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“ภูมิทัศน์ใหม่” ของระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค
ในประเทศไทยคืออะไร

	 กฎหมายฉบับนี้เป็นการยอมรับสิทธิและหน้าที่ขององค์กรของภาคประชาชน	 ว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับ 

การท�างานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ	 อย่างเป็นทางการ	 โดยสะท้อนผ่านสาระส�าคัญในมาตรา 

ต่าง ๆ 	ทั้งการที่สภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งเกดิจากการรวมตวัขององค์กรของผูบ้รโิภคไม่น้อยกว่า	150	องค์กร	

ที่ผ่านการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรต่อนายทะเบียนกลาง	 นั่นคือ	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตร	ี

(สปน.)	จนได้รบัแบบประกาศนายทะเบยีนกลาง	เรื่อง	รายชื่อองค์กรของผูบ้รโิภคที่ได้แจ้งสถานะความเป็นองค์กร

ของผู้บรโิภค	ตามมาตรา	 5	แห่งพระราชบญัญตักิารจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	 (อกผ. 3)	 แล้ว 

จะได้รบัการจดัสรรงบประมาณโดยตรงจากรฐับาล	

 และการก�าหนด “อ�านาจด�าเนนิการ” เพือ่การคุ้มครองผู้บรโิภค ของสภาองค์กรของผูบ้รโิภค ใน

ฐานะเป็นผู้แทนผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ	ดงันี้	

	 1.		ให้ความคุ้มครองและพทิกัษ์สทิธขิองผู้บรโิภค	 รวมทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกบัการคุ้มครองผู้บรโิภค

ต่อคณะรฐัมนตรหีรอืหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง	

	 2.		สนับสนุนและด�าเนินการตรวจสอบ	 ติดตาม	 เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ	 แจ้งหรือ

โฆษณาข่าวสารหรอืเตอืนภยัเกี่ยวกบัสนิค้าหรอืบรกิารที่อาจกระทบต่อสทิธขิองผูบ้รโิภค	หรอือาจก่อให้เกดิความ

เสียหาย	 หรือเกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้บริโภค	 โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ	 หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วย

กไ็ด้	

	 3.		รายงานการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค	 ไปยังหน่วยงานของรัฐ

หรอืหน่วยงานอื่นที่รบัผดิชอบ	และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	ในกรณทีี่หน่วยงานของรฐัได้รบัรายงานนี้	ให้แจ้ง

ผลการด�าเนนิงานให้สภาองค์กรของผู้บรโิภคทราบภายใน	60	วนันบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง

	 4.		สนบัสนนุและช่วยเหลอืองค์กรของผู้บรโิภคในการรกัษาประโยชน์ของผู้บรโิภค	 ให้มปีระสทิธภิาพและ

ได้รับความเชื่อถือ	 ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัวขององค์กรของผู้บริโภคในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่	 ทั้งนี้ 

ตามที่ก�าหนดในข้อบงัคบัของสภาองค์กรของผู้บรโิภค

	 5.		สนบัสนนุการศกึษาและการวจิยัเพื่อประโยชน์ในการด�าเนนิงานคุ้มครองและพทิกัษ์สทิธขิองผู้บรโิภค	

	 6.		สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับการ

ละเมดิสทิธขิองผู้บรโิภค	ทั้งก่อนและในระหว่างการด�าเนนิคดตี่อศาล

 เมื่อพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้

ในเดือนกรกฎาคม 2562 กล่าวได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง “ภูมิทัศน์” 

ของระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยโดยตรง 
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	 7.	ด�าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ร้องขอ	 หรือให้ความ 

ช่วยเหลอืในการด�าเนนิคดใีนกรณทีี่ผู้บรโิภคหรอืองค์กรของผูบ้รโิภคถกูฟ้องคดจีากการใช้สทิธใินฐานะผูบ้รโิภค

หรอืใช้สทิธแิทนผู้บรโิภค	แล้วแต่กรณี	และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้	ให้มอี�านาจประนปีระนอมยอมความด้วย	

	 8.		จดัให้มหีรอืรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกบัสนิค้าหรอืบรกิารอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคในการ

ตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืใช้บรกิาร	ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึได้โดยสะดวก	

	 “อ�านาจด�าเนินการ”	 เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง	 8	 ประการดังกล่าว	 ช่วยสนับสนุนให้งานคุ้มครอง 

ผู้บริโภคมีทิศทางที่ชัดเจนและครอบคลุมเรื่องส�าคัญ	 ตั้งแต่ขั้นตอนการเฝ้าระวัง	 การให้ข้อมูลความรู้อย่าง 

รอบด้าน	ไปจนถงึการจดัการปัญหาเมื่อผู้บรโิภคถูกละเมดิสทิธิไปจน	“สดุทาง”	

	 อย่างไรกต็าม	ภารกจิต่าง ๆ 	ดงักล่าว	องค์กรของผูบ้รโิภคไม่อาจด�าเนนิการได้เองตามล�าพงั	แต่ต้องอาศยั

ความสมัพนัธ์และการประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนต่าง ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกบังานคุม้ครองผูบ้รโิภค

ด้วย	จงึบรรลผุล

	 ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ	 หน่วยงานของรัฐจ�านวนมาก	 ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน	 “ภูมิทัศน์”	 ของระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย	 หลังก�าเนิด

สภาองค์กรของผู้บรโิภคแล้วหรอืไม่	เพยีงไร

 

บ่มเพาะ “นิเวศ” สู่ระบบใหม่ให้เกิดสมดุล

	 ณ	ช่วงรอยต่อไปสูภ่มูทิศัน์ใหม่ของงานคุม้ครองผูบ้รโิภคไทยนี้	แผนงานวชิาการและกลไกคุม้ครองผูบ้รโิภค

ด้านสุขภาพ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยการสนับสนุน 

จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย	 ที่เล็งเห็นตรงกันว่า 

ก�าเนดิ	“สภาองค์กรของผูบ้รโิภค”	มคีวามส�าคญัอย่างยิ่งต่อการยกระดบังานคุม้ครองผูบ้รโิภค	จงึร่วมกนัพฒันา

แนวทางการขบัเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บรโิภคเชงิบูรณาการความร่วมมอืระหว่าง	 2	 ฝ่าย	 ภายใต้ ชุดโครงการ

พัฒนาต้นแบบจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการความร่วมมือของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด

หรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ 

	 ผู้ขบัเคลื่อนหลกั	 2	ฝ่าย	ประกอบด้วย	หน่วยงานประจ�าจังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภค และ

หน่วยงานรัฐ โดยมีส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นแกนน�า      

	 สิ่งที่มุ่งหวงัคอื	ต้นแบบของการท�างานร่วมกนัระหว่าง	2	ฝ่าย	อย่างแนบแน่นขึ้นกว่าเดมิ	โดยมสี่วนร่วม

กนัตั้งแต่ขั้นคดิออกแบบ	ก�าหนดเป้าหมาย	และขบัเคลื่อนกจิกรรมร่วมกนั	โดยน�า	“จดุแขง็”	ของแต่ละฝ่ายมา

หนนุเสรมิกนั	จนเกดิรูปแบบใหม่ของการคุ้มครองผู้บรโิภค	และคณุภาพที่สูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

 เปรียบเปรยดังการโน้มน�าให้เกิด “นิเวศ” ที่เอื้อให้ภูมิทัศน์ใหม่ของระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค

ของประเทศไทยเกิดพัฒนาการไปสู่เป้าหมายนั่นเอง
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ขยายความรู้สู่จุดที่พร้อมขยับ

	 เนื้อหาในรายงานฉบับนี้เป็นการบันทึกเรื่องราวและบทเรียนที่น่าสนใจจาก	 6	 กรณีศึกษา	 ที่มีจุดร่วม 

ในการ	“บูรณาการ”	งานระหว่างองค์กรของผู้บรโิภคและหน่วยงานรฐั	เพื่อพฒันางานคุ้มครองผู้บรโิภคภายใต้	

“ภมูทิศัน์ใหม่”	หลงัก�าเนดิ	พ.ร.บ. การจดัตั้งสภาองค์กรของผูบ้รโิภค	พ.ศ. 2562	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมลูและ

ความรู้	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย	 ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่	 ไปสู่

พื้นที่ต่าง ๆ	

 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดย ส่วนที่ 1 เป็นกรณศีกึษา ซึ่งประกอบด้วย 2 บท ดงันี้

	 บทที่	1	น�าเสนอบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการร่วมพัฒนา	“ภูมิทัศน์”	ใหม่	ของงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับพื้นที่	ประกอบด้วยกรณศีกึษา	2	ระดบั	คอื	ระดับอ�าเภอ	ได้แก่	กรณศีกึษา	อ�าเภอประจกัษ์

ศลิปาคม	จงัหวดัอดุรธานี	ที่มสี�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	(สสอ.)	เป็นแกนน�า	และ	ระดับจังหวัด	ได้แก่	กรณี

ศกึษา	จงัหวดัศรสีะเกษ	ที่มสี�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	(สสจ.)	เป็นแกนน�า

	 จดุร่วมของกรณศีกึษาในบทนี้คอื	สะท้อนแนวปฏบิตัทิี่ดขีองหน่วยงานรฐั	ในฐานะ	“พี่เลี้ยง”	ที่ท�าหน้าที่

สนับสนุนให้เกิดองค์กรของผู้บริโภค	 ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพร้อมผ่านการจดแจ้งสถานะตามกฎหมาย 

เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาองค์กรของผู้บริโภค	 และด�าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ	 จน	 “เต็มพื้นที่”	 โดย

ปัจจบุนั	ทั้ง	2	พื้นที่กรณศีกึษา	เป็นอ�าเภอและจงัหวดัที่มอีงค์กรของผู้บรโิภคได้รบั	อกผ. 3	มากที่สดุในประเทศ	

	 บทที่	 2	น�าเสนอกรณีศึกษาการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการความร่วมมือของสภา
องค์กรผู้บรโิภคจงัหวดัหรอืองค์กรผู้บรโิภคกบัหน่วยงานรฐั	4	กรณี	ในพื้นที่	4	จงัหวดั	ภายใต้ชดุโครงการ
พัฒนาต้นแบบจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการความร่วมมือของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดหรือองค์กร 

ผู้บรโิภคกบัหน่วยงานรฐั	ด�าเนนิการระหว่าง	พ.ศ. 2564 - 2565	

	 3	 โครงการในจ�านวนนี้ด�าเนินการที่จังหวัดเชียงราย	 เชียงใหม่	 และล�าปาง	 เลือกหยิบยกเรื่อง “การใช้ 

ยากบัคน” ได้แก่	การจดัการปัญหายาไม่ปลอดภยัในชมุชน	มาเป็นประเดน็บูรณาการ	

	 ส่วนอีก	 1	 โครงการ	 ด�าเนินการที่จังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้ความสนใจกับเรื่องของ “การใช้ยาในสัตว์” ได้แก่	

โครงการศกึษาสถานการณ์และสร้างความรอบรู้ในการใช้ยาปฏชิวีนะในฟาร์มปศสุตัว์และการเกษตร	

	 จดุร่วมของทั้ง	4	กรณศีกึษา	นอกจากการให้ความสนใจกบัเรื่องของยา	ซึ่งมผีลกระทบสูงต่อสขุภาพและ

เป็นปัญหาที่เกดิในวงกว้างแล้ว	อกีเรื่องหนึ่งคอื	ทกุกรณเีป็นการรเิริ่มแสวงหาวธิบีรูณาการงานคุม้ครองผูบ้รโิภค

ระหว่างหน่วยงานประจ�าจงัหวดั	ของสภาองค์กรของผู้บรโิภค	(สอบ.)	กบัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	(สสจ.)

ในจังหวัดนั้น ๆ	 แกนน�าทั้ง	 2	 ฝ่ายในทุกกรณีศึกษาต่างรู้จักคุ้นเคยและร่วมมือท�างานกันมาก่อน	 แต่ยังเป็น

ลักษณะของการประสานงาน	 ส่งต่อ	 โดยต่างยังอยู่ในกรอบภารกิจและพื้นที่ของตนเอง	 ต่อเมื่อมาร่วมงาน 

ภายใต้โครงการครั้งนี้	จงึเป็นการ	“ขยบั”	สู่การร่วมคดิ	ร่วมออกแบบ	ร่วมขบัเคลื่อน	ภายใต้โครงการเดยีวกนั

เป็นครั้งแรก

	 วธิกีารและผลที่แตกต่างไปจากเดมิเป็นไปในรูปใด	โปรดตดิตามได้ในบทที่	2
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	 ส่วนที่	2	ได้แก่	บทสรุป	ซึ่งเป็นการประมวลสังเคราะห์ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากบทที่	1	-	2	
	 เนื้อหาในส่วนนี้มุ่งน�าเสนอเพื่อให้เกดิความรู้และความเข้าใจที่ชดัเจนมากขึ้นใน	2	ประเดน็

 ประเดน็แรก คอื	ภาพรวมของการด�าเนนิงานเพื่อบรูณาการงานคุม้ครองผูบ้รโิภคระหว่างหน่วยงานประจ�า

จงัหวดัของสภาองค์กรของผู้บรโิภค	กบัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	

 ประเดน็ทีส่อง คอื	แนวปฏบิตัทิี่ดขีองหน่วยงานรฐั	ในฐานะ	“พี่เลี้ยง”	ที่ท�าหน้าที่สนบัสนนุให้เกดิองค์กร

ของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพร้อมผ่านการจดแจ้งสถานะตามกฎหมาย	 เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของสภาองค์กรของผู้บรโิภค	และด�าเนนิงานได้อย่างเป็นอสิระ	จน	“เตม็พื้นที่”

บทบาทของ คคส. ในฐานะปัจจัยสนับสนุน
การทำ งานเชิงบูรณาการระดับพื้นที่

	 การด�าเนินโครงการบูรณาการภายใต้ชุดโครงการนี้เป็นไปในช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด - 19	 ซึ่งมีผลกระทบ 

ต่อแกนน�าโครงการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชกรในหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ	 เช่น	 ส�านักงานสาธารณสุข

จงัหวดั	(สสจ.)	โรงพยาบาลชมุชน	(รพช.)	และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)	อย่างสงู	แต่กส็ามารถ

ด�าเนินการได้ลุล่วงและเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่กรณีศึกษา	 ที่ส�าคัญคือ	 ท�าให้เกิดการขับเคลื่อนงาน

เชงิบูรณาการระหว่างภาครฐัและองค์กรของผู้บรโิภค	ที่สะท้อนแนวปฏบิตัทิี่ด	ี ให้พื้นที่อื่น ๆ	สามารถเรยีนรู้ได้ 

ไม่น้อย

	 เบื้องหลังผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีศึกษาทั้ง	 6	 กรณ	ี กล่าวได้ว่า	 คคส.	 มีบทบาทเกี่ยวข้องในหลายด้าน	

และจ�าเป็นต้องกล่าวถงึไว้ในบทน�านี้ด้วย	เพื่อเป็นข้อมูลเสรมิให้เกดิความเข้าใจต่อปัจจยัที่เกี่ยวข้อง
 

 1.	บทบาทในฐานะผู้จัดการชุดโครงการนี้
• การเลอืกพืน้ที ่ค้นหา และจบัคูแ่กนน�า	–	คคส.	คดัเลอืกพื้นที่โดยใช้หลกัคดิเชงิยทุธศาสตร์หลาย

ด้านประกอบกนั	ทั้งโดยการปรกึษาผูเ้กี่ยวข้องที่ได้รบัการยอมรบัจากภาครฐัและภาคประชาชน	และ

การพจิารณาจากการมแีกนน�าที่ไม่เพยีงมผีลงานเป็นที่ประจกัษ์	แต่ยงัต้องม	ี“จติสาธารณะ”	ซึ่งจะ

เป็นคณุสมบตัสิ�าคญัในการท�างานเชงิบรูณาการที่ยดึเอาเป้าหมายประโยชน์ที่จะเกดิกบัผูบ้รโิภคเป็น

