะ ทั้งนี้ ข้อมูลส�าคญั คอื ข้อมูลการเปรยีบเทยีบ

สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ (อ�าเภอ) ที่เลือกไว ้

3-5 อันดับ กับอ�าเภออื่น ๆ ในจังหวัด และจังหวัด 

เมื่อเทียบกับระดับประเทศ ที่จะช่วยแสดงให้เห็น

ความส�าคัญและความจ�าเป็นที่ต้องมีการแก้ไขของ

ปัญหาต่าง ๆ ได้ชดัเจนมากขึ้น

• คณะท�ำงำน พชอ. พิจำรณำคัดเลือกเพื่อวำงแผน

ด�ำเนินกำรแก้ไข โดยใช้แนวทางตามคู่มือ คคส. 

ประกอบกับข้อมูลทางวิชาการที่มี เพื่อให้ได้ปัญหา

ส�าคญัที่จะร่วมกนัด�าเนนิการ

 อย่ำงไรก็ตำม ในขัน้ตอนนี ้มปีระเดน็ปัญหำทีพ่บบ่อย 

3 ประเดน็ และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเบือ้งต้น ดังตำรำง

หน้ำ 38-39
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 ด�าเนินการโดยให้ตัวแทนหมู่บ้านตอบแบบสอบถาม 

จากนั้น คณะท�างานย่อยรวบรวมข้อมูลแล้วมาหารือกับ 

คณะท�างานชุดใหญ่ โดยน�าเสนอข้อมูลผ่านตาราง สถิติ 

เพื่อดูขนาดความรุนแรง ความยากง่าย และความร่วมมือ 

โดยแยกเป็นตารางความเสี่ยงและตารางความเป็นไปได้ 

ในการแก้ปัญหา แล้วเอา 2 ตารางมาหาค่าคะแนน ถ้ามี

กรณีปัญหาในชุมชนที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น เสียชีวิตจาก 

การใช้ยาชุด พบว่าท�าให้ผู ้เกี่ยวข้องเกิดความรู ้สึกร่วม 

และอยากแก้ปัญหามาก ข้อด ีประชาชนได้ข้อมลูของตวัเอง 

ระดบัต�าบลได้เสนอทั้งปัญหาและการแก้ปัญหาว่า แก้แล้ว

ได้อะไร โดยคุยผ่าน อสม. และมาประชุมกับ รพ.สต. 

ทกุเดอืน เน้นการมสี่วนร่วม ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมตดัสนิใจ

จากพื้นที่ แม้ว่าการค้นหาปัญหาในพื้นที่จะไม่ตรงกนัทั้งหมด 

แต่พอมาถงึคณะท�างานย่อย สามารถช่วยกนัดูในภาพรวม

ได้

ตัวอย่างการคัดเลือกประเด็น
แบบอิงข้อมูลวิชาการ และสร้างการมีส่วนร่วม 

ของ พชอ. อ�ำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
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 ตำรำงที่ 4 ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางการแก้ไขปัญหา

เบื้องต้นในขั้นตอนการคดัเลอืกประเดน็ด�าเนนิการ

ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขเบื้องต้น

1. การจดัล�าดบัความส�าคญั 
มคีวามแตกต่างของ 
(1) ความรู้ - ความเข้าใจ

ต่อปัญหาและ 
ผลกระทบ

(2) ประสบการณ์ - เหน็
ความหนกัเบาของ
ปัญหาในพื้นที่แตก
ต่างกนั

(3) ความรู้สกึของคนใน
พื้นที่

• เพิ่มข้อมูลน�าเสนอเพื่อพจิารณาก่อน 
จดัล�าดบัความส�าคญั

• รวบรวมข้อมูลเชงิสถติขิองปัญหาที่มี
ความถี่มาก 10 ล�าดบัแรก ที่แสดง 
แนวโน้มสถานการณ์ปัญหา 
และข้อมูลผลกระทบของปัญหา 

• เปรยีบเทยีบข้อมูลเชงิสถติขิองพื้นที่ 
กบัพื้นที่อื่น ๆ ในจงัหวดั ภาค และ
ประเทศ เพื่อให้เหน็สถานะของปัญหา
นั้นของอ�าเภอในระดบัต่าง ๆ

• ข้อมูลความสอดคล้องของปัญหากบั
ยทุธศาสตร์/ยทุธศาสตร์ที่เป็นจดุเน้น
ส�าคญั อ�าเภอ และจงัหวดั

2. คูม่อืด�าเนนิการของ คคส.
(1) ขั้นตอนการคดัเลอืก

หลายขั้นตอน 
ต้องใช้เวลามาก 

(2) มคี�าศพัท์ที่ยากต่อการ
เข้าใจได้เอง

• กลไกท�างาน ช่วยกนัท�าความเข้าใจ
เนื้อหาในคู่มอืก่อนสื่อสารกบัคณะ
ท�างานพื้นที่ หรอืผู้เกี่ยวข้อง

• ปรบัภาษาในการอธบิายให้เข้าใจง่าย
ขึ้น

• พยายามสร้างเกณฑ์การพจิารณาที่ลด
การใช้ความเหน็/ดลุพนิจิของแต่ละคน

• คดัเลอืกให้เหลอืเพยีง 3-5 ล�าดบัแรก 
พร้อมข้อมูล - เหตผุล ก่อนน�าเสนอ 
ในขั้นการพจิารณาของ พชอ. 
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ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขเบื้องต้น

(3) บางเรื่องเกนิความ
สามารถพื้นที่หรอืใช้
ความรู้สกึมากกว่า
ข้อมูล

3. ความสนใจ/การให้ความ
ส�าคญัต่อปัญหาของ
คณะอนกุรรมการ/ 
คณะท�างานที่รบัผดิชอบ 
ที่มปีระเดน็ปัญหาของ
ตนเองที่อยากจะผลกัดนั

 เพิ่มข้อมูลน�าเสนอเพื่อพจิารณาก่อน 
จดัล�าดบัความส�าคญั ได้แก่

• รวบรวมข้อมูลเชงิสถติขิองปัญหาที่มี
ความถี่มาก 10 ล�าดบัแรก ที่แสดง 
แนวโน้มสถานการณ์ปัญหา 
และข้อมูลผลกระทบของปัญหา 

• เปรยีบเทยีบข้อมูลเชงิสถติขิองพื้นที่ 
กบัพื้นที่อื่น ๆ ในจงัหวดั ภาค และ
ประเทศ เพื่อให้เหน็สถานะของปัญหา
นั้นของอ�าเภอในระดบัต่าง ๆ

• ข้อมูลความสอดคล้องของปัญหากบั
ยทุธศาสตร์/ยทุธศาสตร์ที่เป็นจดุเน้น
ส�าคญั อ�าเภอ และจงัหวดั
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 “กำรก�ำหนดแนวทำงและแผนด�ำเนนิงำน” เป็นขั้นตอน

ที่สอง ที่ต้องพยายามใช้กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ท�าให้หน่วยงาน 

ต่าง ๆ  ที่อยู่ใน พชอ. ร่วมมอื ประสานการท�างาน และมบีทบาท

ในการด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาอย่างชดัเจนยิ่งขึ้น

 เนื้อหาในส่วนนี้จงึจะได้เสนอให้เหน็เป้าหมายส�าคญั ขั้นตอน

การด�าเนินงาน และวิธีการและเครื่องมือ ในการด�าเนินการ

ก�าหนดแนวทางและแผนด�าเนนิงาน ตลอดจนปัญหา ข้อจ�ากดั

และแนวทางการแก้ไข ในแต่ละขั้นตอน ดงันี้

2.1  เป้าหมาย  
 เป้าหมายส�าคัญในขั้นตอนนี้ คือ การท�าให้คณะท�างาน 

พชอ. มเีป้าหมาย แนวทางและแผนด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาร่วม

กนั รวมถงึแบ่งบทบาทภารกจิในการด�าเนนิการ และสามารถใช้

ภารกจิของหน่วยงานสนบัสนนุการด�าเนนิงานได้ โดยมแีนวทาง

ส่วนที่ 2      
การกำาหนดแนวทางและแผนดำาเนิน
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การคุ้มครองผู้บรโิภค 7 ระบบ* เป็นเครื่องมอืส�าคญั ที่ใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนการด�าเนนิงาน

2.2  ขั้นตอนการด�าเนนิงาน 
 ในขั้นนี้ควรด�าเนนิการโดยกลไกอ�านวยการ/ปฏบิตักิารที่เป็น

คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานเฉพาะเรื่องที่รับผิดชอบเรื่องนี้ 

ซึ่งมคีวามคล่องตวักว่า พชอ. ทั้งคณะ และด�าเนนิการมาตั้งแต่

ขั้นตอนการค้นหาปัญหา เพื่อให้เกดิความต่อเนื่องในการด�าเนนิ

การ แต่อาจเพิ่มองค์ประกอบคณะท�างานเข้ามา โดยพจิารณา

ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา มาร่วมวางแผนด�าเนินการ 

เพื่อให้มบีทบาทคดิ วางแผน และน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

โดยมขีั้นตอนการด�าเนนิงาน 3 ขั้นตอน ดงัภาพที่ 2

* พัฒนาขึ้นโดย คคส. ประกอบด้วยระบบที่จ�าเป็นต่อการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภค 7 ระบบ ได้แก่  (1) นโยบาย  (2) การเฝ้าระวงั  (3) การเตอืนภยั  
(4) กฎหมาย/กลไกจดัการพื้นที่  (5) กฎหมาย/กลไกจดัการจงัหวดั (6)  การ
สร้างความตระหนกัรู้ให้ประชาชน และ (7) การสร้างความรู้
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1

 รายละเอยีดแนวปฏบิตัทิี่ดใีนขั้นตอนนี้ มดีงันี้ 

 กำรประชุมประมวลและวิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์

ปัญหำและข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำจำกพื้นที่ 

 เป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาส�าคัญที่ถูก

คดัเลอืกให้ด�าเนนิการแล้ว และข้อเสนอทางเลอืกในการด�าเนนิ

งานที่ได้จากพื้นที่ของกลไกท�างาน ตลอดจนได้ร่วมกนัวเิคราะห์

ความเป็นไปได้ของการด�าเนินงาน และความเกี่ยวข้องของ

ปัญหากบัหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ภารกจิและยทุธศาสตร์ของ พชอ. 

ของหน่วยงานและจังหวัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข

ปัญหา เป็นต้น

 เป้าหมายของการจัดประชุม มุ่งที่การก�าหนดเป้าหมาย 

และทางเลือกในการด�าเนินงาน ตลอดจนก�าหนดบทบาทของ

หน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา ภายใต้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ม ี

เช่น ขอบเขตพื้นที่ด�าเนนิงาน กจิกรรมที่ควรด�าเนนิการ เครื่องมอื

ในการด�าเนินการที่จ�าเป็น หน่วยงาน/องค์กรที่ต้องร่วมมือ 

ด�าเนนิการ รวมถงึบทบาทและภารกจิที่ต้องท�า เป็นต้น เพื่อน�า

ไปสู่การยกร่างวางแผนด�าเนนิการในขั้นตอนต่อไป 

 ประชุมเพื่อยกร่ำงแผนด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ตำม

แนวทำงกำรคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ 

 ใช้แนวทางการคุม้ครองผู้บรโิภค 7 ระบบ ร่วมกบัข้อมลูจาก

การประชุมประมวลและวิเคราะห์ฯ เป็นแนวทางในการยกร่าง

2



44

แผน ที่จะน�าเสนอต่อที่ประชมุ พชอ. โดยแผนด�าเนนิการแก้ไข

ปัญหา ควรมลีกัษณะส�าคญั 5 ด้าน ดงันี้

(1) อธิบายถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พชอ. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรอือาจรวมถงึความเกี่ยวข้องกบั

นโยบายรฐับาลได้

(2) กจิกรรมต้องอยูใ่นกรอบภารกจิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในแผน ให้สามารถด�าเนินการตอบสนองต่อแผน 

ด�าเนนิงานได้ ยิ่งสอดคล้องกบัแผนกจิกรรมหน่วยงานที่

จะด�าเนนิการอยู่แล้วยิ่งด ีท�าให้เหน็ความเชื่อมโยงของ

แผนด�าเนนิการแก้ไขปัญหากบัหน่วยงานชดัเจน

(3) มเีป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจน วดัผล ตดิตามผล

ได้ เช่น การเกดิตวัอย่างที่ด ีการมพีื้นที่ต้นแบบขยายผล 

เกิดกลไกท�างานต่อเนื่อง สถานการณ์ปัญหาลดลง

เท่าไร/หมดไป เป็นต้น 

(4) มตีวัชี้วดั พร้อมวธิกีารและเครื่องมอืตดิตามประเมนิผล

(5) ท�าให้เหน็ตวัเจ้าภาพหลกั/คนปฏบิตัภิารกจิ (ใคร ท�าอะไร) 

เพื่อให้มหีลกัประกนัว่ามคีนผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ และ

อาจท�าให้เกดิความต่อเนื่องในการด�าเนนิการได้
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 น�ำเสนอแผนเพื่อขอค�ำแนะน�ำและกำรอนุมัติด�ำเนิน

กำรจำก พชอ. 

 เพื่อให้ พชอ. เข้าใจแนวคดิและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

อันเป็นที่มาของแผนด�าเนินการแก้ไขปัญหานี้ และให้การ

สนบัสนนุการด�าเนนิงาน การน�าเสนอแผนฯ จงึต้องแสดงให้เหน็

ข้อมูลส�าคญั 3 ส่วน ดงันี้

(1) ความเชื่อมโยงของปัญหาส�าคัญกับยุทธศาสตร์และ

ภารกจิของ พชอ. และหน่วยงานในพื้นที่ รวมถงึนโยบาย 

และยทุธศาสตร์จงัหวดั 

(2) การวเิคราะห์ทางเลอืกในการด�าเนนิการ และเหตผุลใน

การตัดสินใจเลือกด�าเนินการด้วยวิธีการและเครื่องมือ

ต่าง ๆ จนเกดิเป็นแผนด�าเนนิการแก้ไขปัญหานี้

(3) น�าเสนอแผนด�าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นเป้าหมายการ

ด�าเนนิงาน พื้นที่ด�าเนนิการ กลไกท�างาน ขั้นตอนการ

ด�าเนินงาน กิจกรรมและเครื่องมือ งบประมาณ และ 

การติดตาม ประเมินผล ตลอดจนการสนับสนุนที่

ต้องการจาก พชอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

งบประมาณ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หรอืงบประมาณจากกองทนุในพื้นที่ เป็นต้น

3
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 พชอ. อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล มีการเก็บข้อมูลซ�้าใน

ระดบัพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลงลกึและทั่วถงึ จากนั้น 

น�าข้อมูลมาวเิคราะห์และวางแผนท�างานโดยก�าหนดตวัชี้วดัใน

แผนให้สอดคล้องกบัตวัชี้วดัของ สสอ. ตั้งเป้าหมายจ�านวนร้าน

ที่เข้าร่วมในแต่ละปี มกีารก�าหนดภาคคีวามร่วมมอืและต้องมี

การท�าข้อตกลงร่วมกัน แผนตั้งศูนย์ระดับต�าบลและก�าหนด

พื้นที่ที่จะตั้ง การจัดตั้งคณะท�างานระดับต�าบลเป็นศูนย์เฝ้า

ระวงัระดบัพื้นที่ การให้ท้องถิ่นก�าหนดข้อบญัญตัขิองต�าบล

 พชอ. อ�ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช เดนิ

สายประชมุกบัทกุต�าบลกบัตวัแทนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คน 

ได้แก่ อสม. 2 คน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งหมด 

141 หมู่บ้าน เขตเทศบาลอกี 22 ชมุชน โดยน�าเสนอ 3 ปัญหา

ให้ที่ประชุมฟัง และให้ที่ประชุมช่วยกันสะท้อนจากสิ่งที่ได้ฟัง

ว่า สิ่งที่เกดิขึ้นในชมุชนคอือะไร เหน็อะไรจากเรื่องนี้ และจะ

ท�าอย่างไร สดุท้ายขอให้ก�านนัประกาศต่อที่ประชมุว่าจะเป็น

ต�าบลปลอดภัย น�าไปสู่การท�า MOU ในต�าบล ต่อหน้าที่

ประชมุก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน จากนั้นนายอ�าเภอประกาศนโยบาย 

“ปากพนังปลอดภัย” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ท�าให้แผนม ี

ความส�าคญัและน�าไปสู่การปฏบิตัจิรงิ

หลากเทคนิคในการจัดทำาข้อเสนอแนวทาง
และแผนดำาเนินการแก้ไขปัญหา
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 “กำรแก้ไขปัญหำ” เป็นขั้นตอนที่ควรท�าให้หน่วยงาน 

ต่าง ๆ  ใน พชอ. ร่วมมบีทบาทในการแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สดุ 

รวมถงึความร่วมมอืกบัอนกุรรมการ พชอ. ชดุอื่น ๆ และท�าให้

เหน็ผลการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาที่จบัต้องได้ ภายใน

เวลาที่มอียู่ 

 เนื้อหาในส่วนนี้ จงึจะได้เสนอให้เหน็เป้าหมายของแนวทาง

การคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ และตัวอย่างกิจกรรม จาก

ประสบการณ์ของ พชอ. ในพื้นที่ต่าง ๆ  ซึ่งได้สะท้อนผลงาน และ

โอกาสของความต่อเนื่องในการด�าเนินการ ที่จะน�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ได้จริง และปัญหา

ในการด�าเนนิการ ดงันี้

3.1 กิจกรรมแก้ไขปัญหา ตามแนวทางการคุ ้มครอง 
ผู้บรโิภค 7 ระบบ
 การขบัเคลื่อนงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ภายใต้ โครงการจดัการ

สินค้าไม่ปลอดภัย ที่ขับเคลื่อนงานโดยกลไกคณะกรรมการ

ส่วนที่ 3      
การแก้ไขปัญหา : ด้วยกิจกรรม
ตามแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ
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พฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ (พชอ.) ในพื้นที่ต่าง ๆ  ที่ด�าเนนิ

มาถงึขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา ซึ่งถอืเป็นช่วง “ไฮไลต์” ของ

โครงการ พบว่ามกีจิกรรมแกไ้ขปัญหาจากแนวทางการคุ้มครอง

ผู้บริโภคหลากหลายลักษณะ โดยสามารถประมวลให้เห็นภาพ

ชัดเจนขึ้นได้ด้วยการจ�าแนกออกเป็นกลุ่ม ตามแนวทางการ

คุ้มครองผู้บรโิภค 7 ระบบ ที่ย่อส่วนให้สอดคล้องกบับรบิทการ

ขบัเคลื่อนงานระดบัพื้นที่ ดงัภาพที่ 3

ภำพที่ 3 แนวทางการคุ้มครองผู้บรโิภค 7 ระบบ ในบรบิทการ

ขบัเคลื่อนงานในระดบัอ�าเภอ

กม./กลไลจัดการในจังหวัด
นโยบาย

เตือนภัย

สร้างความตระหนักรู้
ให้ประชาชน กม./กลไกจัดการ

ในจังหวัด

เฝ้าระวัง

กม./กลไกจัดการ
ในพื้นที่

นโยบาย

สร้างความรู้
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 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมแก้ไขปัญหาตามแนวทางการ

คุม้ครองผู้บรโิภค 7 ระบบในระดบัอ�าเภอ ที่ขบัเคลื่อนโดย พชอ. 

ในโครงการนี้

ตำรำงท่ี 5 ตัวอย่างกิจกรรมแก้ไขปัญหาตามแนวทางการ

คุ้มครองผู้บรโิภค 7 ระบบ

แนวทำง
7 ระบบ

และเป้ำหมำย

ตัวอย่ำงกิจกรรมที่ด�ำเนินกำร

1. นโยบำย : 
มกีลไกเอื้อ
อ�ำนวยและ
สนบัสนนุ 
กำรท�ำงำน

• ผลกัดนัให้เป็นนโยบายจงัหวดั/ประกาศ 
จงัหวดั (พชอ. อ�าเภอสว่างแดนดนิ และอ�าเภอ
วานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร) ประกาศอ�าเภอ 
(พชอ. อ�าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัร้อยเอด็, พชอ. 
อ�าเภอบางแก้ว จงัหวดัพทัลงุ)

• ใช้ตวัชี้วดัหน่วยงาน สร้างความร่วมมอืท�างาน/ผลกั
ดนัให้เป็นตวัชี้วดัหน่วยงาน (พชอ. อ�าเภอละงู 
จงัหวดัสตูล, พชอ. อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็)

2. กำรเฝ้ำ 
ระวัง : 
มกีลไกและ 
เครื่องมอืเฝ้ำ
ระวงัปัญหำ 
ท�ำงำน 
ต่อเนื่อง

• สร้างคณะท�างานเฝ้าระวงัในพื้นที่ (อปท. ก�านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ร้านค้า ร.ร.) เช่น พชต. 
พชม. เครอืข่ายเฝ้าระวงั ศูนย์ร้องเรยีนผู้บรโิภค 
ใน รพ.สต. เป็นต้น มเีครื่องมอืสื่อสารในกลุ่ม 
คณะท�างาน เช่น Line group เป็นต้น (พชอ. อ�าเภอ 
ปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช, พชอ. อ�าเภอ 
ทุ่งเขาหลวง จงัหวดัร้อยเอด็ พชอ. อ�าเภอห้วยผึ้ง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์, พชอ. อ�าเภอย่านตาขาว จงัหวดั
ตรงั, พชอ. อ�าเภอบางแก้ว จงัหวดัพทัลงุ ฯลฯ)
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แนวทำง
7 ระบบ

และเป้ำหมำย

ตัวอย่ำงกิจกรรมที่ด�ำเนินกำร

• พฒันาธรรมนูญสขุภาพต�าบลสนบัสนนุ หรอื 
กตกิาชมุชน ที่ระบแุนวทางการด�าเนนิการป้องกนั 
เฝ้าระวงั และการด�าเนนิการเมื่อพบสนิค้าอนัตราย 
(พชอ. อ�าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั, พชอ. 
อ�าเภอปัว จงัหวดัน่าน, พชอ. อ�าเภอวานรนวิาส 
จงัหวดัสกลนคร)

• พฒันาคนท�างาน/จติอาสาในพื้นที่ เช่น อสม. 
เชี่ยวชาญ แกนน�า/สื่อบคุคลระดบัหมู่บ้าน ต�าบล 
เยาวชน อย.น้อย/นกัสื่อสาร (พชอ. อ�าเภอห้วยผึ้ง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์, พชอ. อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
ร้อยเอด็, พชอ. อ�าเภอปากพนงั จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ฯลฯ)

• พฒันาสื่อออนไลน์ชมุชน เช่น Line Facebook 
เพื่อให้ข้อมูลและแจ้งเตอืน สร้างการสื่อสาร 
ทางบวกเพื่อขอความร่วมมอืเฝ้าระวงั (พชอ. 
อ�าเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอ�านาจเจรญิ เป็นต้น)

• ส�ารวจ ตรวจตราร้านค้า/ร้านขายของช�า เป็นระยะ 
ทั้งโดยกลไกระดบัชมุชน และ พชอ. เกบ็ข้อมูล
สนิค้าอนัตราย และแจ้งผลแก่ร้านค้าและชมุชน 
(พชอ. อ�าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั พชอ. อ�าเภอ
ปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช ฯลฯ) 

• ให้เครื่องมอืท�างานแก่คณะท�างานพื้นที่ เช่น 
ชดุตรวจหาสารอนัตรายในสนิค้า กล่องรบัข้อมูล/
ความคดิเหน็/เรื่องร้องเรยีน แบบฟอร์มการ 
ร้องเรยีนสนิค้าอนัตราย application ให้ข้อมูล/ 
ร้องเรยีน เป็นต้น
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แนวทำง
7 ระบบ

และเป้ำหมำย

ตัวอย่ำงกิจกรรมที่ด�ำเนินกำร

3. กำร 
เตือนภัย : 
มกีลไกและ 
เครื่องมอื
เตอืนภยั
ประชำชน 
ท�ำงำนต่อ
เนื่อง

• สร้างคณะท�างานเตอืนภยัในพื้นที่ (อปท. ก�านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ร้านค้า ร.ร.) เช่น พชต. 
พชม. ศูนย์เตอืนภยั เป็นต้น มเีครื่องมอืสื่อสารใน
กลุ่มคณะท�างาน เช่น 
Line group เป็นต้น (ทกุ พชอ.)

• จดัท�าสื่อประชาสมัพนัธ์ เช่น โปสเตอร์ 
แผ่นพบั สื่อวทิยชุมุชน หอกระจายข่าว เป็นต้น 
(พชอ. อ�าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั, พชอ. 
อ�าเภอห้วยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์)

• พฒันาคนท�างาน/จติอาสาเตอืนภยัในพื้นที่ เช่น 
อสม. เชี่ยวชาญ แกนน�า/สื่อบคุคลระดบัหมู่บ้าน 
ต�าบล เยาวชน อย.น้อย/นกัสื่อสาร (ทกุ พชอ.)

• จดัประชมุร้านค้า และกลุ่มเสี่ยง เช่น รถเร่ ร้านค้า
ในตลาดนดั กลุ่มคนงาน/แรงงานเกษตร ให้ความรู้
และเตอืนภยั

• พฒันาสื่อออนไลน์ชมุชน เช่น Line Facebook เพื่อ
ให้ข้อมูลและแจ้งเตอืน (พชอ. อ�าเภอละงู จงัหวดั
สตูล  ตั้งศูนย์เฝ้าระวงัทกุ รพ.สต.)

• ส�ารวจ เกบ็ข้อมูลสนิค้าอนัตราย และแจ้งผลแก่
ชมุชน
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แนวทำง
7 ระบบ

และเป้ำหมำย

ตัวอย่ำงกิจกรรมที่ด�ำเนินกำร

4. กฎหมำย/
กลไกจัดกำร
พื้นที่ : 
มกีลไกและ 
เครื่องมอืของ
พื้นที่ควบคมุ
สถำนกำรณ์ 
ที่พื้นที่
ยอมรบั 
ที่จะใช้ร่วม
กนั

• เชื่อมโยงกบัยทุธศาสตร์และภารกจิหน่วยงานระดบั
อ�าเภอ (พชอ. อ�าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น พชอ. 
อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช)

• พฒันา MOU ของพื้นที่ระหว่างหน่วยงาน ชมุชน
และผู้ประกอบการร้านค้า 
ร่วมมอืด�าเนนิการภายใต้ขอบเขตภารกจิตนเอง 
(พชอ. อ�าเภอบางแก้ว จงัหวดัพทัลงุ, พชอ. อ�าเภอ
เมอืง จงัหวดัร้อยเอด็)

• ออกประกาศอ�าเภอ/มาตรการอ�าเภอเรื่อง 
การจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยั ที่เริ่มจากการ 
ขอความร่วมมอื จนถงึการบงัคบัปฏบิตัแิละลงโทษ 
และเวทปีระกาศเจตนารมณ์อ�าเภอ (พชอ. อ�าเภอ
สว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร)

• พฒันาธรรมนูญสขุภาพต�าบล กตกิาหมู่บ้าน/ชมุชน 
ขบัเคลื่อนมาตรการทางสงัคม

• พฒันาหมู่บ้านต้นแบบ/ต�าบลน�าร่อง 
ปลอดสนิค้าอนัตราย (พชอ. อ�าเภอรษัฎา จงัหวดั
ตรงั)

5. กฎหมำย/
กลไกจัดกำร
จังหวัด : 
มกีลไกและ
เครื่องมอืของ
ระดบัจงัหวดั
ควบคมุ
สถำนกำรณ์

ไม่พบตวัอย่าง
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แนวทำง
7 ระบบ

และเป้ำหมำย

ตัวอย่ำงกิจกรรมที่ด�ำเนินกำร

6. กำรสร้ำง
ควำม
ตระหนัก
ประชำชน : 
ท�ำให้เกดิ 
ควำมตื่นตวั 
และตื่นรู้ต่อ
ปัญหำและ
ผลกระทบ

• จดัเวทปีระชาคมหมู่บ้าน/ต�าบล ให้ข้อมูลและแลก
เปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ หาแนวทางการสร้าง
ความตระหนกัประชาชนในชมุชน 
(ทกุ พชอ.)