ที่ตั้งด้วย

• การมีส่วนร่วม กระตุ้น ผลักดัน ร่วมแก้ไขปัญหา ข้อติดขัดที่ไม่สามารถแก้ไขได้เองในระดับ

จงัหวดั	โดยใช้สถานภาพการเปน็หน่วยงานวชิาการจากส่วนกลางเข้าช่วยหนนุเสรมิจนปัญหาลลุ่วง

 2.	บทบาทในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดภูมิทัศน์ใหม่ของระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคไทย
	 คคส.	เป็นหน่วยวชิาการในประเดน็การคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสขุภาพที่สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง	นบัตั้งแต่
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ภาพแสดงบทบาทของ คคส. ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภูมิทัศน์ใหม่ของระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคไทย

1.ความรู้
•	 วิจัยรูปแบบองค์กรอิสระ
	 ผู้บริโภค
•			ข้อเสนอเชิงนโยบาย
	 เพื่อปฏิรูประบบคุ้มครอง
	 ผู้บริโภค

•	รัฐ:
	 -	นคบส.
	 -	เภสัชกรปฐมภูมิ
•	ประชาชน:
	 -	อสม.	นักวิทยาศาสตร์
	 	 การแพทย์

•	ระบบรับรอง
	 องค์กรผู้บริโภค
	 คุณภาพ

*	เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการท�างานเชิงบูรณาการน�าร่องในทุกกรณีศึกษา

2.
คน

3
 เครื่องมือ 

กลไก

“ภูมิทัศน์ใหม่”
ของระบบงาน

คุ้ัมครองผู้บริโภคไทย
ในระดับพื้นที่

ก่อตั้งในปี	พ.ศ. 2546	เป็นต้นมา

	 ผลงานที่	 คคส.	 สร้างและสั่งสมมาเป็นล�าดับเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการก่อรูป	 “ภูมิทัศน์ใหม่ของ 

ระบบงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในประเทศไทย”	ที่มกี�าเนดิสภาองค์กรของผูบ้รโิภคเป็นหมดุหมายความเปลี่ยนแปลง

ที่ส�าคญั	ทั้งด้านความรู้	การพฒันาก�าลงัคน	และเครื่องมอืกลไก	ดงันี้

•	 ความรู้	นบัแต่แรกก่อตั้งในปี	 2546	คคส.	 เป็นหน่วยงานหลกัที่ท�าหน้าที่ทบทวนวรรณกรรม	กรณี

ตวัอย่าง	และสงัเคราะห์ข้อเสนอแนวทางการจดัตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	และ 

จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายน�าเสนอต่อภาคนโยบาย	 วิชาการ	 และสังคม	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ 

จัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 (เป็นที่มาของ	 สภาองค์กรของผู้บริโภค	 (สคบ.)	 ใน

ปัจจบุนั)	

•	 ก�าลังคน	–	ประกอบด้วย	2	ส่วนที่มบีทบาทส�าคญั	ได้แก่	(1) อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 

(อสม.) วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน และ (2) ผูเ้ข้าอบรมหลกัสตูรการฝึกอบรมเพื่อรบัหนงัสอือนมุตัิ

เป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา

และสขุภาพ (นคบส.)

(1) อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	ในปี	2554	มูลนธิพิฒันาสถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต	ิ

60	พรรษา	นวมนิทราชนิ,ี	ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่	8	อดุรธาน	ีและ	คคส.	ร่วมกนัพฒันา	

อสม.	วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	โดยพฒันาศกัยภาพประชาชนที่เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ	

(อสม.)	 เข้ารับการอบรมเพื่อเป็น	 “อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน”	 ที่ผ่านการทดสอบ 

ความช�านาญในการตรวจหาผลติภณัฑ์กลุม่เสี่ยงด้วยชดุทดสอบอย่างง่าย	เพื่อท�าหน้าที่เฝ้าระวงั

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ด้านอาหาร	 ยา	 และเครื่องส�าอาง	 ในชุมชนของตนเอง	 โดยขยายจ�านวน 

ออกไปเป็นล�าดับอย่างมั่นคง	 และหลังก�าเนิดสภาองค์กรของผู ้บริโภคในปี	 2562	 อสม.

วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนในแต่ละต�าบลได้รวมตวักนัเป็นชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภค	และพฒันา

ศกัยภาพตามเกณฑ์ประเมนิองค์กรคณุภาพ	และจดแจ้งสถานะเป็นองค์กรของผู้บรโิภคที่ได้รบั	
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บทนำ 

อกผ. 3	จ�านวนมากขึ้นเป็นล�าดบั		

(2)	นคบส. คคส.	 และเครือข่ายเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค	 ได้รวมตัวและผลักดันให้เกิด	 วิทยาลัย 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย	 (วคบท.)	 สภาเภสัชกรรม	 เพื่อเป็น

สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคทางวชิาชพีเภสชักรรมขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	เมื่อปี	2553	ท�าให้

เกิดการพัฒนาเภสัชกรที่ท�างานในหน่วยงานสาธารณสุข	 ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ	 ผ่านการอบรมผู้รับหนังสืออนุมัติความรู้ความช�านาญ 

ในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม	สาขาการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านยาและสขุภาพ	(นคบส.)	แล้ว	

7	 รุ่น	 ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ	 และเป็นแกนน�าส�าคัญในการขับเคลื่อน 

ชุดโครงการนี้	 ทั้งด้วยจุดแข็งจากความรู้ความเชี่ยวชาญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ

สขุภาพ	และผ่านการบ่มเพาะหล่อหลอมให้มมีมุมองในการท�างานเชงิสงัคมร่วมกบัภาคประชาชน	

อันเป็นคุณลักษณะส�าคัญของ	 นคบส.	 จึงเอื้อให้เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาต้นแบบการท�างานเชิง 

บูรณาการระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงาน	 ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของงานคุ้มครองผู้บริโภค

ไทย	ได้อย่างมคีณุภาพ

•	 เครือ่งมือและกลไก	จดัท�าหลกัเกณฑ์ประเมนิองค์กรผูบ้รโิภคคณุภาพ	เพื่อพฒันาองค์กรของผู้บรโิภค

ให้มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบัของผูเ้กี่ยวข้องในสงัคม	อนัจะเป็นการสนบัสนนุให้กลไกคุม้ครองผูบ้รโิภค

ของภาคประชาชนเกิดความเข้มแข็ง	 ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 โดยประกอบด้วย 

3	ระดบั	 ได้แก่	 (1)	 เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน	 เพื่อส่งเสรมิการผนกึก�าลงัเป็นองค์กรผู้บรโิภค	 (2)	 เกณฑ์ขั้น 

มีสิทธิ	 เพื่อคัดเลือกองค์กรผู้บริโภคที่มีสิทธิเสนอผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาองค์กรของ 

ผูบ้รโิภค	(3)	เกณฑ์ขั้นสงู	เพื่อการพฒันาองค์กรให้มรีะบบบรหิารจดัการที่เข้มแขง็และมธีรรมาภบิาล	 

	 	 	 	 กล่าวได้ว่า	 หลกัเกณฑ์ประเมนิองค์กรผู้บรโิภคคณุภาพเป็นเครื่องมอืส�าคญัที่มสี่วนสนบัสนนุ

ให้การรวมกลุ่มของผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ	 มีทิศทางและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน	 และมีหลัก

วชิาการรองรบั	เพื่อพฒันาไปสู่องค์กรของผู้บรโิภคที่สูงขึ้นเป็นล�าดบั	จนได้รบั	อกผ. 3	ในที่สดุ



บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐ
ในการร่วมพัฒนา
“ภูมิทัศน์” ใหม่
ของงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับ

พื้นที่

บทที่ 1
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	 อ�าเภอประจกัษ์ศลิปาคม	จงัหวดัอดุรธาน	ีเป็นอ�าเภอที่มอีงค์กรของผู้บรโิภคที่ผ่านการรบัรองสถานะจาก

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 (สปน.)	 และร่วมเป็นองค์กรสมาชิกชุดแรกของสภาองค์กรของผู้บริโภค 

มากที่สดุในประเทศไทย	คอื	12	องค์กร	ท�าให้เป็นอ�าเภอที่มคีวามพร้อมในการขบัเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บรโิภค

แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานรฐัและภาคประชาชนอย่างครอบคลมุพื้นที่มากที่สดุในประเทศไทย

	 การถอดบทเรียนในกรณีศึกษานี้	 มุ่งน�าเสนอบทเรียนที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จดังกล่าว	 เพื่อเป็นข้อมูล

และข้อพิจารณาส�าหรับการพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภคระดับอ�าเภอ	 ให้พร้อมรองรับภูมิทัศน์ใหม่ของการ 

ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนอย่างครอบคลุมพื้นที่ 

ในที่อื่น ๆ	โดยพบปัจจยัที่อยู่เบื้องหลงั	ดงันี้	

	 1.	การเกิดการรวมตัวของประชาชนจนเกิดขึ้นเป็นองค์กรผู้บริโภค	 ที่มีพื้นฐานศักยภาพในการขับเคลื่อน

งานคุ้มครองผู้บรโิภคและมคีณุสมบตัไิด้มาตรฐานสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การรบัรองสถานะจาก	สปน.	จนได้

รบัการรบัรองในปี	2564	เป็นผลจากโครงการ	อสม.	วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	ที่ด�าเนนิการต่อเนื่องตั้งแต่ 

ปี	2554	และโครงการประเมนิรบัรององค์กรผู้บรโิภคคณุภาพ	ที่ด�าเนนิงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2557	ท�าให้เกดิการ

รวมกลุ่มแกนน�า	 อสม.	 วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	 เป็น	 “ชมรมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	 เพื่อการ

คุ้มครองผู้บรโิภค”	จ�านวน	14	ชมรม	ตั้งแต่ปี	2562	

	 2.	หลังเกิด	 พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค	 พ.ศ. 2562	 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	 (สสอ.) 

ประจกัษ์ศลิปาคม	 เลง็เหน็ว่า	สภาองค์กรของผู้บรโิภคจะส่งเสรมิให้องค์กรของผู้บรโิภคภาคประชาชนในพื้นที่

มบีทบาทในการท�างานคุ้มครองผูบ้รโิภคเชงิรกุในชมุชนของตนเองได้เตม็ศกัยภาพ	สสอ.	จงึท�าหน้าที่	“พี่เลี้ยง”	

สนับสนุนให้ชมรมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนฯ	 ทั้งหมด	 ผ่านการขึ้นทะเบียนของ	 สปน.	 เพื่อสามารถ 

มีส่วนร่วมก่อตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคแห่งแรก	 โดยสนับสนุน	 6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 (1)	 ประเมินความพร้อม 

(2)	 พัฒนาเครื่องมือเพื่อน�าทางปฏิบัติการ	 (3)	 สร้างต้นแบบส�าหรับการเรียนรู้	 (4)	 ถ่ายทอดความรู้และข้อมูล

ส�าคญั	สู่	“พี่เลี้ยง”	และแกนน�า	(5)	ลงมอืปฏบิตั	ิ(6)	สนบัสนนุทรพัยากรและสิ่งจ�าเป็น

	 3.	ปัจจยัสนบัสนนุให้	สสอ.	ประจกัษ์ศลิปาคม	ท�าหน้าที่	“พี่เลี้ยง”	สนบัสนนุให้ชมรมนกัวทิยาศาสตร์การ

แพทยช์มุชนฯ	ผ่านการขึ้นทะเบยีนของ	สปน.	ได้เป็นจ�านวนมาก	ได้แก่	(1)	การขบัเคลื่อนด้วยวสิยัทศัน์ที่ชดัเจน	

ของ	 สสอ.	 (2)	 การน�าจุดแข็งของภาครัฐมาช่วยเติมเต็มและเสริมพลัง	 ประกอบด้วยความรู้และทรัพยากร 

ที่จ�าเป็น	(3)	กลุ่มองค์กรภาคประชาชนได้รบัการบ่มเพาะและพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง	

กรณีที่ 1  

การพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
แบบบูรณาการในระดับอำ เภอ
กรณีศึกษา อำ เภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี



บทที่ 1

12

ที่มา

	 อ�าเภอประจักษ์ศิลปาคมเป็นพื้นที่ที่ปรากฏความก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนาระบบงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภคระดับพื้นที่	 โดยลงลึกถึงระดับต�าบลและหมู่บ้าน	 ด้วยการมีส่วนร่วมแบบเชิงรุกของภาคประชาชน 

มายาวนานกว่า	10	ปี	

	 รูปธรรมที่เด่นชัดคือ	 การพัฒนากลไก	อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	 ที่เริ่มต้นด�าเนินการในปี	

2554	 ด้วยความร่วมมอืระหว่าง	 มูลนธิพิฒันาสถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรติ	 60	 พรรษา	 นวมนิทราชนิ,ี	 ศูนย์

วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่	8	อดุรธาน	ีและ	คคส.	โดยมพีฒันาการมาเป็นล�าดบั	ดงันี้

	 1.	การพัฒนากลไก	อสม.	วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	 โดยพัฒนาศักยภาพประชาชนที่เป็น 

อาสาสมคัรสาธารณสขุ	(อสม.)	เข้ารบัการอบรมเพื่อเป็น “อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน” ที่ผ่านการทดสอบ

ความช�านาญในการตรวจหาผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย	 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่	8	อดุรธาน	ีเพื่อท�าหน้าที่เฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพ	ด้านอาหาร	ยา	และเครื่องส�าอาง	ในชมุชนของตนเอง	

โดยขยายจ�านวนออกไปเป็นล�าดบั	ดงัสรปุช่วงส�าคญัได้ดงันี้

1)	 ปี	2554	เริ่มต้นจากรบัสมคัรตวัแทน	อสม.	ในพื้นที่ต�าบลนาม่วง	หมูบ้่านละ	2	คน	เข้ารบัการอบรม

เพื่อเป็น	“อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน”

2)	 ปี	 2555	 ขยายเครือข่ายไปอีก	 2	 ต�าบล	 คือ	 ต�าบลอุ่มจานและต�าบลห้วยสามพาด	 จ�านวน	 27	

หมู่บ้าน	ให้ม	ีอสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนไปสู่หมู่บ้านละ	1	คน

3)	 ปี	 2556	 คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอ�าเภอ	 (DHS)	 ด�าเนินโครงการอ�าเภอต้นแบบงาน

คุ้มครองผู้บรโิภค	และวทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	ท�าให้เกดิการขยายผล	โดยพฒันาศกัยภาพ	

อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนไปอกี	41	หมู่บ้าน หมู่บ้านละ	2	คน

	 2.	พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับชุมชน
 2.1 จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน”	 เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการของ	 อสม.

วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	ไว้ที่สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรติ	60	พรรษา	นวมนิทราชนินีาม่วง	เป็นแห่งแรก	

 2.2 ก�าหนดมาตรการเพือ่บูรณาการความร่วมมือในงานคุ้มครองผูบ้รโิภคระดบัพ้ืนท่ี โดยในปี	2557		

มกีารจดัเวทปีระชาคมสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็	น�าไปสู่การก�าหนดมาตรการสงัคม	ซึ่งส่งผลให้เกดิระบบ

การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม	 ที่	 อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

มบีทบาทส�าคญัในการร่วมขบัเคลื่อน	โดยมสีาระส�าคญัดงันี้

1)	 จดัตั้งศูนย์แจ้งเตอืนภยั	เฝ้าระวงั	และรบัเรื่องร้องเรยีนปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพในชมุชน

2)	 ให้มรีะบบส่งตวัอย่างจากศูนย์แจ้งเตอืนภยัฯ	ถงึศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่	8	อดุรธาน	ี

3)	 ก�าหนดมาตรการไม่ให้มีรถเร่	 รถหนังขายยา	 รถฉายซีดี	 หรือกลุ่มธุรกิจขายตรง	 โดยเฉพาะยา 

ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นที่น�าเข้ามาจ�าหน่าย	 ต้องแจ้งขออนุญาตก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน	 และมีการตรวจหา

สารปนเปื้อนผลติภณัฑ์สขุภาพโดย	อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนก่อน	จงึจ�าหน่ายได้
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4)	 รถเร่ขายยา	โฆษณาขายยา	ขายอาหาร	เครื่องส�าอาง	และผลติภณัฑ์สขุภาพที่ผดิกฎหมาย	ที่เข้า

มาจ�าหน่ายในเขตพื้นที่อ�าเภอประจกัษ์ศลิปาคม	มโีทษทั้งปรบัและจ�าคกุ

	 มาตรการดังกล่าวท�าให้เกิดการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัย	 เฝ้าระวัง	 และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์

สขุภาพในชมุชน	ขึ้นใน	รพ.สต.	4	แห่ง	ได้แก่	สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรตฯิ	นาม่วง	รพ.สต. โพนทอง	รพ.สต.

สะอาดนามูล	รพ.สต. โนนสมบูรณ์	โดย	อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	จะเข้ามาปฏบิตังิานทกุวนัศกุร์ที่	4	

ของเดอืน	และมกีารประเมนิคณุภาพโดยศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่	8	อดุรธาน	ีทกุแห่ง	

ภาพที่ 1 ระบบการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ใน รพ.สต. 4 แห่ง

ภาพท่ี 2 ระบบการส่งตัวอย่างจากศูนย์แจ้งเตือนภัยไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ  และระบบแจ้ง 

เตือนภัยออนไลน์

ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ

ภาคี
เครือข่าย ศูนย์เตือนภัยเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียน (รพศ./รพช. หรือ สสอ.)

ศูนย์เตือนภัย
รพ.สต.	1

ศูนย์เตือนภัย
รพ.สต.	3

ศูนย์เตือนภัย
รพ.สต.	2

ศูนย์เตือนภัย
รพ.สต.	4

ก�านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน

ทหาร/
ต�ารวจ

อปท. พระสงฆ์
ฯลฯ
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	 3.	การสร้างต้นแบบและขยายต้นแบบ	 นับจากปี	 2557	 การพัฒนาต้นแบบและขยายผลระบบงาน

คุ้มครองผู้บรโิภค	ที่ม	ีอสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อน	ได้ด�าเนนิไปอย่างต่อ

เนื่อง	โดยการสนบัสนนุจากองค์กรภายนอก	ดงันี้

1)	 ด�าเนินการศึกษาน�าร่อง	 “พัฒนารูปแบบการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแบบพึ่งพา

ตนเองในระดบัปฐมภูม”ิ	โดยในวนัที่	27	พฤศจกิายน	2557	ผศ. ภญ. ส�าล	ีใจดี	ในนามผู้แทนจาก	

คคส.	 พร้อมด้วย	 นพ. วรีะวฒัน์	 พนัธ์ครฑุ	 รองเลขาธกิารส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ

และคณะ	เข้าศกึษาดูงานและตดิตามความก้าวหน้า

2)	 ปี	2558	ด�าเนนิโครงการ	“หน้าต่างเตอืนภยัสขุภาพและ อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน”	ที่น�า

นวตักรรม	Single	Window	มาเป็นเครื่องมอืส�าคญั	

3)	 ปี	2558	ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	สนบัสนนุ	โครงการพฒันางานคุ้มครอง 

ผู้บรโิภคและวทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนต้นแบบ	ของสถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต	ิ60	พรรษา	

นวมนิทราชนิี	(สอน.)	และสถานอีนามยัพระราชทานนามทั้ง	90	แห่งทั่วประเทศ

4)	 ปี	2558	–	2560	ก้าวไปสู่ขั้นตอนขยายผลชมุชนต้นแบบใน	สอน.	และสถานอีนามยัพระราชทาน

นาม	โดยมชีมุชนต้นแบบเพิ่มขึ้น	90	แห่ง	เกดิศูนย์แจ้งเตอืนภยัฯ	ในชมุชน	173	แห่ง	เกดิปฏบิตัิ

การคดักรองผลติภณัฑ์สขุภาพ	2,514	ตวัอย่าง	และแจ้งเตอืนภยัเมื่อพบสารอนัตรายผ่านช่องทาง	

“หน้าต่างเตอืนภยัสขุภาพ	กรมวทิย์	with	you”

5)	 ปี	2560	อ�าเภอประจกัษ์ศลิปาคมบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	 (MOU)	อ�าเภอต้นแบบการด�าเนนิ

งานคุ้มครองผู้บรโิภค	และ	อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	

	 ผลจากการด�าเนนิงานที่ผ่านมา	ท�าให้เกดิศนูย์แจ้งเตอืนภยั	เฝ้าระวงั	และรบัเรื่องร้องเรยีนปัญหาผลติภณัฑ์

สขุภาพในชมุชน	ด�าเนนิการใน	41	หมู่บ้าน	โดยมภีารกจิ	ดงันี้	(1)	ตรวจสารสเตยีรอยด์ในยาแผนโบราณ	และ

ตรวจสารปนเป้ือนในเครื่องส�าอาง	(2)	ประชาสมัพนัธ์และเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพ	(3)	รบัเรื่องร้องเรยีนปัญหา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน	 (4)	 ให้ค�าปรึกษาสิทธิของผู้บริโภค	 (5)	 แหล่งเรียนรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคและ

วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	(6)	ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(7)	ตดิตามเยี่ยมผู้ได้รบัผลกระทบจากผลติภณัฑ์

สขุภาพ

	 บนเส้นทางการพฒันางานอย่างต่อเนื่อง	ข้อพสิจูน์ที่เหน็ประจกัษ์ถงึคณุค่าของบทบาท	อสม. วทิยาศาสตร์

การแพทย์ชุมชนในการท�างานคุ้มครองผู้บริโภคระดับชุมชนในพื้นที่อ�าเภอแห่งนี้มีมากมาย	 เช่น	 รางวัลชุมชน

ต้นแบบการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ	 (2559)	 ต้นแบบการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านสาธารณสขุและวทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนระดบัประเทศ	(2559)	อ�าเภอต้นแบบการด�าเนนิงานคุ้มครอง

ผู้บรโิภคและ	อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	(2561)	เป็นต้น
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ภาพที่ 3 บทบาทของ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ที่อ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม

ใช้เครื่องมือหรือชุดทดสอบอย่างง่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าสงสัย	และส่งตรวจ
ยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ

บทบาท
อสม.

นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์

เป็นหู
เป็นตา

เป็นปาก
เป็นเสียง

เป็นแขน
เป็นขา

เฝ้าระวังการกระท�าที่เป็นความเสี่ยงต่อชุมชน
เช่น	ขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว่าไม่ปลอดภัย
น�าไปตรวจสอบฉลากและแหล่งที่มี	หากพบสิ่งผิดปกติ
จะรีบรายงานเจ้าหน้าที่	รพสต.	ทราบทันที

-	จัดตั้งศูนย์เตือนภัย	เฝ้าระวังข้อร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
-	เตือนภัยในชุมชน	หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
-	บอกเรื่องด	ีๆ	มีประโยชน์ให้กับชุมชน

อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน กบัภารกจิของศนูย์แจ้งเตอืนภยั เฝ้าระวงั และรบัเรื่องร้องเรยีนปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพ

	 ปัจจบุนั	งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและวทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	เป็นหนึ่งในภารกจิที่คณะกรรมการพฒันา

คณุภาพชวีติอ�าเภอ	(พชอ.)	ประจกัษ์ศลิปาคม	ให้ความส�าคญั	โดยมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพ	อสม. วทิยาศาสตร์

การแพทย์ชุมชน	 ในฐานะที่เป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน	 โดยก�าหนดเป้าหมายให้มีศูนย์แจ้งเตือนภัย

เฝ้าระวัง	 และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน	 ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	 เพื่อเฝ้าระวังค้นหา 



ภาพที่ 4 โครงสร้างภารกิจและกลไกขับเคลื่อนงาน
อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ ของ พชอ. ประจักษ์ศิลปาคม
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คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม

พชอ.ประจักษ์ศิลปาคม	(21คน)

มหัศจรรย์	1,000	วันแรกแห่งชีวิต

คุ้มครองผู้บริโภค
และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน

สุขภาพจิต/
ยาเสพติด

และทูบีนัมเบอร์วัน

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
(Long	term	care)	ผู้พิการ/

ด้อยโอกาส

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต	(พชอ.)

นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล

สสจ.	อุดรธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	
8	อุดรธานี

สอน./รพ.สต.

ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน	(ประธานกรรมการ)

อสม.	ประจ�า
หมู่บ้าน	ทุกคน
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ	
(กรรมการ)

ผู้ทรงคุณวุฒิ	1-2	คน	
(กรรมการ)ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า/

ตลาด	จ�านวน	2-3	คน	
(กรรมการ)

อสม.	วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน	(กรรมการและ

เลขานุการ)

คณะอนุกรรมการ

	 จากความเป็นมาดังกล่าว	 เป็นปัจจัยสนับสนุนส�าคัญที่ท�าให้ภาคประชาชนในพื้นที่อ�าเภอแห่งนี้พัฒนา

ศกัยภาพในการขบัเคลื่อนงานคุม้ครองผูบ้รโิภคร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสขุและองค์กรภาครฐัมาอย่างต่อเนื่อง	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกลุ่มประชาชนที่มจีติอาสา	 เข้าร่วมเป็น	อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	ที่กระจาย

อยู่ทั้ง	 4	 ต�าบล	 รวมกว่า	 120	 คน	 ในปี	 2565	 โดยเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะพร้อมส�าหรับการท�างานเชิงรุก 

ในลกัษณะของการรเิริ่ม	บกุเบกิงานที่สนใจ	หรอืเหน็ว่าเป็นปัญหาส�าคญัของชมุชนตนเอง	

	 พฒันาการขั้นส�าคัญได้แก่การรวมกลุ่มของประชาชนที่พร้อมท�าหน้าที่เป็นแกนน�าขบัเคลื่อนงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคในพื้นที่ของตนเอง	 จนเกิดเป็น “ชมรมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” 

จ�านวน	14	ชมรม	ตั้งแต่ปี	2562	และต่อมาชมรมทั้งหมดได้เป็นส่วนหนึ่งใน	222	องค์กรที่ผ่านการประเมนิองค์กร

ผู้บรโิภคคณุภาพ	ที่	คคส.	เป็นผู้ด�าเนนิการตรวจประเมนิและให้การรบัรอง	

 ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการเติบโตและความพร้อมของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม 

ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนของตนเอง ด้วยความรู้ ทักษะ และจิตอาสา ท่ีผ่านการ 

บ่มเพาะอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา 

สารปนเปื้อนในผลติภณัฑ์สขุภาพ	เช่น	อาหาร	ยา	และเครื่องส�าอาง	โดยการมสี่วนร่วมทั้งภาครฐั	และเอกชน		

ภาคเีครอืข่าย	การก�าหนดมาตรการทางสงัคม	การสร้างความเข้มแขง็ระดบัชมุชน	โดยมุง่ผลสมัฤทธิ์ให้ประชาชน

มคีวามปลอดภยัจากผลติภณัฑ์	ส่งผลต่อการมคีณุภาพชวีติดี	

	 การยกระดบับทบาทภารกจิของ	อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ

ตามแผนงานดงักล่าว	ด�าเนนิการด้วยงบประมาณและการสนบัสนนุจาก	เงนิบ�ารงุ	รพ.สต.	กองทนุสขุภาพต�าบล 

ที่ได้รบัจดัสรรจาก	สปสช.	ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่	8	อดุรธาน	ีและ	คคส.



บทที่ 1

17

การพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ
ในระดับอำ เภอ
 

	 จากพื้นฐานความเป็นมาดงักล่าว	เมื่อ	พ.ร.บ. การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	มผีลบงัคบัใช้	

ในเดอืนกรกฎาคม	2562	ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร	ี (สปน.)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็น	 “เจ้าภาพหลกั” 

ในการด�าเนินการเรื่องนี้	 เริ่มเปิดให้องค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศเข้าจดแจ้งสถานะต่อนายทะเบียน	 โดยองค์กรที่ 

ผ่านการรบัรองจาก	สปน.	จะมสีทิธริ่วมกนัด�าเนนิการเพื่อจดัตั้ง	“สภาองค์กรของผู้บรโิภค”	

 กล่าวได้ว่า กฎหมายฉบับนีส่้งผลต่อการเปลีย่นแปลง “ภมูทิศัน์” ของระบบงานคุม้ครองผูบ้รโิภค

ในประเทศไทยโดยตรง	เพราะเป็นการยอมรบัสทิธแิละหน้าที่ขององค์กรภาคประชาชน	ว่ามบีทบาทเกี่ยวข้อง

กบัการท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคร่วมกบัภาคส่วนต่าง	ๆ	อย่างเป็นทางการ

 

คณุศริชิยั สายอ่อน 
สาธารณสขุอ�าเภอ
ประจกัษ์ศลิปาคม

 คุณศิริชัย สายอ่อน สาธารณสุขอ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม	ผู้ซึ่งเป็นแกนน�าใน

การริเริ่มและพัฒนางาน	 “อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกในปี	

2554	และสานต่อจนขยายผลกว้างไกลและมคีณุปูการต่องานคุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัพื้นที่

จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติในวันนี้	 เป็นคนหนึ่งผู้เล็งเห็นว่า	 ก�าเนิด	 “สภาองค์กรของ 

ผู้บริโภค”	 มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับศักยภาพและบทบาทของกลุ่มองค์กร

คุ้มครองผู้บรโิภคภาคประชาชนที่เกดิขึ้น	

 “เมื่อปี 2562 พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ผ่านออกมาเป็น

กฎหมาย ผมกไ็ด้รบัการประสานงานจากท่านอาจารย์วรรณา (ผศ. ดร. ภญ. วรรณา 

ศรีวิริยานุภาพ ผู้จัดการ คคส.) เชิญไปเข้าร่วมประชุมที่จุฬาฯ โดยมีท่านอาจารย ์

วรวทิย์ (ภก. วรวทิย์ กติตวิงศ์สนุทร) และผู้บรหิารจากศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ 

8 อดุรธาน ีคอืคณุอจัจมิา ทองบ่อ และคณุชลุพีร จนัทรเสนา ไปด้วยกนั

 “พอได้รับรู้ว่าเกิด พ.ร.บ. ฉบับนี้ ผมดีใจมากครับ ผมบอกกับทุกท่านเลยว่า เออ...เอาละ 

ตั้งแต่เราท�างานพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนมานานหลายปี จากนี้ อสม. ของเรา

จะมี ‘บ้าน’ อยู่แล้ว

 “ที่ใช้ค�าว่า ‘บ้าน’ เพราะเมื่อเกดิสภาองค์กรของผู้บรโิภคหรอื สอบ. ที่จะมาสนบัสนนุดูแลองค์กร

ของผู้บรโิภค และแบ่งประเดน็งานชดัเจนเป็น 8 สาขา คณะผู้บรหิาร สอบ. เขากท็�าหน้าที่เหมอืนกบัเกดิ

พ่อบ้านแม่บ้าน กลุ่มองค์กรที่ อสม. เรารวมตวักนักเ็ป็นสมาชกิในบ้าน ผมเลยเปรยีบให้ อสม. เราเข้าใจ

กนัง่าย ๆ ว่า เรามบี้านอยู่แล้วนะ”

	 คุณศิริชัยเสริมถึงสาเหตุความจ�าเป็นที่องค์กรของผู้บริโภคในพื้นที่ควรจะมี	 “บ้าน”	 อยู่เป็นหลักแหล่งว่า	

จะท�าให้การขับเคลื่อนงานของภาคประชาชนเกิดผลจน	 “สุดทาง”	 จากเดิมที่สามารถพิสูจน์จนหมดข้อสงสัย