• จดัอบรมให้ความรู้ สร้างแกนน�า/สื่อบคุคลระดบั
หมู่บ้าน ต�าบล (พชอ. อ�าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั)

• จดักจิกรรมเชดิชูเกยีรตริ้านค้า และภาค ี
เครอืข่ายที่ร่วมขบัเคลื่อนงาน 

• จดัประกวดร้านค้าไม่ขายสนิค้าไม่ปลอดภยัและ
มอบรางวลัร้านค้าที่พฒันาตนเองเรื่อง 
การขายสนิค้าไม่ปลอดภยั (พชอ. อ�าเภอครีมีาศ 
จงัหวดัสโุขทยั)

• สร้างกล่องรบัคนืยา/สนิค้าอนัตรายจากร้านค้าหรอื
คนในชมุชน

7. กำรสร้ำง
ควำมรู้ : 
ประชำชนมี
ควำมรู้เกี่ยว
กบัสนิค้ำไม่
ปลอดภยั

• จดัประชมุร้านค้า และกลุ่มเสี่ยง เช่น รถเร่ ร้านค้า
ในตลาดนดั กลุ่มคนงาน/แรงงานเกษตร ให้ความรู้
และเตอืนภยั

• ให้ความรู้เรื่องสิ่งของทดแทนสนิค้าอนัตรายที่เข้าถงึ
ได้/ซื้อได้

• จดัอบรมให้ความรู้ สร้างแกนน�า/สื่อบคุคลระดบั
หมู่บ้าน ต�าบล เช่น อสม. นกัวทิย์ชมุชน

• จดัท�าสื่อความรู้ เช่น โปสเตอร์ ปฏทินิ
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3.2 ทางเลอืกในการก�าหนดพื้นที่ด�าเนนิงาน จดุเด่น และ 
ประเดน็พจิารณา
 ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติการด�าเนินการแก้ไขปัญหานั้น มีทั้งที่

ด�ำเนินกำรในลักษณะครอบคลุมทั้งอ�ำเภอ และกำรเลือก

ด�ำเนินกำรในลักษณะพื้นที่น�ำร่อง ซึ่งมจีดุเด่น และประเดน็

ที่ต้องพจิารณาแตกต่างกนัไป ดงัข้อมูลในตารางต่อไปนี้

ตำรำงที ่6 ทางเลอืกในการก�าหนดพื้นที่ด�าเนนิงาน จดุเด่น และ 

ประเดน็พจิารณา

พื้นที่ด�ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำ

จุดเด่น ประเด็นพิจำรณำ

1. ครอบคลุมทั้ง
อ�ำเภอ เช่น 
พชอ. อ�ำเภอ
ปำกพนงั 
จงัหวดั 
นครศรธีรรมรำช

• สร้างการมสี่วนร่วมของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้
สามารถมบีทบาท 
ในงานได้มาก และ 
ช่วยปิดจดุอ่อนการ
ท�างานกนัได้ เช่น 
การบงัคบัใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

• สร้างฐานการท�างาน
คุ้มครองทั้ง 7 ระบบ 
ในระดบัอ�าเภอได้

• ขอบเขตการท�างาน
กว้าง การเหน็ความ
ส�าคญัของประเดน็
ปัญหาที่ด�าเนนิการ
อาจไม่เท่ากนั

• ทรพัยากรที่มจี�ากดั 
(คน เงนิ เวลา) 
อาจท�าให้เหน็ผลได้
เพยีงบางด้าน หรอื
อาจต้องเลอืกท�า
เพยีงบางด้านใน 
7 ระบบ เพื่อให้ 
เหน็ผลชดัเจน
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พื้นที่ด�ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำ

จุดเด่น ประเด็นพิจำรณำ

2. เลือกพื้นที่
น�ำร่องระดับ
ต�ำบล หรือ
หมู่บ้ำน เช่น 
พชอ. อ�ำเภอ
รตัภูม ิจงัหวดั
สงขลำ (หมู่บ้ำน
ต้นแบบ) 

• สามารถเลอืกประเดน็
ปัญหาส�าคญั-ให้ความ
สนใจ/ตื่นตวัอยู่ด�าเนนิ
การได้ รวมถงึก�าหนด
เป้าหมายการเปลี่ยน 
แปลงเพื่อลดปัญหา
เป็นรายกลุ่มได้ เช่น 
กลุ่มร้านค้า กลุ่ม
แรงงานเกษตร เป็นต้น

• สามารถทุ่มทรพัยากร 
(คน เงนิ เวลา) ที่มี
จ�ากดัท�างานให้เหน็ผล
การเปลี่ยนแปลงได้ 

• เป็นฐานการพฒันา
ต้นแบบพื้นที่และ
กระบวนการท�างานได้

• ต้องเลอืกพื้นที่ 
ที่มคีวามเข้มแขง็ 
อยู่มากก่อน เช่น 
มกีลุ่มผู้น�าที่ 
เข้มแขง็ ได้รบัการ
ยอมรบัจากชมุชน 
และมคีวามสมัพนัธ์
ที่ดกีบัหน่วยงาน
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 การท�าโครงการน�าร่อง ต้องส่งเสริมให้หมู่ที่น�าร่องเห็น

ความส�าคญัของตวัเอง ดงัที่ พชอ.รตัภูม ิซึ่งเลอืกขบัเคลื่อน

ประเด็นยาอันตรายในชุมชน แชร์ว่า ได้เลือกหมู่บ้านที่ 

เข้มแขง็ ประเมนิก�าลงัคนท�างานที่ต้องรูร้อบด้าน ลงทกุร้าน 

ให้ความรู ้ร้านช�าต้องให้ความร่วมมอื หลายกลุม่ต้องเข้าร่วม

ให้มาฟังด้วยกัน ท�าด้วยกัน เชิญหมู่บ้านอื่นมารับฟังเวลา

คืนข้อมูล เพื่อให้เกิดการกระตุ้น ชี้ให้เห็นความอันตราย 

ของยา ให้เขารู้สึก คิดตาม ให้ความส�าคัญกับทุกขั้นตอน 

ประเมินความรู้ ประเมินร้านช�าก่อนให้ความรู้ (สอน/สุ่ม 

ตรวจ/ประเมิน) มีการพาไปดูร้านที่ได้มาตรฐานแบบไหนด ี

แบบไหนไม่ดี เพื่อปรับปรุงร้านตัวเอง เปิดให้เขาได้เสนอ

ความคดิเหน็ ให้ทางเลอืก ให้อสิระ ไม่บงัคบั

นำาร่องแบบไหน ให้ผลคุ้มเหนื่อย
ข้อคิดจาก พชอ. อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
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 เนื้อหาในส่วนนี้จะได้เสนอให้เหน็ภาพรวมการขบัเคลื่อนงาน

เพื่อสนบัสนนุให้ พชอ. มบีทบาทในงานคุ้มครองผู้บรโิภค โดยมี

เนื้อหาหลัก 3 ส่วนได้แก่ (1) บทบาทส�าคัญ : เป้าหมายที่ 

คาดหวงัได้จาก พชอ. (2) วธิกีารและเครื่องมอื สนบัสนนุให้ พชอ. 

มีบทบาทตามที่คาดหวัง (3) ปัญหาและข้อจ�ากัด (4) ปัจจัย 

และเงื่อนไขที่ต้องพจิารณา 

4.1 บทบาทส�าคญั : เป้าหมายที่คาดหวงัได้จาก พชอ. 
 ประสบการณ์ของคณะท�างานโครงการฯ ในพื้นที่ต่าง ๆ พบ

ว่า ไม่ว่า พชอ. นั้น จะมียุทธศาสตร์และภารกิจการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคอยู่แล้ว หรือยังไม่มีก็ตาม แต่ก็ยังสามารถมองเห็น

บทบาทส�าคญัของ พชอ. ในงานคุ้มครองผู้บรโิภคได้ 2 บทบาท 

ที่สามารถก�าหนดให้เป็นเป้าหมายการท�างานได้ กล่าวคอื
 

1) เป็นกลไกสนบัสนนุ/เอ้ืออ�ำนวยกำรท�ำงำน ด้วยการ

• มีนโยบำย ยุทธศำสตร์ และภำรกิจกำรคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภคของอ�ำเภอ และประกาศให้เป็นที่รบัรู ้และใช้

เป็นเครื่องมอืช่วยประสานความร่วมมอืในการท�างาน

ส่วนที่ 4      
แนวทางการขับเคลื่อนให้ พชอ.
มีบทบาทในงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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• ประสำนควำมร่วมมอืหน่วยงำน ให้สนบัสนนุทรพัยากร

และการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรม

การคุม้ครองผูบ้รโิภค ทั้งในระดบัจงัหวดั ในพื้นที่ และ

นอกจงัหวดั เช่น โครงการประชารฐั กองทนุสขุภาพ

ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล 

อบต.) สสส. สปสช. เป็นต้น 

• ประสำนงำนกับหน่วยงำนในจังหวัด ผลักดันเป็น

นโยบาย และ/หรอืยทุธศาสตร์จงัหวดั

2) เป็นกลไกปฏิบัติกำร ด้วยการ

• มคีณะท�ำงำนรบัผดิชอบงำนคุม้ครองผูบ้รโิภคชดัเจน 

เช่น คณะอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค คณะท�างาน

คุม้ครองผูบ้รโิภค ที่ท�างานในภาพรวม/ส่วนกลาง และ

คณะท�างานปฏบิตังิานระดบัพื้นที่ อาท ิพชต. พชม. 

เป็นต้น ให้สามารถท�างานนี้ได้ต่อเนื่อง

• ก�ำหนดให้มงีำนคุม้ครองผูบ้รโิภค ในยทุธศำสตร์และ

ภำรกจิของ พชอ. เช่น เรื่องอาหารปลอดภยั เกษตร

อินทรีย์ อุบัติเหตุ คนไทยไม่ทิ้งกัน คุณภาพชีวิต 

เป็นต้น 

• ติดตำมกำรท�ำงำนต่อเนื่อง ให้ค�าแนะน�า ข้อเสนอ

แนะ แนวทางการท�างาน และการแก้ไขปัญหา
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รระบปุัญหา และพื้นที่ที่มปีัญหานั้นมาก

• ขนาด และ/หรอื

4.2 วธิกีารและเครื่องมอื : สนบัสนนุให้ พชอ. มบีทบาท
และท�างานในบทบาทที่คาดหวงัได้ 

1) พัฒนำให้มีนโยบำย ยุทธศำสตร์ และภำรกิจกำร

คุ้มครองผู้บริโภค ในงำนของ พชอ. เพื่อสนบัสนนุ

การเชื่อมต่อการท�างานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งภายใน 

พชอ. และกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และจงัหวดั

• เชื่อมโยงกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 

และระดบัชาติ

• มนีโยบายที่ทกุหน่วยงานสามารถใช้และได้รบัประโยชน์

• มี KPI เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคของ พชอ. และ 

หน่วยงาน

2) หำจดุเชือ่มโยงกำรท�ำงำนคุม้ครองผู้บริโภคด้วยกนั

ระหว่ำงหน่วยงำนใน พชอ. โดยศกึษาข้อมลูนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ ภารกจิ และตวัชี้วดัของหน่วยงาน ที่เกี่ยว

โยงได้กบัการคุ้มครองผู้บรโิภค

3) กระจำยบทบำท “เจ้ำภำพ” ให้หน่วยงานต่าง ๆ มี

บทบาทน�า และได้รบัประโยชน์จากการท�างานโดยตรง 

เช่น ได้ผลงานตอบโจทย์ KPI หน่วยงาน เป็นต้น

4) ใช้ข้อมูลสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรท�ำงำน ซึ่ง

ข้อมูลส�าคญัที่จ�าเป็นต้องมแีละใช้อย่างต่อเนื่อง คอื 

• นโยบาย ยทุธศาสตร์ประเทศและจงัหวดั ที่เกี่ยวข้อง

กบัการคุ้มครองผู้บรโิภค
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• สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ ข้อมูลเปรียบ

เทียบสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคกับพื้นที่อื่น ๆ ใน

อ�าเภอ และรายงานเป็นระยะ ๆ ในการประชมุ พชอ.

• ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา และความส�าเรจ็

ที่เกดิขึ้น 

5) สร้ำงโครงกำรน�ำร่อง – พัฒนำพื้นที่น�ำร่อง ให้เป็น

พื้นที่ท�างานและเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างหน่วยงาน รวมถงึ

ท�าให้เห็นรูปธรรมความเชื่อมโยงการท�างานระหว่าง

หน่วยงาน วธิกีารท�างานคุม้ครองผูบ้รโิภค ความก้าวหน้า

ของผลงานและความส�าเรจ็ที่เกดิขึ้น เช่น 

• ต�าบลน�าร่อง - หมู่บ้านต้นแบบ 

• ธรรมนูญสขุภาพด้านการคุ้มครองผู้บรโิภค

4.3 ปัญหาและข้อจ�ากัด ในการท�าให้ พชอ. มีบทบาท 
และท�างานในบทบาทนั้นได้

1) ปัญหาผูบ้รโิภคไม่สามารถแก้ไขให้เหน็ความส�าเรจ็ได้ใน

พื้นที่ เช่น เมื่อตรวจพบสนิค้าอนัตรายที่มแีหล่งผลติใน

จังหวัดอื่น ต้องส่งเรื่องให้จังหวัดที่เป็นต้นทางการผลิต

ด�าเนนิการ เป็นต้น

2) วฒันธรรมหน่วยงานที่ไม่ชอบพดูคยุถงึงานของหน่วยงาน

อื่น/ที่คดิว่าเป็นงานของหน่วยงานอื่น ท�าให้ความร่วมมอื

และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารท�างานระหว่างกนัอาจจะ

มไีม่มาก

3) ผู้น�า พชอ. ย้ายบ่อย
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4) ภาคประชาชน ยงัมสี่วนร่วม/มบีทบาทส�าคญัใน พชอ. 

น้อย

5) หน่วยงานไม่เห็นความเชื่อมโยงของงานตนเองกับงาน

คุ้มครองผู้บรโิภค

4.4 ปัจจยัและเงื่อนไขส�าคญั ที่ต้องพจิารณา
1) ทมีเลขำฯ ต้องมคีวำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงงำน กบั

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจ ของจังหวัดและ 

หน่วยงานในพื้นที่ และมีบทบำทในกำรประสำนยุทธ- 

ศำสตร์และกำรท�ำงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงดึง

ภาคยีทุธศาสตร์การท�างานเข้ามาร่วมมอื เช่น เครอืข่าย

ผู้บริโภคในพื้นที่ การประสานงบประมาณโครงการ

ประชารัฐแก้ปัญหาเรื่องตู้น�้าดื่มที่อ�าเภอสว่างแดนดิน 

จงัหวดัสกลนคร เป็นต้น

2) มีพื้นที่กลำงในกำรพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลสถาน- 

การณ์ปัญหาผูบ้รโิภค ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา 

และแสวงหาจุดร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นประจ�า เช่น 

สภาผู้บรโิภคที่อ�าเภอละงู จงัหวดัสตูล เป็นต้น 

3) รปูธรรมผลงำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ที่ประสบความ

ส�าเรจ็ให้เกดิการยอมรบัการท�างาน เช่น หมูบ้่าน/ต�าบล

ต้นแบบ หรอืศนูย์เรยีนรู ้การแก้ไขปัญหาผู้บรโิภค เป็นต้น

4) กำรมผีูน้�ำ พชอ. สนบัสนนุ และอนกุรรมกำร/คณะ

ท�ำงำนรับผิดชอบโดยเฉพำะ สร้างความต่อเนื่องใน

การท�างานได้มาก



พชอ. อ�ำเภอสว่ำงแดนดิน
 (1) แสวงหาจดุร่วมระหว่างหน่วยงาน ท�าแล้วได้ประโยชน์ทกุฝ่าย 

เช่น ในพื้นที่มีปัญหาเรื่องตู้น�้าดื่มซึ่งมาจากงบประมาณโครงการ

ประชารัฐก็น�าเสนอให้ทางอ�าเภอด�าเนินการ หรือเรื่องเครื่องส�าอาง 

เภสัชกรสามารถท�างานร่วมกับต�ารวจได้ เพราะทางต�ารวจต้องการ

ท�าคดทีี่เกี่ยวข้องกบักฎหมายลขิสทิธิ์

 (2) การน�าเสนอข้อมูล/สถานการณ์ปัญหาต่อ พชอ. ชุดใหญ ่

ต้องน�าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ เช่น อาจจะเป็นข้อมูลใหม่ ๆ หรอื ใช้

ข้อมูลมาเปรียบเทียบให้เห็นขนาดของปัญหา/ผลกระทบที่ชัดเจน 

อาท ิพื้นที่สว่างแดนดนิมกีารน�าเสนอข้อมูลว่า “คนในอ�าเภอ 1,000 

คน ที่ตดิเชื้อจะม ี4 คนที่ตดิเชื้อดื้อยา และใน 4 คนนี้จะม ี1 คนที่ตาย” 

พชอ. อ�ำเภอควนกำหลง
 (1) ใช้นโยบายของพื้นที่เป็นตัวยึดโยงภารกิจร่วมและท�าให้ 

หน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับ เช่น สมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ โดย 

ผลักดันประเด็นการคุ้มครองผ้บริโภคเข้าไปอยู่ในธรรมนูญสุขภาพ

ของพื้นที่ จากนั้นยึดมติการขับเคลื่อนงานของสมัชชาสุขภาพเป็น

แนวทางในการขบัเคลื่อนและตดิตามงาน

 (2) ให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สาธารณสุขเป็นพระเอกในแต่ละ

ประเด็น โดยก�าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้น�าในแต่ละประเด็น 

เช่น เรื่องน�้าดื่มและเรื่องยาอันตรายในชุมชนน�าโดยฝ่ายปกครอง 

(เคลื่อนทั้งจังหวัด) เรื่องเครื่องส�าอาง น�าโดยต�ารวจ โดยมีฝ่าย

สาธารณสขุเป็นเลขาฯ คอยสนบัสนนุข้อมลูส�าคญั และบางประเดน็

กต็้องดงึสรรพสามติเข้ามาร่วมด้วย อาท ิเหล้า บหุรี่ ฯลฯ

แชร์กลยุทธ์ทิง้ท้าย ขบัเคล่ือนงานคุ้มครองผูบ้ริโภค
กับ พชอ. อย่างไรให้เกิดพลัง
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พชอ. อ�ำเภอปำกพนัง
 (1) ชี้ให้ผู้น�าชมุชนเหน็ว่ามอี�านาจ ตาม พ.ร.บ. ปกครองท้องที่ 

พ.ศ. 2457 ที่ให้อ�านาจผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายความมั่นคง 

เพื่อท�าให้เกดิความปลอดภยัในชมุชน ทกุอย่างที่ไม่ปลอดภยัเข้าไป

ในชมุชนกส็ามารถใช้กฎหมายนี้ได้เลย

 (2) ยทุธศาสตร์ต้องชดั มกีารสื่อสารยทุธศาสตร์ทั้งระดบั พชอ. 

พชต. ท�าให้เป็นเรื่องส�าคญัตรงกนัทกุระดบั และสร้างการมส่ีวนร่วม 

ดงึคนเข้ามาสื่อสารเชงิบวก ให้เหน็ว่าจะเกดิผลอะไรบ้าง ไม่ได้ท�าให้

เป็นปฏปิักษ์ ต่างคนต่างท�า แต่ร่วมกนัท�า

พชอ. อ�ำเภอละงู
 การมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน ทั้งภาครฐั เอกชน ผู้น�าศาสนา 

(มุสลิม/พุทธ) ต้องอาศัยการท�าต่อเนื่อง สะสมมาเรื่อย ๆ และต้อง

ปลดอตัตาของตวัเองออก พยายามเข้าใจเขา เข้าใจเรา จะท�าให้เกดิ

มติคิวามร่วมมอืทั้งงานคุ้มครองผู้บรโิภคและงานอื่น ๆ ด้วย

พชอ. อ�ำเภอรัษฎำ
 พชอ. จะเดินไปได้ต้องมีแผนงาน มีการประชุมต่อเนื่อง ทีม

เลขาฯ ต้องคุยกับประธานให้ชัดเจน เพราะนายอ�าเภอเปลี่ยนบ่อย 

โดยเฉพาะในอ�าเภอเลก็ ๆ ถ้าทมีเลขาฯ ไม่ก�าหนดวาระการประชมุ

ให้ชดัเจน ปล่อยทิ้งไว้หลายเดอืน งานกจ็ะนิ่งไป และถ้าสาธารณสขุ

ยงัท�าตวัเป็นเจ้าภาพเหมอืนเดมิ การขบัเคลื่อนใน พชอ.จะไม่เกดิเลย

พชอ. อ�ำเภอคีรีมำศ
 ท�าให้นายอ�าเภอและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาธารณสุขเกิด

ความเข้าใจ เหน็ความส�าคญัในการแก้ปัญหาประเดน็นั้น ๆ  โดยอาจ

จะมกีารยกกรณตีวัอย่าง การท�าพื้นที่ต้นแบบหรอืศูนย์เรยีนรู้ให้เหน็

รูปธรรม
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กรณีตัวอย่ำง
เพื่อสาธิต “แนวปฏิบัติที่ดี”
ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำาเภอ (พชอ.)

ภ�ค 2
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กรณีตัวอย่างที่ 1
โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
โดย กลไก พชอ. อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

อ�าเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอ�านาจเจรญิ เป็นอกีหนึ่งพื้นที่ที่ได้

รับงบประมาณสนับสนุนการท�าโครงการ จากแผนงานพัฒนา

วิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ด�าเนินโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย 

ด�าเนนิการตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 ถงึ 31 มกราคม 2562 

โดยมี คุณภัทรวรรธน์ ค�าดี สาธารณสุขอ�าเภอปทุมราชวงศา 

และ ภญ.จนัทร์จรยี์ ดอกบวั เภสชักรช�านาญการพเิศษ หวัหน้า

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เป็นแกนน�า

ส�าคญัในการด�าเนนิการ มพีื้นที่เป้าหมาย 7 ต�าบลของอ�าเภอ

ปทมุราชวงศา 

พชอ. กับง�นคุ้มครองผู้บริโภค
 พชอ. อ�าเภอปทุมราชวงศา ให้ความส�าคัญประเด็นงาน

คุ้มครองผู ้บริโภค เห็นได้จากการที่มีคณะอนุกรรมการงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นอกเหนือจากคณะอนุกรรมการ

อกี 3 ด้านคอื ขยะ, เดก็ และอบุัตเิหต ุ
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 คณะอนกุรรมการงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสขุภาพมด้ีวยกนั 

34 คน มีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ สาธารณสุขอ�าเภอ, 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา, เภสัชกรโรงพยาบาล

ปทมุราชวงศา (ภญ.จนัทร์จรย์ี) และจากชมุชน (เป็นตวัแทนจาก

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัต�าบล หรอื พชต.) ได้แก่ 

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล และนายกเทศมนตรทีั้งหมดใน

เขตอ�าเภอปทมุราชวงศา, ประธานชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

(อสม.), ผู ้ใหญ่บ้านและก�านันในทุกต�าบล, ผู ้อ�านวยการ 

สถานศกึษาและศูนย์พฒันาเดก็เลก็ เป็นต้น

 ทั้งนี้ คณะอนกุรรมการชดุดงักล่าวได้ปฏบิตัหิน้าที่เป็นคณะ

ท�ำงำนของโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยด้วย 

โดยม ีภญ.จนัทรจ์รยีเ์ป็นแกนน�าหลกั สว่นวตัถปุระสงค์ของการ

ท�าโครงการมด้ีวยกนั 3 ข้อ คอื (1) เพื่อให้เกดิรปูแบบการจดัการ

สินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ. (2) เพื่อจัดการความเสี่ยง

สนิค้าที่ไม่ปลอดภยัในพื้นที่ (3) เพื่อเสรมิสร้างกระบวนการการ

เรียนรู้การจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดยมีพื้นที่ด�าเนินการ

ครอบคลมุทั้ง 7 ต�าบลของอ�าเภอปทมุราชวงศา

คณะกรรมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับตำ�บล (พชต.)
 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต�าบล (พชต.) 

เป็นกลไกที่มีอยู ่ทุกต�าบล เกิดจากมติของ พชอ. ชุดใหญ ่

(คณะกรรมการ 21 คน) ที่ต้องการให้นโยบายหรือแผนงานที่ 

ออกจากมตขิอง พชอ.ไดร้บัการน�าไปปฏบิตัใินพื้นที่อย่างจรงิจงั 
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การจัดตั้งกลไกระดับตำาบล (พชต.)
รองรับนโยบายของ พชอ. ที่อำาเภอปทุมราชวงศา
ทำาให้งานครอบคลุมทุกตำาบล 
นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างให้ พชต.
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
งานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นด้วย

โดยตวัคนในพื้นที่เอง พชต. จงึเกดิขึ้นโดยในแต่ละต�าบลมดี้วย

กัน 10-15 คน ประธานคือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) นอกนั้น เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งได้รับการ 

คดัเลอืกจากประชาคมระดบัต�าบล หลกั ๆ  กค็อื ประธาน อสม., 

ตัวแทนจากชมรมก�านันผู ้ใหญ่บ้าน, ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ (รพ.สต.) และตวัแทนจากสถานศกึษา ฯลฯ จากนั้น 

นายก อปท. ในต�าบลนั้น ๆ  จะเป็นผูล้งนามแต่งตั้ง (ทั้งนี้ ตวัแทน

จาก พชต. แต่ละต�าบลกไ็ด้ร่วมเป็นคณะอนกุรรมการคุ้มครอง 

ผู้บรโิภคด้านสขุภาพใน พชอ.ชดุใหญ่ด้วย)

 ภญ.จนัทร์จรยี์ ได้กล่าวถงึเรื่องนี้ว่า

 “พชต. เกดิจำกมตขิอง พชอ. ชดุใหญ่ ที่เลง็เหน็ว่ำในแต่ละ

ต�ำบลควรมีกลไกขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

เพื่อให้กำรขับเคลื่อนงำนมีควำมชัดเจนและท�ำได้อย่ำงต่อเนื่อง 

พดูง่ำย ๆ  กค็อืมกีลไกในต�ำบลเพื่อขบัเคลื่อนงำนที่รบัลกูมำจำก 

พชอ. ชดุใหญ่นั่นเอง”
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 ในโครงการนี้ พชต. เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนที่

•  ตวัแทนจาก พชต. แต่ละต�าบล เข้าร่วมเป็นคณะท�างาน

โครงการ (ในฐานะของอนกุรรมการงานคุม้ครองผู้บรโิภค

ด้านสขุภาพ)

•  ทมี พชต. ทั้งคณะของแต่ละต�าบลมบีทบาทในกจิกรรม

ค้นหาสนิค้าไม่ปลอดภยัในต�าบลของตวัเอง

ก�รค้นห�สินค้�ไม่ปลอดภัยและก�รจัดลำ�ดับ 
คว�มสำ�คัญในระดับตำ�บล
 โครงการนี้ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมการค้นหาสินค้า 

ไม่ปลอดภยัซึ่งต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดบัต�าบล ก่อนที่จะด�าเนนิการ

ขั้นตอนการจดัล�าดบัความส�าคญัในระดบัอ�าเภอต่อไป 

 ก่อนเริ่มกจิกรรมนี้ แกนน�าโครงการคอื ภญ.จนัทร์จรยี์และ

คุณภัทรวรรธน์ต้องเข้าอบรมความรู้กระบวนการค้นหาสินค้า 

ไม่ปลอดภัยและการจัดล�าดับความส�าคัญกับทาง คคส. ก่อน 

จากนั้นจึงน�าความรู้ที่ได้กลับมาถ่ายทอดให้กับคณะท�างาน 

ท่านอื่น ๆ  หลงัจากนั้น คณะท�างานโครงการในส่วนที่เป็นตวัแทน

ของ พชต. ในแต่ละต�าบลจะต้องน�าความรู้กลับไปท�ากิจกรรม

การค้นหาสนิค้าไม่ปลอดภยัและการจดัล�าดบัความส�าคญัต่อไป

 ในกจิกรรมนี้ ก�าหนดจ�านวนผูเ้ข้าร่วมไว้ 30 คน ประกอบด้วย 

พชต.ทั้งหมดในต�าบลนั้น (ต�าบลละ 10-15 คน) ร่วมกบัตวัแทน

จากกลุ่มต่าง ๆ ในชมุชนซึ่ง พชต. ต้องเป็นผู้ไปชกัชวนมา  
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 การค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัยและการจัดล�าดับความส�าคัญ

โดยให้แต่ละต�าบลเป็นผูด้�าเนนิการ มปีระโยชน์ท�าให้ พชต. และ

แกนน�าในแต่ละต�าบลเกิดการเรียนรู้เรื่องสินค้าไม่ปลอดภัยที่มี

อยู ่ในต�าบลตัวเอง รับรู ้ถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของคน 

ในชมุชน และยงัจะเป็นแรงจงูใจให้เหน็ความส�าคญัของการร่วม

กนัแก้ปัญหาต่อไป

 ขั้นเตรียมกำร ม ี2 เรื่องที่ต้องท�าคอื

 1) การเรียนรู้ท�าความเข้าใจวิธีการจัดล�าดับความส�าคัญ

สนิค้าไม่ปลอดภยั พชต. และแกนน�า (รวม 30 คน) ต้องเรยีนรู้

และท�าความเข้าใจวธิกีารจดัล�าดบัความส�าคญัก่อน โดย พชต. 