แล้วว่าพบผลติภณัฑ์ที่มปีัญหา	แต่มกัไปไกลกว่านั้นไม่ได้	นอกจากการแจ้งเตอืนภยัในช่องทางเท่าที่มอียู่
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 “เดิมสมมติว่ามีเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ พอส่งให้ศูนย์วิทย์ฯ ตรวจเพื่อยืนยันผล แล้ว 

พบว่ามีปัญหาจริง แล้วก็ส่งผลนั้นต่อไปที่หน่วยงานรัฐที่มีอ�านาจจัดการ บางทีก็ไปต่อไม่ได้ ส่วนหนึ่ง 

อาจเป็นเพราะงานคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐจ�านวนมาก จนภาคประชาชนเอง

เกดิความรู้สกึว่ามนัไม่มทีี่จะไป ไม่มทีี่จะถาม อย. กอ็ยู่ไกลเกนิเอื้อม ที่พอจะได้กค็อื โทร. ไปที่สายด่วน

ของราชการที่รบัเรื่องร้องเรยีนทกุ ๆ เรื่อง

 “ผมกเ็ลยเปรยีบเปรยว่า มนัเหมอืนไม่มบี้านอยู่ ถ้ามอีะไรต้องไปบอกไปทางโน้นทางนี้ ไม่มคีนที่

กลุ่มองค์กรเหล่านี้จะมุ่งไปหาโดยตรงได้เลย พอมี พ.ร.บ. การจัดตั้ง สอบ. ขึ้นมา ก็ท�าให้เกิดคนดูแล

สนบัสนนุโดยตรง เหมอืนมพี่อบ้านโดยตรง เมื่อพบปัญหา กลุ่มองค์กรภาคประชาชนกบ็อกพ่อบ้านได้ว่า 

ตอนนี้ฉนัเจอปญัหาแล้วนะ เกดิช่องทางชดัเจนในการจดัการต่อให้เป็นไปตามกฎหมายรองรบั ทั้งคดแีพ่ง 

คดอีาญา

 “อาจารย์วรรณายงัให้ค�าแนะน�าด้วยว่า ถ้าองค์กรที่ผ่านการจดแจ้งจาก สปน. รวมตวักนัได้ 150 

องค์กร จะมสีทิธใินการจดัตั้งสภาองค์กรของผูบ้รโิภคชดุแรก โดยใน พ.ร.บ. ระบวุ่า จะสนบัสนนุทนุประเดมิ 

350 ล้านบาท ผมกเ็ลยคดิว่าจะต้องสนบัสนนุให้เครอืข่ายภาคประชาชนในพื้นที่อ�าเภอเราเข้าร่วมในการ

จัดตั้งสภาฯ ชุดแรกนี้ให้ได้ ยิ่งได้ทราบข่าวว่า คุณสารี อ๋องสมหวัง จะเป็นแกนน�า ก็ยิ่งท�าให้เกิด 

ความตั้งใจที่จะสนบัสนนุให้เครอืข่ายของเราเป็น 1 ใน 150 องค์กรที่ก่อตั้งสภาชดุแรก เพราะเคยไปเป็น

วทิยากรในงานแห่งหนึ่งร่วมกนั ได้รบัรู้ผลงานและเหน็ข่าวการต่อสู้เพื่อผู้บรโิภคมาอย่างต่อเนื่อง”

	 เมื่อ	 “ปักธง”	 สนับสนุนให้	 “ชมรมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อการคุ ้มครองผู ้บริโภค” 

ทั้ง	 14	 ชมรม	 ผ่านการจดแจ้งจาก	 สปน.	 เพื่อเข้าร่วมเป็นองค์กรสมาชิกก่อตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 

แห่งแรก	 เป็นภารกิจส�าคัญที่ต้องท�าให้ส�าเร็จแล้ว	 สสอ. ประจักษ์ศิลปาคม	 ได้วางแผนการท�างานอย่างเป็น 

ขั้นตอน	

 จนน�าไปสู่การครองสถานะอ�าเภอท่ีมีองค์กรของผู้บริโภคได้รับการรับรองสถานะจาก สปน. 

มากที่สุดในประเทศ คือ 12 องค์กร ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว

	 การด�าเนินงานของ	 สสอ. ประจักษ์ศิลปาคม	 ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของภาครัฐ	 ในการ

สนับสนุนให้กลุ่มองค์กรของผู้บริโภคในพื้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการรับรองตาม

กฎหมาย	มขีั้นตอนส�าคญัสรปุได้ดงันี้
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	 1.	ประเมินความพร้อม
	 หลงัจากที่ได้รบัทราบข้อมูลเกี่ยวกบั	พ.ร.บ. การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	และเลง็เหน็ว่า

จะเป็นก้าวส�าคญัในการพฒันางานคุ้มครองผู้บรโิภคที่ขบัเคลื่อนโดยภาคประชาชนในพื้นที่แล้ว	ทาง	สสอ.	ได้

ท�าการวเิคราะห์สถานภาพของกลุ่มองค์กรของผู้บรโิภคในพื้นที่ว่ามโีอกาสที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรอืไม่

 “เนื้อหาของ พ.ร.บ. ไม่ได้เขยีนอะไรไว้มากมาย เพยีงระบวุ่า “ชมรม” จะต้องมผีลงานไม่น้อยกว่า 

2 ปี มคีณุสมบตัอิะไรบ้างต่าง ๆ เหล่านี้ ผมกเ็ลยคดิว่าเป็นเรื่องไม่ยาก เพราะเราท�างานนี้กนัมาตั้งแต่ปี 

2554 แล้ว ฉะนั้นผลงานพวกนี้มนัมหีมดแล้ว เพยีงแต่จะเอามาร้อยเรยีงอย่างไรให้เหน็ชดัเจนเท่านั้น” 

	 2.	พัฒนาเครื่องมือเพื่อน�าทางปฏิบัติการ
	 เมื่อมคีวามมั่นใจว่า	 กลุ่มองค์กรในพื้นที่มคีณุสมบตัสิ�าคญัเพยีงพอตามกฎหมาย	ทาง	 สสอ.	 ได้ด�าเนนิ

การต่อในการค้นคว้าและประมวลข้อมูลที่แต่ละชมรมต้องรวบรวมมาน�าเสนอต่อนายทะเบียนให้ครบถ้วน 

รอบด้าน

 “ผมเคยเป็นนายกสมาคมหมออนามยัมา 3 - 4 ปี เรื่องข้อบงัคบัชมรมอะไรต่าง ๆ กเ็คยท�ามาหมด

แล้ว กเ็ลยน�าความรู้และประสบการณ์ที่พอจะมอียู่มาประมวลดูว่า การที่ชมรมของ อสม. วทิยาศาสตร์ 

การแพทย์ชุมชนในพื้นที่อ�าเภอของเราจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์กรของผู้บริโภคจะต้องน�าเสนอข้อมูล

อะไรบ้าง รวมทั้งได้ปรึกษากับทาง คคส. ที่ท�าเรื่องเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพมาตั้งแต่ปี 2557 ว่า 

องค์กรที่จะผ่านการประเมนิควรต้องมหีลกัฐานอะไรบ้าง เช่น ต้องมวีาระการประชมุ มข้ีอบงัคบั มสีมาชกิ 

มวีตัถปุระสงค์ขององค์กร มผีลงานย้อนหลงั 2 ปี เป็นต้น

 “จากนั้นก็น�ามายกร่างชุดเอกสารที่แต่ละชมรมจะต้องจัดเตรียม เพื่อไปน�าเสนอต่อนายทะเบียน

ของ สปน. โดยผมท�าเป็น Excel ม ี5 - 6 sheets ผมท�าเป็นตวัอย่างให้หมด เป็นตุ๊กตาเตรยีมไว้เลย” คณุ

ศริชิยัเล่าถงึขั้นตอนการตั้งหลกัที่ส�าคญั	ด้วยการสร้าง	“เครื่องมอื”	ส�าหรบัการท�างานชิ้นส�าคญันี้*

*	ดูตวัอย่างใน	ภาคผนวก	1

ภาพที่ 5 ขั้นตอนส�าคัญในการสนับสนุนให้กลุ่มองค์กร
ของผู้บริโภคได้รับการรับรองตามกฎหมาย
(กรณีศึกษา สสอ. ประจักษ์ศิลปาคม)

1.
ประเมิน

ความพร้อม

3.
สร้างต้นแบบ
ส�าหรับ

การเรียนรู้

5.
ลงมือปฏิบัติ

2.
พัฒนาเครื่องมือ
เพื่อน�าทาง
ปฏิบัติการ

4.
ถ่ายทอดความรู้
และข้อมูลส�าคัญ
	สู่	“พี่เลี้ยง”
และแกนน�า

6.
สนับสนุน
ทรัพยากร

และสิ่งที่จ�าเป็น

องค์กรของผู้บริโภค
ในอ�าเภอที่ยื่นจดแจ้ง	
จ�านวน	14	องค์กร
ผ่านการรับรอง
จาก	สปน.
12	องค์กร
(มากที่สุด
ในประเทศ)
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 3.	สร้างต้นแบบส�าหรับการเรียนรู้
	 แมจ้ะมรีายการของเอกสารที่ต้องจดัเตรยีมไว้ชดัเจนแล้วกต็าม	คณุศริชิยัยงัเหน็ว่าจ�าเป็นต้องมตีวัอย่างที่

สามารถใช้เป็นตัวอย่างรูปธรรม	 ให้เข้าใจรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารในส่วนต่าง ๆ	 แนบด้วย	 จึงจัดท�า 

แฟ้มรวบรวมผลงาน	 (portfolio)	 ย้อนหลัง	 โดยน�ากรณีของชมรมหนึ่งมาเป็นต้นแบบ	 โดยมีภาพประกอบเพื่อ 

แสดงหลกัฐานที่ชดัเจนเป็นรูปธรรม

 “ภาพที่มอียูท่ั้งหมดย้อนหลงัมนักเ็ป็นจดุเด่นของนาม่วง กค็อืเราถ่ายภาพเกบ็ไว้เยอะ ทั้งลงซดีอีะไร 

อสม. เขาก็มีเก็บไว้เยอะ เขาก็เอาผลงานของเขานั่นแหละมารวมเข้าเป็นแฟ้มผลงานพอร์ตโฟลิโอของ 

ชมรมเขา ส�าหรบัยื่นนายทะเบยีนจงัหวดั” 

	 4.	ถ่ายทอดความรู้และข้อมูลส�าคัญ	สู่	“พี่เลี้ยง”	และแกนน�า
	 หลงัจากสร้าง	“เครื่องมอื”	ตามข้อ	2	และ	3	ไว้พร้อมแล้ว	ทาง	สสอ.	ได้เป็นเจ้าภาพจดัประชมุแกนน�า

จากชมรมนกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	เพื่อการคุ้มครองผู้บรโิภค	ทั้ง	14	ชมรม	และเจ้าหน้าที่จาก	รพ.สต.	

ทั้ง	4	แห่งของอ�าเภอแห่งนี้	ที่จะท�าหน้าที่เป็น	“พี่เลี้ยง”	ให้กบัชมรมต่าง ๆ	

	 วตัถปุระสงค์ของการจดัประชมุดงักล่าวคอื	เพื่อถ่ายทอดความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการสนบัสนนุให้

ชมรมเหลา่นี้พร้อมส�าหรบัการประเมนิคณุสมบตั	ิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่จะได้รบัการจดแจ้งจาก	สปน.	เพื่อ

เข้าร่วมเป็นองค์กรสมาชกิก่อตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภคได้ตามกรอบเวลาที่ก�าหนดไว้ตามประกาศของ	สปน.

	 คณุศริชิยั	เล่าถงึการจดัประชมุครั้งนี้ว่า

 “เราเชญิผู้แทนจาก รพ.สต. ที่ร่วมพฒันางาน อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนร่วมกนัมานาน

หลายปีมาช่วยกนั รวมทั้งแกนน�าของชมรมทั้ง 14 ชมรม มาประชมุร่วมกนัในเดอืนมถินุายน 2562 เนื้อหา

หลักคือน�าร่างชุดเอกสารและแฟ้มผลงานที่ออกแบบเตรียมไว้มาศึกษากันดู เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ 

เครอืข่ายทั้งหมดสามารถท�าด้วยตวัเองได้ 

 “ที่ส�าคัญคือการอธิบายให้เข้าใจถึงความส�าคัญของการเข้าร่วมเป็นองค์กรสมาชิกที่มีส่วนร่วม 

จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค และเชิญชวนว่า ทั้ง 14 ชมรมต้องมาสมัครให้หมดเลย เพราะเราจะมี 

บ้านอยูก่นัแล้ว และเรามสีทิธทิี่จะเข้าไปอยูไ่ด้ตามกฎหมาย เมื่อเข้าไปอยู่แล้ว เราจะได้รบัการพฒันา โดย

มงีบประมาณจากภาษมีาสนบัสนนุเหมอืนเป็นหน่วยงานรฐัแห่งหนึ่งเลย เป็นต้น

 “พอประชมุวนันั้นเสรจ็ ทกุคนกก็ลบัไปจดัเตรยีมเอกสารกนัได้ทนัท”ี

	 5.	ลงมือปฏิบัติ
	 การเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มองค์กรผู้บริโภคเข้ารับการประเมินคุณสมบัติเพื่อได้รับการจดแจ้งเป็น

องค์กรของผู้บรโิภคตามกฎหมายนั้น	ทาง	สสอ. ประจกัษ์ศลิปาคมสรปุไว้เป็น	2	ส่วน	คอื	“เก็บเอกสารเป็น” 

และ	“สมัครเป็น” 

 “เก็บเอกสารเป็น” หมายถึง	 การรวบรวมและร้อยเรียงเอกสารข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับการพิจารณา

คณุสมบตัใิห้ครอบคลมุครบถ้วนตามเกณฑ์พจิารณาของ	สปน.	
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	 แม้มีรายการเอกสารและแฟ้มผลงานตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว	 แต่แกนน�าชมรมก็จ�าเป็นต้องม ี

“พี่เลี้ยง”	คอืเจ้าหน้าที่	รพ.สต.	ซึ่งมทีกัษะความช�านาญในการจดัการเอกสารช่วยสนบัสนนุด้วย	

	 ดังที่คุณดารุณี ตีระมาตย์ ผู้ช่วย สสอ. ประจักษ์ศิลปาคม ฝ่ายวิชาการ	 สะท้อนถึงความเป็นจริง 

ในเรื่องนี้ว่า

 “อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนที่เป็นแกนน�าต่างก็อาวุโสแล้ว อายุ 

ไม่ต�่ากว่า 40 ปี ขึ้นไป เรยีกว่าเป็นรุน่แม่ แต่ท�างานจรงิจงั มผีลงานต่อเนื่องมากมาย 

แต่ไม่คุน้เคยกบัการท�าเอกสารแบบราชการ ที่ผ่านมาทางเรากค็อยกระตุน้ให้เกบ็ภาพ

กจิกรรมต่าง ๆ ไว้ ซึ่งกน็�ามาใช้ประกอบเป็นผลงานได้ และเขากม็กีารประชมุกนัต่อ

เนื่อง แต่ภาคประชาชนเขาไม่เข้าใจค�าว่า “การท�าวาระการประชมุ” รวมถงึเอกสาร

ต่าง ๆ  ที่ต้องน�ามาจดัเรยีงในแฟ้มด้วย นอกจากนี้ เขากไ็ม่สะดวกที่จะใช้คอมพวิเตอร์ 