ที่เคยเรียนรู้จาก ภญ.จันทร์จรีย์มาแล้ว ต้องท�าหน้าที่ถ่ายทอด

ความรู้ให้เพื่อน ๆ 

 2) การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย เพื่อใช้เป็น

ฐานในการใช้ดุลพินิจเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ ก่อนเข้าสู่เวที

การค้นหาและจัดล�าดับความส�าคัญสินค้าไม่ปลอดภัย โดยที่

กลุ ่ม พชต. ในแต่ละต�าบลต้องช่วยกันคิดประเด็นสินค้าที่ 

ไม่ปลอดภยัที่สามารถพบเหน็ไดใ้กลต้วั ในชมุชน เป็นรูปธรรมที่

เหน็ได้ชดั เช่น น�้ามนัทอดซ�้า, ยาอนัตราย และอื่น ๆ หรอือาจ

เป็นข้อมลูเดมิ ๆ  ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสขุเคยรณรงค์ในชมุชนกไ็ด้ 

เมื่อรวบรวมปัญหาได้แล้ว พชต. ก็จะท�าการสืบค้นข้อมูล 

ด้านผลกระทบ โดย อสม. จะรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นหลัก 

กรณีตัวอย่�งที่ 1
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การสบืค้นข้อมลูอาจท�าได้ด้วยการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ 

รพ.สต. หรอืจากการค้นหาทางอนิเทอร์เนต็

 ภญ.จนัทร์จรยี์ ได้เพิ่มเตมิเรื่องนี้ว่า

 “รพ.สต. มีข้อมูลกำรรักษำหรือให้ยำแก่ผู ้ป่วยในชุมชน 

ตัวเลขเหล่ำนี้ อสม. สำมำรถสอบถำมได้ จะได้รู้สถำนกำรณ์

ปัญหำที่เกดิขึ้นจรงิในชมุชน หรอืกำรสบืค้นข้อมูลในกูเกลิ โดย

ใช้ค�ำค้นหำที่เกี่ยวกบัปัญหำ เช่น ยำอนัตรำย ยำลดควำมอ้วน 

ฯลฯ เรื่องเหล่ำนี้เรำจะแนะน�ำ อสม. เพื่อเป็นแนวทำง เรำ

ต้องกำรให้เขำค้นหำข้อมูลเบื้องต้นเอง เขำจะได้เรียนรู้ด้วยตัว

เองก่อนว่ำสภำพปัญหำที่เขำรวบรวมไว้นั้นมนัเป็นอย่ำงไร เพื่อ

น�ำข้อมูลพวกนี้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ 

ต่อไป อยำกให้เขำท�ำเองก่อน ที่ผ่ำนมำมแีต่เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุ

ที่คอยบอกข้อมูล แต่เรำอยำกให้เขำลองหำเองจำกแหล่งข้อมูล

ต่ำง ๆ  ที่หำได้ ซึ่งข้อมลูเหล่ำนี้จะเป็นประโยชน์ ท�ำให้พวกเขำใช้

ประกอบดลุพนิจิของตวัเองเลอืกหวัข้อปัญหำได้”

 เวทีค้นหำสินค้ำไม่ปลอดภัยและกำรจัดล�ำดับควำม

ส�ำคัญ

 การจดัเวทนีี้ พชต. ของแต่ละต�าบลเป็นผู้รบัผดิชอบ โดยมี

เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ในต�าบลนั้น ๆ และเภสัชกรจากโรง-

พยาบาลปทุมราชวงศาท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด�าเนินกระบวนการ 
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และช่วยเสริมข้อมูลทางวิชาการหรือสถิติการรักษาคนในพื้นที่

หรอืผลกระทบที่เกดิในระดบัประเทศ

 ภญ.จนัทร์จรยี์ กล่าวเสรมิว่า

 “ในโรงพยำบำลปทมุรำชวงศำมทีมีงำนเภสชักร 4 คนที่จะ

ช่วยกนัลงพื้นที่ เพื่อสนบัสนนุกำรด�ำเนนิกจิกรรมจดัล�ำดบัควำม

ส�ำคัญสินค้ำไม่ปลอดภัยของทุกต�ำบล ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของ 

รพ.สต. ในพื้นที่นั้น ๆ  เรำจะพำท�ำ แต่ พชต. และแกนน�ำจะต้อง

รวบรวมหัวข้อปัญหำเอง พิจำรณำตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้และ

โหวตเลือก ทุกอย่ำงเป็นไปตำมธรรมชำติ ไม่มีกำรชี้น�ำใด ๆ 

เพรำะเรำต้องกำรให้คนกลุ่มนี้ผ่ำนกระบวนกำรคิดไตร่ตรอง 

และตดัสนิใจเองบนฐำนข้อมูลที่มอียู่จรงิ”

 เวทรีะดบัต�าบลดงักล่าวมผีู้เข้าร่วม 30 คน เป็นกลุ่ม พชต. 

และแกนน�าในชุมชน ต้องช่วยกันรวบรวมประเด็นปัญหาสินค้า

ไม่ปลอดภัย จากนั้นจึงพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินความ

เสี่ยงและเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา จากนั้นจงึโหวต

เลอืกประเดน็ที่คดิว่าควรได้รบัการแก้ไขจากการท�าโครงการนี้

 บรรยากาศก่อนการโหวตในแต่ละหวัข้อ ผู้เข้าร่วมทั้ง 30 คน

ได้แลกเปลี่ยนความเหน็กนัก่อน จากข้อมูลที่มหีรอืจากประสบ- 

การณ์ที่เคยพบเห็นในชุมชน ถกกัน แลกเปลี่ยนความเห็นและ

ข้อมูลกนัจนพอแล้ว จงึจะให้โหวตคะแนน

กรณีตัวอย่�งที่ 1
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 ภญ.จนัทร์จรยี์ ได้เพิ่มเตมิรายละเอยีดว่า

 “กำรรวบรวมปัญหำหรือโหวต จะเป็นไปตำมธรรมชำติ 

ของแต่ละต�ำบล เขำจะรวบรวมมำกี่ปัญหำก็ได้ แล้วแต่เขำ มี 

ข้อก�ำหนดเพียงว่ำสุดท้ำยแล้วขอให้โหวตกันจนได้ต�ำบลละ 

5 ประเดน็เท่ำนั้น”

 เมื่อทั้ง 7 ต�าบลจัดเวทีนี้จนครบทุกต�าบล และได้ประเด็น

ปัญหาต�าบลละ 5 ประเดน็แล้ว ภญ.จนัทร์จรยี์และเภสชักรโรง- 

พยาบาลปทมุราชวงศากจ็ะช่วยกนัรวบรวมและจดักลุม่ประเดน็

ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน จนเหลือ 7 ประเด็น อันได้แก่ 

ผลติภณัฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน, ยาไม่เหมาะสมในร้านช�า, 

ผลิตภัณฑ์ปลอมปนสเตียรอยด์, สารห้ามใช้ในเครื่องส�าอาง, 

โฆษณาเกนิจรงิ, ผกัและผลไม้ที่มยีาฆ่าแมลง และน�้ามนัทอดซ�้า

กจิกรรมกำรจดัล�ำดบัสนิค้ำไม่ปลอดภยั
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 เมื่อได้ 7 อนัดบัแรกแล้ว ขั้นตอนต่อไปคอืการน�า 7 อนัดบั

นี้เข้าสูก่ระบวนการจดัล�าดบัความส�าคญัในระดบัอ�าเภอ เพื่อให้

เหลอืเพยีง 1 ประเดน็ส�าหรบัการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

ต่อไป

ก�รค้นห�สินค้�ไม่ปลอดภัยและก�รจัดลำ�ดับ
คว�มสำ�คัญในระดับอำ�เภอ 

 ขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของคณะท�างานโครงการ 34 คน ซึ่งจะ

ต้องน�า 7 ประเด็นปัญหาที่ผ่านการคัดเลือกและโหวตจาก 

7 ต�าบลแล้ว มาท�าการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินความ

เสี่ยงและเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และช่วยกัน

โหวตเพื่อให้ได้ประเดน็เดยีว

 ผลจากเวทีดังกล่าว หัวข้อที่ได้คือ “ผลิตภัณฑ์ปลอมปน

ยำลดควำมอ้วน” เป็นประเด็นที่ต้องด�าเนินการแก้ปัญหาใน 

7 ต�าบลของอ�าเภอปทมุราชวงศา ผ่านโครงการต้นแบบการจดัการ

สนิค้าที่ไม่ปลอดภยั

 ส่วนประเด็นปัญหาที่แต่ละต�าบลได้โหวตเลือกเป็นอันดับ

แรก ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละต�าบล จะไม่ถูกละเลย 

แต่ พชต. จะเป็นกลุ่มคนที่ด�าเนนิการจดัท�าแผนและแก้ปัญหา

ในพื้นที่ต่อไป

กรณีตัวอย่�งที่ 1
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 ภญ.จนัทร์จรยี์ เพิ่มเตมิรายละเอยีดว่า

 “เรำได้คยุกนัในคณะท�ำงำนโครงกำร เหน็ว่ำ ประเดน็ปัญหำ

สินค้ำไม่ปลอดภัยที่แต่ละต�ำบลได้คัดเลือกเอำไว้เป็นอันดับ 

แรก เขำควรได้ช่วยกนัแก้ปัญหำเพื่อให้สถำนกำรณ์ดขีึ้น โดยที่

เรำม ีพชต. อยู่ในทกุต�ำบลอยู่แล้ว กใ็ช้กลไกนี้ให้เกดิประโยชน์ 

เพรำะ พชต. กเ็ป็นคนช่วยกนัจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของปัญหำ

มำแต่แรก”

 ฉะนั้น พชต. ของทกุต�าบลจงึได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ

จาก อปท. ของแต่ละต�าบล ด�าเนินการแก้ปัญหาสินค้าไม่

ปลอดภัยในต�าบลของตนเอง โดยหัวข้อที่แต่ละต�าบลได้เลือก

เป็นล�าดบัแรกคอื ยาอนัตราย (ม ี2 ต�าบล), สเตยีรอยด์ (ม ี2 

ต�าบล), น�้ามันทอดซ�้า, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการโฆษณา 

เกนิจรงิ เป็นการท�างานคู่ขนานไปกบัโครงการต้นแบบการจดัการ

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยกลไก พชอ. ที่เลือกหัวข้อผลิตภัณฑ์

ปลอมปนยาลดความอ้วนเป็นประเด็นการด�าเนินการแก้ปัญหา

ในพื้นที่

 หลังจากที่จบกระบวนการคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัยและ

การจดัล�าดบัความส�าคญัแล้ว คณุภทัรวรรธน์ ค�าด ีสาธารณสขุ

อ�าเภอปทุมราชวงศาได้น�าเสนอผลต่อ พชอ. ชุดใหญ่ และ 

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบด�าเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้ 

ในพื้นที่ต่อไป
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บรรยำกำศกำรประชมุ พชอ.
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สถ�นก�รณ์ปัญห�ในพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ปลอมปน
ย�ลดคว�มอ้วน
 ผลติภณัฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน ถอืว่าเป็นเรื่องที่อ�าเภอ

ปทุมราชวงศายังไม่เคยรณรงค์อย่างจริงจัง ที่ผ่านมา หาก 

เจ้าหน้าที่สาธารณสขุพบเหน็ว่ามวีางจ�าหน่ายในร้านขายของช�า 

ก็จะตักเตือนไม่ให้วางจ�าหน่าย หรือหากมีการแจ้งเตือนจาก

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่ายี่ห้อไหนมี

ปัญหา เป็นอนัตรายและห้ามจ�าหน่าย เจ้าหน้าที่สาธารณสขุก็

จะแจ้ง อสม. ในวนัที่มกีารประชมุประจ�าเดอืน อสม. กจ็ะกลบั

ไปแจ้งแก่เจ้าของร้านขายของช�าในเขตพื้นที่ของตวัเอง

 แต่เมื่อมีโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

เข้ามา โดยทั้งอ�าเภอต้องพุ่งเป้ามาที่ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยา 

ลดความอ้วน ภญ.จันทร์จรีย์ ในฐานะแกนน�าโครงการและ 

เป็นเภสัชกรที่ท�างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับชุมชนมา 

โดยตลอด มองว่า นี่คือโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะมาร่วมกัน

จดัการกบัเรื่องนี้ 

 ภญ.จนัทร์จรยี์ ได้กล่าวถงึสถานการณ์ที่เคยพบในชมุชนว่า

 “ที่ผ่ำนมำ ผลติภณัฑ์ประเภทยำลดควำมอ้วน ถงึแม้จะเคย

พบว่ำมีวำงจ�ำหน่ำยอยู่ในชุมชน แต่ก็มีไม่มำก ถ้ำเรำเห็นก็จะ

บอกให้เจ้ำของร้ำนเกบ็ขึ้น และบอกให้รู้ถงึผลกระทบที่อำจเกดิ

ขึ้นได้ แม้จะพบเหน็ว่ำมใีนชมุชนไม่มำก แต่ผลกระทบที่เกดิขึ้น
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มนัมมีำก เคยมกีรณหีนึ่งเป็นนกัเรยีนวยัรุ่น คณุแม่หำซื้อยำลด

ควำมอ้วนมำให้ลกูทำน เพรำะลกูอ้วน เดก็คนนั้นรบัประทำนไป 

1 เดือน ปรำกฏว่ำเกิดอำกำรประสำทหลอน หูแว่ว จนต้อง 

น�ำส่งโรงพยำบำล เมื่อน�ำยำไปตรวจที่ศูนย์วิทยำศำสตร์กำร

แพทย์ พบว่ำมีสำรไซบูทรำมีน ทุกวันนี้เด็กคนดังกล่ำวต้อง 

ทำนยำจติเวชด้วย”

 นอกจากเหตกุารณ์จรงิที่เคยเกดิในชมุชนแล้ว จากสถติกิาร

เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลปทมุราชวงศา ช่วง 1-2 ปีก่อนท�า

โครงการนี้ มผีูป่้วย 10 รายที่มารบัการรกัษาในโรงพยาบาล และ

อกี 3 รายที่ต้องนอนในโรงพยาบาล เนื่องจากการใช้ผลติภณัฑ์

ปลอมปนยาลดความอ้วน

 ทั้งนี้ การที่ชุมชนเลือกโหวตให้ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลด

ความอ้วนเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยล�าดับแรกที่ต้องด�าเนินการ 

แก้ปัญหา ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะอ�าเภอนี้ยังไม่เคยท�างานเกี่ยว

กบัเรื่องนี้อย่างจรงิจงั ช่วงที่ผ่านมา งานสาธารณสขุได้รณรงค์

เรื่องยาอันตรายประเภทอื่น ๆ อาทิ สเตียรอยด์, ยาชุด, 

ยาปฏิชีวนะ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เคยรณรงค์เรื่อง

ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วนอย่างจริงจัง ฉะนั้น 

โครงการนี้เท่ากบัเข้ามาอดุรอยโหว่นี้ให้กบังานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

โดยอาศยัความร่วมมอืของทกุภาคส่วนทั้งภาครฐั เอกชน และ

ชมุชนเข้ามาจดัการ

กรณีตัวอย่�งที่ 1
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ก�รบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ทุกภ�คส่วนรับรู้ร่วมกัน
 การบนัทกึข้อตกลง (MOU) เป็นเครื่องมอืหนึ่งที่คณะท�างาน

โครงการใช้ เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการว่าอ�าเภอปทุมราช- 

วงศาก�าลังจะขับเคลื่อนให้ทั้งอ�าเภอปราศจากการวางจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์สขุภาพที่ไม่ถกูต้องเหมาะสม โดยเน้นเรื่อง “ผลติภณัฑ์

ปลอมปนยาลดความอ้วน” บนัทกึข้อตกลงฉบบันี้ท�าขึ้นระหว่าง 

ผู้ประกอบการร้านขายของช�าในชมุชน กบั อปท., ผู้น�าชมุชน, 

สาธารณสขุอ�าเภอ, ผู้อ�านวยการ รพ.สต., อสม. และ ผู้อ�านวย- 

การโรงพยาบาลปทมุราชวงศา

 ใจความส�าคัญคือ เป็นข้อตกลงในการด�าเนินการเฝ้าระวัง

ยาหรอืผลติภณัฑส์ขุภาพที่ไม่ถกูตอ้งเหมาะสมหรอืผดิกฎหมาย

ในชุมชน โดยเน้นผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน ไม่ให้มี

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ามาในชุมชนหรือระบาดในชุมชน โดยต้อง

ยนิยอมให้พนกังานเจ้าหน้าที่ส�ารวจในร้านค้าหรอืร้านขายของช�า 

และสามารถด�าเนินคดีในกรณีที่พบการจ�าหน่ายยาหรือ

ผลติภณัฑ์สขุภาพที่ผดิกฎหมาย

 ภญ.จนัทร์จรยี์ ได้เพิ่มเตมิเกี่ยวกบัเรื่องนี้ว่าบนัทกึข้อตกลง

ฉบบันี้ คณะอนกุรรมการงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสขุภาพเป็น

ผู้จัดท�า โดยได้รับความเห็นชอบจาก พชอ.ชุดใหญ่แล้ว เพื่อ

ให้การด�าเนนิการครอบคลมุทั่วทั้งอ�าเภอ ให้ได้รบัรู้ทั่วถงึกนั

 “หลงัจำกม ีMOU ฉบบันี้แล้ว เรำกส็่งไปยงั อปท. ทกุแห่ง 

ผู ้น�ำชุมชนทุกพื้นที่และผู ้ประกอบกำรร้ำนช�ำซึ่งมีด ้วยกัน 
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186 ร้ำน ทั่วอ�ำเภอปทุมรำชวงศำ ประกำศให้รู้ทั่วถึงกัน เพื่อ 

กำรด�ำเนินกำรทั้งเรื่องกำรเฝ้ำระวัง หรือกำรด�ำเนินกำรในส่วน

ต่ำง ๆ จะได้รบัควำมร่วมมอืด้วยด”ี

ก�รเฝ้�ระวังในพื้นที่
 การเฝ้าระวังในพื้นที่เป็นเรื่องที่ต้องด�าเนินการอย่างเป็น

ระบบ มีผู้เกี่ยวข้องที่ส�าคัญคือ อสม. และผู้น�าชุมชน (ผู้ใหญ่

บ้านและก�านัน) ที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ชุมชนของ 

ตัวเองมีผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วนวางจ�าหน่าย หรือ

แม้แต่คนจากนอกชมุชนเอาเข้ามาขายกไ็ม่ได้ 

 ก่อนการจดัระบบการเฝ้าระวงั แกนน�าโครงการได้ให้ความ

รู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกนั

 กำรให้ควำมรู้ กลุ่มที่ต้องได้รับความรู้ก่อนการด�าเนนิการ

ในขั้นตอนต่อไป คอื อสม. และผูน้�าชมุชน, อย.น้อยและครผููด้แูล 

และผู้ประกอบการร้านขายของช�า

 อสม. และผู้น�ำชุมชน

 เภสัชกรจากโรงพยาบาลปทุมราชวงศาเป็นผู้ให้ความรู้แก่

ตวัแทน อสม. (หมู่บ้านละ 1 คน รวม 73 คน) และผู้น�าชมุชน 

โดยมหีวัข้อความรู้ดงันี้

• ผลกระทบต่อสุขภาพของสารอันตรายที่ใส่ในผลิตภัณฑ์

ลดความอ้วน เช่น สารไซบูทรามนี

กรณีตัวอย่�งที่ 1
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• ยี่ห้อผลติภณัฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วนที่ อย. ประกาศ

ชดัเจนว่าห้ามขาย

• การใช้แอปพลเิคชนัของ อย. ส�าหรบัใช้ตรวจผลติภณัฑ์

ที่ อย. อนญุาตให้จ�าหน่าย จะมข้ีอความ “สถานะคงอยู”่ 

หากสนิค้าตวัไหนไม่ได้รบัอนญุาตจาก อย. กจ็ะขึ้นค�าว่า 

“สถานะไม่คงอยู่” แสดงว่าเป็นสนิค้าไม่ปลอดภยั

• เทคนิคการสืบสวน หากพบผู้น�ายาเข้ามาขายในชุมชน 

ต้องหลอกถามที่มาของผลิตภัณฑ์, ตรวจดูเลขทะเบียน

ข้างหบีห่อ, ข้อมูลบนฉลาก เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นหรอื

เป็นเบาะแสที่จะส่งต่อถงึเจ้าหน้าที่สาธารณสขุต่อไป

• ข้อความโฆษณาเกินจริงในผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลด

ความอ้วน เช่น “ผลิตภัณฑ์นี้สามารถลดน�้าหนักได้

ภายใน 7 วนั”, “ลดแล้วไม่โยโย่” ฯลฯ

 ภญ.จนัทร์จรยี์ ได้เสรมิเรื่องนี้ว่า

 “เรำต้องให้ควำมรูป้พูื้นฐำนควำมเข้ำใจก่อน เพื่อให้ทกุฝ่ำย

ได้เข้ำใจไปในแนวทำงเดียวกัน ต่อจำกนั้น แกนน�ำก็จะต้องไป

ถ่ำยทอดควำมรู ้หรอืสื่อสำรให้กบัคนในชมุชนต่อไป ไม่ว่ำจะเป็น

เวทกีำรประชมุ อสม., เวทกีำรประชมุชำวบ้ำน, เวทกีำรประชมุ

กลุ่มอื่น ๆ หรอืผ่ำนทำงหอกระจำยข่ำวประจ�ำหมู่บ้ำน”
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 อย.น้อยและครู

 อย.น้อยและครูผู้ดูแล (จาก 40 โรงเรยีน) เป็นอกีกลุ่มหนึ่ง

ที่ทางโครงการได้จัดกิจกรรมให้ความรู ้เรื่องผลกระทบจาก

ผลติภณัฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน เพราะนกัเรยีนระดบัมธัยม

ถอืเป็นกลุม่เสี่ยงที่เคยได้รบัผลกระทบจากการบรโิภคผลติภณัฑ์

ดงักล่าวจนต้องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลมาแล้ว

 นอกจากความรู้เรื่องผลกระทบแล้ว ยังได้เปิดกลุ่มไลน์ 

อย.น้อย เพื่อเป็นเครื่องมือการเฝ้าระวัง หากพบว่ามีนักเรียน 

ในโรงเรียนซื้อผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วนมาใช้ ก็

สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางกลุ่มไลน์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

และเภสชักรจากโรงพยาบาลปทมุราชวงศาอยู่ในไลน์ด้วย

 ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยของช�ำ

 โดยปกตแิล้วทกุปี เจ้าหน้าที่สาธารณสขุต้องให้ความรู้เรื่อง

การจ�าหน่ายยาแก่ร้านขายของช�าทั้ง 186 ร้านอยู่แล้ว ซึ่งในช่วง

ท�าโครงการ การใหค้วามรูก้บัคนกลุม่นี้ไดเ้น้นย�้าเรื่องผลติภณัฑ์

ปลอมปนยาลดความอ้วนเข้าไปด้วย โดยให้ความรู ้ด ้าน 

ผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้บริโภค, สถานการณ์ในอ�าเภอ, ยี่ห้อ

ผลิตภัณฑ์ที่ อย. ห ้ามขาย และความผิดทางกฎหมาย 

ซึ่งหากตรวจพบว่ามีการวางจ�าหน่ายก็จะถูกจับด�าเนินคดีทันที 

ที่ส�าคัญคือร้านขายของช�าต้องขายแต่ยาสามัญประจ�าบ้าน

เท่านั้น ยาชนดิอื่นนอกจากนี้ขายไม่ได้

กรณีตัวอย่�งที่ 1
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 กำรจัดระบบเฝ้ำระวัง

 การจดัระบบเฝ้าระวงัโดยตวัแทนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ

ใน รพ.สต. ร่วมกบัตวัแทน อสม. และผู้น�าชมุชนได้ช่วยกนัคดิ

ระบบการเฝ้าระวังภายในชุมชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยตั้ง

กลุ่มไลน์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและการแจ้งเตอืนภยั ดงันี้

• กลุ่มอนกุรรมการงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสขุภาพ

• อสม.ตาไว

• ผู้น�าชมุชน

• อย.น้อยและครู

 ทั้งนี้ ไลน์ทกุกลุม่ หากมใีครพบสิ่งผดิปกตเิกี่ยวกบัผลติภณัฑ์

สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ สามารถแจ้งเข้ามาทางไลน์กลุ่ม

ของตัวเอง โดยทุกกลุ่มมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต., 

สาธารณสขุอ�าเภอ และเภสชักรโรงพยาบาลปทมุราชวงศาร่วม

อยู่ด้วย

 ภญ.จนัทร์จรยี์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า

 “กำรตั้งไลน์กลุม่ เพิ่งมขีึ้นในโครงกำรนี้ เรำแบ่งไลน์กลุม่ตำม

บุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่

ปลอดภัย หรือพบว่ำมีชำวบ้ำนซื้อมำบริโภคจำกที่ไหนก็ตำม 

สำมำรถแจ้งในกลุ่มไลน์นี้ได้ เพื่อปรึกษำหำรือ หรือตรวจสอบ 

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุในพื้นที่ (รพ.สต.) กจ็ะเข้ำไปตรวจสอบก่อน

และส่งต่อข้อมูลมำที่อ�ำเภอเพื่อด�ำเนนิกำรต่อไป”
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 เพื่อให้เห็นภาพระบบการเฝ้าระวังและส่งต่อข้อมูลผ่านไลน์

กลุ ่ม ภญ.จันทร์จรีย์ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น 

ในชุมชนขณะท�าโครงการ กรณีนี้เป็นยาอันตรายที่ไม่ถูกต้อง 

ซึ่งคนจากนอกชุมชนใส่ตะกร้าหิ้วเข้ามาขาย อสม. เป็นผู้พบ 

และได้ท�าการสอบถามข้อมูลและส่งต่อเข้าทางไลน์แจ้งแก ่

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

 “อสม. 2 คนพบคนหิ้วตะกร้ำยำเข้ำมำขำยในชมุชน เขำก็

แบ่งงำนกันท�ำหน้ำที่สืบข้อมูล คนหนึ่งก็ท�ำเป็นลูกค้ำที่เข้ำไป

สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับยำที่น�ำมำขำย เช่น แหล่งที่มำ 

สรรพคณุ เลขทะเบยีนต�ำรบัยำ ข้อควำมบนฉลำก ฯลฯ ส่วนอกี

คนยืนไกลออกไปเพื่อแอบถ่ำยภำพเอำไว้เป็นหลักฐำน เรำได้

สอนเทคนคิกำรสอบสวนข้อมูลไปแล้ว เขำกเ็อำไปปรบัใช้ จำก

นั้น อสม. กส็่งข้อมูลพร้อมภำพถ่ำยเข้ำกลุ่มไลน์ “อสม. ตำไว” 

เมื่อเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต.ในเขตรบัผดิชอบนั้นเหน็ข้อควำมแจ้งเตอืน 

กอ็อกไป ณ จดุเกดิเหตเุพื่อด�ำเนนิกำรชี้แจงคนขำยว่ำในอ�ำเภอ

ปทุมรำชวงศำมีข้อตกลงร่วมกันของภำคส่วนต่ำง ๆ ห้ำมน�ำ

ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องเข้ำมำขำยในชุมชน และได้ขอให้คนขำย

ออกจำกหมู่บ้ำน จำกนั้น เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. ก็รวบรวมข้อมูล 

จำก อสม.ท�ำบันทึกถึงสำธำรณสุขอ�ำเภอ ตำมขั้นตอน สสอ. 

ก็จะแจ้งไปยัง สสจ. เพื่อตรวจสอบกลุ่มคนที่เข้ำมำขำยยำ 

ต่อไป เพรำะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในอ�ำเภอเมืองและไม่มีกำร 

ขอเลขทะเบยีนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย”

กรณีตัวอย่�งที่ 1
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 จากตัวอย่างดังกล่าว สิ่งที่มีการแจ้งเตือนจากชุมชนแม้ว่า

จะไม่ใช่ผลติภณัฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน แต่กเ็ป็นยาอนัตราย

ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งตลอดทั้งโครงการมี

เพยีงตวัอย่างเดยีวที่แสดงให้เหน็ถงึการใช้ระบบการเฝ้าระวงัของ

ชมุชน

 ส่วนประเภทที่เป็นพวกละครลงิหรอืรถฉายหนงั ผู้น�าชมุชน

ได้ตกลงกนัว่าจะไม่ให้เข้ามาในหมูบ้่านหากตรวจพบว่ามกีารน�า

ยาชนดิต่าง ๆ เข้ามาขายด้วย 

คว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 การด�าเนินการตลอดทั้งโครงการไม่พบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับ 

ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วนเข้ารับการ

รกัษาในโรงพยาบาล และจากการส�ารวจร้านขายของช�าในช่วง

ต้นปี พ.ศ. 2563 ใน 1 ต�าบล ไม่พบว่ามกีารวางจ�าหน่ายผลติภณัฑ์

ปลอมปนยาลดความอ้วน นอกจากนี้ ก็ไม่มีการแจ้งเตือนจาก

ชุมชนและโรงเรียนในเขตอ�าเภอปทุมราชวงศา ว่ามีการใช้

ผลติภณัฑ์ดงักล่าว

 การที่ให้ชุมชนได้เรียนรู้ภัยอันตรายที่เกิดจากการบริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย และให้ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกเรื่องที่จะ 

แก้ปัญหาด้วยตวัเองจากข้อมลูที่ได้ค้นหาเอง หรอืจากการวเิคราะห์

จากสถานการณจ์รงิที่เคยเกดิในชมุชน จะเป็นผลดมีากกว่าการ

ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้น�าข้อมูลมาบอกและผลักดันให้

ชมุชนแก้ปัญหาเหมอืนที่เคยเป็นมา 
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กรณีตัวอย่�งที่ 1

 ในโครงการนี้ จากการเปิดโอกาสให้ชมุชนคดิเอง ท�าเอง 

โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ท�าให้เกิด

ปรากฏการณ์คอื ชมุชนให้ความส�าคญักบัการจดัการสนิค้า

ไม่ปลอดภยัและขบัเคลื่อนงานด้วยตวัเอง ดงันี้

• เกิดรูปแบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์

สขุภาพที่ไม่ปลอดภยั ด�าเนนิการโดย อสม. และผู้น�า

ชมุชน

• พชต. แต่ละต�าบลได้ด�าเนินการแก้ปัญหาสินค้า 

ไม่ปลอดภัยภายในต�าบลของตัวเอง โดยได้รับ 

งบประมาณจาก อปท.

• อปท. ในทุกต�าบลของอ�าเภอปทุมราชวงศาใช้งบ

ประมาณของตัวเองจัดท�าป้าย “หมู่บ้านปลอด 

ยาอนัตราย” ตดิบรเิวณทางเข้าหมูบ้่าน เพื่อประชา- 

สัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนและรถเร่จากภายนอก

ได้รบัรู้ว่าชมุชนเป็นเขตปลอดยาอนัตรายชนดิต่าง ๆ
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กรณีตัวอย่างที่ 2
โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
โดย กลไก พชอ. อำาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

อ�าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร ได้รบังบประมาณสนบัสนนุ

จัดท�าโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยกลไก 

พชอ. จากแผนงานพฒันาวชิาการและสร้างความเข้มแขง็กลไก

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 

1 พฤศจกิายน 2561 ถงึ 31 มกราคม 2563

พชอ. กับง�นคุ้มครองผู้บริโภค
 พชอ. อ�าเภอวานรนวิาส มดี้วยกนัถงึ 8 คณะอนกุรรมการ 

แยกตามประเดน็การท�างาน ได้แก่ คณะอนกุรรมการป้องกนัและ

ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, คณะอนุกรรมการ

ดูแลสขุภาพผู้สูงอายใุนระยะยาว ผู้ป่วยตดิเตยีง ผู้ป่วยยากไร้, 

คณะอนกุรรมการสิ่งแวดล้อมและอาชวีอนามยั, คณะอนกุรรมการ

แม่และเดก็และการพฒันาเดก็สมวยั, คณะอนกุรรมการคุม้ครอง

ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข, คณะอนุกรรมการโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ, คณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเข้มแข็ง 

แบบยั่งยนื และคณะอนกุรรมการศูนย์พฒันาเดก็เลก็น่าอยู่และ

ปลอดโรค
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 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

มคีณะกรรมการประมาณ 50 คน มสีาธารณสขุอ�าเภอเป็นประธาน 

ส่วนคณะกรรมการมาจากภาคส่วนต่าง ๆ  อาท ิผูร้บัผดิชอบงาน

คุ้มครองผู ้บริโภคหรืองานด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลทกุแห่ง (รพ.สต.) และจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับอ�าเภอ, เภสัชกรผู้รับผิดชอบงาน

คุ้มครองผู้บริโภคจากโรงพยาบาลวานรนิวาส, ก�านันทุกต�าบล 

เป็นต้น

 โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม ่ปลอดภัยโดย 

กลไก พชอ. มีคณะท�างาน 6 คน มีสาธารณสุขอ�าเภอ คุณ 

สมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า เป็นหัวหน้าโครงการ และ ภก.ภัทรพงศ์ 

แสนอุบล เภสัชกรปฏิบัติการ และดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค 

จากโรงพยาบาลวานรนวิาสเป็นผู้รบัผดิชอบโครงการ

 วตัถปุระสงค์ของการท�าโครงการในครั้งนี้มด้ีวยกนั 2 ข้อ คอื 

(1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก 

พชอ. (2) เพื่อจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัที่ส�าคญัในพื้นที่
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กรณีนี้เป็นตัวอย่างของการพยายาม
ผลักดันงานคุ้มครองผู้บริโภค
ให้เข้าไปอยู่ในระดับนโยบายของตำาบล
 จนเกิดการขับเคลื่อนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมถึง
ระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ก�รค้นห�สินค้�ไม่ปลอดภัย
และก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ
 ขั้นตอนการค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัย เริ่มต้นจากการใช้วิธี

ส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามซึ่งต้องการ 3 ค�าตอบ จากค�าถาม

เพียงข้อเดียวคือ “ท่านคิดว่าสินค้าหรือบริการสุขภาพใดไม่

ปลอดภัยต่อตัวท่าน” เป็นค�าถามที่ให้ผู้ตอบตอบได้อย่างอิสระ 

ซึ่งแบบสอบถามมจี�านวน 400 ฉบบั ถูกกระจายไปตาม รพ.สต. 

ทกุแห่งในเขตอ�าเภอวานรนวิาส 18 แห่ง, คลนิกิหมอครอบครวั

และโรงพยาบาลวานรนิวาส โดยแต่ละแห่งจะได้แบบสอบถาม 

20 ฉบบั มข้ีอก�าหนดเพยีงว่ากลุม่เป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม 

ขอให้มคีวามหลากหลายทั้งอาย ุอาชพี หรอืเพศ (เพศทางเลอืก

กไ็ด้) เพื่อให้ค�าตอบมาจากความเหน็ที่หลากหลาย
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 ภก.ภทัรพงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเตมิว่า

 “กำรตอบค�ำถำมในแบบสอบถำม ให้อสิระอย่ำงเตม็ที่ โดย

ไม่มกีำรชี้แนะใด ๆ ก่อนกำรตอบ ฉะนั้น ท�ำให้บำงค�ำตอบที่ได้

มำก็อำจไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพก็ได้ เช่น มีคนตอบสุรำ 

บหุรี่ ซึ่งไม่เข้ำข่ำยตำมที่เรำต้องกำร แต่กไ็ม่เป็นไรครบั เพรำะ

จำกแบบสอบถำม 400 ฉบบั ๆ ละ 3 ค�ำตอบ ท�ำให้ได้ค�ำตอบ

ถึง 1,200 ค�ำตอบ ในค�ำตอบเหล่ำนี้มีค�ำตอบที่เข้ำข่ำยเป็น

ผลติภณัฑ์สขุภำพอยู่ 332 ค�ำตอบ”

 หลงัจากได้ค�าตอบ 332 ค�าตอบซึ่งเป็นสนิค้า/บรกิารสขุภาพ

ที่ไม่ปลอดภยั ขั้นตอนตอ่ไปคอืการจดักลุม่ค�าตอบที่เหมอืนหรอื

คล้ายคลึงกัน ท�าให้ได้ 37 ประเด็นปัญหา จากนั้น จึงจัด 

เรียงล�าดับตามจ�านวนคนที่ตอบมากที่สุดไล่ล�าดับลงมา ท�าให้

ได้มา 10 ประเดน็ คอื ยาอนัตรายในร้านช�า, ยาไม่มทีะเบยีน, 

เครื่องส�าอางอันตราย, เครื่องส�าอางฉลากไม่ครบถ้วน, ผักมี 

ยาฆ่าแมลง, หมอเถื่อน, สมนุไพรโฆษณาเกนิจรงิ, น�้าดื่มน�้าแขง็

ไม่ได้มาตรฐาน, นวดไม่ได้มาตรฐาน และอาหารโฆษณา

สรรพคณุเกนิจรงิ

 ขั้นตอนต่อไปคือการจัดล�าดับความส�าคัญของสินค้าไม่

ปลอดภยั
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 ขั้นตอนกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญสินค้ำไม่ปลอดภัย

 ในขั้นตอนนี้ ทางโครงการได้เชิญตัวแทนจากภาคส่วน 

ต่าง ๆ ในอ�าเภอวานรนวิาสจ�านวน 30 คน ร่วมเป็นผู้จดัล�าดบั

ความส�าคญัสนิค้าไม่ปลอดภยั ได้แก่ ตวัแทนของผูป้ระกอบการ, 

ตวัแทนจากชมรมผูส้งูอาย,ุ คณุคร,ู นกัเรยีน, ก�านนั, ผูใ้หญ่บ้าน, 

อปท., อสม. ฯลฯ

 ภก.ภทัรพงศ์ กล่าวถงึเรื่องนี้ว่า

 “คนที่เรำเชิญมำคือเรำได้พิจำรณำแล้วว่ำ เขำคือผู้ที่จะมำ

แก้ปัญหำร่วมกบัเรำได้ในเรื่องสนิค้ำไม่ปลอดภยั จงึอยำกให้เขำ

ได้เข้ำกระบวนกำรนี้ด้วย”

 ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการจดัล�าดบัความส�าคญั คณะท�างาน

ได้น�าเสนอข้อมูลด้านผลกระทบต่อสุขภาพ, สถานการณ์การ 

ใช้, ความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัยทั้ง 

10 ประเด็น เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับผู้เข้าร่วมในการพิจารณาให้

คะแนน

 หลังจากน�าเสนอข้อมูลแล้ว คณะท�างานได้แบ่งกลุ่มผู้เข้า

ร่วมเป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะคละไม่ให้คนที่มาด้วยกนัอยู่

กลุ่มเดียวกัน เพื่อให้การแลกเปลี่ยนความเห็นและการโหวต

คะแนนมคีวามเป็นกลาง เมื่อแบ่งกลุม่เรยีบร้อยแล้ว คณะท�างาน

จงึแจกใบลงคะแนนให้ทกุกลุม่ จากนั้นเป็นขั้นตอนการพจิารณา

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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ประเด็นปัญหาตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์

ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา โดยก่อนการโหวตคะแนนแต่ละ

ครั้ง สมาชิกในกลุ่มจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันก่อน แล้วจึง

โหวตคะแนน ท�าแบบนี้ไปจนครบทั้ง 10 ประเดน็ เมื่อเรยีบร้อย

แล้ว คณะท�างานกจ็ะรวบรวมคา่ผลโหวตของทกุกลุม่มารวมกนั

และค�านวณจนได้ 3 หัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดตามล�าดับคือ 

ยาอนัตรายในร้านช�า, ยาไม่มทีะเบยีน และเครื่องส�าอางอนัตราย

สถ�นก�รณ์ปัญห�ย�อันตร�ยในชุมชน
 ผลจากการจดัล�าดบัความส�าคญัสนิค้าไม่ปลอดภยั 3 อนัดบั

แรก คอื ยาอนัตรายในร้านช�า, ยาไม่มทีะเบยีน และเครื่องส�าอาง

อนัตราย โครงการนี้ได้เลอืกแก้ปัญหายาอนัตรายในร้านช�าและ

ยาไม่มทีะเบยีน เพราะ 2 ประเดน็นี้อยูใ่นหมวดเดยีวกนั สามารถ

ด�าเนนิการคู่กนัได้

 ยาอันตรายในร้านช�าก็คือยาทุกประเภทที่ไม่ใช่ยาสามัญ

ประจ�าบ้าน ที่พบมาก ได้แก่ ยาชุด, ยาสเตียรอยด์, ยากลุ่ม 

แก้ปวด และยาสมุนไพร ส่วนยาไม่มีทะเบียนก็จัดอยู่ในยา

อนัตรายเช่นกนั

 อ�าเภอวานรนวิาสมด้ีวยกนั 14 ต�าบล โดยม ีรพ.สต. 18 แห่ง, 

คลินิกหมอครอบครัว 1 แห่ง และโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ 

โรงพยาบาลวานรนวิาส
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กจิกรรมออกตรวจร้ำนค้ำ

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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 ใน 14 ต�าบลของอ�าเภอวานรนวิาสมร้ีานช�าทั้งหมด 610 ร้าน 

ซึ่งในจ�านวนนี้มีการจ�าหน่ายยาในร้านอยู่ 194 ร้าน และจาก

ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เคยส�ารวจข้อมูลพบว่ามอียู่ 88 ร้าน

ที่มยีาอนัตรายวางจ�าหน่าย ทั้งนี้ ภก.ภทัรพงศ์ ได้ให้รายละเอยีด

เกี่ยวกบัยาอนัตรายที่พบในร้านช�าว่า

 “ยำอันตรำยในร้ำนช�ำก็คือยำที่ไม่ใช่ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน

นั่นเอง เพรำะตำมพระรำชบญัญตัยิำ พ.ศ. 2510 ระบไุว้ชดัเจน

อยูแ่ล้วว่ำในร้ำนค้ำ ร้ำนช�ำทั่วไป ขำยได้เฉพำะยำสำมญัประจ�ำ

บ้ำนเท่ำนั้น ซึ่งยำอนัตรำยที่พบในร้ำนช�ำส่วนใหญ่กจ็ะเป็นพวก

ยำชดุ, ยำปฏชิวีนะ, ยำสเตยีรอยด์, ยำกลุ่มแก้ปวด หรอืแม้แต่

ยำสมุนไพรก็ขำยไม่ได้ เพรำะไม่รู้ว่ำข้ำงในใส่อะไรลงไปบ้ำง 

นอกจำกนี้ กย็งัมพีวกยำไม่มเีลขทะเบยีนต�ำรบั”

 ยาอนัตรายและยาไม่มเีลขทะเบยีนต�ารบั นอกจากจะมวีาง

ขายในร้านช�าแล้ว ยงัมช่ีองทางการขายแบบอื่นอกี ที่พบในพื้นที่

ของอ�าเภอวานรนิวาสคือ รถเร่ขายยา, รถเร่ฉายหนังขายยา 

รวมถึงรถจากร้านขายยาแผนปัจจุบันที่น�ายามาส่งให้ร้านช�า 

วางขาย

 เท่าที่ผ่านมา หากพบยาอนัตรายวางขายในร้านช�า เภสชักร

โรงพยาบาลวานรนวิาส หรอืเจ้าหน้าที่สาธารณสขุจาก รพ.สต. 

ในพื้นที่นั้น ๆ จะให้ความรู้แก่เจ้าของร้านช�า ทั้งข้อห้ามทาง

กฎหมาย ผลกระทบต่อสขุภาพ และขอความร่วมมอืไม่ให้น�ามา

วางขายอกี 
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 “กำรท�ำงำนในพื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วตัวผมเองหรือเจ้ำหน้ำที่ 

รพ.สต. ในพื้นที่ เรำจะท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้กำรตกัเตอืน

แทนกำรด�ำเนนิคด ี เพรำะอย่ำงไรแล้ว เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. กย็งั

ต้องอยูร่่วมกบัคนในชมุชน ยงัต้องท�ำงำนด้วยกนัต่อไป บำงครั้ง

กข็อให้เขำสมคัรใจท�ำลำยยำ เช่น เทน�้ำลงในกระป๋องยำให้ยำ

เสียหำย แทนกำรบันทึกค�ำให้กำรเพื่อด�ำเนินคดีขำยยำที่ไม่ได้

รับอนุญำต บำงทีก็ต้องมีไม้แข็งบ้ำง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกำรขอ

ควำมร่วมมอืไม่ให้ขำยยำที่ไม่ใช่ยำสำมญัประจ�ำบ้ำน”

 ส่วนรถเร่ฉายหนงัขายยา โดยปกตไิด้พบปีละประมาณ 2-3 

ครั้ง ยาที่พบว่ามกีารน�ามาขายเป็นประเภทยาสมนุไพร ซึ่งกต้็อง

ส่งตวัอย่างยาไปตรวจที่ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป

 “ถ้ำเป็นรถเร่ฉำยหนังขำยยำ เมื่อได้รับแจ้งจำกพื้นที่ ผมก็

จะลงไปตรวจ บำงครั้งก็ขอควำมร่วมมือจำกต�ำรวจลงไปตรวจ

ด้วยกนั โดยปกตถิ้ำเป็นหนงัขำยยำ เขำจะอยู่ในพื้นที่ 2-3 วนั 

แบบนี้เรำตำมไปตรวจทัน แต่หำกเป็นรถเร่ บำงทีก็ตำมลงไป

ไม่ทนั เขำไปเสยีก่อน ช่วงหลงัมำนี้ เรำเจอพวกรถเร่ และรถเร่

ฉำยหนังขำยยำทุกปีครับ บำงทีก็ต้องมีกำรปรับบ้ำงเพื่อให้

หลำบจ�ำ กต็้องมคีดสีักนดิ ไปปรบักนับนสถำนตี�ำรวจ หรอืไม่ก็

คำดโทษไว้ก่อนด้วยกำรท�ำบนัทกึค�ำให้กำร รบัปำกว่ำจะไม่เอำ

ยำเข้ำมำเร่ขำยอกี” ภก.ภทัรพงศ์ กล่าวเพิ่มเตมิ

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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 ส่วนผลกระทบที่เกดิกบัชาวบ้านนั้น ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ไปรบั

การรักษาใน รพ.สต. หรือโรงพยาบาล ก็จะเป็นอาการแพ้ยา

ทั่วไป แต่มีหนึ่งกรณีที่อาการค่อนข้างรุนแรงคือ มีการกินยาที่

ปลอมปนสเตียรอยด์อย่างต่อเนื่อง ท�าให้กระเพาะอาหารทะล ุ

ต้องเข้ารบัการผ่าตดัในโรงพยาบาล ชาวบ้านรายนี้เวลาไม่สบาย 

ไม่ยอมไปพบแพทย์ แต่จะซื้อยากินเอง และยาที่ซื้อกินประจ�า

เป็นยาที่ผสมสเตยีรอยด์

ก�รจัดก�รปัญห�ในพื้นที่
 การจดัการเรื่องยาอนัตรายและยาไม่มเีลขทะเบยีนในชมุชน 

โครงการนี้ได้ใช้ทั้งการให้ความรู้ การเฝ้าระวงั และการประชา- 

สมัพนัธ์ด้วยโปสเตอร์และป้ายไวนลิ

 กำรให้ควำมรู้

 โครงการนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภคประจ�าแต่ละ รพ.สต. เป็นผู้จัดอบรมความรู้ให้กับ 

คนในชมุชน หลกั ๆ กค็อื อสม., ผู้น�าชมุชน และ อปท. ส่วน 

ผู้ประกอบการ, ครู และชาวบ้านอื่น ๆ ก็แล้วแต่ทางพื้นที่ที่จะ

ประสานความร่วมมอืได้

 หวัข้อหลกัที่ต้องอบรมคอื

• การอ่านฉลากยา ดงันี้
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- เพื่อใหรู้จ้กัเครื่องหมาย อย. และเลขทะเบยีน หรอืเลข

จดแจ้ง

- วนัหมดอายุ

- ข้อความยาสามญัประจ�าบ้าน จะมกีรอบสเีขยีว แสดง

ว่าร้านช�าสามารถน�ามาขายได้

- ข้อความยาอนัตราย จะมกีรอบสแีดง แสดงว่าร้านช�า

ไม่สามารถน�ามาขายได้

• การใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (ทบทวนความรู้ให้กับกลุ่ม

อสม.)

- การตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร ได้แก่ สารฟอร์มาลนี, 

สารฟอกขาว, สารกนัรา และสารบอแรกซ์

 ทั้งนี้ การให้ความรู้เป้าหมายหลักก็เพื่อเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการส�ารวจเรื่องยาอันตรายในร้านช�าหรือรถเร่ขายยาให้

กบั อสม. เพื่อท�างานในเชงิรกุตอ่ไป สว่นผูเ้ข้าร่วมคนอื่น ๆ  คาด

หวงัไว้ว่าเมื่อได้รบัความรูแ้ล้วจะไม่ซื้อยาอนัตรายจากร้านช�ามา

กนิเอง และน�าความรู้ที่ได้ไปบอกต่อชาวบ้านคนอื่น ๆ 

 กำรเฝ้ำระวังในชุมชน

 การเฝ้าระวงัในชมุชน โครงการนี้ไดใ้ช้ระบบและกลไกเดมิที่

เคยใช้ ดงันี้

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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 กรณกีารตรวจร้านในชมุชน ม ีอสม. และ รพ.สต. ที่ดแูล

งานคุม้ครองผูบ้รโิภคท�างานร่วมกนัในการส�ารวจร้านช�าในชมุชน 

ตวัอย่างเช่น ในกรณทีี่ อสม. ส�ารวจร้านช�าในหมูบ้่านของตวัเอง

และพบยาอันตรายวางจ�าหน่าย อสม. จะขอความร่วมมือ

เจ้าของร้านให้เก็บยาขึ้น ห้ามขาย ซึ่งกรณีแบบนี้ หากเป็น

หมู่บ้านขนาดเลก็ อสม. กม็กัจะขอความร่วมมอืได้ไม่ยาก

 แต่หากกรณทีี่เจ้าของร้านไม่ให้ความร่วมมอื อสม. กจ็ะขอ

ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ลงมาช่วยคุย และหากเรื่องยังไม่จบอีก 

เจ้าของร้านไม่ให้ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ก็จะขอให้

เภสัชกรที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลวานรนิวาส

ลงพื้นที่มาจดัการแก้ปัญหาต่อไป 

 ทั้งนี้ การจดัการปัญหาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสขุเลอืก

ใช้การท�าความเข้าใจและการเจรจาขอความร่วมมือเป็นหลัก 

แทนการใช้การด�าเนนิการทางกฎหมาย เพื่อให้ทกุฝ่ายยงัสามารถ

อยู่ร่วมกนัในชมุชนได้อย่างด ีส่วนความถี่ในการตรวจร้านช�านั้น

ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละ รพ.สต. โดยเฉลี่ยแต่ละร้าน 

จะได้รบัการตรวจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่บาง รพ.สต. กล็ง

ตรวจเวยีนไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทกุอาทติย์

 กรณพีบรถเร่หรอืรถเร่ฉายหนงัขายยาเข้ามาในชมุชน 

ในกรณทีี่พบว่ามรีถเร่หรอืรถเร่ฉายหนงัขายยา เอายาเข้ามาขาย

ในชมุชน ไม่ว่าจะเป็นยาสมนุไพรหรอืยาแผนปัจจบุนักต็าม อสม. 
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กำรรณรงค์และเฝ้ำระวงัสนิค้ำอนัตรำยต่อสขุภำพในชมุชน

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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ในพื้นที่นั้นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จากนั้น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

กจ็ะแจ้งมายงัทมีเภสชักรของโรงพยาบาลวานรนวิาสเพื่อให้เข้า

มาด�าเนนิการในพื้นที่

 ภก.ภทัรพงศ์ ได้กล่าวถงึกรณแีบบนี้ว่า

 “ถ้ำพบเหตกุำรณผ์ดิปกตใินชมุชน มรีถเร่หรอืรถเร่ฉำยหนงั 

เอำยำเข้ำมำขำยในชมุชน อสม. ในพื้นที่จะแจ้งข่ำวเบื้องต้นไป

ยังเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ก็จะพิจำรณำข้อมูลเบื้องต้น 

เมื่อแน่ใจกจ็ะตดิต่อมำทำงเภสชักรในโรงพยำบำล ระหว่ำงนั้นก็

ขอให้เขำหำข้อมูลให้มำกที่สุดก่อน เมื่อผมถึงพื้นที่ ผมก็จะ

ด�ำเนินกำรต่อ รวมถึงติดต่อประสำนเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจออกร่วม

ด้วย โดยส่วนใหญ่ก็จะให้พวกรถเร่บันทึกค�ำให้กำรว่ำต่อไปจะ

ไม่เข้ำมำขำยยำอีก ถ้ำเขำยังท�ำอีกก็จะต้องมีกำรด�ำเนินคด ี

นอกจำกนี้ ผมกย็งัจะต้องส่งตวัอย่ำงยำที่เขำเอำมำขำยไปตรวจ 

และด�ำเนนิกำรขั้นต่อไป”

 ทั้งนี้ ในช่วงท�าโครงการต้นแบบการจดัการสนิค้าที่ไม่ปลอดภยั 

ได้พบรถเร่ขายยาและรถเร่ฉายหนังขายยาเข้ามาในชุมชนรวม 

3 ครั้ง 

 “ช่วงที่ท�ำโครงกำรพบรถเร่และรถเร่ฉำยหนงัซึ่งเอำยำเข้ำมำ

ขำยในชมุชน ทำงพื้นที่ได้รำยงำนเข้ำมำที่โรงพยำบำล ตวัผมลง

ไปจดักำรได้ทนั 1 ครั้ง ซึ่งตอนนี้กย็งัอยูใ่นขั้นตรวจตวัยำอยู ่และ

เรื่องนี้ได้ส่งให้ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัด�ำเนนิกำรต่อ ส่วน
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อกีครั้ง ผมลงพื้นที่ไม่ทนัเพรำะตดิภำรกจิอื่นอยู ่และครั้งสดุท้ำย

คือทำง อสม.บอกว่ำรถเร่เห็นป้ำยที่ติดประกำศห้ำมรถเร่น�ำยำ

เข้ำมำขำยในชุมชน เขำเห็นป้ำยแล้วก็ขับรถผ่ำนไป ไม่เข้ำ

ชมุชน”

 ส่วนการสื่อสารเพื่อการเฝ้าระวงัและการแจ้งเตอืนนั้น ระดบั

พื้นที่ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. หลกั ๆ  จะใช้ไลน์กลุม่ ม ีอสม. 

และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกัน ส่วนช่องทางที่ 

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเภสัชกรในโรงพยาบาลวานรนิวาสใช้

ส�าหรบัตดิต่อกนัคอืทางโทรศพัท์

 กำรประชำสัมพันธ์

 โครงการนี้ได้จดัท�าโปสเตอร์, ป้ายไวนลิ ตดิตามชมุชน ดงันี้

 โปสเตอร์
 โปสเตอร์แสดงภาพยาอนัตรายที่ห้ามจ�าหน่ายในร้านช�า และ

มีข้อความแสดงอันตรายที่จะได้รับ เช่น กระดูกผุ, ไตวาย, 

กระเพาะอาหารทะล ุและภมูคิุม้กนัต�่า โดยระบถุงึโทษที่จะได้รบั

หากมกีารขายโดยไม่ได้รบัอนญุาต ต้องระวางโทษไม่เกนิ 5 ปี

 ทางโครงการได้จดัท�าโปสเตอร์จ�านวน 300 ใบ กระจายไป

ยงัทกุ รพ.สต. ของอ�าเภอวานรนวิาส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

น�าไปติดตามร้านช�า โดยเน้นติดที่ร้านขนาดใหญ่ก่อน เป็น 

ร้านที่มลีูกค้าจ�านวนมากเข้าออกทั้งวนั

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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 ป้ายไวนลิ
 ป้ายไวนลิขนาด 2.4 x 1.2 เมตร จ�านวน 12 ป้าย ตดิอยูต่าม

จุดหลัก ๆ ของอ�าเภอที่มีรถสัญจรไปมาตลอด โดยข้อความ 

บนป้ายไวนลิได้ขอความร่วมมอืจากรถเร่ตา่ง ๆ  ไม่ให้น�ายาชนดิ

ต่าง ๆ เข้ามาขายในชมุชน โดยระบโุทษจ�าคกุสูงสดุ 5 ปี หรอื

ปรบัสูงสดุ 100,000 บาท

 ทั้งนี้ ระหว่างการท�าโครงการนี้ มปีระกาศจังหวัดสกลนคร

ว่าด้วยการห้ามกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนออก คณะ

ท�างานโครงการจึงได้ถ่ายส�าเนาแจกไปตามร้านช�าและร้านขาย

ยาทกุร้านทั่วอ�าเภอวานรนวิาส โดยมคีวามคาดหวงัว่าใบประกาศ

ดังกล่าวจะเป็นเอกสารยืนยันได้ว่าร้านช�าสามารถจ�าหน่ายได้

เฉพาะยาสามญัประจ�าบ้านเท่านั้น

ประก�ศจังหวัดสกลนคร
 ทางโครงการได้ท�าส�าเนาประกาศจังหวัดสกลนครแจกทุก

ร้านช�าและร้านขายยาในอ�าเภอวานรนวิาส

 ประกาศจังหวัดสกลนครดังกล่าว เป็นมาตรการควบคุม

ปัญหาการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน ลงนามโดยผู้ว่า- 

ราชการจงัหวดัสกลนคร วนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วง

ที่โครงการนี้ก�าลงัด�าเนนิการพอด ีโดยคาดหวงัว่าประกาศฉบบั

นี้ซึ่งเป็นเอกสารส�าคญัระดบัจงัหวดัจะเป็นเครื่องยนืยนัได้อกีทาง
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หนึ่งว่า ตามกฎหมายแล้ว ร้านช�าสามารถขายได้เฉพาะยา

สามญัประจ�าบ้านเท่านั้น

 ประกาศฉบับนี้ออกมาเพื่อตอบรับนโยบายเรื่องการใช้ยา 

สมเหตุผลในชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายที่ออกจากส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายละเอียดครอบคลุมทั้ง 

ร้านค้า/ร้านช�าภายในชุมชน และร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

ซึ่งเป็นต้นทางการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมสู่ชุมชน มีสาระ

ส�าคญัดงันี้

• ห้ามร้านคา้ รา้นช�า มนิมิารท์ รา้นคา้ปลกี หรอื บคุคลใด

ผลติ/ขาย หรอืน�าสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชมุชน ได้แก่ ยาแผน

โบราณ และยาแผนปัจจบุนั ที่มใิช่ยาสามญัประจ�าบ้าน

• ร้านขายยาแผนปัจจบุนั ห้ามการขายยาแก่ผู้ประกอบการ

ร้านค้า ร้านช�า มนิมิาร์ท ร้านค้าปลกี โดยมวีตัถปุระสงค์

ในการน�าไปจ�าหน่ายต่อหรอืเพื่อประโยชน์ทางการค้า ให้

ด�าเนนิการขายเฉพาะยาสามญัประจ�าบ้าน

 ในโครงการนี้ นอกจากประกาศจังหวัดที่ห้ามการขายยา

อันตรายหรือยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนที่คณะท�างานโครงการ

พยายามประชาสัมพันธ์ไปยังร้านช�าแล้ว ในระดับต�าบลยังมี

ธรรมนูญสุขภาพต�าบล ซึ่งมีด้วยกัน 2 ต�าบลที่มีหมวดการ

คุ้มครองผู้บริโภคอยู่ด้วย ซึ่งคนท�างานสามารถน�าไปใช้อ้างอิง

กับร้านช�าหรือพวกรถเร่ได้ว่า ชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันที่ไม่

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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อนุญาตให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอันตรายหรือผิดกฎหมายเข้า

มาขายในชมุชน

ธรรมนูญสุขภ�พตำ�บล
 อ�าเภอวานรนิวาสมี 2 ต�าบลที่ธรรมนูญสุขภาพต�าบลได้

บรรจุหมวดคุ้มครองผู้บริโภคเอาไว้ด้วยคือ ต�าบลคูสะคามและ

ต�าบลเดื่อศรคีนัไชย

 ทั้งนี้ ธรรมนญูสขุภาพต�าบลเดื่อศรคีนัไชย ในหมวดคุม้ครอง

ผู้บรโิภคมเีนื้อหาบางส่วน ระบใุห้มกีารจดักลไกเฝ้าระวงัตดิตาม 

และตรวจสอบร้านค้า ร้านช�า ตลาดนดัในชมุชน ตลอดจนรถเร่

ตามหมู่บ้าน ให้มกีารจ�าหน่ายผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่มคีณุภาพ 

นอกจากนี้ ยงัระบใุห้หมูบ้่านออกกตกิา ห้ามไม่ให้มกีารจ�าหน่าย

สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง และการละเมิดสิทธิใน

หมู่บ้านอกีด้วย

 ส่วนธรรมนูญสุขภาพต�าบลคูสะคาม ในหมวดคุ้มครอง 

ผู้บริโภคก็มีเนื้อหาบางส่วนระบุว่า ประชาชนต�าบลคูสะคาม 

ต้องได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

(ซึ่งหมายถึงยาด้วย) ต้องได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่

จ�าหน่ายบนรถเร่ หรอืการขายตรงสูผู่บ้รโิภค และต้องได้รบัความ

ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จ�าหน่ายตามร้านค้า ร้านช�า 

และตลาดนดั
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 ขั้นตอนของการร่างธรรมนูญสุขภาพต�าบล ชาวบ้านต้อง

ระดมความเห็นในประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาของชุมชน และ 

ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา จากนั้น ทุกชุมชนจะส่งตัวแทน

เข้าไปน�าเสนอสิ่งที่ได้จากประชาคมหมู่บ้านต่อคณะกรรมการ

ร่างธรรมนูญสุขภาพต�าบล เพื่อพิจารณาในการจัดท�าตัวร่าง 

ต่อไป จากนั้นตัวร่างดังกล่าวยังต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณา

และปรบัแก้จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งได้ฉบบั

สมบูรณ์แล้วจึงมีการประกาศใช้และพิมพ์แจกทุกหมู่บ้าน และ

ให้ผู้น�าชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ต่อไป ให้ 

ชาวบ้านได้ร่วมรบัรู้ ฉะนั้น ธรรมนูญสขุภาพต�าบลจงึมทีี่มาจาก

ความเหน็และการยอมรบัจากชาวบ้านทกุหมู่บ้าน

  ทั้งนี้ การที่มหีมวดคุม้ครองผูบ้รโิภคบรรจอุยูใ่นธรรมนญู

สขุภาพต�าบลย่อมแสดงให้เหน็ว่า ชาวบ้านในต�าบลนั้น ๆ เหน็

ความส�าคัญของงานคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ก็ยังม ี

ร้านช�าบางส่วนยงัคงน�ายาประเภทต่าง ๆ  ที่ไม่ใช่ยาสามญัประจ�า

บ้านมาวางจ�าหน่าย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จงึใช้ธรรมนูญสขุภาพ

เป็นใบเบกิทางหรอือ้างองิเพื่อขอความร่วมมอืจากร้านช�า

 ภก.ภทัรพงศ์ ได้เสรมิเรื่องนี้ว่า

 “ธรรมนูญสุขภำพเหมำะสมที่จะเป็นใบเบิกทำง เวลำ 

เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. จะขอควำมร่วมมอืจำกร้ำนช�ำ กส็ำมำรถพูด

ได้เต็มปำกเพรำะมันมีก�ำหนดในธรรมนูญสุขภำพเรื่องห้ำม 

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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ขำยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย เพรำะหำกเรำพูดเรื่องกฎหมำย 

ชำวบ้ำนเขำดูจะเห็นเป็นเรื่องไกลตัว เพรำะไม่เคยเห็นมีใครมำ

จับหรือมำด�ำเนินคดีมำก่อน และมักอ้ำงว่ำเขำไม่รู้มำก่อน แต่

ถ้ำอ้ำงองิธรรมนูญสขุภำพกด็ูจะเป็นเรื่องใกล้ตวัมำกขึ้น เพรำะ

เป็นของบ้ำนเขำเองซึ่งมำจำกกำรที่ชำวบ้ำนช่วยกนัคดิ”

กรณีตัวอย่�งก�รทำ�ง�นของพื้นที่ที่ธรรมนูญสุขภ�พ
ตำ�บลมีหมวดง�นคุ้มครองผู้บริโภค
สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี 

บ้ำนโคกแสง ต�ำบลคูสะคำม

 ในเขตพื้นที่ความรบัผดิชอบของสถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ

60 พรรษา นวมนิทราชนิ ีบ้านโคกแสง เจ้าหน้าที่สถานอีนามยัฯ 

จะออกตรวจร้านค้าร่วมกบั อสม. ซึ่งที่ผ่านมา ยาอนัตรายเป็น

เรื่องยากพอสมควรที่จะขอความร่วมมอืเพราะในชมุชนมกีารขาย

และซื้อกนัเป็นประจ�าอยู่แล้ว 

 คณุสทุธดิา สรุภร์ี เจ้าพนกังานเภสชักรรม และ คณุจกัรพนัธ์ 

อรรคฮาด นกัวชิาการสาธารณสขุ สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ

60 พรรษา นวมนิทราชนิ ีบ้านโคกแสง ได้เล่าถงึประสบการณ์

ในการท�างานในพื้นที่ว่า ธรรมนูญสุขภาพต�าบลไม่มีบทลงโทษ 

แต่เป็นข้อก�าหนดในหมวดคุ้มครองผู้บริโภคว่า ประชาชนใน

ต�าบลคูสะคามต้องได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ผิดกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงยาด้วย) การที่มีข้อห้ามดังกล่าวเป็น
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ข้อดสี�าหรบัการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่สาธารณสขุและ อสม. 

เพราะสามารถใช้เป็นใบเบิกทางส�าหรับการคุยขอความร่วมมือ

กบัผู้ประกอบการร้านค้า ร้านช�าได้

 “กำรมบีทบญัญตัเิรื่องกำรห้ำมขำยผลติภณัฑ์ที่เป็นอนัตรำย

ต่อสขุภำพในร้ำนค้ำ ร้ำนช�ำ รถเร่ และหนงัขำยยำ ท�ำให้เรำใช้

อ้ำงองิหรอืเป็นใบเบกิทำงเวลำคยุกบัผูก้ระท�ำควำมผดิได้ เพรำะ

ธรรมนูญสุขภำพมำจำกกำรประชำคมของต�ำบลคูสะคำม 

ซึ่งมผีู้ประกอบกำรร้ำนค้ำร้ำนช�ำ ประชำชนทกุหมู่บ้ำนและภำคี

เครือข่ำยทุกภำคส่วนในต�ำบลมีส่วนร่วมส�ำคัญในกำรท�ำ

ประชำคม ไม่ใช่ว่ำเรำพดูขึ้นเองทกุคนรบัทรำบข้อก�ำหนดร่วมกนั 

จำกนั้น ก็ต้องให้ควำมรู้ถึงโทษของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย 

ต่อสขุภำพ และกฎหมำยกม็รีะบไุว้ว่ำร้ำนค้ำร้ำนช�ำขำยได้ แต่

ยำสำมญัประจ�ำบ้ำน ดฉินัเน้นกำรให้ควำมรู้และลงพื้นที่บ่อย ๆ 

เพื่อให้ประชำชนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในเรื่องของผลติภณัฑ์ที่ไม่

ปลอดภัยต่อสุขภำพ แต่ใบเบิกทำงอย่ำงธรรมนูญสุขภำพก็

จ�ำเป็นมำก อยู่ดี ๆ เดินเข้ำไปให้ควำมรู้ บำงทีเขำก็ไม่เข้ำใจ 

และไม่เปิดใจ แต่ก่อนก็เคยถูกเจ้ำของร้ำนไล่ออกจำกร้ำนมำ

แล้ว”

 นอกจากนี้ คุณสุทธิดาและคุณจักรพันธ์ยังได้สร้างความ 

ตื่นตัวแก่ชาวบ้านด้วยการหยิบยกตัวอย่างผู้ป่วยที่เคยได้รับ 

ผลกระทบรนุแรงจากการกนิยาอนัตราย

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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 “บงัเอญิว่ำในชมุชนมกีรณตีวัอย่ำงให้เหน็กบัตำว่ำกำรซื้อยำ

กินเองเวลำเจ็บป่วย ไม่ไปพบแพทย์ และยำนั้นมีสเตียรอยด์

ปลอมปน ชำวบ้ำนที่ใช้ยำแบบนี้ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน ม ี

รำยหนึ่งกินจนกระเพำะอำหำรทะลุต้องผ่ำตัดในโรงพยำบำล 

เวลำให้ควำมรู ้เรำก็สำมำรถหยิบยกตัวอย่ำงจริงมำอธิบำย

ประกอบได้และตวัผูป่้วยรำยนั้นกช่็วยเผยแพร่โทษของกำรซื้อยำ

มำกินเองโดยไม่มีควำมรู้ ท�ำให้ควำมรู้ที่เรำให้ไปมีน�้ำหนักมำก

ขึ้น เขำเองก็ดูตื่นตัวมำกขึ้น ทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงโทษของ 

ยำอนัตรำย เพรำะมกีรณตีวัอย่ำงให้ดู ครำวนี้ใครได้ยำอะไรมำ 

ไม่แน่ใจกเ็อำมำให้เรำดูก่อนว่ำกนิได้หรอืไม่”

 คุณสุทธิดายอมรับว่า การท�างานในพื้นที่ต้องอาศัยหลาย

ปัจจัยประกอบกันและต้องท�าอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องท�าอย่าง

สม�่าเสมอคอืการให้ความรูแ้ก่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านรูจ้กัระวงั

การใช้ยา เพราะปัจจบุนันี้ช่องทางการจ�าหน่ายยาหรอืผลติภณัฑ์

สุขภาพไม่ใช่มีเพียงร้านค้าร้านช�าหรือรถเร่เท่านั้น แต่ยังม ี

ช่องทางออนไลน์อกีด้วย

คว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 หลังจากด�าเนินโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่

ปลอดภยัโดยกลไก พชอ. แล้ว จากการสุ่มตรวจร้านช�าในบาง

พื้นที่พบว่า สถานการณ์การขายยาในร้านช�าดีขึ้นคือ พบยา

อันตรายหรือยาแผนปัจจุบันที่ไม่อนุญาตให้ขายในร้านช�าวาง
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ขายน้อยลง ในขณะเดียวกันมียาสามัญประจ�าบ้านวางขาย 

มากขึ้น

สิ่งที่ยังต้องดำ�เนินก�รต่อไป
 แม้ว่าโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดย

กลไก พชอ. ได้สิ้นสดุแล้ว แต่ยงัม ี2 เรื่องที่คณะท�างานยงัต้อง

ผลกัดนัต่อไปคอื

1) การขอความร่วมมือกับร้านขายยาในอ�าเภอวานรนิวาส

ให้หยดุขายยาชนดิต่าง ๆ  ที่ไม่ใช่ยาสามญัประจ�าบ้านให้

กบัร้านช�าในชมุชน โดยจะอ้างองิประกาศจงัหวดัสกลนคร 

ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่องมาตรการควบคุม

ปัญหาการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน เนื่องจาก

ยังมีร้านขายยาบางร้านจ�าหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญ

ประจ�าบ้านให้กบัร้านค้าในชมุชน

2) การผลักดันให้ทุกต�าบลในอ�าเภอวานรนิวาสมีหมวด

คุ้มครองผู้บรโิภคบรรจใุนธรรมนูญสขุภาพต�าบล ทั้งนี้ใน

อ�าเภอวานรนวิาสซึ่งมทีั้งหมด 14 ต�าบล มเีพยีง 2 ต�าบล

ที่มหีมวดคุม้ครองผูบ้รโิภคในธรรมนญูสขุภาพต�าบล ทาง

คณะท�างานโครงการมองว่าควรให้มีการทบทวนปรับให้

มีหมวดคุ ้มครองผู ้บริโภคเพิ่มเติมเข้าไปในธรรมนูญ

สุขภาพต�าบล เพื่อให้งานคุ ้มครองผู ้บริโภคมีโอกาส 

ขับเคลื่อนในระดับชุมชนหรือต�าบลต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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และเพื่อให้การท�างานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ด้านการ

คุ้มครองผู้บรโิภคได้รบัความร่วมมอืดขีึ้น 

 ช่วงที่ผ่านมา สาธารณสขุอ�าเภอได้ผลกัดนัเรื่องนี้เข้าสู ่พชอ. 

ชดุใหญ่ โดยที่ประชมุเหน็ชอบแล้ว และก�าลงัอยูใ่นขั้นตอนรอให้

นายอ�าเภอลงนามหนังสือสั่งการถึง อปท. ทุกต�าบลให้ท�าการ

ทบทวนและเพิ่มหมวดคุม้ครองผูบ้รโิภคเข้าไปในธรรมนญูสขุภาพ

ต�าบล แต่สุดท้ายขั้นตอนดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงเนื่องจาก 

นายอ�าเภอโยกย้าย จงึต้องรอด�าเนนิการใหม่

กำรประชมุจดัล�ำดบัสนิค้ำไม่ปลอดภยัในพื้นที่
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บทเรียนที่น่�สนใจ
 ในโครงการนี้มบีทเรยีนที่น่าสนใจคอื การพยายามผลกัดนั

งานคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้าไปอยู่ในระดับนโยบายของต�าบล 

คอื “ธรรมนูญสขุภาพต�าบล” มปีระโยชน์คอื

1) จะท�าให้เกิดการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภครอบ-

คลุมถึงระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้งบ

ประมาณของหลกัประกนัสขุภาพ ชมุชน องค์กร หรอื

หน่วยงานในพื้นที่ต้องเขยีนโครงการโดยต้องอ้างองิตาม

หมวดหรอืข้อก�าหนดในธรรมนญูสขุภาพต�าบลเป็นหลกั 

เพื่อให้คณะกรรมการงบประมาณระดบัต�าบลพจิารณา

ต่อไป

2) ขั้นตอนของการร่างธรรมนูญสุขภาพหรือทบทวนให้มี

หมวดคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่ม ต้องมีการท�าประชาคม

หมู่บ้านเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเป็น

โอกาสให้คนในชมุชนได้คดิทบทวนปัญหาด้านผลติภณัฑ์

หรอืสนิค้าที่ไม่ปลอดภยัหรอืบรกิารที่ไม่มคีณุภาพภายใน

ชมุชน และช่วยกนัหาวธิแีก้ปัญหา

กรณีตัวอย่�งที่ 2
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กรณีตัวอย่างที่ 3
โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
โดย กลไก พชอ. อำาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

 จุดเด่นของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

(พชอ.) ของ อ�าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ในการขับเคลื่อนการ

จดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัในพื้นที่ คอื การมแีกนน�าที่ท�างานเชงิ

รกุสามารถขบัเคลื่อนงานร่วมกบัคณะกรรมการภายใน พชอ. ที่

มสีมาชกิมาจากหลายหน่วยงานให้ไปสูเ่ป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ส�าเรจ็ 

โดยเล็งประเด็นปัญหาที่จะท�าเรื่อง “น�้ามันทอดซ�้า” ไว้แต่แรก

ซึ่งเป็นประเด็นที่หน่วยงานส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย 

ไม่ส�าคัญ จึงได้เตรียมข้อมูลรองรับให้เห็นรูปธรรมของปัญหา

ชดัเจนเพื่อน�าเสนอจนสมาชกิยอมรบั 

 กลยทุธส�าคญัที่ใช้ในการขบัเคลื่อน คอื การใช้ความรูต้ลอด

กระบวนการท�างาน เริ่มตั้งแต่การสกัดข้อมูลที่ชี้ให้เห็นความ

ส�าคัญของปัญหาน�้ามันทอดซ�้าและเชื่อมโยงการจัดการปัญหา

เรื่องนี้ไปสู่ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการ

ท�างานร่วมกนัในกลไก พชอ. ผ่านการเฝ้าระวงัโดยการสุ่มตรวจ

น�้ามนัทอดซ�้าทั้งในตลาดและโรงเรยีนด้วยชดุทดสอบสารโพลาร์ 

รวมไปถงึการรณรงค์ให้ความรูเ้พื่อกระตุน้ให้ผูบ้รโิภคตระหนกัถงึ

อนัตรายจากน�้ามนัทอดซ�้า 
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กลไกก�รทำ�ง�นเชิงรุก
 คณะกรรมการ พชอ. อ�าเภอรษัฎา มทีั้งหมด 21 คน ประกอบ

ด้วยสมาชกิที่มสีดัส่วนตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ีคอืโดย

ต�าแหน่ง 2 คน (ประธานคอืนายอ�าเภอ, เลขานกุารคอื สสอ.) 

และคดัเลอืก 19 คน ได้แก่ (1) ภาครฐั 6 คน (ส่วนราชการ, ส่วน

ท้องถิ่นและท้องที่) (2) เอกชนและผู้ประกอบการวชิาชพี 6 คน 

(3) ประชาสงัคม 7 คน (ประชาชน, องค์กรภาคประชาชน) 

 ท่ามกลางสมาชกิที่มคีวามหลากหลายอยูภ่ายใน พชอ. และ

แต่ละคนกย็งัไม่ได้มคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องการจดัการสนิค้า

ไม่ปลอดภัยมากนัก การตั้งต้นด�าเนินโครงการฯ นี้ ประธาน 

พชอ. คอื นายอ�าเภอ อนันต์ พรหมเพียรพงศ ์จงึได้มคี�าสั่ง 

แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการอาหารปลอดภัย” เพื่อจัดท�าร่าง

แผนการด�าเนินงานในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และในส่วนของการท�า

โครงการฯ นี้กไ็ด้มกีารตั้งคณะท�างานโครงการฯ ขึ้นมาอกีชดุหนึ่ง

เพื่อเป็นแกนหลกั โดยมแีกนน�าคอื ภญ.อำรรีตัน์ พกัตร์จนัทร์ 

เภสัชกรประจ�าโรงพยาบาลรัษฎา ร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุที่มาจากสาธารณสขุอ�าเภอ (สสอ.) และโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) รวมทั้งสิ้น 6 คน

 นอกจากนี้ ทางคณะอนกุรรมการฯ มองว่าปัญหาน�้ามนัทอด

ซ�้าเกี่ยวข้องกบัคนหลายกลุม่จงึได้มกีารแสวงหาเครอืข่ายมาเป็น

แนวร่วมเพิ่มเตมิ และมกีารจดัวางบทบาทหน้าที่ที่ชดัเจนในการ

ท�างานของแต่ละฝ่าย โดยแบ่งเป็น 4 ทมี ได้แก่
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ในกลไก พชอ. อำาเภอรัษฎา มีแกนนำาทำางานเชิงรุก
ที่ต้องการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
เรื่องนำ้ามันทอดซำ้าอยู่แล้ว 
ทำาให้ประเด็นเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับ
ของคณะกรรมการ พชอ.
และดำาเนินงานไปสู่เป้าหมายได้สำาเร็จ 
โดยใช้กลยุทธการนำาข้อมูลความรู้มาสนับสนุน
ตั้งแต่วิธีการสะท้อนให้เห็นความสำาคัญ
ของปัญหา ไปจนถึงกระบวนการแก้ไข

ทมีวชิาการ :  เภสชักรจาก รพ., สสจ.

  และศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ทมีประชาสมัพนัธ์ :  นายก อบต. เป็นแกนน�า ร่วมกบัเจ้าของ

  ตลาดและสื่อมวลชน 

ทมีตรวจ :  รพ.สต. และ อสม. 