หรือพรินต์งาน พูดง่าย ๆ คือ พิมพ์คอมพ์ไม่เป็น ไม่มีพรินต์เตอร์ ส�าหรับภาค

ประชาชน ทกุอย่างเป็นค่าใช้จ่าย เป็นต้นทนุทั้งหมด

คณุดารณุ ีตรีะมาตย์
ผู้ช่วย สสอ. ประจกัษ์ศลิปาคม 
ฝ่ายวชิาการ

 “ดงันั้น เราจงึต้องประสานกบัทกุ รพ.สต. ในพื้นที่ให้ช่วยดแูล ช่วยกรอกข้อมลู

ที่จ�าเป็นให้ครบถ้วน พร้อมที่จะน�าไปเสนอต่อนายทะเบยีนในวนัจดแจ้ง ยกตวัอย่าง

เช่นวตัถปุระสงค์ขององค์กร นอกจากมขี้อมูลที่เป็นเนื้อหา ยงัต้องมเีอกสารแนบให้

เหน็ชดัเจนว่า ได้เผยแพร่ข้อมลูนี้ไว้ที่ไหน เช่น แปะไว้ที่ข้างฝาของส�านกังาน เป็นต้น”

 “สมัครเป็น” หมายถงึ	สามารถตอบค�าถามและให้ข้อมลูต่อเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ท�าหน้าที่เป็นนายทะเบยีน

ในการรบัจดแจ้งองค์กรของผู้บรโิภคได้ชดัเจน	ตรงค�าถาม	ครบตามประเดน็ที่ก�าหนดเป็นเกณฑ์พจิารณา

	 คณุศริชิยั	ระบวุ่า	การมี	“พี่เลี้ยง”	ช่วยสนบัสนนุให้ภาคประชาชนเตรยีมความพร้อมเช่นนี้มคีวามส�าคญั	

เพราะส่งผลดกีบัทกุฝ่าย	เนื่องจากช่วยให้ขั้นตอนการจดแจ้งผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นและกระชบัเวลา	

 “พอทางแกนน�าชมรมและ รพ.สต. ช่วยกนัท�าเอกสารเสรจ็ ทาง สสอ. กม็าช่วยกนัตรวจอกีชั้นหนึ่ง

ว่าเข้าตามเกณฑ์ไหม มีรายการเอกสารและภาพครบตามที่เราออกแบบไว้ไหม และก่อนไปยื่นจดแจ้ง 

เราช่วยแนะน�าวธิกีารให้ข้อมลูและตอบค�าถาม จดุไหนที่อาจเกดิความสบัสน ท�าให้เกดิปัญหาโดยไม่ตั้งใจ 

เช่น แกนน�าไม่เข้าใจค�าถามที่ใช้ศัพท์ราชการยาก ๆ จึงตอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะเข้าใจค�าถามผิด 

เรากป็้องกนัไว้ก่อนได้”

	 6.	สนับสนุนทรัพยากรและสิ่งที่จ�าเป็น
	 การเดินทางไปด�าเนินการจดแจ้งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคัญ	 เพราะแกนน�าภาคประชาชนไม่คุ้นเคยกับ

การท�ากจิกรรมที่เป็นทางการกบัส่วนราชการ	การมเีจ้าหน้าที่ของ	สสอ.	หรอืบคุลากรภาครฐัไปเป็น	“พี่เลี้ยง”	

ช่วยให้ค�าแนะน�าและเป็นก�าลังใจ	 เป็นสิ่งที่ช่วยเอื้ออ�านวยให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบงาน

คุ้มครองผู้บรโิภคระดบัพื้นที่อย่างเป็นทางการมโีอกาสเกดิได้มากขึ้นกว่าให้ท�าเองตามล�าพงั
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	 นอกจากนี้	การเดนิทางจากพื้นที่ไปยงัหน่วยราชการที่เป็นนายทะเบยีนจดแจ้งยงัม	ี“ต้นทนุ”	ทั้งด้านเวลา	

พาหนะ	 และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	 ในการท�ากิจกรรมนี้ให้ลุล่วง	 ท�าให้การสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งจ�าเป็นเป็น 

เรื่องที่ควรค�านงึถงึด้วย

 “ดตีรงที่พื้นที่นี้มคีวามเข้มแขง็ เรามเีงนิสะสมที่เหลอืจากกจิกรรมต่าง ๆ ของชมรม กน็�าเงนินี้มา

เป็นค่าน�้ามนัรถ ค่าอาหาร และอื่น ๆ  ระหว่างทาง พอถงึวนัที่จะไปยื่นเรื่องกใ็ห้ทกุชมรมมารวมตวัแล้วไป

ด้วยกันเลย เจ้าหน้าที่ สสอ. เราก็ไปด้วย ท�าให้ท�าพร้อมกันเป็นภาพรวม พอไปถึงศูนย์ด�ารงธรรมที่ 

ตัวจังหวัด เจ้าหน้าที่ก็เรียกเข้าไปสัมภาษณ์และตรวจดูข้อมูลในแฟ้ม เพื่อคัดกรองเบื้องต้น เมื่อผ่าน 

ทั้ง 2 ส่วนแล้ว ทางจงัหวดักส็่งเรื่องเข้าไปที่ส่วนกลาง คอืส�านกังานปลดัส�านกันายกฯ” คณุดารณุเีล่าถงึ 

การท�าหน้าที่	“พี่เลี้ยง”	ในส่วนนี้

	 ด้วยการสนับสนุน	 6	 ขั้นตอนดังกล่าว	 ท�าให้อ�าเภอแห่งนี้มีองค์กรของผู้บริโภคที่ผ่านการขึ้นทะเบียน 

มากที่สดุในประเทศ	คอื	12	องค์กร	ดงัได้กล่าวไว้

	 ส�าหรบั	2	องค์กรที่ยงัไม่ผ่านการขึ้นทะเบยีน	มสีาเหตจุากมคีณะกรรมการชมรมบางคนได้รบัการตคีวาม

ว่าด�ารงต�าแหน่ง	“เจ้าหน้าที่ของรฐั”	จงึท�าให้สถานะขององค์กรไม่สอดคล้องกบัการเป็นองค์กรของภาคประชาชน

ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา ชมรมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อการคุ้มครอง

ผูบ้รโิภค 12 ชมรม ของอ�าเภอประจกัษ์ศลิปาคม ได้เข้าร่วมกจิกรรมของสภาองค์กรของผูบ้รโิภคอย่าง

ต่อเนื่องตลอดมา 

	 และได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพอีกขั้นหนึ่ง	 จากการได้รับทุนสนับสนุนจาก	 สอบ.	 ให้เสนอโครงการ 

แบบเปิดรับทั่วไป	 และได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการละ	 40,000	 บาท	 ถือเป็นก้าวแรกของการริเริ่มงาน 

ที่สมาชกิสนใจร่วมกนัอย่างเป็นอสิระ

 ณ ก้าวใหม่นี้ สสอ. ประจักษ์ศิลปาคมได้น�า “จุดแข็ง” ที่มีมาร่วมเติมเต็มอย่างต่อเนื่องในฐานะ 

“พี่เลี้ยง” เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคงและมีหลักการบริหารจัดการที่ดีในระยะยาว

 “ทางสภาองค์กรของผู้บริโภค ขอให้ทาง สสอ. ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรสมาชิก เพราะเป็น 

การพฒันาโครงการปีแรก ทั้งในด้านของการก�าหนดประเดน็งานที่จะพฒันา และการจดัการกบังบประมาณ

ให้ถูกระเบยีบของรฐั 

 “ในด้านของประเด็นงาน เราตกลงว่าจะท�าเรื่องการให้ความรู้ด้านอาหารและยาแก่แกนน�าและ

ประชาชน ในส่วนของการบรหิารจดัการงบประมาณ เรากข็อให้ รพ.สต. ช่วยเป็นทมีพี่เลี้ยงดูแล เพราะ

การท�าเอกสารต่าง ๆ ต้องถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นเงนิภาษขีองประชาชน

 “เราใช้โอกาสนี้ปูพื้นฐานความรู้ที่จ�าเป็นให้กับแกนน�างานคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนที่เป็น 

อสม. ทั้งหมดในอ�าเภอ รวม 12 หมู่บ้าน 190 คน เรยีกว่าอบรมกนัแบบปูพรม เพราะตั้งเป้าหมายว่าจะ

ให้เกดิชมรมแบบนี้ในทกุหมู่บ้าน เนื่องจากงานคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นงานส�าคญั 1 ใน 5 งานพฒันาคณุภาพ

ชวีติของ พชอ. ประจกัษ์ศลิปาคม
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 “ประเดน็ที่ผมคดิว่ามคีวามส�าคญัมากกค็อื การให้ความรู้เกี่ยวกบั พ.ร.บ. การจดัตั้ง สอบ. เพื่อ 

ให้เขาเข้าใจการท�างานเชงิระบบ ให้เข้าใจว่า ท�าไมที่นี่จงึเป็น ‘บ้าน’ ขององค์กรผู้บรโิภคภาคประชาชน 

และจะอยู่ในบ้านหลงันี้อย่างไรให้มคีวามสขุ เขามสีทิธอิย่างไรบ้าง รวมทั้ง ชวนเขาคดิต่อว่าจะก้าวต่อไป

อย่างไรหลงัจากเกดิ สอบ. จากนี้ไปอกี 10 ปีข้างหน้า เขาจะพฒันาชมรมไปทางไหน จะบรหิารจดัการ

โครงการและงบประมาณอย่างไร จะตั้งเป้าหมายการพฒันาหมูบ้่านของตนเองอย่างไร ให้ครอบคลมุงาน

คุ้มครองผู้บรโิภคทั้ง 8 ด้าน”

 คณุศริชิยั	เล่าถงึการสนบัสนนุองค์กรภาคประชาชนให้เตบิโตอย่างมั่นคงยั่งยนื	และเสรมิว่า

 “เรายงัเหน็ความส�าคญัของการสนบัสนนุทรพัยากรและสิ่งจ�าเป็นอื่น ๆ  ด้วย อย่างเช่น การเข้าร่วม

กจิกรรมของ สอบ. ที่ส่วนกลาง ทาง สสอ. เรากช่็วยตดิต่อหาพาหนะให้เขาเดนิทางไปร่วมกนัอย่างสะดวก

ปลอดภยั และแนะน�าวธิคีดิวธิปีฏบิตัติวัในการเข้าร่วมกจิกรรมส�าคญัแบบนี้ว่า ไม่เหมอืนการไปร่วมงาน

แต่งงาน ที่เราแค่ไปร่วมงาน กนิข้าว แล้วกลบับ้าน แต่ตอนนี้เราเป็นชมรมแล้ว เมื่อเราไปร่วมงานใหญ่ ๆ 

แบบนี้ เราต้องสังเกตทุกอย่าง เช่น เขาวางโต๊ะอย่างไร จัดการรถรา จัดอาหารอย่างไร เสิร์ฟอย่างไร 

คนดูแลการเงนิท�าอะไรบ้าง เป็นต้น พอกลบัมากข็อให้เล่าให้ฟังหน่อย ได้อะไรมาบ้าง จะท�าอะไรต่อ

 “ผมเชื่อว่า การให้ความรู้เป็นการให้ที่มีคุณค่า เมื่อภาคประชาชนมีความรู้ ภาครัฐอย่าง

เราก็จะสบาย”
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	 จากกรณีศึกษาในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการในระดับอ�าเภอ	 ที่อ�าเภอ 

ประจกัษ์ศลิปาคม	จงัหวดัอดุรธาน	ีที่สะท้อนให้เหน็ถงึบทบาทของหน่วยงานภาครฐั	ในการสนบัสนนุให้เกดิการ

ขึ้นทะเบยีนองค์กรของผูบ้รโิภคภาคประชาชนได้เป็นจ�านวนมาก	ได้ฝากบทเรยีนที่น่าสนใจไว้หลายประการ	ดงันี้

 1.	การขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
	 ในกรณีศึกษานี้	 หน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครอง 

ผู้บรโิภคในระดบัอ�าเภอได้แก่ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	(สสอ.)	ที่เลง็เหน็ว่า	การเกดิองค์กรของผู้บรโิภคที่มี

คุณภาพและได้รับการรับรองจากรัฐเต็มพื้นที่	 จะท�าให้การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	 ซึ่งเป็น	 1	 ใน	 5	 งาน

ส�าคญัของการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนตามนโยบายของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ	

(พชอ.)	ประจกัษ์ศลิปาคม	บรรลผุลตามเป้าหมาย	และเกดิความยั่งยนื

	 ดงัที่บคุคลส�าคญัเบื้องหลงัพฒันาการในครั้งนี้	คอื	คณุศริชิยั	สายอ่อน	สสอ. ประจกัษ์ศลิปาคม	ได้สะท้อน

ความคดิไว้ว่า

 “ผมมองว่าระบบสขุภาพจะท�าโดยภาครฐัทั้งหมดคงไม่ได้ เพราะสขุภาพเป็นของทกุคน ไม่ใช่หมอ 

หรืออนามัย ผมพูดเรื่องนี้ตลอดทุกเวที และพูดกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอ�าเภอ 

แม้แต่ตวั อสม. เอง ว่าพวกคณุต้องดูแลกนัเอง จะให้หน่วยงานภาครฐัมาสนบัสนนุตลอดชวีติไม่ได้

 “ยิ่งโลกสมยัใหม่มนัไปไกลแล้ว เมื่อเรามสีทิธติามรฐัธรรมนูญ ตั้งองค์กรของผู้บรโิภคได้ แถมยงัมี

บ้านหลงัใหญ่ให้อยู่ มกีฎหมายรองรบัด้วย เรากต็้องเข้าไปอยู่ แล้วกใ็ช้สทิธนิั้นตามกฎหมาย พอมเีรื่อง

ร้องเรียนอะไรมาที่เรา มันก็ไปจบที่สภาฯ กฎหมายเขียนไว้อย่างนั้น ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา แถมเมื่อ 

ฟ้องร้องเสร็จแล้วก็ยังคืนค่าใช้จ่ายมาด้วย เพราะอย่างนี้ ผมจึงมองว่า เราต้องช่วยให้ทุกชมรมของ 

แต่ละหมู่บ้านมคีวามเข้มแขง็ แล้วสมคัรเป็นสมาชกิของ สอบ. ครบร้อยเปอร์เซน็ต์”

	 2.	การน�าจุดแข็งของภาครัฐมาช่วยเติมเต็มและเสริมพลัง
	 จากขั้นตอนการสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรของผู้บริโภคได้รับการรับรองตามกฎหมาย	 ท�าให้เห็นถึงการ 

น�า	 “จุดแข็ง”	 ของหน่วยงานภาครัฐมาช่วยเสริมเติมเต็มให้องค์กรของผู้บริโภคค่อย ๆ	 เติบโตขึ้นเป็นล�าดับ 

อย่างสอดคล้องกบัความจ�าเป็นในแต่ละช่วงเวลา	โดยสิ่งส�าคญัคอื	การสนบัสนนุความรู้		และทรพัยากรหรอืสิ่ง

สนบัสนนุที่จ�าเป็น

 ความรู้ที่จ�าเป็น ประกอบด้วย 

1)	ความรู้เกี่ยวกบัความหมาย	ความส�าคญัขององค์กรของผู้บรโิภค	และสภาองค์กรของผู้บรโิภค	รวมทั้ง

หลกัการ	แนวปฏบิตัขิอง	สอบ.	และองค์กรสมาชกิ

บทเรียนที่น่าสนใจ
ในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
แบบบูรณาการในระดับอำ เภอ
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2)	ความรู้และทักษะจ�าเป็นในการจดแจ้งเพื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรของผู้บริโภคตาม	 พ.ร.บ. 

การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค	 พ.ศ. 2562	 ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพให้พร้อมรอบด้าน	 การ 

จัดเตรียมเอกสารข้อมูลให้ครบและชัดเจนไร้ข้อกังขา	 รวมทั้งการตอบค�าถามต่อหน่วยรับจดแจ้งให้

กระจ่าง

3)	หลกัการบรหิารองค์กรที่ได้รบังบประมาณจากรฐัให้ถูกต้องตามแนวปฏบิตัทิี่ด	ีและโปร่งใส	ตรวจสอบ

ได้

4)	การพัฒนาแผนงาน	 กลยุทธ์	 วิธีการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ	 และตอบสนองต่อสภาพปัญหาของ

ชมุชน

5)	ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบังานคุ้มครองผู้บรโิภค	8	ด้าน	ที่เป็นประเดน็งานของ	สอบ.

6)	ทกัษะในการประสานงาน	ตดิต่อกบัหน่วยราชการด้วยภารกจิที่เป็นทางการ

 ทรัพยากรหรือสิ่งสนับสนุนที่จ�าเป็น

1)	อปุกรณ์หรอืวธิกีารที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยทีี่ซบัซ้อน	เช่น	การใช้คอมพวิเตอร์	การพรนิต์เอกสาร	ฯลฯ

2)	สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นแต่มรีาคาสูง	เช่น	พาหนะในการเดนิทางไกล	ฯลฯ

	 ในการเตมิเตม็	“จดุแขง็”	ให้แก่องค์กรของผู้บรโิภคภาคประชาชน	หน่วยงานภาครฐัสามารถกระท�าผ่าน

บทบาทของ	 “พี่เลี้ยง”	 โดยผู้เอื้ออ�านวยที่มีความเหมาะสมทั้งด้านความใกล้ชิดกับชุมชนและอยู่ในวิสัยที่จะ

เอื้อเฟื้อหรอืบรหิารจดัการทรพัยากรและสิ่งสนบัสนนุที่จ�าเป็นได้กค็อืเจ้าหน้าที่ของ	รพ.สต.	ซึ่งท�างานเชื่อมโยง

กบัทกุหมู่บ้าน/ต�าบล	รวมทั้งมภีารกจิเกี่ยวข้องกบังานคุ้มครองผู้บรโิภคอยู่แล้วนั่นเอง

	 3.	กลุ่มองค์กรภาคประชาชนได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
	 ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์องค์กรของผู้บริโภคในอ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม 

ผ่านการจดแจ้งจาก	 สปน.	 มากที่สุดในประเทศ	 ถึง	 12	 องค์กรตั้งแต่ปีแรก	 ได้แก่	 กระบวนการบ่มเพาะและ 

พฒันาศกัยภาพประชาชนในการท�างานคุม้ครองผูบ้รโิภคมาอย่างเป็นขั้นตอน	และต่อเนื่องนานนบัปี	จนสามารถ

ท�างาน	 “เชิงรุก”	 ในชุมชนของตนเองได้	 ที่เห็นประจักษ์คือ	 บทบาทในการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยตาม 

แหล่งจ�าหน่ายในชมุชนอย่างสม�่าเสมอ	 โดยใช้ชดุทดสอบอย่างง่าย	 (test - kit)	ที่ได้รบังบประมาณจากกองทนุ

สขุภาพต�าบล	สปสช.		

	 คณุดารณุเีล่าถงึรายละเอยีดในเรื่องนี้ว่า	

 “กรณีของ อสม. ที่ท�างานคุ้มครองผู้บริโภคโดยทั่วไป การมีส่วนร่วมในระบบเฝ้าระวังสินค้าไม่

ปลอดภยักจ็ะมหีน้าที่เกบ็ตวัอย่างผลติภณัฑ์ตามที่ทางสาธารณสขุก�าหนด ปีละ 1 - 2 ครั้ง คอืมหีน้าที่แค่

เก็บและส่ง แต่เมื่อเกิดการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ที่เริ่มด�าเนินงานในชุมชนตั้งแต ่

ปี 2557 อสม. นกัวทิย์ฯ มบีทบาทถงึขั้นไปตั้งโต๊ะตรวจผลติภณัฑ์ด้วยตนเองในตลาดหรอืตลาดนดัเลย  

 “ถ้าเจอสนิค้าร้านไหนตรวจด้วย test - kit  โดยมากเป็นอาหารสด เช่น ลกูชิ้น กุง้ ปลาหมกึ ผลไม้ดอง 

ฯลฯ แล้วเจอสารปนเปื้อนที่มอีนัตราย เช่น บอแรกซ์ ฟอร์มาลนี สารฟอกขาว สารกนัรา ฯลฯ กจ็ะแจ้ง

เครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้น�าชมุชน อบต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ ให้ไปคยุกบัทางร้าน ห้ามจ�าหน่าย 
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ทางร้านต้องยอม เพราะมาทกุภาคส่วน และทาง รพ.สต. จะรวบรวมผลการตรวจ ส่งต่อให้ สสอ. น�าเสนอ

ต่อ พชอ. ได้รบัทราบด้วย” 

	 คณุดารณุ	ีซึ่งมส่ีวนร่วมในการพฒันางาน	อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนมาตั้งแต่ยคุบกุเบกิมาจนถงึ

วันนี้	 ย�้าว่า	 การสนับสนุนภาคประชาชนให้พัฒนาจนเกิดการรวมกลุ่มและลงมือท�างานแบบเชิงรุก	 ต้องช่วย

กระตุ้นให้เกิดการ	 “ขยับ”	 ต่อเนื่อง	 และใช้ลีลาหลากหลาย	 บางครั้งก็ต้องท้าทาย	 เช่น	 เพื่อนท�าแล้วเราจะ 

ไม่ท�าได้อย่างไร	บ้านอื่นเขาท�าได้	บ้านเรากต็้องท�าได้	เมื่อท�าได้ต้องชื่นชม	และน�าเสนอแนวคดิให้ก้าวต่อ	เมื่อ

ถงึจดุที่พบอปุสรรค	ท้อแท้	กต็้องให้ก�าลงัใจและช่วยให้ค�าปรกึษา

	 การสั่งสมความรอบรู้และประสบการณ์ในประเด็นปากท้องใกล้ตัวโดยมี	 “พี่เลี้ยง”	 สนับสนุนมาอย่าง 

ต่อเนื่อง	ท�าให้	อสม.	วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน	ที่กระจายอยู่ครบทั้ง	41	หมู่บ้าน หมู่บ้านละ	1 - 3	คน	เกดิ

ความสนใจและตระหนักต่อความส�าคัญของการเฝ้าระวังและลงมือจัดการปัญหาผู้บริโภค	 และตื่นตัวที่จะ 

รวมกลุ่มท�างานร่วมกนั

	 สองแกนน�าจากภาคประชาชนที่พัฒนาตนเองมาอย่างเป็นขั้นตอน	

จนได้รบัต�าแหน่ง อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นแห่งชาติ 

ได้แก่ คุณหนูจันทร์ หินแสงใส และคุณศิริวรรณ ภูเวียง ช่วยกัน

ถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาและเป็นไปไว้อย่างน่า

สนใจ

 “เราเป็น อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนตั้งแต่ปี 2558 คอื

คณุหนูจนัทร์ หนิแสงใส (บน)
คณุศริวิรรณ ภูเวยีง (ล่าง)

เป็นรุ่นแรกเลยที่ทางศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ฯ มาอบรม รุ่นแรก

นี้รบัแค่หมู่บ้านละ 1 คน โดยชวน อสม. ที่สมคัรใจมาท�างานตรงนี้” 

คณุหนูจนัทร์เล่าถงึจดุเริ่มต้น

 “เมื่อก่อนมีรถเร่ รถหนังขายยาเข้ามาในหมู่บ้าน โฆษณา 

ชวนเชื่อ เขาเอาหนังมาฉายให้คนในชุมชนดู แล้วเอายามาให้ชิม 

ตามบ้าน โฆษณาว่าเป็นยาแก้ปวดนั่นนี่ ผู้สูงอายุก็ไปชิม ขวดละ 

120 บาท ตอนแรกมนักด็ ีแล้วกม็กีารเซน็ไว้ก่อน ข้าวนามาแล้วหลงั

ปีใหม่กจ็ะมาเกบ็เงนิ แต่ถ้าใครเซน็เขาเอาขวดละ 150 บาท

 “พอทีมงาน อสม. นักวิทย์ฯ ของเราลงเยี่ยมบ้าน เห็นว่า 

ผู้สูงอายหุน้าอ้วนขึ้น บวมขึ้น เขาบอกว่าถ้ายาหมดกป็วด ทานข้าว

ก็ไม่อร่อย เราก็ถาม กินติดต่อกันนานหรือยัง ก็บอกว่านานแล้ว 

ถ้าไม่กนิจะปวด กเ็ลยถามเขาว่าได้ยามาจากไหน...แล้วเกบ็ตวัอย่าง

ไปตรวจด ูพบสารสเตยีรอยด์เยอะมาก จากนั้นจงึส่งให้เจ้าหน้าที่เอา

ไปตรวจยนืยนัต่อ แล้วกก็ลับมาบอกคณุยายว่า ยาที่ขอตวัอย่างไป

ตรวจมันพบสารสเตียรอยด์นะ ถ้าเรากินมาก ๆ จะท�าให้เราไตวาย 

กระดูกผ”ุ
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	 คณุศริวิรรณเสรมิวา่	นอกจากผลติภณัฑ์เสรมิอาหารแล้ว	ยงัเฝ้าระวงัสารอนัตรายในเครื่องส�าอาง	โดยน�า

ไปตรวจหาสารปนเปื้อน	และให้ความรู้กบัคนทกุวยั

 “เดก็ ๆ เดี๋ยวนี้กม็กีารสั่งของทางออนไลน์ แล้วมนัไม่ได้คณุภาพ สั่งเครื่องส�าอางมาแล้วไม่ตรงกบั

รปู เขากม็าร้องเรยีนกบัเรา หน้าที่ของ อสม. นกัวทิย์ฯ จงึช่วยแนะน�าให้คนในชมุชนรูว่้า ผลติภณัฑ์ตวัไหน

ปลอดภยั ไม่ปลอดภยั 

 “นอกจากนี้ เราไปสอนนักเรียนในโรงเรียนว่า การตรวจสอบสารปนเปื้อนด้วยตัวเองท�าอย่างไร 

วธิกีารอ่านฉลากผลติภณัฑ์สงัเกตอะไรบ้าง ไปจนถงึการสอนใช้แอปพลเิคชนั “หน้าต่างเตอืนภยัสขุภาพ” 

(Single Window) เพื่อตรวจสอบดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปลอดภัยไหม มีการแจ้งเตือนภัยไว้หรือไม่ ถ้ามีเรา 

กจ็ะไม่ซื้อ เดก็กจ็ะไปสอนพ่อแม่อกีทหีนึ่ง”

 “ตอนนี้อ�าเภอเราม ีอสม. วทิย์การแพทย์ชมุชนครบทกุหมู่บ้านแล้ว หมู่บ้านละ 3 คน หมู่บ้านไหน

พร้อมก็จะรวมตัวกันเป็นชมรม เพื่อริเริ่มงานว่า เราจะช่วยประชาชนอย่างไร” คุณหนูจันทร์เสริมใน 

ช่วงท้าย 

	 คณุศริวิรรณสานต่อโดยช่วยขยายความว่า

 “เช่น ถ้าซื้อสนิค้ามาแล้วไม่ด ีเขามาร้องเรยีน เราจะให้ความยตุธิรรมได้ อย่างวนันี้ เรายงัมคีวาม

รู้จ�ากดัอยู่ แต่เรามเีจ้าหน้าที่สาธารณสขุใน รพ.สต. เป็นที่ปรกึษา

 “เหมือนท�างานด้วยกันเป็นทีม”
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กรณีที่ 2 

การพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
แบบบูรณาการในระดับจังหวัด
กรณีศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

	 ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการรับรองสถานะจากส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	

(สปน.)	และร่วมเป็นองค์กรสมาชกิของสภาองค์กรของผูบ้รโิภคชดุแรก*		มากที่สดุในประเทศไทย	คอื	13	องค์กร	

นอกจากนี้	 ยังเป็นจังหวัดที่มีองค์กรที่ผ่านการประเมินองค์กรผู ้บริโภคคุณภาพของ	 คคส.	 มากที่สุด 

ในประเทศไทยอกีเช่นกนั	คอื	77	องค์กร	ท�าให้เป็นจงัหวดัที่มคีวามพร้อมในการขบัเคลื่อนงานคุ้มครองผูบ้รโิภค

แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานรฐัและภาคประชาชนอย่างครอบคลมุทั้งจงัหวดั

	 การถอดบทเรียนในกรณีศึกษานี้	 มุ่งน�าเสนอบทเรียนที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จดังกล่าว	 เพื่อเป็นข้อมูล

และข้อพิจารณาส�าหรับการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด	 ให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนงาน

คุ้มครองผูบ้รโิภคแบบบรูณาการระหวา่งหน่วยงานรฐัและภาคประชาชน	ภายใต้	“ภมูทิศัน์ใหม่”	ของระบบงาน

คุ้มครองผู้บรโิภคไทย	หลงัเกดิ	พ.ร.บ. การจดัตั้งองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562

	 กลุ่มผู้ขับเคลื่อนหลักที่อยู ่เบื้องหลังความก้าวหน้าอันโดดเด่นในครั้งนี้ได้แก่หน่วยงานสาธารณสุข 

ทุกระดับของจังหวัดแห่งนี้	 ประกอบด้วย	 สสจ.	 สสอ.	 รพช.	 และ	 รพ.สต.	 ที่ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือ 

ท�าหน้าที่	“พี่เลี้ยง”	สนบัสนนุให้องค์กรของผูบ้รโิภคได้รบัการพฒันาศกัยภาพ	2	ระดบั	ได้แก่	(1)	ผ่านการรบัรอง

องค์กรผู้บริโภคคุณภาพของ	 คคส.	 และ	 (2)	 ผ่านการรับรองสถานะเป็นองค์กรของผู้บริโภค	 ตาม	 พ.ร.บ. 

การจดัตั้งองค์การอสิระของผู้บรโิภค	พ.ศ.	2562	(อกผ. 3)	

	 ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครองบผู้บริโภคแบบบูรณาการทั้งจังหวัด	 ที่จังหวัด

ศรสีะเกษ	มดีงันี้

	 1.	ใช้นโยบายระดับจังหวัดเหนี่ยวน�าให้เกิดการบูรณาการในภาครัฐทุกระดับ	สสจ.	มนีโยบาย	
แผนปฏิบัติการ	 และมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง	 ได้แก่ (1) นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ ให้	 รพ.สต.	 1	 แห่ง	 สนับสนุนชมรมหรือองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่พัฒนาสู่องค์กรที่ผ่านการรับรอง

คณุภาพจาก	คคส.	เพื่อให้พร้อมที่จะยกระดบัไปสู่องค์กรของผู้บรโิภคที่ผ่าน	อกผ. 2	และ	อกผ. 3	ต่อไป	อกีทั้ง	

ก�าหนดเป้าหมายระยะ	5	ปี	ให้เกดิองค์กรของผูบ้รโิภคที่ได้รบัแบบหนงัสอืหลกัฐานการแจ้ง	(อกผ. 2)	และพฒันา

*	เป็นสมาชกิชดุแรกที่ร่วมจดัประชมุสภาองค์กรของผู้บรโิภคครั้งประเดมิ	เมื่อวนัที่	6	มกราคม	2564	
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สู่	อกผ. 3	จ�านวน	150	องค์กร	และจดัตั้งหน่วยงานประจ�าจงัหวดั	ภายในปี	2569 (2) มาตรการสนับสนุน 

ประกอบด้วย	การสนบัสนนุให้เกดิองค์กรของผูบ้รโิภคขยายตวัตามเป้าหมาย	และมาตรการสนบัสนนุให้องค์กร

เหล่านี้สามารถด�าเนนิงานอย่างมคีณุภาพ	เช่น	ความรู	้ทั้งด้วยการจดัอบรมและการเป็นที่ปรกึษา	เพื่อให้พฒันา

ศักยภาพในเรื่องที่ส�าคัญ	 สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนด�าเนินงาน	 สนับสนุนให้สามารถด�าเนินงานได้อย่าง 

ราบรื่น	เข่น	การประสานงานให้เกดิการจดัท�าข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานของรฐั	(MOU)

	 2.	ความเชือ่มัน่ในพลงัจากการมส่ีวนร่วมของผู้บรโิภค	ถือเป็นปัจจยัตัง้ต้นท่ีน�าไปสู่ผลส�าเรจ็ 

โดยผู้ที่มีบทบาทส�าคัญทุกระดับเชื่อมั่นว่า	 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ากับภาครัฐจะท�าให้เกิดพลัง 

ในการขบัเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บรโิภคให้เท่าทนัสถานการณ์ได้จรงิ

	 3.	ขยับจากจุดที่มีความพร้อม	 เริ่มต้นจากกลุ่มที่พร้อมก่อน	 โดยใช้เครื่องมอืที่ใช้สะดวกและรวดเรว็	
นั้นคอื	google	form	ส�ารวจความพร้อมของ	รพ.สต.	แต่ละแห่ง	โดยให้ความส�าคญักบัความสนใจของบคุลากร

ใน	รพ.สต.	เพื่อก�าหนดว่าที่ไหนบ้างพร้อมเป็นกลุ่มเริ่มต้น	ในระดบัอ�าเภอมกีารประเมนิระดบัความพร้อมของ

องค์กรในพื้นที่	เพื่อก�าหนดวธิสีนบัสนนุ	(intervention)	ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพและความต้องการ	

	 4.	สนับสนุนการท�างานและพัฒนาศักยภาพให้องค์กรของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง	 หลังผ่าน 

การรบัรองคณุภาพหรอืสถานะตามกฎหมาย	(อกผ. 2	และ	อกผ. 3)	แล้ว	ได้แก่	(1)	ช่วยแนะน�าและเชื่อมประสาน

ให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการท�างาน	 (2)	 กลั่นกรองประเด็นขับเคลื่อนงาน	 ให้เกิดประโยชน์กับคน 

ในพื้นที่จรงิ ๆ	

 5.	ท�าหน้าที่	 “พี่เล้ียง”	แบบมืออาชีพ	หลังจากบ่มเพาะและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้เติบโต 

จนสามารถปักหลกัท�างานได้	ต้องให้องค์กรเหล่านี้เตบิโตอย่างเป็นอสิระ

ที่มา

	 การรวมกลุ่มของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคที่จังหวัดศรีสะเกษ	 มีพื้นฐานจาก

บคุลากรสาธารณสขุที่ดูแลงานคุม้ครองผูบ้รโิภค	ที่ตระหนกัว่าการพฒันาศกัยภาพแกนน�าภาคประชาชนให้เข้า

มามบีทบาทร่วมในการจดัการปัญหาให้แก่ตนเองและชมุชนของตนเป็นแนวทางที่ยั่งยนืในการท�างาน	

	 พื้นที่ที่ปรากฏผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์มายาวนาน	 เช่น	 อ�าเภอโนนคูณ	 และอ�าเภอ											

ขขุนัธ์	ที่เภสชักรในโรงพยาบาลชมุชนในพื้นที่ดงักล่าวสนบัสนนุให้อาสาสมคัรสาธารณสขุ	(อสม.)	มโีอกาสพฒันา

ศักยภาพในการท�างานคุ้มครองผู้บริโภค	 ทั้งด้านความรู้	 และสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง	 โดยเน้น 

การเฝ้าระวังปัญหา	 จนเกิดการสั่งสมความเชี่ยวชาญ	 พัฒนาสู่ผู้น�าของภาคประชาชนในการท�างานคุ้มครอง 
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ผู้บริโภคในชุมชนของตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต�าบลและอ�าเภอ	 กระทั่งหลายคนได้รับการ

ยอมรบัและยกย่องในระดบัชาติ	

	 หลงัจากที่	 คคส.	 ได้พฒันาระบบรบัรององค์กรผู้บรโิภคคณุภาพ	ตามด้วยก�าเนดิ	 พ.ร.บ. การจดัตั้งสภา

องค์กรของผู้บริโภค	 พ.ศ. 2562	 ท�าให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในหน่วยงานของรัฐในจังหวัด 

แหง่นี้	มองเหน็โอกาสในการยกระดบัศกัยภาพของแกนน�าภาคประชาชนที่ผ่านการบ่มเพาะมายาวนานในพื้นที่

ต่าง ๆ	 ให้รวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองสถานะตามกฎหมาย	 (อกผ. 3)	 เพื่อที่จะเข้าถึงการ

สนบัสนนุงบประมาณและโอกาสในการร่วมมบีทบาทเชงิรกุในระบบงานคุ้มครองผู้บรโิภคระดบัจังหวดัได้อย่าง

เข้มแขง็และเตม็ศกัยภาพ

	 หน่วยงานที่มบีทบาทหลกัในช่วงนี้ได้แก่ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	(สสจ.)	ศรสีะเกษ	ที่ให้ความส�าคญั

กบัการวางรากฐานงานคุม้ครองผูบ้รโิภคไว้อย่างเข้มแขง็มายาวนานนบัสบิปี	จงึมองเหน็โอกาสที่จะพฒันาระบบ

งานคุ้มครองผู้บรโิภคทั้งจงัหวดัให้ยกระดบัความเข้มแขง็ยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา

 นพ. ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เล่าถงึที่มา

ของเรื่องนี้ว่า	

 “ที่ผ่านมา งานคุ้มครองผู้บรโิภคของ สสจ. ศรสีะเกษ ถอืได้ว่ามคีวามโดดเด่น ได้

รับการกล่าวถึงในระดับประเทศ เนื่องจากเรามีพื้นฐานที่เข้มแข็งยั่งยืนมานานนับสิบป ี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ ภก. บรรเจิด เดชาศลิปชยักุล* เป็นหวัหน้ากลุม่งานคุม้ครอง 

ผู้บริโภคที่นี่ ท่านได้วางรากฐานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคไว้แน่น ท�าให้น้อง ๆ เภสัชกร 

ทั้งใน สสจ. และเครอืข่าย รพช. รพ.สต. ที่เกี่ยวข้อง สานต่องานนี้ได้ด ีเมื่อผมมโีอกาสเป็น

ผู้บรหิารจงึให้การสนบัสนนุเรื่องนี้ ทั้งด้านนโยบายและการให้มมุมองในการท�างาน”

	 นายแพทย์	สสจ.	ศรสีะเกษ	ได้ขยายมมุมองที่น�าไปสูน่โยบายการสนบัสนนุบทบาท

ของภาคประชาชนในระบบงานคุ้มครองผู้บรโิภคของจงัหวดัแห่งนี้ว่า	หากรฐัท�าฝ่ายเดยีว

ตามล�าพงัไม่มทีางที่จะท�าได้ด	ีขณะที่ภาคประชาชนมพีลงัที่ยงัรอการสนบัสนนุอกีมาก

 “แม้ว่า สสจ. เราพฒันางานคุ้มครองผู้บรโิภคมานานหลายปีจนเกดิความเข้มแขง็ 

เมื่อประชาชนมีปัญหา ร้องเรียนเข้ามา นักกฎหมาย นิติกรได้ช่วยเหลือคลี่คลายได ้

แต่มองไปข้างหน้ากท็�าให้เหน็ภาพว่า ถ้าทกุอย่างมุ่งมาทางนี้ทกุเรื่อง เราจะจดัการปัญหา

ไหวหรอื แม้ว่าเราสร้างเครอืข่ายในโรงพยาบาลอ�าเภอ แต่ปรมิาณปัญหากม็มีาก บางพื้นที่

ผู้บรหิารกไ็ม่สนบัสนนุ บางกรณมีกีารฟ้องกลบั เพราะกว่าจะเจอปัญหากส็ายเกนิไปแล้ว  

          เพราะปัญหาผู้บรโิภคครอบคลมุประเดน็กว้างขวางมาก 

*	 อดีตเภสัชกรเชี่ยวชาญ	 (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	 สสจ.	 ศรีสะเกษ	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งนักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ	 (ด้านอาหารและยา)	 กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง	 ส�านักปลัดกระทรวง	 กระทรวง
สาธารณสขุ

ภก. บรรเจดิ เดชาศลิปชยักลุ
นกัวชิาการอาหารและยา
ทรงคณุวฒุ ิกลุ่มที่ปรกึษา
ระดบักระทรวง ส�านกัปลดั
กระทรวงสาธารณสขุ

นพ. ทนง วรีะแสงพงษ์
นายแพทย์สาธารณสขุ
จงัหวดัศรสีะเกษ
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 “ที่จรงิแล้วปัญหาผูบ้รโิภคหลายเรื่องเป็นเรื่องที่สามารถป้องกนัได้ ทั้งเรื่องปากท้อง เรื่องรถเร่ขายยา

หรือผลิตภัณฑ์ที่อันตรายต่อสุขภาพ ในชุมชนมีคนที่จะช่วยกันดูแลได้ อย่างเช่น อสม. เรามี อสม. 

เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองผู้บริโภค และ อสม. ที่ได้รางวัลคุ้มครองผู้บริโภคอยู่หลายท่าน จึงน่าจะเป็น 

เครอืข่ายส่วนหนึ่ง แต่ อสม. ที่ดทีี่เก่งกท็�างานอยูค่นเดยีว ยงัไม่ได้เป็นกลุม่เป็นก้อน หากจดัตั้งเป็นองค์กร

จะเกดิพลงัขี้นได้อกีมาก”

	 ด้วยเหตนุี้	เมื่อมกีารเตรยีมจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	สสจ.	ศรสีะเกษ	จงึมองเหน็ทศิทางใหม่ในการ

พฒันาระบบงานคุม้ครองผูบ้รโิภคของจงัหวดั	ที่เกดิจากการประสานพลงัระหว่างหน่วยงานรฐัและภาคประชาชน	

โดยสนบัสนนุให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มและพฒันาศกัยภาพสู่องค์กรผู้บรโิภคคณุภาพ	ตามเกณฑ์ประเมนิของ	

คคส.	 เพื่อขยบัต่อไปสู่การเป็นองค์กรของผู้บรโิภคที่ได้รบัการจดแจ้งสถานะ	 (อกผ. 3)	 ตาม	พ.ร.บ.	 การจดัตั้ง 

สภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	

 “กฎหมายฉบบันี้ท�าให้มองเหน็ภาพว่า องค์กรที่ได้รบัการขึ้นทะเบยีนจะมโีอกาสได้รบังบประมาณ

และร่วมเปน็สภาองค์กรของผูบ้รโิภคด้วย จงึมามองกนัว่า เราจะสร้าง road map ให้ไปถงึจดุนั้นได้อย่างไร 

จนเหน็ว่า ต้องเริ่มต้นจากการสนบัสนนุให้มกีารจดัตั้งองค์กรผูบ้รโิภคคณุภาพจนเกดิเครอืข่ายจ�านวนมาก 

สร้างผลงาน และผ่านการประเมนิเป็นล�าดบั จนผ่านการรบัรอง อกผ. 3 เพื่อเข้าไปมสี่วนร่วมในการจดัตั้ง

สภาองค์กรของผู้บรโิภค”

	 จากแผนที่ทางเดนิดงักล่าว	ในปี	2562 - 2563	สสจ.	ศรสีะเกษได้ร่วมกบัภาคหีลายฝ่าย	รวมทั้ง	คคส.	ท�า

หน้าที่	“พี่เลี้ยง”	สนบัสนนุให้เกดิการจดัตั้งกลุ่มองค์กรผู้บรโิภคในระดบัต�าบลและอ�าเภอ	จนผ่านการประเมนิ

องค์กรคณุภาพโดย	คคส.	และผ่าน	อกผ. 3	มากที่สดุในประเทศ	

	 จากนั้น	ในปี	2564	สสจ.	ศรสีะเกษ	จงึต่อยอดและขยายผลที่เกดิขึ้น	โดยร่วมกบั	คคส.	ด�าเนนิกจิกรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ	 จังหวัดศรีสะเกษ	 โดยมุ่ง 

ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และพฒันาเครอืข่ายการด�าเนนิงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสขุภาพภาคประชาชน	ให้เท่าทนั

กบัภมูทิศัน์ใหม่ของระบบงานคุม้ครองผูบ้รโิภค	ที่ก่อรปูขึ้นหลงัก�าเนดิ	พ.ร.บ.	การจดัตั้งสภาองค์กรของผูบ้รโิภค	

พ.ศ. 2562	เป็นต้นมา	ภายใต้ โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายการด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านยา

และสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ	ซึ่งด�าเนนิการตั้งแต่ช่วงเดอืนมถินุายน	2564	-	พฤษภาคม	2565

	 ภาพที่	 1	 ได้สรุปพัฒนาการของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 

และสขุภาพจงัหวดัศรสีะเกษ	ในช่วงก่อนและหลงัเกดิ	พ.ร.บ.	การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	ซึ่ง

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ	 “นิเวศใหม่”	 ของงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย	 จากการยกระดับสถานะบทบาท

ภาคประชาชนในการเข้าร่วมในระบบงานคุ้มครองผู้บรโิภค	โดยมกีฎหมายรองรบัอย่างชดัเจน



บทที่ 1

32

ภาพที่ 1 สรุปพัฒนาการของเครือข่ายการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ

หลังปี	2551	เป็นต้นมา
เริ่มบ่มเพาะแกนน�า	อสม.
งานคุ้มครองผู้บริโภค
จนเกิดทุกต�าบล

ปี	2562	(หลังก�าเนิด	
พ.ร.บ.	การจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค)
หน่วยงานสาธารณสุข
ทุกระดับใน	จ.	ศรีสะเกษ	
ร่วมกันสนับสนุนชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค
ให้ผ่านการรับรององค์กร
คุณภาพ	เพื่อมีสถานะ
ผ่าน	อกผ.	3

ปี	2565	ศรีสะเกษ	เป็น
จังหวัดที่มีองค์กร
ของผู้บริโภคที่ผ่านการ
รับรององค์กรคุณภาพ	
และ	อกผ.	3	มากที่สุด
ในประเทศไทย	คือ	77	และ	
13	องค์กร	ตามล�าดับ

การพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคแบบบูรณาการในระดับจังหวัด
 

	 ข้อมูลที่จะน�าเสนอในส่วนนี้มุ่งให้ความสนใจกับการพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคที่จังหวัดศรีสะเกษ 

ในช่วงหลงัเกดิ	พ.ร.บ.	การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	ซึ่งถอืเป็นจดุเริ่มต้นของ	“นเิวศ”	ภายใต้ 

ภมูทิศัน์ใหม่ของงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในประเทศไทย	ดงัได้กล่าวไว้ในตอนต้น	โดยจะน�าเสนอข้อมลู	3	ส่วน	ดงันี้

 ส่วนที่ 1	ขั้นตอนหลกัในการพฒันาองค์กรของผู้บรโิภคแบบบูรณาการในระดบัจงัหวดั

 ส่วนที่ 2	บทบาทของหน่วยงานภาครฐัในฐานะ	“พี่เลี้ยง”	ในการพฒันาองค์กรของผู้บรโิภค

 ส่วนที่ 3	ผลที่เกดิขึ้นในปัจจบุนั	และแผนการพฒันาขั้นต่อไป

 

ส่วนที่ 1	 ขั้นตอนหลักในการพัฒนาองค์กรของผู้บริโภค
	 	 	 แบบบูรณาการในระดับจังหวัด

	 ปฏบิตักิารที่เกดิขึ้นในช่วงประมาณ	 3	 ปี	 (พฤษภาคม	 2562	 -	 พฤษภาคม	 2565)	 นบัตั้งแต่เกดิ	 พ.ร.บ. 

การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	 พ.ศ. 2562	 จนถงึปัจจบุนั	ณ	 ช่วงสิ้นสดุโครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่าย 

การด�าเนนิงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านยาและสขุภาพจงัหวดัศรสีะเกษ	โดยอาจแบ่งเป็นขั้นตอนหลกัได้	ดงันี้
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนหลักในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคที่จังหวัดศรีสะเกษ

บ่มเพาะแกนน�า	อสม.
คุ้มครองผู้บริโภค	และ
สนับสนุนให้ตั้งองค์กร

1.	พัฒนาศักยภาพสู่
องค์กรผู้บริโภค
คุณภาพ	(ของ	คคส.)