ทมีมวลชน :  เครอืข่ายอื่น ๆ เช่น ชมรมต่าง ๆ

  ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน เน้นจ�านวนคน 

  มาก ๆ เพื่อสร้างพลงัเวลาออกพื้นที่ 

 การวางแผนที่จะคดัเลอืกคนเข้ามาท�างานตั้งแต่แรกจงึท�าให้

ได้ทีมงานที่เข้มแข็งพร้อมที่จะท�างานจริง ซึ่ง ภญ.อารีรัตน ์

มองว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้การท�างานภายในกลไกของ พชอ. 
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มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผสานพลังกันได้ดี ไม่เฉพาะการ 

ขับเคลื่อนงานด้านอาหารปลอดภัยเท่านั้นแต่รวมถึงประเด็นอื่น

อย่างเรื่องขยะ ที่ก�าหนดใหเ้ป็นประเดน็ปัญหาร่วมอกีอย่างหนึ่ง

ที่คณะกรรมการ พชอ. จะต้องขบัเคลื่อนร่วมกนักม็กีารแสวงหา

แนวร่วมจากหลาย ๆ ฝ่ายและได้รบัความร่วมมอืดเีช่นเดยีวกนั 

 “เรำเริ่มวำงแผนตั้งแต่กำรคดัเลอืกคนเข้ำมำเลย ต้องหำคน

ที่เขำมีใจอยำกท�ำงำนจริงๆ มำจำกหลำยๆ ภำคส่วนและเป็น

คนในพื้นที่จะดมีำก เพื่อจะท�ำงำนได้ต่อเนื่องยั่งยนื และพร้อม

ที่จะสนบัสนนุทรพัยำกรที่ตนเองมอียู่”

 นอกจากนี้ การคัดเลือกประเด็นปัญหาย่อยที่จะท�าในส่วน

ของการขับเคลื่อนเรื่องจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย ก็ยังมีการ

ออกแบบและวางแผนว่าควรจะท�าเรื่องอะไรก่อน และจะให้เรื่อง

นั้นเป็นที่ยอมรบัของสมาชกิใน พชอ. ได้อย่างไร

 ทมีงานโครงการฯ มองเหน็แล้วว่าประเดน็ที่น่าสนใจคอืเรื่อง 

“น�้ามนัทอดซ�้า” เพราะในช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 เคยมกีารตรวจ

เจอสารโพลาร์เกินมาตรฐานในน�้ามันดิบที่น�าเข้าจากมาเลเซีย 

ซึ่งไม่มีฉลากภาษาไทย ประกอบกับในช่วงนั้นได้ยินชาวบ้าน 

มาพูดให้ฟังบ่อยๆ ว่า “ไปซื้อของร้ำนนั้นแล้วน�้ำมนัทอดด�ำมำก

เลย คุณหมอไปดูหน่อยนะ” จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ท�าเรื่องน�้ามัน

ทอดซ�้ามาก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการ พชอ. และเกิดงาน

วจิยัขึ้นมาชิ้นหนึ่ง เรื่อง “พฤตกิรรมและควำมรู้กำรใช้น�้ำมนัทอด



119

ซ�้ำของผู้ประกอบอำหำรริมบำทวิถีและตลำดนัดในเขตเทศบำล

ต�ำบลคลองปำง” 

 หลงัจากผ่านกระบวนการค้นหาสนิค้าไม่ปลอดภยัในอ�าเภอ

แล้ว โดยใช้วธิเีกบ็ข้อมลูด้วยการให้ อสม. ทกุคนตอบแบบสอบถาม

ในที่ประชมุประจ�าเดอืน อสม. ของ รพ.สต. แต่ละแห่ง ประกอบ

กับการระดมปัญหาเพิ่มเติมในที่ประชุมก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านจน 

กระทั่งได้ผลสรปุออกมา 17 ปัญหา และจดัล�าดบัความส�าคญั

ของสินค้าไม่ปลอดภัยตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์

ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้คู่มือเกณฑ์ 

การจัดล�าดับสินค้าไม่ปลอดภัยของ ศูนย์วิชำกำรคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ (คคส.) จนได้ปัญหาส�าคัญ 3 อันดับ 

แรก คอื 1) ปัญหาน�้ามนัทอดซ�้า 2) ปัญหาฟอร์มาลนีในอาหาร 

3) ปัญหายาสมนุไพรผสมสเตยีรอยด์และยาชดุแก้หวดั

 จากนั้น ในขั้นตอนของการคดัเลอืกปัญหาที่จะมาขบัเคลื่อน

ร่วมกนัผ่านกลไก พชอ. จะต้องเป็นประเดน็ที่ทกุคนตระหนกัถงึ

ความส�าคญัร่วมกนั ทมีงานโครงการฯ จงึได้เตรยีมการด้วยการ

สกัดข้อมูลส�าคัญออกมาจากงานวิจัยเรื่องน�้ามันทอดซ�้าเพื่อ 

น�าเสนอในที่ประชมุใหท้กุคนไดเ้หน็ว่าปัญหาเรื่องน�้ามนัทอดซ�้า

เป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะได้รับ

อนัตรายหากบรโิภคเข้าไป อกีทั้งในปัจจบุนัสถานการณ์ปัญหา

เรื่องนี้ในพื้นที่อ�าเภอรัษฎาก็ก�าลังอยู ่ในระดับที่น่าเป็นห่วง 

กรณีตัวอย่�งที่ 3



120

จนกระทั่งคณะกรรมการหลายๆ คนตกลงใจที่จะโหวตให ้

ปัญหาน�้ามันทอดซ�้าเป็นเรื่องที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกันภายใต้

การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการอาหารปลอดภัย และ 

นายอ�าเภอได้มีหนังสือค�าสั่งออกมาเป็นนโยบายให้ทุกพื้นที่

ด�าเนนิงานในเรื่องนี้ ในขณะเดยีวกนัอกี 2 ประเดน็ปัญหาที่เหลอื

กใ็ห้มกีารด�าเนนิงานควบคูก่นัไปตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่

 “ตอนแรกในที่ประชุมก็มีกำรเสนอประเด็นกันเยอะว่ำจะ 

ขบัเคลื่อนเรื่องอะไร บำงเรื่องไม่มข้ีอมลูสนบัสนนุ แต่เรื่องน�้ำมนั

ทอดซ�้ำเรำได้มีกำรพูดคุยให้ข้อมูลว่ำท�ำไมจะต้องท�ำเรื่องนี้ 

มนัส�ำคญัยงัไง โดยบอกเป็นสถติใิห้เหน็ว่ำแนวโน้มของกำรป่วย

ตำยจำกโรคหลอดเลือดในสมองและกำรป่วยเป็นมะเร็งในพื้นที่

รษัฎำเป็นอย่ำงไร และผลกำรสุม่ตรวจน�้ำมนัทอดซ�้ำเป็นอย่ำงไร 

ดงันั้น จดุส�ำคญัที่ท�ำให้ทกุคนยอมรบัว่ำเรื่องนี้ส�ำคญัจงึมำจำก

กำรตั้งต้นที่ชดัเจนว่ำเรำจะท�ำเรื่องนี้ แล้วหำข้อมูลมำสนบัสนนุ

ให้ทุกคนเห็นสถำนกำรณ์ปัญหำร่วมกัน เรำไม่ได้พูดลอยๆ” 

ภญ.อารรีตัน์กล่าว
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กลยุทธ์ก�รใช้คว�มรู้ตลอดกระบวนก�รทำ�ง�น
 ในกระบวนการท�างานตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหาปัญหาสนิค้า

ไม่ปลอดภยัในอ�าเภอ การจดัท�าร่างข้อเสนอแนวทางการจดัการ

สนิค้าไม่ปลอดภยัตามแนวทางการคุ้มครองผู้บรโิภค 7 ระบบ* 

การวางแผนแก้ไขปัญหาและการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา ทมีงาน

โครงการฯ ได้ใช้ฐานข้อมูลความรู้ส�าคญัที่ได้จากหลาย ๆ ส่วน 

ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเรื่องน�้ามันทอดซ�้า สาเหตุการตายของ

ประชากรในอ�าเภอรัษฎา ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับน�้ามัน

ทอดซ�้า ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ได้จากเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

ความรู้เรื่องการตรวจวัดค่าสารโพลาร์และอันตรายของน�้ามัน

ทอดซ�้า เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ถูกน�ามาใช้สนับสนุนการท�างาน

ตลอดกระบวนการเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งจะต้อง

อาศยัการมส่ีวนร่วมของทั้งหน่วยงานต่างๆ และความร่วมมอืของ

คนในชมุชน ดงันี้

 1. กำรชี้ให้เห็นควำมส�ำคัญของปัญหำที่ท�ำให้กลไก 

พชอ. ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี ้ข้อมูลความรู้ที่น�ามาใช้ในส่วนนี้

* แนวทางการคุ้มครองผู้บรโิภค 7 ระบบ ที่ใช้ในระดบัพื้นที่ประกอบด้วย
การเฝ้าระวงั การเตอืนภยั กฎหมายจดัการกลไกพื้นที่ กฎหมายจดัการ
กลไกจงัหวดั การสร้างความตระหนกัรูใ้ห้ประชาชน การสร้างความรู ้และ
นโยบาย

กรณีตัวอย่�งที่ 3
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เพื่อเป็นการชี้หลักฐานให้เห็นว่าสถานการณ์ปัญหาเรื่องน�้ามัน

ทอดซ�้าเฉพาะในพื้นที่นี้เป็นอย่างไร และผลกระทบมีอะไรบ้าง 

โดยทางทีมงานโครงการฯ ได้น�าเสนอข้อมูลว่า ค่านิยมบริโภค

อาหารทอดที่เพิ่มมากขึ้นในประชากรทุกกลุ่มวัย จนผลิตภัณฑ์

อาหารทอดต่าง ๆ กลายเป็นอาหารขายดใีนระดบัชมุชน มกีาร

ใช้น�้ามนัทอดอาหารทั้งที่ท�าจากสตัว์และพชื ซึ่งข้อเทจ็จรงิพบว่า

ผู้ประกอบการอาหารทอด จะใช้น�้ามันในการทอดซ�้าหลายครั้ง 

จนลักษณะทางกายภาพของน�้ามันหรือคุณลักษณะของอาหาร

เสยีไป จงึเปลี่ยนน�้ามนัใหม่ หรอืเตมิน�้ามนัใหม่ผสมลงไปทอด

อาหารซ�้า ๆ ต่อไป การเสื่อมสภาพของน�้ามนัจากการทอดเกดิ

สารประกอบที่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย คอื “สารโพลาร์” ที่เป็น

สาเหตหุนึ่งของโรคความดนัโลหติสูง หลอดเลอืดหวัใจตบี และ

โรคมะเร็ง ซึ่งในน�้ามันส�าหรับทอดอาหาร ก�าหนดให้มีปริมาณ

สารโพลาร์ ไม่เกนิ ร้อยละ 25 ของน�้าหนกั 

 จากผลการวิจัยเชิงส�ารวจในพื้นที่เขตเทศบาลต�าบล 

คลองปางของ ภญ.อารรีตัน์ พกัตร์จนัทร์ และคณะ ปี พ.ศ. 2561 

พบว่าผูป้ระกอบการใช้น�้ามนัทอดซ�้าโดยจ�านวนครั้งที่ทอดอาหาร

ในหนึ่งกระทะเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 ครั้ง (ร้อยละ 92.31) และใช้น�้ามนั

ใหม่ผสมน�้ามันเก่า ร้อยละ 82.05 อีกทั้งความรู้ด้านกฎหมาย

เกี่ยวกบัน�้ามนัทอดซ�้าของผูป้ระกอบการกม็น้ีอยมาก ผู้ประกอบ

การที่ทราบบทลงโทษของการใช้น�้ามันที่มีสารโพลาร์เกินเกณฑ์

มเีพยีง ร้อยละ 10.26 เท่านั้น และการวเิคราะห์ความเสี่ยงของ 



123

กำรเกบ็ตวัอย่ำงน�้ำมนัเพื่อตรวจหำสำรโพลำร์

ผู้บริโภคโดยชุดทดสอบสารโพลาร์ พบว่าประเภทของอาหารที่

ตรวจพบปริมาณสารโพลาร์เกินมาตรฐานที่ก�าหนด ได้แก่ 

ปาท่องโก๋ (ร้อยละ 8.51) ไก่ทอด (ร้อยละ 4.26) ลูกชิ้นทอด 

(ร้อยละ 2.13) ประเภทขนมทอด (ร้อยละ 2.13)

 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลประกอบอีกชุดหนึ่ง คือ สาเหตุการ

ตายของประชากรในอ�าเภอรัษฎาปี พ.ศ. 2561 ที่พบว่าสาเหตุ

การตายจากโรคมะเร็งทุกระบบอยู่ที่อันดับ 2 และเฉพาะเขต 

รบัผดิชอบของ รพ.สต.คลองปาง ปี พ.ศ. 2560 สาเหตกุารตาย

อนัดบั 1 คอื ความดนัโลหติสูงร่วมกบัโรคแทรกซ้อน และจาก

การคืนข้อมูลสู่ชุมชนและได้มีการจัดท�าประชาคมทุกหมู่บ้าน 

กรณีตัวอย่�งที่ 3
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ในปี พ.ศ. 2562 ยงัพบว่า ปัญหาสาธารณสขุที่ส�าคญัและเป็น

ปัญหาในระดับหมู่บ้านอันดับที่ 1 คือเรื่องน�้ามันทอดซ�้า รอง 

ลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน และโรคไข้เลือดออก

ตามล�าดบั ซึ่งสะท้อนให้เหน็ได้ว่าปัญหาน�้ามนัทอดซ�้าเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเจ็บป่วยด้วยโรค

เรื้อรงัต่าง ๆ ดงัที่กล่าวข้างต้น

 2. กำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ มีการใช้ข้อมูลความรู้ที่

ส�าคญั ได้แก่ การตรวจหาสารโพลาร์ในน�้ามนัทอด บทลงโทษ

ตามกฎหมายส�าหรับผู้ผลิตหรือผู้ขายอาหารที่ใช้น�้ามันที่มีสาร 

โพลาร์เกนิเกณฑ์ อนัตรายจากน�้ามนัทอดซ�้า และวธิหีลกีเลี่ยง

อนัตรายจากสารพษิในน�้ามนัทอดซ�้า เพื่อสื่อสารท�าความเข้าใจ

และสร้างความร่วมมอืกบักลุม่เป้าหมายต่าง ๆ  ในชมุชนที่จะเข้า

มามีส่วนร่วมในการช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล และลด

ปัญหาน�้ามนัทอดซ�้า ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ 

ครูและนกัเรยีน รวมถงึประชาชนที่เป็นผู้บรโิภคทั่วไป

 • กำรเฝ้ำระวัง มุ่งเน้นไปที่การเฝ้าระวงัในพื้นที่ 2 ส่วนที่

ส�าคัญ คือ ตลาดกับโรงเรียน โดยการด�าเนินงานในส่วนของ

ตลาดได้ท�าโครงการน�าร่องที่ตลาดในเขตรบัผดิชอบของ รพ.สต.

คลองปาง จ�านวน 2 แห่ง คอื ตลาดโกยงัและตลาดลงุชม โดย

หลังจากที่ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงความเข้าใจร่วมกันแล้ว 

คณะท�างานของ พชอ. ได้ลงพื้นที่ไปตรวจร้านค้าที่ขายอาหาร

ทอดในตลาดจ�านวน 5 ครั้งตามแผนการออกตรวจ เพื่อตรวจหา
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สารโพลาร์ในน�้ามันทอดซ�้าโดยใช้ชุดทดสอบสารโพลาร์ใน 

น�้ามนัทอด ถ้าร้านไหนผ่านเกณฑ์มาตรฐานกจ็ะได้รบัป้ายรบัรอง 

“ร้านนี้ใช้น�้ามนัปลอดภยั” พอหลงัจากนั้น กใ็ห้เครอืข่าย อสม. 

ในพื้นที่ออกตรวจปีละ 2 ครั้ง (ทกุหกเดอืน) และต่ออายใุห้ทกุปี 

และมีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 

รพ.สต.คลองปาง กับชุมชนต�าบลคลองปางและผู้ประกอบการ

อาหารทอดในตลาดนัดเพื่อลดการใช้น�้ามันทอดซ�้า นอกจากนี้ 

ยังได้มีการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและ 

ผู้บริโภคในตลาดตระหนักถึงอันตรายจากน�้ามันทอดซ�้า และ 

วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารพิษในน�้ามันทอดซ�้า โดยการลง 

พื้นที่ของนายก อบต. และดีเจรายการวิทยุ ไปพร้อมกับทีม 

ออกตรวจเพื่อช่วยสร้างกระแสความตื่นตวั ซึ่งได้ผลดกีว่าเดมิที่

มีแค่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงไปตรวจอยู่ฝ่ายเดียว ดังที่ ภญ. 

อารรีตัน์กล่าวว่า

 “จำกกำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำเรำจะเห็นว่ำเวลำเจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสขุไปตรวจแม่ค้ำเขำจะเฉย ๆ  ประมำณว่ำตรวจกต็รวจ

ไป เรำก็เลยคิดว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้เขำตื่นตัว ก็คิดถึงหน่วยงำน

ท้องถิ่นและสื่อมวลชนมำช่วยกระพอื โหมโรงให้เรำหน่อย ว่ำจะ

ท�ำอย่ำงไรให้คนหนัมำสนใจ พอเรำไปคยุกบัท้องถิ่น ท่ำนนำยก 

อบต. กเ็สนอตวัที่จะลงพื้นที่มำช่วยเลย โดยเขำจะขอลูกคู่ คอื 

ดเีจ ที่เป็นกรรมกำร พชอ. ด้วย ลงไปเดนิคยุกบัแม่ค้ำในตลำด 

เหมอืนเดนิรณรงค์ กท็�ำให้ได้รบัควำมสนใจมำกขึ้น” 

กรณีตัวอย่�งที่ 3
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 ส่วนในโรงเรยีนได้ด�าเนนิการครอบคลมุทกุโรงเรยีนในอ�าเภอ 

รวม 19 แห่ง โดยการฟื้นฟูนกัเรยีน อย.น้อยของโรงเรยีนรษัฎา

เพื่อจะได้เป็น “อย.พี่” เพื่อฝึกสอนวธิกีารตรวจน�้ามนัทอดซ�้าให้

กบัโรงเรยีน “อย.น้อง” โดยทางโครงการฯ สนบัสนนุชดุทดสอบ

ให้โรงรยีนต่างๆ ไปตรวจเองแล้วส่งผลตรวจให้กบัทางสาธารณสขุ

อ�าเภอ ถ้าในโรงเรยีนไม่มรี้านอาหารทอดกใ็ห้ตรวจจดุขายหน้า

โรงเรยีนหรอืร้านค้าบรเิวณรอบ ๆ โรงเรยีน 

 • กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้ประชำชน มีการรณรงค์

ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปตระหนัก

ถึงอันตรายจากน�้ามันทอดซ�้าและวิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจาก 

สารพษิในน�้ามนัทอดซ�้า ผ่านทางเสยีงตามสายในตลาดสดและ

สื่อวิทยุภายในอ�าเภอรัษฎาโดยว่าจ้าง “ดีเจใจเดียว” จัดท�า 

สปอตเรื่อง “ภยัเงยีบจากน�้ามนัทอดซ�้า” และเปิดทางคลื่นวทิยุ

ชุมชน 107.75 เป็นเวลา 60 วัน จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ให ้

ความรูเ้ป็นแผ่นป้ายไวนลิตดิไว้ที่ตลาด แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์

ให้ผู้บรโิภคสงัเกตร้านที่ได้รบัป้ายรบัรอง “น�้ามนัทอดปลอดภยั” 

และจัดท�าวีดิทัศน์น�าเสนอผลงาน พชอ. อ�าเภอรัษฎา ในการ

จดัการปัญหาเรื่องน�้ามนัทอดซ�้า เรื่อง “อาหารทอด...ปลอดภยั” 

เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
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ผลสำ�เร็จและคว�มยั่งยืน 
 ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน คือ ผู้ประกอบการ 

ร้านค้ามคีวามตื่นตวัที่จะลดการใช้น�้ามนัทอดซ�้าลง โดยมร้ีานค้า

ในตลาดที่ได้รับป้ายรับรอง “น�้ามันทอดปลอดภัย” จ�านวนทั้ง

สิ้น 19 ร้าน คอืทกุร้านที่ไปตรวจผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 3 ครั้งตดิต่อ

กันในการตรวจระยะหลัง แตกต่างจากระยะแรกที่มีผ่านบ้าง 

ไม่ผ่านบ้าง และปัจจุบันยังคงมีการตรวจต่อเนื่องโดยเครือข่าย 

อสม. ในแต่ละพื้นที่

 ในส่วนของโรงเรยีน ภญ.อารรีตัน ์ให้ภาพผลส�าเรจ็ที่เกดิขึ้น

ว่า ได้รบัความร่วมมอืจากโรงเรยีนทกุโรงเรยีนโดยมกีารส่งข้อมลู 

และสะท้อนผลความเปลี่ยนแปลงมาให้เหน็ว่า 

 “สงัเกตว่ำแม่ค้ำในโรงเรยีนจะปรบัเปลี่ยนโดยใช้น�้ำมนัทอด

แต่ละครั้งในปริมำณที่น้อยลงเพื่อจะได้ไม่ต้องเหลือเยอะและ 

ไม่ใช้ซ�้ำ”

 ในแง่ความยั่งยืนการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการสินค้า 

ไม่ปลอดภัยในประเด็นน�้ามันทอดซ�้าเป็นสิ่งที่ประธานคณะ-

กรรมการ พชอ. อ�าเภอรษัฎา คอืนายอ�าเภอตระหนกัถงึความ

ส�าคญัจงึได้ประกาศเป็นนโยบายอ�าเภอให้ทกุพื้นที่ขบัเคลื่อนงาน

เรื่องนี้ แต่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละแห่งว่าจะ

สามารถขับเคลื่อนไปได้ในระดับไหน ซึ่งพบว่าพื้นที่ที่มีความ

พร้อมมากที่สุดคือ ต�าบลคลองปางและต�าบลคลองมวนที่

สามารถผลกัดนัเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในแผนของ อบต.ได้

กรณีตัวอย่�งที่ 3
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กรณีตัวอย่างที่ 4
โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
โดย กลไก พชอ. อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยกลไก 

พชอ. อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช ได้รบัทนุสนบัสนนุ

จากแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไก

คุม้ครองผู้บรโิภคด้านสขุภาพ (คคส.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระบวนการท�างานเริ่มต้นโดย

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ได้ขอรับทุนสนับสนุนและวางแผนการท�างานที่ต้องการให้มีการ

ท�างานครอบคลมุทั้งอ�าเภอ โดยมหีวัใจส�าคญัของการท�างานอยู่

ที่การวางแผนพัฒนาทุกกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

หลกัของอ�าเภอที่ตั้งไว้ 3 ข้อ ประกอบด้วย (1) สขุแอทปากพนงั 

(2) เดก็ปากพนงัสร้างชาต ิและ (3) ปากพนงัสะอาด ปลอดโรค 

ปลอดภยั 

 การท�างานของ พชอ. อ�าเภอปากพนัง มีลักษณะของการ

ท�างานแบบภาพใหญ่ มองเชิงระบบ เนื่องจากต้องการให้เกิด

ความปลอดภยัในทกุชมุชน จงึท�างานพร้อมกนัทั้งอ�าเภอโดยเน้น

ให้พื้นที่เห็นปัญหาตัวเองเป็นสิ่งส�าคัญ เห็นภาพกว้างทั้งระบบ 

ด้วยการเชื่อมยทุธศาสตร์ “ปากพนงัปลอดภยั” โดยถ่ายทอดลง 

พชต. และ อสม. ให้เข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้เกดิความตระหนกัเรื่อง
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ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยไปพร้อมกันทั้งชุมชน ซึ่ง 

คาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ทั้งอ�าเภอ โครงสร้างการท�างานจึง

ออกแบบการเคลื่อนงานทุกต�าบลตั้งแต่แรก โดยให้ทุกต�าบล 

เข้ามาร่วมคิด ว่าจะไปด้วยกันทั้งหมดอย่างไร มีการประสาน 

สื่อสาร ให้ไปด้วยกันทั้งหมด ไม่เจาะจงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

เท่านั้น แต่ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน จุดส�าคัญคือยุทธศาสตร์ 

อ�าเภอที่ชัดเจน และมีการสื่อสารยุทธศาสตร์ทั้งระดับ พชอ. 

พชต. เพื่อท�าให้เป็นเรื่องส�าคัญและเข้าใจตรงกันทุกระดับ 

รวมถงึสร้างการมสี่วนร่วม สื่อสารเชงิบวก เพื่อให้เหน็ผลที่เกดิ

จากการท�างานร่วมกนั

 ผลจากการท�างานของโครงการ (1) ท�าให้เกิดระบบการ

คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ซึ่งดึงการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทกุระดบั ทั้งในระดบัอ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน เข้า

มามีบทบาทในการร่วมเป็นทีมงานเดียวกัน เกิดเป็นเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภค พชต. พชอ. อ�าเภอปากพนัง ประกอบด้วย 

ผู้น�าชมุชน อาสาสมคัรสาธารณสขุ เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ เภสชักร 

ฯลฯ (2) เกิดการตั้งกลุ่มสื่อสารติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัย 

เรื่องร้านช�าในชมุชนผ่านกลุ่มไลน์ มสีมาชกิ 167 คนและยงัคง

ด�าเนินการต่อเนื่อง (3) เกิดการผลักดันให้เกิดนโยบายระดับ 

ท้องถิ่น สร้างภาคีการท�างานระหว่างชุมชนโดยมีก�านันและ 

นายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนลงนามใน MOU แก้ป้ญหาร้านช�า

ร่วมกบันายอ�าเภอ (4) มกีจิกรรมการตรวจแนะน�าร้านช�าประจ�า
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การทำางานของ พชอ. อำาเภอปากพนัง เป็นตัวอย่างของการออกแบบ
การขับเคลื่อนงานเชิงระบบระดับอำาเภอ ผ่านกลไกสำาคัญ 3 ประการ 
ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ “ปากพนังปลอดภัย” สร้างการมีส่วนร่วม
 ในการทำางานตั้งแต่ระดับอำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน 
(2) ใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
 เพื่อเสริมพลังแกนนำาท้องถิ่น 
(3) กระตุ้นความตื่นตัวของชาวบ้านทุกชุมชน
 ผ่านการทำา MOU และ KICK OFF พร้อมกัน
 ทั้งอำาเภอ รวม 141 หมู่บ้าน

ปีละ 2 ครั้ง และป้องกนัรถเร่ แผงลอย เข้ามาจ�าหน่ายสนิค้าใน

ต�าบล หมู่บ้าน สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของ 

ผู้บริโภค รวมทั้งสิ้น 18 ต�าบล 141 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ใน 

เขตเทศบาล และ (5) พัฒนาแกนน�าคณะท�างานต่อเนื่องแม้

โครงการจะสิ้นสดุลงแล้ว

ยุทธศ�สตร์และโครงสร้�ง :
ต้นทุนกระบวนก�รทำ�ง�นในพื้นที่
 การท�างานของโครงการเริ่มต้นเช่นเดยีวกบัพื้นที่อื่น ๆ ที่เข้า

ร่วมโครงการ นั่นคอื ต้องการให้เกดิการท�างานด้านการคุม้ครอง

ผู้บรโิภคขึ้นในชมุชนผ่านกลไก พชอ. โดยในพื้นที่อ�าเภอปากพนงั

เน้นการท�างาน “เชงิโครงสร้าง” ที่หมายถงึการขบัเคลื่อนงานไป
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พร้อมกันทั้งระบบหรือทั้งอ�าเภอ ผ่านกลไกการท�างานตาม

ต�าแหน่งหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบทั้งหมด รวมทั้งการมี

ส่วนร่วมจากชมุชน

 การท�างานของ พชอ. อ�าเภอปากพนงัได้มกีารวางระบบไว้

แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์ของอ�าเภอปากพนัง ม ี

นายอ�าเภอเป็นประธาน และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเป็น

เลขานุการ พชอ. ในระดับอ�าเภอ ท�างานเชื่อมกับระดับต�าบล 

ซึ่งมผีูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล เป็นเลขานกุาร 

พชต.
 

 คณุสายนัต์ ศลิาโชต ินกัวชิาการสาธารณสขุ ช�านาญการ 

หนึ่งในแกนน�าของคณะท�างาน พชอ. อ�าเภอปากพนงัเล่าถงึการ

ออกแบบการท�างานไว้ดงันี้

 “ตัวโครงกำรที่เรำได้รับกำรสนับสนุนจำก คคส. มีคีย์เวิร์ด

ส�ำคญัคอืค�ำว่ำ “ปลอดภยั” ซึ่งเรำมองว่ำ มนัเชื่อมโยงกบักำร

ท�ำงำนของ พชอ. เรำพอดี ซึ่งยุทธศำสตร์ที่เรำวำงไว้เป็น

ยทุธศำสตร์ 5 ปี ประกอบด้วย 3 เรื่องส�ำคญัคอื (1) สขุแอท

ปำกพนงั (2) เดก็ปำกพนงัสร้ำงชำต ิและ (3) ปำกพนงัสะอำด 

ปลอดโรค ปลอดภยั กำรท�ำเรื่องคุ้มครองผู้บรโิภคจงึสอดคล้อง

กบัยทุธศำสตร์ข้อ 3 ที่เรำท�ำอยู่แล้ว”
 

 เมื่อมโีครงการเข้ามา จงึเป็นโครงการที่สามารถเชื่อมร้อยเป็น

ส่วนหนึ่งกับแผนการท�างานเดิมของ พชอ. นอกจากนี้ ยังม ี



133

ฐานต้นทุนที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้กระบวน- 

การท�างานไปสู่ความส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย นั่นก็คือการมี 

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัต�าบลหรอื พชต. 

 ดร.ภญ.ศรีสุดา ศิลาโชติ เภสัชกรประจ�าโรงพยาบาล

ปากพนงั เล่าถงึ พชต. ว่า

 “กำรท�ำงำนเชงิยทุธศำสตร์ของ พชอ. ปำกพนงั เกดิขึ้นก่อน

ที่จะมีโครงกำร ซึ่งหน่วยงำนส�ำคัญที่จะต้องเข้ำมำร่วมท�ำงำน 

กค็อื พชต. ซึ่งเป็นคณะท�ำงำนของชมุชน ท�ำงำนเหมอืน พชอ. 

แต่อยู่ในระดบัต�ำบล ซึ่งของปำกพนงั ม ี พชต. อยู่แล้ว คณะ

ท�ำงำนของ พชต. กใ็ช้โครงสร้ำงแบบเดยีวกบัของ พชอ. โดยมี

ก�ำนันเข้ำมำร่วมเป็นคณะท�ำงำน มี ผอ.รพ.สต. เป็นเลขำฯ 

ท�ำงำนประสำนกบั พชอ. ทกุเรื่อง”
 

 การมีคณะท�างานทั้งระดับอ�าเภอ (พชอ.) และระดับต�าบล 

(พชต.) จงึเป็นการวางก�าลงัคนที่ส�าคญัที่ช่วยให้เกดิการเชื่อมโยง

และสร้างความเข้าใจในเรื่องการท�างานคุ้มครองผู้บริโภคลงสู่

ชมุชนได้ง่ายขึ้น ประเดน็ส�าคญัของการท�างานนี้ ทางโครงการ

มองว่า อยูท่ี่การดงึเอาก�านนั ผูใ้หญ่บ้านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของคณะท�างานตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากก�านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็น 

ผู้ที่อยู่ใกล้ชดิกบัชมุชน รู้ปัญหาของชมุชน และมบีทบาทหน้าที่

โดยตรงในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังที่ 

คณุสายนัต์กล่าว
 

กรณีตัวอย่�งที่ 4
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 “เรำดึงก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเข้ำมำเป็นคณะท�ำงำน โดยใช้

อ�ำนำจตำมพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 

ซึ่งก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของฝ่ำยมหำดไทยไว้ชดัเจน นอกจำกนี้

ยงัม ีอสม.คุ้มครองผู้บรโิภค หมู่บ้ำนละ 2 คน เป็นผู้สนบัสนนุ 

ดังนั้นแกนน�ำหลักที่รับผิดชอบในพื้นที่คือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

ซึ่งก็คือก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน และ อสม. ด้ำน

คุ้มครองผู้บรโิภค”
 

 เมื่อมคีณะท�างานชดุใหญ่ (พชอ.) เป็นผู้วางนโยบายระดบั

อ�าเภอ และมคีณะท�างานชดุเลก็ หรอืคณะท�างาน พชต. เป็น 

ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ จึงก่อให้เกิดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคใน

ชมุชน โดยผู้น�าชมุชน ใช้การประชมุและถ่ายทอดข้อมูลเนื้อหา

การท�างานทั้ง 2 ระดบั รวมทั้งการท�าความเข้าใจบทบาทหน้าที่

ในการท�างานในโครงการไปพร้อมกนั

 ประเด็นส�าคัญประการหนึ่งของการท�างาน คือการเลือกใช้

ยุทธศาสตร์ระดับอ�าเภอ เนื่องจากการถ่ายทอดยุทธศาสตร ์

จากอ�าเภอลงสู่ต�าบลเป็นการท�างานแบบต่อเนื่องและตอกย�้า 

ไม่เพียงเรื่องคุ้มครองผู้บริโภค แต่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 

ท�าให้คณะท�างานทั้ง 2 ระดบัมคีวามเข้าใจและรูส้กึเป็นส่วนหนึ่ง

ของการท�างานในฐานะ “คนปากพนงั” ร่วมกนั
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กจิกรรมกำรบนัทกึข้อตกลง MOU

กรณีตัวอย่�งที่ 4
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 “ปำกพนังได้เปรียบตรงที่มียุทธศำสตร์ออกมำก่อนที่จะมี

โครงกำร กำรฝงัควำมคดิเรื่องกำรท�ำงำนตำมยทุธศำสตร์อ�ำเภอ

ร่วมกันจะถูกพูดถึงในกำรท�ำงำน ในกำรประชุมกับผู ้บริหำร 

ทุกระดับตั้งแต่ หมู่บ้ำน ต�ำบล อ�ำเภอ นำยอ�ำเภอเรำเลยใช ้

ค�ำว่ำ @ปำกพนัง เพื่อขำยค�ำว่ำปำกพนังและเชื่อมกำรท�ำงำน

ของเจ้ำหน้ำที่ทกุระดบั”

 ผลจากการมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีคณะท�างานทั้งระดับ

นโยบายและระดบัปฏบิตั ิที่เข้าใจยทุธศาสตร์การท�างานร่วมกนั

มาอย่างต่อเนื่อง รวมกับการสร้างความรู้สึกร่วมของความ

ต้องการพัฒนาสุขภาพของคน “ปากพนัง” ร่วมกัน จึงท�าให้

โครงการขบัเคลื่อนไปได้พร้อมกนัทั้ง 17 ต�าบลและ 1 เทศบาล

ก�รเติมคว�มรู้นำ�สู่ปฏิบัติก�ร
 เมื่อมีคณะท�างานและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอยู่เป็นทุนเดิม

แล้ว การท�างานจึงเป็นไปอย่างเป็นระบบ และคณะท�างานมี

ความเข้าใจตรงกัน โครงการได้ด�าเนินกิจกรรม โดยยึดตาม 

แนวคู่มือของ คคส. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะท�างานไป

พร้อม ๆ กับการแก้ปัญาหาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 

โดยขั้นตอนการท�างานของพื้นที่ปากพนังก็ด�าเนินการตาม

แนวทางที่ คคส. วางไว้กล่าวคอื 
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ก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�น 
 เพื่อน�าเสนอโครงการ (ในระดับ พชอ.) โดยคณะท�างาน

ประกอบด้วย สาธารณสุขอ�าเภอปากพนัง ผู ้อ�านวยการ 

กองสาธารณสขุ หรอืผู้แทน ผู้ช่วยสาธารณสขุอ�าเภอ เภสชักร 

โรงพยาบาลปากพนงั และผูร้บัผดิชอบงาน คบส. ของส�านกังาน

สาธารณสขุอ�าเภอปากพนงั รวม 6 คน ซึ่งจะมกีารประชมุกนั

เป็นวาระประจ�าเดอืน เพื่อน�าเสนอเนื้อหาและความก้าวหน้าของ

การท�างาน รวมทั้งเป็นแกนน�าหลกัในการถ่ายทอดความรู้ หรอื

ช่วยแก้ปัญหาให้กบัคณะท�างานในพื้นที่ (พชต.)

ก�รค้นห�ปัญห�สินค้�ไม่ปลอดภัย
 ในอ�าเภอปากพนงั โดยคณะท�างาน คบส. อ�าเภอปากพนงั 

เพื่อคดัเลอืกปัญหามาแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยยดึแนวทางการ

ท�างานตามคูม่อืของ คคส. ซึ่งเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชมุชน 

จากนั้นให้แต่ละพื้นที่ (ต�าบล) เสนอข้อมูลต่อคณะท�างาน พชอ. 

และเตรยีมข้อมูลสนบัสนนุในเชงิวชิาการ ประเมนิคะแนน และ

จัดล�าดับสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อคัดเลือกปละสรุปปัญหาสินค้า 

ไม่ปลอดภยั 3 ล�าดบัแรกของพื้นที่ แล้วน�าเสนอในที่ประชมุเพื่อ

พจิารณาเลอืกปัญหาที่ต้องการด�าเนนิการแก้ไข 
 

 “ตอนค้นหำปัญหำ เรำให้แต่ละพื้นที่มีอิสระที่จะเลือก 

2 ประเดน็ที่ตวัเองอยำกท�ำ มข้ีอมลู 2 อย่ำงที่ส�ำคญัคอื (1) ทกุคน

จะรู้ว่ำยทุธศำสตร์ของอ�ำเภอคอือะไร เพรำะฉะนั้น ปัญหำที่เลอืก

กรณีตัวอย่�งที่ 4
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มำกจ็ะต้องสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ที่วำงไว้ ซึ่งจะเป็นตวัก�ำกบั

กำรท�ำงำนทกุอย่ำงของปำกพนงั และ (2) ปัญหำในพื้นที่ตรงนี้

ในชมุชนจะรู้มำกกว่ำ พชอ. เขำจงึต้องเป็นคนเลอืกเองว่ำอยำก

ท�ำอะไร หลงัจำกได้ข้อมลู 2 ส่วนนี้มำแล้วจงึจะเป็นบทบำทของ 

พชอ. คอื เรำเตมิควำมรู้ในเรื่องวชิำกำร เช่น เรื่องกำรมกีำรจดั

ล�ำดบัคะแนน กำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของปัญหำ กำรมข้ีอมลู

เชงิประจกัษ์ กำรคดัเลอืก เอำพวกนี้เข้ำไปเตมิให้เขำเหน็มติเิชงิ

วชิำกำร”

ก�รจัดลำ�ดับปัญห�ในพื้นที่
 โดยชุมชนเองเปิดให้ด�าเนินการอย่างอิสระของแต่ละต�าบล 

ซึ่งมกีารเสนอข้อมูลร่วมกนัว่า ภาคประชาชนสนใจปัญหาอะไร 

ผู้น�าสนใจเรื่องใด หรือท้องถิ่นต้องการแก้ปัญหาอะไร จากนั้น

พื้นที่ต้องหาข้อสรปุร่วมกนัก่อนน�าเสนอต่อ พชอ. แกนน�าทั้งสอง

ท่านมองว่า การท�างานในส่วนนี้ไม่ยากมากนกั เนื่องจากเนื้องาน

ของโครงการที่มาจาก คคส. กเ็ป็นส่วนหนึ่งของงานที่ท�าอยู่แล้ว 

เพียงแต่ต้องเติ่มข้อมูลเชิงวิชาการให้กับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการ

เรยีนรูแ้ละเหน็ภาพของปัญหาในมติทิี่กว้างขึ้นมากกว่าแค่ปัญหา

ในชมุชน แต่เป็นเรื่องที่ต้องน�าไปสูแ่นวทางการแก้ปัญหาร่วมกนั 

หลังจากนั้น จึงมีการน�าเสนอปัญหาทั้งหมดในที่ประชุม พชอ. 

เพื่อคัดเลือกประเด็นปัญหาระดับอ�าเภอตามเกณฑ์ของ คคส. 

โดยมเีภสชักรเป็นคนท�างานหลกั ที่จะช่วยดทูั้งเรื่องหลกัการ การ

แก้ปัญหา ความยากง่าย ตามที่ระบุในคู่มือ ก่อนที่จะมีการ
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ประชุมร่วมกับทางพื้นที่อีกครั้งเพื่อสรุปแนวทางการท�างาน 

ร่วมกนั ซึ่งในครั้งนี้กจ็ะมกีารน�าเสนอข้อมลูวชิาการต่าง ๆ  ให้กบั

พื้นที่ได้รบัทราบเพื่อให้เข้าใจถงึกระบวนการต่าง ๆ  ที่มาที่ไปของ

การเลอืกปัญหาของ พชอ. อกีด้วย อย่างไรกต็ามพบว่า แม้การ 

คัดเลือกปัญหาของแต่ละ พชต. จะมีวิธีการแตกต่างกัน แต ่

ตัวปัญหาส่วนใหญ่ก็มีความคล้ายคลึงกัน โดยปัญหาหลักที่ 

ทกุต�าบลอยากแก้คอื “ร้ำนช�ำ”

 “กำรคัดเลือกปัญหำเปิดให้อิสระ เรำจะไม่ระบุว่ำเท่ำไร 

ทุกที่ส่งมำได้ตำมใจชอบ แล้วเรำเอำมำรวม แล้วดูว่ำอันไหนที่

ใกล้เคยีงกนั กพ็บว่ำต�ำบลที่ส่งมำมำกที่สดุ 10 ที่ต�่ำสดุ 2 ปัญหำ 

อันนี้คือเลือกมำเลย เพรำะเขำรู้อยู่แล้วว่ำเขำอยำกแก้ปัญหำ

อะไร พอเรำเอำมำรวมแล้วพบว่ำมนัใกล้เคยีงกนั ประเดน็ส�ำคญั

คอืร้ำนช�ำ ยำ อำหำร เครื่องส�ำอำง 4 ตวันี้ทกุพื้นที่เลอืก เรำก็

โฟกสัที่ร้ำนช�ำ เพรำะเลอืกมำเยอะสดุคอืทั้ง 18 พื้นที่เลอืกร้ำน

ช�ำทุกพื้นที่เลย เพรำะทุกคนมองว่ำร้ำนช�ำคือซุปเปอร์มำร์เก็ต

ของชุมชน ถ้ำเคลียร์ปัญหำร้ำนช�ำได้ ปัญหำก็จะคลี่คลำย 

ร้ำนช�ำเป็นหน้ำต่ำงของชมุชน”
 

 เมื่อได้ข้อมูลประเด็นปัญหาร้านช�าเป็นประเด็นหลักของ

อ�าเภอ ทางคณะท�างาน (พชอ.) จงึได้น�าเอาแนวทางการคุม้ครอง

ผู้บริโภค 7 ระบบ มาร่างข้อเสนอแนวทางการจัดการสินค้าไม่

ปลอดภยั เพื่อถ่ายทอดลงสู่ฝ่ายปฏบิัตกิาร (พชต.) ต่อไป โดย

ประชมุชี้แจง คณะท�างานระดบัต�าบล ผูน้�าชมุชน ก�าหนดกตกิา

ชมุชน 

กรณีตัวอย่�งที่ 4
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 “พอได้ประเดน็ร้ำนช�ำ กว็ำงแผนว่ำ คนที่จะเป็นตวัแทนของ

ชุมชนในกำรร่วมเข้ำมำมีบทบำทในกำรแก้ปัญหำจะมีใครบ้ำง 

กลุ่มนี้จะเข้ำสู่กระบวนกำรเรยีนรู้ และร่วมวำงกรอบกำรท�ำงำน 

ในชมุชนตำมแนวทำง 7 ระบบด้วย กค็ดัเลอืกตวัแทนหลกั 4 คน 

คอื (1) อสม. หมูล่ะ 2 คน เนื่องจำกเขำเป็นคนที่ต้องรูเ้รื่องระบบ

สขุภำพในชมุชนอยูแ่ล้ว (2) ผูใ้หญ่บ้ำน/ก�ำนนั/ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้ำน/

สำรวัตรก�ำนัน ตรงนี้อีก 2 คน ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่ในกำรสร้ำง 

ควำมปลอดภยัให้ชมุชน ตำมกฎหมำย รวมเป็นหมู่ละ 4 คน”

จ�ก MOU สู่ KICK OFF และจัดก�รตรวจสอบร้�นชำ�
ทั้งอำ�เภอ
 หลังจากได้ประเด็นปัญหาที่ชัดเจนร่วมกัน คณะท�างาน 

ชุด พชอ. ได้มีการประชุมร่วมกับคณะท�างานชุดพื้นที่ (พชต.) 

ทั้งหมด 18 พื้นที่ เพื่อร่วมกนัวางแนวทางการแก้ปัญหาที่ส�าคญั

ร่วมกนั โดยภาพรวมของการประชมุและวางแนวทางแก้ปัญหา

ตามกรอบการคุ้มครองผู้บริโภค 7 ระบบ ได้ข้อสรุปที่ส�าคัญ 

ร่วมกันคือ ต้องมีการประกาศแนวทางการท�างานให้เป็นที่รับรู้

ร่วมกันทั้งต�าบล ทุกต�าบลเพื่อให้ขับเคลื่อนได้ทั้งอ�าเภอ โดย

ก�าหนดให้มีการจัดท�าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างก�านัน

แต่ละต�าบล รวมทั้งนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง (ประธาน 

พชต.) กบันายอ�าเภอปากพนงั (ประธาน พชอ.) โดยมผีูใ้หญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านร่วมเป็นพยานและมกีารประกาศในที่สาธารณะ

ของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนรับรู้ร่วมกัน คุณสายันต์
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ระบวุ่า ขั้นตอนของการลงนามใน MOU รว่มกนันี้มคีวามส�าคญั

เนื่องจากเป็นทั้งสัญญาของการตกลงที่จะท�างานร่วมกัน และ

เป็นทั้งสิ่งที่สร้างความภาคภูมใิจให้กบัคนท�างาน

 “การท�า MOU นี้ เป็นเงื่อนไขสญัญาที่ท�าให้ผู้น�าชมุชนได้มี

กจิกรรมได้สมัผสักบันายอ�าเภอ ท�าข้อตกลงร่วมกนัเพื่อประกาศ

ต่อหน้าสมาชิกในชุมชน จัดพร้อมกันให้นายอ�าเภอประกาศ 

ก�านนัรบันโยบาย นอกจากท�าให้เกดิการกระตุน้ในพื้นที่ว่ามกีาร

ท�างานจรงิจงักนัทั้งอ�าเภอ ยงัสร้างความภาคภมูใิจให้คนท�างาน 

ทั้งก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชนทั้งหมดได้รู้สึกว่าตัวเองเป็น

ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา และการสร้างเสรมิสขุภาพร่วมกนัใน

พื้นที่หมู่บ้าน ชมุชนของตนเองด้วย”
 

กจิกรรม KICK  ประกำศต�ำบลปลอดภยั ตรวจร้ำนช�ำ

กรณีตัวอย่�งที่ 4
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 เนื้อหาหลกัที่ส�าคญัที่ระบใุน MOU กค็อื การประกาศเป็น 

ต�ำบลปลอดภัย ไม่ซื้อ ไม่ขำยสินค้ำไม่ปลอดภัย อกีทั้งระบุ

กิจกรรมส�าคัญที่ต้องด�าเนินการคือ ก�าหนดตรวจร้านช�าปีละ 

2 ครั้ง ทกุต�าบล คณุศรสีดุาเล่าถงึกจิกรรมตรวจร้านช�าว่า
 

 “กำรตรวจร้ำนช�ำนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นกรอบงำนคุ ้มครอง 

ผู้บรโิภคอยู่แล้ว เรำกเ็อำมำก�ำหนดไว้ใน MOU ว่ำต้องท�ำ โดย

ให้ผู้น�ำเป็นหลักในกำรลงตรวจ เพรำะผู้น�ำจะรู้ข้อมูล เรำก็ใช้ 

ค�ำว่ำเยี่ยมร้ำนช�ำ คอืไม่ได้ไปตรวจจบั แต่ไปเยี่ยม ไปเสรมิพลงั 

ไปแนะน�ำข้อมูลที่ถูกต้องให้กับร้ำนช�ำ ตรงนี้คือผู้น�ำต้องเข้ำไป

ให้ค�ำแนะน�ำต่ำง ๆ เพรำะเขำอยู่ในชมุชนด้วยกนั รู้จกักนั และ

ต่อไปกต้็องมส่ีวนในกำรเฝ้ำระวงัต่ำง ๆ  ตำมมำตรกำรแก้ไขที่เรำ 

วำงไว้ กก็�ำหนดว่ำจะมกีำรตรวจร้ำนช�ำปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจ

รอบแรกในเดอืนตลุำคม เพรำะเริ่มปีงบประมำณใหม่พอด ีแล้ว

หลังจำกนั้น 6 เดือน จะตรวจอีกครั้ง ซึ่งตรงกับเดือนมีนำคม 

กพ็อดโีควดิมำ ครั้งที่ 2 เลยยงัไม่ได้ตรวจ สำธำรณสขุกต็้องมำ

ท�ำเรื่องโควดิก่อน เพรำะเป็นเรื่องเร่งด่วน”
 

 นอกจากการสร้างพันธะสัญญาในการท�างานร่วมกันผ่าน 

MOU แล้ว โครงการยงัได้จดักจิกรรมกระตุน้ความตื่นตวัในชมุชน

พร้อมกนัทั้ง 18 พื้นที่ด้วยกจิกรรม KICK OFF 

 “หลงั MOU ได้อำทติย์เดยีวเรำกท็�ำกจิกรรมต่อเนื่องเลยคอื 

KICK OFF โดยท�ำพร้อมกนัวนัเดยีวทั้งอ�ำเภอเมื่อวนัที่ 11 ตลุำคม 
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2562 เพื่อเป็นกำรสร้ำงกระแสให้ชำวบ้ำนรบัรู้ ให้ผู้น�ำชมุชนได้

ลงเยี่ยมร้ำนช�ำจรงิพร้อมกนัทกุหมู่บ้ำน 141 หมู่บ้ำน แสดงถงึ

กำรขบัเคลื่อนพร้อมกนั ถอืเป็นกจิกรรมใหญ่ของอ�ำเภอ เพรำะ

ถ้ำท�ำไม่พร้อมกนั ต่ำงคนต่ำงท�ำ หรอืท�ำแค่หย่อมเดยีวมนักไ็ม่

เกิดอะไร ท�ำทั้งอ�ำเภอจะเป็นกำรสร้ำงกระแส เพื่อให้ผู้น�ำมี

บทบำท และให้ทกุคนในชมุชนรบัรูร้บัทรำบ ผูบ้รหิำรส่วนรำชกำร

ซึ่งต้องประชุมวันนั้นพอดีก็ต้องมำรับรู ้ ว่ำมันสอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์ พชอ. ที่ได้วำงไว้ ถือว่ำเป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำม 

ตื่นตวัได้มำก น่ำดใีจที่เขำท�ำได้พร้อมกนัทั้งหมดเลย 18 ต�ำบล”
 

 จากการท�างานตลอดโครงการ คณะท�างานมองว่า การ

ท�างานได้ผลตามที่คาดหวัง คือ เรื่องของการเตรียมคนและ

เตรยีมพื้นที่ อย่างไรกต็ามแนวทางคุม้ครองผูบ้รโิภค 7 ระบบนั้น 

เป็นสิ่งที่ต้องปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับในพื้นที่ ซึ่งคณะ

ท�างานกม็องว่า อาจจะยงัไม่ได้ด�าเนนิการเตม็รปูแบบทั้ง 7 ระบบ 

แต่มีการวางแผนและปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น

นโยบายซึ่งหมายถึงยุทธศำสตร์หลักของอ�ำเภอ กลไกพื้นที่คือ

กำรดงึเอำ อสม. เข้ำมำช่วยท�ำงำน กลไกจงัหวดัผ่ำนโครงสร้ำง 

กฎหมำยปกครองท้องถิ่นที่ดึงเอำก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนมำร่วมเป็น

คณะท�ำงำน พชต. การตระหนกัรู ้ผ่ำนกจิกรรมร่วมค้นหำปัญหำ 

สร้างความรู ้ในกำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของปัญหำและแนวทำง

แก้ไข การเฝ้าระวงั ซึ่งด�ำเนนิกำรหลงัจำกท�ำงำน มกีำรตั้งกลุ่ม

ไลน์เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับร้ำนช�ำ เตือนภัย กำรส่งข้อมูลกรณี

กรณีตัวอย่�งที่ 4
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พบเหน็ปัญหำในชมุชน เช่น รถเร่ เป็นต้น ซึ่งแม้จะยงัไม่ได้ใช้

แนวทางทั้ง 7 ระบบอย่างเข้มข้น แต่ก็มีการวางพื้นฐานการ

ท�างานไว้ให้กบัคนท�างานเรยีบร้อยแล้ว

แนวท�งก�รทำ�ง�นในอน�คต
 แม้โครงการจะสิ้นสดุไปแล้ว แต่กจิกรรมยงัคงด�าเนนิต่อเนื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านกลุม่ไลน์ เรื่องการเฝ้าระวงัร้านช�า รถเร่

หรือสินค้าไม่ปลอดภัยในชุมชน ในส่วนของกลไกในพื้นที่หลัง

ด�าเนนิการตรวจร้านช�าแล้ว กย็งัมรีายงานเข้ามาต่อเนื่อง บางพื้นที่

ท�างานต่อโดยเชื่อมโยงกนัเองในชมุชน ดร.ภญ.ศรสีดุา ให้ข้อมลูว่า
 

 “พื้นที่ไปเชื่อมกนัเอง เช่น บำงทกีเ็ชื่อมต่อเป็น บวร (บ้ำน 

วดั โรงเรยีน) เชื่อม รพ.สต. กม็ ีบำงที่กม็ ีอย.น้อยในโรงเรยีน, 

มีวัดสร้ำงสุข มีหลำกหลำย ที่เขำไปท�ำกันต่อจำกโครงกำรนี้ 

แต่ละที่ต่ำงกนัไป แต่เขำกย็งัรำยงำนกลบัมำที่ พชอ. ที่เภสชัใน

กลุ่มไลน์นะคะ”
 

 นอกจากนี้ คณะท�างานยังมีแนวทางที่จะพัฒนา อสม. ที่

เชี่ยวชาญด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นตัวหลักในการ

ท�างานด้านร้านช�าต่อเนื่องไป ดงัที่คณุสายนัต์กล่าวทิ้งท้าย
 

 “เรื่องงำนคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังคงเป็นงำนปกติของพื้นที่ 

ตอนนี้เรื่องร้ำนช�ำกเ็ป็นส่วหนึ่ง เพรำะฐำนข้อมูลร้ำนช�ำ รำยชื่อ

ต่ำง ๆ ก็มีของอ�ำเภออยู่แล้ว ต่อไป อสม. อำจลงร่วมกับ 

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุ ก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน แล้วท�ำให้เป็นงำนปกติ
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ของอ�ำเภอไปเลย ส่วน อสม. ที่จะมำท�ำตรงนี้ต่อกต็้องดู เพรำะ 

อสม. จะมีควำมเชี่ยวชำญแต่ละด้ำนไม่เหมือนกัน เรำจะท�ำ 

ด้ำนชมุชน ด้ำนคุ้มครองผู้บรโิภคโดยตรงเลย กเ็ตมิควำมรู้เรื่อง

พวกนี้ให้เขำไปเรื่อย ๆ ต้องคัดเลือกคนที่มีควำมรู้หรือสนใจ 

ด้ำนนี้มำกกว่ำคนอื่น เพื่อให้ขบัเคลื่อนต่อได้ง่ำย”

ปัจจัยสร้�งคว�มสำ�เร็จ
• กำรมส่ีวนร่วมของภำคเีครอืข่ำย พชอ. ประกอบด้วย 

พชต. ผู้น�าชมุชน อสม. เนื่องจากมองการท�างานว่างาน

เราคือเตรียมคนไปพร้อมกับรับรู้นโยบายระดับอ�าเภอ 

เน้นเรื่องคนในชมุชน อ�าเภอ ท�างานประสานกนั ไปด้วย

กนั เน้นเรื่องคนมากกว่ารายละเอยีดกจิกรรม

• ยุทธศำสตร์ พชอ. อ�ำเภอปำกพนัง (ปากพนงัสะอาด 

ปลอดโรค ปลอดภยั) และการท�าให้ยทุธศาสตร์เป็นเรื่อง

ของส่วนรวม เป็นเป้าหมายร่วมของคณะท�างาน เป็นการ

สื่อสารเชิงบวกสร้างก�าลังใจในการที่จะร่วมกันพัฒนา

ชมุชนตนเอง

• กำรใช้ พ.ร.บ. ลักษณะกำรปกครองท้องที ่พ.ศ. 2457 

ให้เกิดประโยชน์ เน้นให้เห็นบทบาทหน้าที่และความ

ส�าคัญของก�านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและ 

รู้ข้อมูลชุมชน ให้ได้ท�างานเพื่อชุมชน อีกทั้งมีการมอบ

หมายภารกิจที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสร้างผลงาน 

ความภาคภูมใิจให้คนท�างาน

กรณีตัวอย่�งที่ 4
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 คุณสายันต์เล่าว่า ที่มาที่ส�าคัญของแนวคิดในการ

ท�างานคอืเรื่องการดงึก�านนั ผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามามสี่วนร่วม

มากขึ้น โดยไม่มองว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน แต่เป็นผล

ประโยชน์ที่ได้กบัตวัเองและชมุชน 
 

 “ผมได้ฟัง ภก.วรวทิย์พูด ตอนมำเสนอโครงกำร ท่ำน

บอกว่ำอยำกให้ชมุชนท�ำงำนโดยใช้กฎหมำยเข้ำมำเชื่อมโยง 

เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้ำน ก�ำนนั เข้ำมำ เรำกเ็ลยดงึเข้ำมำ ผมบอก

นำยอ�ำเภอให้ดึงพวกนี้เข้ำมำ เพิ่มบทบำทในชุมชนให้เขำ 

พอเขำเหน็บทบำท กเ็ข้ำมำเป็นผูน้�ำในกำรแก้ปัญหำง่ำยขึ้น 

ตัวเขำก็อยำกเข้ำมำช่วยมำกขึ้น เพรำะเรื่องพวกนี้เขำต้อง

ด�ำเนนิกำรเป็นหลกั กระทรวงมหำดไทยกเ็น้นประเมนิทกุ 4 

ปี กำรประเมินนี้ก็จะมีบทบำทส�ำคัญเรื่องกำรท�ำงำนของ

ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ปัจจุบันกระทรวงมหำดไทยประเมินทุก 

6 เดอืน ต้องมเีอกสำรด้วยกส็่งผลให้กำรเชื่อมกลุ่มนี้เข้ำมำ

ท�ำงำนง่ำยขึ้น เพรำะเรำเสรมิอ�ำนำจ เสรมิพลงัเขำในชมุชน 

ส่วนเขำกช็่วยชี้ให้เรำเหน็ว่ำตรงไหนมปีัญหำอะไร”
 

 นอกจากนี้ สิ่งที่ส�าคญัอกีอย่างหนึ่งที่จะต้องมคีอื ความ

เข้าใจของระดบัผูบ้รหิารทกุคน ต้องมเีป้าหมายเดยีวกนั และ

มีการสื่อสารถึงระดับล่าง โดยต้องเป็นการสื่อสารเชิงบวก

และเป็นรูปธรรม ทั้งการให้ความรู ้ ให้บทบาทหน้าที่ 

จุดประกายไอเดีย
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กรณีตัวอย่�งที่ 4

เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันหมด ท�าให้เข้าใจพร้อมกัน 

และให้พื้นที่รู้ว่า ถ้าติดขัดตรงไหนจะมีคนคอยช่วยอยู่เป็น

ล�าดับ ถ้าก�านัน ผู้ใหญ่บ้านมีปัญหา คนช่วยแก้คือนาย

อ�าเภอ ถ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ หรอื อสม. มปีัญหา คน

ช่วยแก้คอื สาธารณสขุอ�าเภอ
 

 “งำนคุ้มครองผู้บริโภคถ้ำสำธำรณสุขอ�ำเภอและนำย

อ�ำเภอเข ้ำใจกรอบ ก็จะเชื่อมไปที่ปลัดอ�ำเภอ ไปสู ่

สำธำรณสุขต�ำบล เชื่อมต่อไปยังผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล เชื่อมกันลงไปเป็นล�ำดับ สื่อสำรกัน

เป็นทอด ๆ ยังไงก็ส�ำเร็จ ถ้ำเห็นโยงใยของควำมสัมพันธ์นี้

จะท�ำงำนง่ำย มนัอยูท่ี่กำรวำงระบบของ พชอ. ถ้ำสื่อสำรถงึ 

งำนไหนก็ส�ำเร็จได้ ที่ผ่ำนมำในกำรสื่อสำรเรำใช้หนังสือที่

นำยอ�ำเภอลงนำมถงึก�ำนนั ผู้ใหญ่บ้ำน แต่กำรจ่ำยหนงัสอื

ไม่ส่งไปรษณีย์ แต่ส่งผ่ำน ผอ.รพ.สต. เพื่อให้ได้พูดคุยกัน 

บอกกันก่อน ว่ำเรำจะท�ำอะไรยังไง ให้เขำท�ำหน้ำที่เลขำฯ 

โดยเชื่อมกบัก�ำนนั และ อสม. คอืถอืไปให้แล้วไปบอกเลย 

ว่ำจะท�ำอะไรกนับ้ำงเขำกจ็ะรบัรู้เลย”
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 พชอ. ถอืว่าเป็นองค์กรที่มคีวามมั่นคง จดัตั้งขึ้นโดยระเบยีบ

ส�านกันายกรฐัมนตร ีสามารถสนบัสนนุการท�างานด้านสาธารณสขุ 

และงานคุ้มครองผู้บรโิภคได้ 

 จากประสบการณ์ที่พื้นที่น�าร่องน�ามาแลกเปลี่ยนกนั ท�าให้

เกดิการเรยีนรู้เพื่อน�าไปสู่การขยายผลให้ดยีิ่ง ๆ ขึ้นไป ดงันี้

ด้�นกระบวนก�รทำ�ง�น 
 การน�าแนวคดิการขบัเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บรโิภค 7 ระบบ

ย่อย มาใช้เป็นแนวทางการท�างานระดบัอ�าเภอได้ครบทั้งระบบ 

สะท้อนถึงความเข้มแข็งของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยหลังจากที่

ได้ประเดน็ปัญหาแล้ว และน�าไปให้ พชอ. พจิารณา ถ้าเหน็ว่า

เรื่องไหนเหน็ร่วมกนัว่าสมควรต้องท�ากจ็ะเป็นนโยบายระดบัพื้นที่ 

และน�าไปสู่การวางแผนและการท�าให้ส�าเรจ็ ซึ่งมเีงื่อนไขที่ส�าคญั

คือ การมีส่วนร่วมและการที่ต้องมีเจ้าภาพ โดยงานที่ท�าควร 

ต้องอยู่ในงานประจ�าของเจ้าภาพด้วย ตลอดจนการมีการตั้ง 

เป้าหมายที่ชดั

โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
ที่ปรึกษาแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็ง
กลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

บทส่งท้�ย
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 ในขั้นตอนการจดัการสนิค้าที่ไม่ปลอดภยั มอีงค์ประกอบคอื 

ต้องมีคนเข้าไปคอยตรวจสอบเฝ้าระวัง หากพบว่ามีสินค้าที่ 

ไม่ปลอดภยั มคีวามเสี่ยง หรอือนัตราย กต็้องแจ้งเตอืนภยั โดย

เครื่องมอืหนึ่งที่พบว่าใช้ประโยชน์ได้ดกี็คอื ชดุทดสอบ (test kit) 

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อตรวจทางห้องปฏบิตักิารแล้ว

พบว่าสนิค้ายี่ห้อไหนไม่ด ีเขาจะแจ้งเตอืนภยัโดยน�ารูปผลติภณัฑ์

ฉลาก ขวด หรือภาชนะของสินค้านั้น แสดงให้เห็นเพื่อให้ 

ชาวบ้านได้รู ้เพื่อแจ้งเตอืนภยั ในส่วนของพื้นที่ ก�านนัและผูใ้หญ่

บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย มีอ�านาจอยู่แล้วตาม พ.ร.บ. 

ลกัษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 หากพบการท�าความผดิทาง

อาญาในพื้นที่ ท่านเหล่านี้มอี�านาจสามารถควบคมุตวัผู้กระท�า

ความผิดและยึดของที่กระท�าความผิดได้ทันที ดังนั้น การเชิญ

ชวนท่านเหล่านี้เข้าร่วมงานจะช่วยเสริมงานด้านสาธารณสุข

อย่างมาก 

 นอกจากนี้ หากคนท�างานอยูห่น้างานในระดบัพื้นที่เชื่อมโยง

ไปสู่ 7 ระบบในระดบัชาต ิโดยผลกัดนัให้ส่วนกลางร่วมจดัการ

ปัญหาสนิค้าไม่ปลอดภยัควบคูไ่ปด้วย จะยิ่งเกดิผลที่ชดัเจนและ

ยั่งยนื พยายามไม่ให้มสีนิค้าที่ไม่ปลอดภยัและไม่มคีณุภาพเกดิ

ขึ้นในสงัคมไทยด้วย 

 ขอให้ตระหนักว่า การจัดการปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยนั้น

เป็นการ “ท�าต้นน�้าให้ดี” ได้ด้วย เช่น การเลือกขับเคลื่อน



151

ประเดน็ผกัผลไม้ปลอดภยั เมื่อท�าต้นน�้าด ีคอื มแีหล่งปลูกผกัที่

ปลอดภยัจนน�าไปขายสูต่ลาดแล้ว จะเกดิประโยชน์ระยะยาว เช่น 

ลูกหลานของเราไดบ้รโิภคอาหารกลางวนัที่ปลอดภยัในโรงเรยีน 

หรือผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็จะมีอาหารปลอดภัยด้วย และวัน 

ข้างหน้าสามารถขยับไปท�าประเด็นอื่นที่เห็นว่าเป็นภัยคุกคาม

ประชาชน โดยน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�ากระบวนการจัดการ

ปัญหาสนิค้าไม่ปลอดภยันี้เป็นแนวทางให้ พชอ. ขบัเคลื่อนงาน

ในประเดน็อื่นต่อไป

ด้�นข้อสังเกตต่อบทเรียนที่ได้จ�กโครงก�ร “นำ�ร่อง”
 จากเรื่องราวที่น�ามาแลกเปลี่ยนกนัในครั้งนี้ ม ี4 ประเดน็ที่

เหน็ว่าน่าสนใจ คอื

 1. การท�างานครั้งนี้ท�าให้ทุกคนได้เพิ่มพูนความสามารถใน

หลาย ๆ ประเดน็ ตวัอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนกนัในหวัข้อที่ว่า 

“ท�าอย่างไรจึงจะผลักดันให้เป็นนโยบายผ่าน พชอ.” ได้นั้น 

ทกุคนต้องมคีวามสามารถ คอื

• ได้ใช้ความรูท้างวชิาการมาก�าหนดประเดน็ ความสามารถ

ที่เกิดจากการท�างานครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่ติดตัวทุกคนไป

ตลอด และสามารถน�าไปปรบัใช้กบังานที่ตวัเองท�าอยู่ 

• มีความสามารถในการเจรจา เนื่องจากก่อนที่จะท�างาน

เรื่องนี้ พชอ. มอียู่ก่อนแล้ว และมกีารก�าหนดเรื่องไว้แล้ว 

การที่ทุกคนต้องน�าเรื่องการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
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เข้าไปแทรก ถือว่าทุกคนมีความสามารถสูงมากในการ

เจรจาและการสื่อสาร และยังต้องรู้อีกด้วยว่าต้องคุยกับ

ใครบ้าง งานจงึจะส�าเรจ็

•  มีความสามารถในการสานพลัง ดึงคนในสังคมมาร่วม

งานด้วยกนั ท�างานร่วมกบัคนอื่นได้ 

 2. การท�างานครั้งนี้ทุกคนเป็นผู้น�าวิชาการไปเผยแพร่ใน 

เครือข่าย การท�างานท�าให้ต้องปรับวิธีท�างานกับสถานการณ ์

และพื้นที่ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 

และมคีวามเป็นเหตเุป็นผลเพื่อน�าเสนอ และยงัต้องรบัฟังมมุมอง 

ฟังความเหน็ของคนอื่นด้วย ทั้งนี้ หากสามารถน�าหลกัวชิาการ

ที่แน่นหนามั่นคงมาใช้ได้ จากประเดน็กจ็ะกลายเป็นนโยบายได้

 3.  การท�างานครั้งนี้ท�าให้ได้ “เพื่อน” นอกวงการสาธารณสขุ 

ไม่ว่าจะเป็น ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ, ส�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอ, 

เจ้าของร้านยา, เจ้าของร้านค้า, เจ้าของโรงเรยีน ฯลฯ และใน

อนาคตที่จะมสีภาองค์กรของผู้บรโิภคในพื้นที่ “เพื่อน” เหล่านี้

จะเป็นก�าลังส�าคัญ เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน การที่ 

ทุกคนท�าให้คนนอกวงการสาธารณสุขมาช่วยกันให้ความเห็น 

แสดงข้อมูล และให้ค�าแนะน�า จงึจะเป็นประโยชน์ต่อไป

 4. การผลกัดนัให้เรื่องการจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยั เกดิเป็น

นโยบายของ พชอ. ท�าให้บางพื้นที่ยงัได้มาตรการ กตกิาชมุชน 

และมีบางพื้นที่ได้ธรรมนูญด้านสุขภาพมาด้วย และยังได้ผู้น�า 

คนส�าคญั เช่น ก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน มาเป็นเครอืข่ายด้วย 
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ด้�นหลักก�รทำ�ง�นที่อยู่เบื้องหลังคว�มสำ�เร็จ
 การถอดหลักการที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จถือเป็นความรู้

ส�าคญัที่ได้จากการร่วมขบัเคลื่อนงานน�าร่องด้วยกนั โดยในการ

แลกเปลี่ยนครั้งนี้ พบหลักการท�างานที่อยู่เบื้องหลังผลงานที่ด ี

ดงันี้

 1. เจตนาบริสุทธิ์ว่าเรามีความหวังดี และด้วยเจตนาเช่นนี้ 

น�าไปแสวงหาความร่วมมอื และการสร้างกตกิาร่วม ย่อมได้รบั

ความร่วมมอืจากทกุฝ่าย ซึ่งไว้วางใจในเจตนาบรสิทุธิ์ของเรา

 2. ท�าให้เกดิเพื่อนร่วมงาน มภีาคประชาชนที่เป็นอาสาสมคัร

หรอืจติอาสาเข้ามาร่วมงานด้วยจ�านวนมาก

 3. แสวงหาทนุในพื้นที่ เช่น เงนิกองทนุของท้องถิ่น เพื่อให้

เกดิความยั่งยนื

 4. ให้ความส�าคญักบัการตดิตามงานทกุขั้นตอน 

 5. ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิด

ความตื่นตวั

 6. การใช้พลงัของเทคโนโลยใีห้เป็นประโยชน์กบัการท�างาน 

ตลอดจน ไอท ีหรอืโซเชยีลมเีดยีเพื่อเป็นเครื่องมอืท�างานในพื้นที่ 

 7. คนท�างานหรอืระบบราชการต้องปรบัตวัให้ทนักบัผู้แสวงหา

ประโยชน์ เพราะผู้แสวงหาประโยชน์มีการปรับตัวตลอดเวลา 
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หากราชการก้าวช้ากว่า เขากจ็ะล�้าหน้าตลอดเวลา ฉะนั้น ราชการ

ควรจะพฒันาและปรบัตวัตามให้ทนัเพื่อแก้ปัญหา

 8. ต้องดึงระบบใหญ่ให้เข ้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อให ้

ผู้ปฏบิตังิานในพื้นที่ท�างานได้สะดวกขึ้น

ด้�นหลักคิดเพื่อพัฒน�ง�นให้ก้�วต่อไปข้�งหน้�
 หลังจากที่ก้าวถึงความส�าเร็จระดับหนึ่งในวันนี้ ขอฝาก 

หลักคิดบางประการเพื่อเป็นข้อพิจารณาส�าหรับการพัฒนาให้

ก้าวต่อไปข้างหน้า ดงันี้

 1. การท�างานต้องพบกบัปัญหาอปุสรรค ขอให้มองว่าอปุสรรค

ปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย หากต้องท�างานให้ได้ผลดภีายใต้ข้อจ�ากดั

ต่าง ๆ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเพื่อให้งานเดินหน้าไปได้ เป็นสิ่งที่ 

ต้องค้นหา และได้ทดลองวิธีการต่าง ๆ หากยังแก้ไขไม่ได้ก ็

ไม่เป็นไร เพราะเมื่อไดท้ดลองและสรปุบทเรยีนแล้ว สิ่งนั้นกย็งั 

เป็นทนุหรอืประสบการณ์ให้เราใช้ประโยชน์ต่อไปได้

 2. อย่าครอบง�าผูอ้ื่น แต่ควรให้อสิรภาพทางความคดิ และให้

มองว่างานนี้ท�าให้เกิดอิสรภาพที่จะคิด เป็นโอกาสให้เกิดการ

พฒันา เป็นการคดิเพื่อที่จะท�าให้ดขีึ้นด้วย “ฉนัทะ” คอื อยาก

ท�าให้ดขีึ้น
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 3. เรื่องสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต ฉะนั้น จึง 

ต้องมองให้เห็นว่าประเด็นสุขภาพเชื่อมโยงกับเรื่องอื่น ๆ ด้วย 

เช่น เรื่องเกษตรปลอดภยัหรอืด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ถ้าจดัระบบ 

ดี ๆ สินค้าที่ปลอดภัยก็จะมีมูลค่าเพิ่ม ท�าให้คนที่ท�าสินค้า

ปลอดภยัมรีายได้ดตีามไปด้วย ส่งผลให้ชวีติความเป็นอยูด่ขีึ้นด้วย 

ชมุชนกด็ด้ีวย

 4. ถ้างานส�าเร็จ โดยที่ทุกส่วนที่ร่วมงานกันได้ผลส�าเร็จ 

ร่วมกนั ประชาชนเองกไ็ด้รบัประโยชน์ 





ภ�คผนวก
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ร�ยน�มวิทย�กรและผู้สนับสนุนก�รถอดบทเรียน

1. รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรวีริยิานภุาพ ผู้จดัการแผนงานพฒันาวชิาการ
  และสร้างความเข้มแขง็กลไก
  คุ้มครองผู้บรโิภค
  ด้านสขุภาพ

2. ภก.วรวทิย์ กติตวิงศ์สนุทร ที่ปรกึษาแผนงานพฒันา
  วชิาการและสร้างความ
  เข้มแขง็กลไกคุ้มครอง
  ผู้บรโิภคด้านสขุภาพ (คคส.)

3. นายโอภาส เชฏฐากลุ วทิยากรกระบวนการ

4.  น.ส.อภญิญา ตนัทววีงศ์ วทิยากรกระบวนการ

5. นายยทุธดนยั สดีาหล้า วทิยากรกระบวนการ

6. ภญ.สรรีโรจน์ สกุมลสนัต์ แผนงานพฒันาวชิาการ
  และสร้างความเข้มแขง็กลไก
  คุ้มครองผู้บรโิภค
  ด้านสขุภาพ

7. นายวฑิูรย์ บตุรสาระ ส�านกัสนบัสนนุการควบคมุ 
  ปัจจยัเสี่ยงทางสขุภาพ สสส.

8. ผศ.ดร.ปรารถนา จนัทรพุนัธุ์ นกัวชิาการและนกัวจิยัอสิระ

รายนามแกนนำาที่เข้าร่วมการถอดบทเรียน

ประชมุถอดบทเรยีนโครงการต้นแบบการจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยั
โดยกลไกคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ (พชอ.)
วนัที่ 12-13 มนีาคม 2563
ณ โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง แอร์พอร์ต กรงุเทพฯ
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9. นางเบญญาดา มตุวิฒันาสวสัดิ์ นกัวจิยัอสิระ

10. นางนวพร ต่อมกระโทก นกัวจิยัอสิระ

11. น.ส.สธุดิา วงษ์อนนัต์ นกัวจิยัอสิระ

12. นายบวร ทรพัย์สงิห์ สถาบนัวจิยัสงัคม
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

13. น.ส.สนุนัทา ฟุ้งสร้อยระย้า แผนงานพฒันาวชิาการ
  และสร้างความเข้มแขง็กลไก
  คุ้มครองผู้บรโิภค
  ด้านสขุภาพ

14. น.ส.นารรีตัน์ นกทรพัย์ แผนงานพฒันาวชิาการ
  และสร้างความเข้มแขง็กลไก
  คุ้มครองผู้บรโิภค
  ด้านสขุภาพ

ร�ยน�มแกนนำ�ผู้เข้�ร่วมถอดบทเรียน

1. ภญ.กาญจนา ชนะกลุ โรงพยาบาลป่าตอง 
  พชอ. อ�าเภอกะทู้
  จงัหวดัภูเกต็

2. นายอ�านวย ชื่นช่วย พชอ. อ�าเภอควนกาหลง  
  จงัหวดัสตูล

3. นายรอสนนั เสม็เลม็ พชอ. อ�าเภอควนกาหลง  
  จงัหวดัสตูล

4. ภญ.สลลิทพิย์ น้อยสนทิ โรงพยาบาลครีมีาศ 
  พชอ. อ�าเภอครีมีาศ 
  จงัหวดัสโุขทยั
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5. นางปิยรตัน์ ค�าศรี โรงพยาบาล
  สมเดจ็พระยพุราชฉวาง  
  พชอ. อ�าเภอฉวาง
  จงัหวดันครศรธีรรมราช

6. ภญ.จฬุารตัน์ โค้วประเสรฐิสขุ โรงพยาบาลเชยีงแสน 
  พชอ. อ�าเภอเชยีงแสน
  จงัหวดัเชยีงราย

7. น.ส.ปารชิาต ใจมณ ี ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอเชยีงแสน 
  พชอ. อ�าเภอเชยีงแสน
  จงัหวดัเชยีงราย

8. ภญ.สภุาวด ีเปล่งชยั โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง  
  พชอ. อ�าเภอทุ่งเขาหลวง
  จงัหวดัร้อยเอด็

9. นายอธวิฒัน์ วราพฒุ ส�านกังานสาธารณสขุ 
  อ�าเภอโนนคูณ 
  พชอ. อ�าเภอโนนคูณ
  จงัหวดัศรสีะเกษ

10. นายณภทัร จลุทศัน์ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
  ต�าบลโนนค้อ 
  พชอ. อ�าเภอโนนคูณ
  จงัหวดัศรสีะเกษ

11. นางมาธพุร พลพงษ์ ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอบางแก้ว 
  พชอ. อ�าเภอบางแก้ว
  จงัหวดัพทัลงุ
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12. น.ส.จรุวีรรณ ชูอกัษร ส�านกังานสาธารณสขุ 
  จงัหวดัพทัลงุ
  พชอ. อ�าเภอบางแก้ว
  จงัหวดัพทัลงุ

13. ภญ.พนาวลัย์ ญาณกติติ์กูร โรงพยาบาลบ้านฝาง 
  พชอ. อ�าเภอบ้านฝาง
  จงัหวดัขอนแก่น

14. นายอนนัต์ แสงอรณุ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
  ต�าบลป่าหวายนั่ง 
  พชอ. อ�าเภอบ้านฝาง
  จงัหวดัขอนแก่น

15. ภญ.จนัทร์จรยี์ ดอกบวั โรงพยาบาลปทมุราชวงศา
  พชอ. อ�าเภอปทมุราชวงศา
  จงัหวดัอ�านาจเจรญิ

16. นายภทัรวรรธน์ ค�าดี ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอปทมุราชวงศา 
  พชอ. อ�าเภอปทมุราชวงศา 
  จงัหวดัอ�านาจเจรญิ

17. นางอรวรรณ ภกัดี เครอืข่ายผู้บรโิภค   
  อ�าเภอปลายพระยา 
  พชอ. อ�าเภอปลายพระยา 
  จงัหวดักระบี่

18. นายทรงยศ มงคลบตุร เครอืข่ายผู้บรโิภค
  อ�าเภอปลายพระยา 
  พชอ. อ�าเภอปลายพระยา 
  จงัหวดักระบี่
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19. นายสทุนิ เขื่อนเป๊ก ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอปัว 
  พชอ. อ�าเภอปัว
  จงัหวดัน่าน

20. ภญ.ดร.ศรสีดุา ศลิาโชติ โรงพยาบาลปากพนงั 
  พชอ. อ�าเภอปากพนงั
  จงัหวดันครศรธีรรมราช

21. นายสายนัต์ ศลิาโชติ สาธารณสขุ
  อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ
  พชอ. อ�าเภอปากพนงั
  จงัหวดันครศรธีรรมราช

22. นายนฐัวฒุ ิชาตวิงษ์ ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอภูเวยีง 
  พชอ. อ�าเภอภูเวยีง
  จงัหวดัขอนแก่น

23. น.ส.กรกนก บญุมาหล้า ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอภูเวยีง 
  พชอ. อ�าเภอภูเวยีง
  จงัหวดัขอนแก่น

24. ภญ.นฤมล ขนัตกีลุ ส�านกังานสาธารณสขุ
  จงัหวดัเชยีงใหม่ 
  พชอ. อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่
  จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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25. น.ส.ดาวทพิย์ จรินวิาตานนท์ ส�านกังานสาธารณสขุ
  จงัหวดัเชยีงใหม่ 
  พชอ. อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
  จงัหวดัเชยีงใหม่

26. ภญ.กลัยาณ ีอาชาสนัตสิขุ โรงพยาบาลร้อยเอด็ 
  พชอ. อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็
  จงัหวดัร้อยเอด็

27. ภก.มานติย์ ทวหีนัต์ ส�านกังานสาธารณสขุ
  จงัหวดัร้อยเอด็ 
  พชอ. อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ 
  จงัหวดัร้อยเอด็  

28. ภญ.จติราวรรณ พึ่งพานชิ โรงพยาบาลย่านตาขาว
  พชอ. อ�าเภอย่านตาขาว
  จงัหวดัตรงั

29. น.ส.ทติยิา ขวญัดี ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอย่านตาขาว 
  พชอ. อ�าเภอย่านตาขาว
  จงัหวดัตรงั

30. ภญ.เพิ่มพรรณ์ ธนะภาส โรงพยาบาลรตัภูม ิ
  พชอ. อ�าเภอรตัภูมิ
  จงัหวดัสงขลา

31. นางอรวรรณ บญุเรอืง ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอรตัภูม ิ
  พชอ. อ�าเภอรตัภูมิ
  จงัหวดัสงขลา
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32. ภญ.อารรีตัน์ พกัตร์จนัทร์ โรงพยาบาลรษัฎา 
  พชอ. อ�าเภอรษัฎา
  จงัหวดัตรงั

33. นางกลัยทรรศน์ ติ้งหวงั สมาคมผู้บรโิภคสตูล 
  พชอ. อ�าเภอละงู
  จงัหวดัสตูล

34. น.ส.อนญัญา แสะหล ี สมาคมผู้บรโิภคสตูล 
  พชอ. อ�าเภอละงู
  จงัหวดัสตูล

35. ภก.กติตโิชค ประเสรฐิกลุ โรงพยาบาลวงัทอง 
  พชอ. อ�าเภอวงัทอง
  จงัหวดัพษิณโุลก

36. นายวนัชยั ทมิชม ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอวงัทอง 
  พชอ. อ�าเภอวงัทอง
  จงัหวดัพษิณโุลก

37. น.ส.ธรีพร อตุรศัมี โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
  ต�าบลบ้านโนนอดุม 
  พชอ. อ�าเภอวานรนวิาส
  จงัหวดัสกลนคร

38. ภก.ภทัรพงศ์ แสนอบุล โรงพยาบาลวานรนวิาส 
  พชอ. อ�าเภอวานรนวิาส
  จงัหวดัสกลนคร
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39. ภญ.ไพลนิ สาระมนต์ สกลุนธิเิมธา โรงพยาบาลเวยีงแก่น 
  พชอ. อ�าเภอเวยีงแก่น
  จงัหวดัเชยีงราย

40. นายวสนัต์ ศรวีลิยั สาธารณสขุอ�าเภอเวยีงแก่น 
  พชอ. อ�าเภอเวยีงแก่น
  จงัหวดัเชยีงราย

41. ภก.วษิณ ุยิ่งยอด โรงพยาบาลสมเดจ็
  พระยพุราชสว่างแดนดนิ 
  พชอ. อ�าเภอสว่างแดนดนิ
  จงัหวดัสกลนคร

42. นายชมุพล สารคี�า ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอสว่างแดนดนิ 
  พชอ. อ�าเภอสว่างแดนดนิ
  จงัหวดัสกลนคร

43. ภญ.อรพนิท์ พุ่มภทัรชาติ โรงพยาบาลสนัก�าแพง 
  พชอ. อ�าเภอสนัก�าแพง
  จงัหวดัเชยีงใหม่

44. นางบษุยา ยศชนะ ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอสนัก�าแพง 
  พชอ. อ�าเภอสนัก�าแพง
  จงัหวดัเชยีงใหม่

45. นางสภุสพน ภูมเิวยีงศรี ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอหนองนาค�า 
  พชอ. อ�าเภอหนองนาค�า
  จงัหวดัขอนแก่น



46. นายศวิกร พงษ์ภกัดิ์ ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอหนองนาค�า 
  พชอ. อ�าเภอหนองนาค�า  
  จงัหวดัขอนแก่น

47. นางวนันสิา หนิจนัทร์ ส�านกังานสาธารณสขุ
  อ�าเภอห้วยผึ้ง 
  พชอ. อ�าเภอห้วยผึ้ง
  จงัหวดักาฬสนิธุ์

48. ภญ.ยพุนิ สุ่มมาตย์ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
  พชอ. อ�าเภอห้วยผึ้ง
  จงัหวดักาฬสนิธุ์

166