2.	พัฒนาสู่องค์กรของ	
ผู้บริโภคที่ผ่านการ
รับรองตามกฎหมาย	
(อกผ.	3)

3.	สนับสนุนให้องค์กร	
ผู้บริโภคขับเคลื่อนงาน	
ได้อย่างยั่งยืน

*การบ่มเพาะแกนน�า	ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานก่อนปี	2562	การน�ามาแสดงไว้ในภาพนี้	เพื่อให้เห็น	“ทุน”
ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคที่จังหวัดศรีสะเกษ	หลังก�าเนิด	พ.ร.บ.	การจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค	พ.ศ.	2562

	 ภาพ	2	ได้แสดงให้เหน็	“ทนุ”	ที่เตรยีมการไว้ก่อนที่	สสจ.	ศรสีะเกษจะเริ่มกระบวนการพฒันาองค์กรของ

ผู้บรโิภค	หลงัก�าเนดิ	พ.ร.บ.	 สภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	นั่นคอื	 การบ่มเพาะแกนน�า	หมายถงึ	 การ

พฒันาแกนน�า	อสม.	เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บรโิภคขึ้นในต�าบลต่าง ๆ	

	 ในช่วงหลายปีก่อนหน้าก�าเนดิ	พ.ร.บ.	การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	เภสชักรงานคุ้มครอง

ผู้บรโิภคในโรงพยาบาลชมุชนจ�านวนหนึ่งได้ตระหนกัดวี่า	การท�างานเรื่องนี้ให้เป็นไปในลกัษณะเชงิรกุ	เท่าทนั

ปัญหา	และยั่งยนื	จ�าเป็นต้องมภีาคประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วย	จงึให้ความส�าคญักบัการพฒันาศกัยภาพ	

อสม.	ที่สนใจในเรื่องนี้ให้เป็นแกนน�า	เกบ็เกี่ยวประสบการณ์	ความเชี่ยวชาญในการท�างานเฝ้าระวงัปัญหา	และ

สามารถสื่อสารข้อมูลความรู้กบัผู้เกี่ยวข้องได้

	 ผลจากการท�างานอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจจริงของทั้ง	 2	 ฝ่าย	 ท�าให้เกิดแกนน�า	 อสม.	 ในจังหวัด

ศรีสะเกษที่เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภคจนเกิดความมั่นใจในตนเอง	 และได้รับการยอมรับจากชุมชนและ

หน่วยงานภาครัฐถึงระดับชาติขึ้นมาจ�านวนหนึ่ง	 โดยพื้นที่ให้ความส�าคัญต่อการบ่มเพาะ	 อสม.	 งานคุ้มครอง 

ผู้บริโภคให้มีศักยภาพเป็นแกนน�าภาคประชาชนมายาวนาน	 จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ	 เช่น	 อ�าเภอ 

โนนคูณ	อ�าเภอขขุนัธ์	เป็นต้น

	 อสม.	 งานคุ้มครองผู้บริโภคเหล่านี้ได้มีบทบาทเป็นแกนน�าในการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคขึ้นในต�าบล 

ต่าง ๆ	 ของจงัหวดัศรสีะเกษ	 และเป็นกลุ่มเป้าหมายของ	 สสจ.	 ในการยกระดบัทั้งด้านคณุภาพและการได้รบั 

การรบัรองสถานะตามกฎหมาย	หลงัก�าเนดิ	พ.ร.บ.	การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	ที่ประกอบ

ด้วย	3	ขั้นตอนหลกั	ดงัที่ได้แสดงไว้ใน	ภาพที่	1	โดยมรีายละเอยีดในแต่ละขั้นตอน	ดงันี้
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	 1.	พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรคุณภาพ
	 จงัหวะส�าคญัในการยกระดบั	“ทนุ”	ในพื้นที่ดงักล่าวมาถงึในช่วงกลางปี	2562	เมื่อเกดิ	พ.ร.บ.	การจดัตั้ง

สภาองค์กรของผู้บรโิภคฯ	ซึ่งท�าให้บคุลากรในกลุ่มงานคุ้มครองผู้โภคของ	สสจ.	ศรสีะเกษ	มองเหน็โอกาสใน

การพฒันางาน

 ภญ. ฐิติพร อินศร เภสัชกรช�านาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.

ศรีสะเกษ หนึ่งในแกนน�าที่ริเริ่มเรื่องนี้เล่าถึงความตั้งใจเบื้องหลังว่า	 ในปี	 2561 - 2562 

ช่วงก่อนเกดิกฎหมายฉบบันี้	ได้เข้าร่วมอบรมในหลกัสูตรสาขาการคุ้มครองผู้บรโิภค	ของ	

วทิยาลยัการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย	(วคบท.)	รุ่นที่	4	ท�าให้

มโีอกาสได้ไปศกึษาดงูานที่มลูนธิเิพื่อผูบ้รโิภค	(มพบ.)	กรงุเทพฯ	ประสบการณ์ครั้งนี้ท�าให้

พลกิมมุมองที่มตี่อภาพของ	“องค์กรคุ้มครองผู้บรโิภคภาคประชาชน”	ไปอย่างสิ้นเชงิ

	 ด้วยเหตุนี้	 ข่าวก�าเนิด	 พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค	 พ.ศ. 2562	 จึงท�าให้	 ภญ.ฐิติพร	 เกิด 

แรงบันดาลใจในการร่วม	 “จุดชนวน”	 พัฒนาให้เกิดองค์กรของผู้บริโภคภาคประชาชนทั่วทั้งจังหวัดแห่งนี้ 

และได้ถ่ายทอดความคดิที่เกดิขึ้นเป็นล�าดบัว่า

 “คิดว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้จะเป็นจุดที่ท�าให้ศรีสะเกษเกิดองค์กรผู้บริโภคที่เข้มแข็งเหมือนที่ได้เห็น 

จาก มพบ. จงึสบืค้นข้อมลูต่าง ๆ  เพื่อหาวธิกีาร จนมาพบเรื่องของระบบการรบัรองคณุภาพองค์กรผูบ้รโิภค 

ที่ คคส. พฒันาขึ้นมา ซึ่งจะท�าให้เกดิการพฒันาองค์กรของผู้บรโิภคอกีขาหนึ่ง 

 “ขยายความภาพที่มองเห็นก็คือ การจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคที่เข้มแข็งจะต้องเดินไปด้วย 2 ขา 

ขาแรกก็คือการเดินไปตามกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่ให้มีการรับรองสถานะองค์กร 

ผู้บริโภคที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายก�าหนดโดยส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) คือได้ อกผ. 3 

เพื่อให้มีตัวตนตามกฎหมายในการเข้าถึงสิทธิและสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย

ก�าหนดไว้ ขาที่สองกค็อืขาคณุภาพ โดยการพฒันาศกัยภาพจนผ่านการประเมนิตามเกณฑ์องค์กรผูบ้รโิภค

คณุภาพของ คคส.

ภญ. ฐติพิร อนิศร
เภสชักรช�านาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
สสจ. ศรสีะเกษ

 “จากการท�างานในภาคราชการท�าให้ตระหนกัดว่ีา รฐัไม่สามารถแก้ปัญหาผูบ้รโิภค

ได้ครบถ้วนทกุเรื่อง ฉะนั้นจงึต้องมทีางภาคประชาชนมาช่วย แต่กย็งัมองไม่เหน็คนที่จะ

มาท�างานในภาคประชาชนที่เป็นค�าตอบได้ชดัเจนจรงิ ๆ เพราะแม้ว่าที่ศรสีะเกษม ีอสม. 

คุ้มครองผู้บริโภคอยู่ทุกต�าบลแล้ว แต่ก็ยังเป็นการท�างานในลักษณะสนับสนุนรัฐ และ 

มทีั้งคนที่มใีจเตม็ร้อยหรอืเกนิร้อย และที่ยงัไม่ถงึขั้นนั้น

 “พอได้ไปดูงานและได้สัมภาษณ์คนท�างานที่ มพบ. ท�าให้ได้เห็นและรับรู้ในสิ่งที่

ไม่เคยคิดมาก่อนว่า องค์กรของผู้บริโภคสามารถมีตัวตนชัดเจนและท�างานได้เข้มแข็ง

ขนาดนั้น รู้สกึว่าดมีากจรงิ ๆ โอเคมาก ท�าให้เกดิความคดิกลบัมาว่า เออ...งานคุ้มครอง

ผู้บริโภคในระดับพื้นที่หรือจังหวัดของเรามันต้องมีองค์กรแบบนี้มาช่วย งานเราจึงไป 

ต่อได้ ศรสีะเกษต้องมอีงค์กรลกัษณะนี้

 “ถามต่อว่า แล้วจะท�าอย่างไรให้ประชาชนรวมตัวกันจนเกิดองค์กรที่เข้มแข็ง 

แบบนี้ ส�าหรบัตนเองคดิว่า ต้องท�าให้เป็นองค์กรที่มตีวัตนและได้รบัการยอมรบั ซึ่งการ

มตีวัตนเป็นที่ยอมรบัจะท�าให้เกดิความภาคภูมใิจ”
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 “ทีจ่�าเป็นต้องเดนิไป 2 ขา เพราะการมีตวัตนทางกฎหมายเปรยีบเหมอืนกบั “เสือกระดาษ” 

แต่เสือจะวิ่งได้ ต่อสู้ได้ ต้องมีคุณภาพ ถ้าควบรวมทั้ง 2 คุณลักษณะนี้เข้าด้วยกันได้ก็เหมือนกับ

ทั้งติดปีกและท�าให้ภาคประชาชนท�างานได้ด้วยใจเต็มร้อย”

	 เมื่อได้แนวความคิดหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ	 ชัดเจนและมั่นใจดังกล่าวแล้ว	 กลุ่มงานคุ้มครอง 

ผู้บรโิภคได้ก�าหนดเส้นทางเดนิ	 (road	map)	และน�าเสนอแนวคดิต่อผู้บรหิารของหน่วยงาน	 โดย	นพ. ทนง	ซึ่ง 

ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งรองนายแพทย์	สสจ.	ที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บรโิภคได้ให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ที่	น�าไปสู่

การก�าหนดนโยบายให้ทกุ	 รพ.สต.	 สนบัสนนุให้เกดิองค์กรของผู้บรโิภค	 1	องค์กร	 โดยองิตามการท�างานของ	

อสม.	เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บรโิภค	ซึ่งมกีระจายอยู่ทั่วทกุต�าบลแล้ว	

	 เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ส�าหรบัปีแรกคอื	มอีงค์กรของผู้บรโิภคที่ผ่านการประเมนิองค์กรคณุภาพโดย	คคส.	

50	องค์กร	ผลสุดท้าย สสจ. ศรีสะเกษสามารถสนับสนุนให้เกิดองค์กรของผู้บริโภคที่ผ่านการประเมิน

องค์กรคุณภาพได้ถึง 27 องค์กรภายใน 1 ปี และส่วนหนึ่งได้ก้าวต่อไปสูอ่งค์กรของผูบ้รโิภคที่ผ่านการรบัรอง	

อกผ. 3	จาก	สปน.	ในปี	2563	

	 ขั้นตอนการสนบัสนนุองค์กรของผูบ้รโิภคได้รบัการพฒันาศกัยภาพจนผ่านการประเมนิองค์กรคณุภาพจาก	

คคส.	นั้น	สสจ.	ศรสีะเกษด�าเนนิการดงันี้

 1.1  ก�าหนดเป้าหมายและนโยบาย
	 หลังจากที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค	 โดย	 ภญ. มัลลิกา	 สุพล	 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค	 สสจ.

ศรสีะเกษ	ได้น�าเสนอแนวคดินี้ต่อ	นพ. ทนง	รองนายแพทย์	สสจ.	ที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บรโิภค	และได้รบัการ

สนบัสนนุ	ต่อมา	สสจ.	ศรสีะเกษ	ซึ่งขณะนั้น	นพ. วราวุธ ชื่นตา	ด�ารงต�าแหน่งเป็นนายแพทย์	สสจ.	ได้อนมุตัิ

ให้ด�าเนนิการได้	 โดยก�าหนดเป้าหมายให้	 รพ.สต. ทกุแห่งในจงัหวดั	ด�าเนนิการจดัตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บรโิภค 

1	 องค์กร	 โดยอิงตามแกนน�า	 อสม.	 เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละต�าบล	 เพราะเห็นว่าเป็นงานที่ม ี

การวางรากฐานมานานพอ	สมควรที่จะยกระดบัจากการสร้างแกนน�าบคุคลไปสูก่ลุม่องค์กรของผูบ้รโิภคได้แล้ว

 1.2  ส�ารวจเพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีความพร้อม
	 เนื่องจากจ�านวน	 รพ.สต.	 ในจังหวัดศรีสะเกษมีอยู่ด้วยกัน	 254	 แห่ง	 และแต่ละต�าบลมีความเข้มแข็ง 

ในประเด็นงานคุ้มครองผู้บริโภคมากน้อยไม่เท่ากัน	 ดังนั้น	 ในจุดเริ่มต้นขับเคลื่อนงาน	 ทาง	 สสจ.	 จึงท�าการ

ส�ารวจข้อมูลจาก	 รพ.สต.	 ทุกแห่ง	 เพื่อประเมินและค้นหาพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะเป็นกลุ่มเริ่มต้นในปีแรก 

โดยท�าแบบส�ารวจในรูปแบบของ	google	form	

	 ข้อมูลที่	รพ.สต.	ส่งกลบัมา	ท�าให้ทาง	สสจ.	สามารถจดักลุ่มพื้นที่ที่มคีวามพร้อมมากที่สดุในการเข้ารบั

การประเมนิเพื่อรบัรององค์กรคณุภาพ	จ�านวน	56	องค์กร



บทที่ 1

36

 1.3 ประสานความร่วมมือกับ คคส. ในการประเมินคุณภาพองค์กรผู้บริโภค 
	 จากนั้น	สสจ.	ได้ประสานขอความร่วมมอืจาก	คคส.	มาประเมนิองค์กรกลุ่มแรกนี้	โดยใช้	เกณฑ์องค์กร

ผูบ้รโิภคคณุภาพ ข้ันพืน้ฐาน*	โดยมผีูเ้กี่ยวข้องมาร่วมกจิกรรมนี้อย่างคกึคกั	ทั้งจาก	สสอ.	รพช.	รพ.สต.	และ

แกนน�าจากองค์กรที่เข้ารบัการประเมนิคณุภาพ

*	เกณฑ์องค์กรผู้บรโิภคคณุภาพ	ม	ี3	ระดบั	ได้แก่	1. ขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสรมิการผนกึก�าลงัเป็นองค์กรผู้บรโิภค	2. ขั้นมีสิทธ	ิเพื่อ 
คดัเลอืกองค์กรผู้บรโิภคที่มสีทิธเิสนอผู้แทนเข้ารบัเลอืกเป็นกรรมการสภาองค์กรของผู้บรโิภค	และ 3. ขั้นสูง เพื่อการพฒันาองค์กร
ให้มรีะบบบรหิารจดัการที่เข้มแขง็และมธีรรมาภบิาล

แกนน�า สสจ. ศรสีะเกษ และ คคส. ในกระบวนการการประเมนิคณุภาพองค์กรผู้บรโิภค

	 แต่ผลปรากฏว่ายังไม่มีองค์กรใดที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน	 โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า	

เกณฑ์ประเมนิที่ก�าหนดไว้นั้นสามารถปฏบิตัติามได้	 แต่เป็นเพราะองค์กรของผู้บรโิภคยงัขาดความพร้อม	 โดย

แม้ว่าองค์กรเหล่านี้ท�างานจรงิ	มผีลงานต่อเนื่อง	แต่การบรหิารจดัการองค์กรให้เป็นระบบ	โปร่งใสนั้น	ยงัจ�าเป็น

ต้องพฒันาองค์ประกอบอื่น ๆ	เพิ่มเตมิ	เพื่อสะท้อน	“คณุภาพ”	ให้ปรากฏเป็นที่ประจกัษ์ต่อสงัคม	

	 ด้วยเหตนุี้	 ทาง	คคส.	 จงึแนะน�าทาง	สสจ.	 ให้เพิ่มระบบ	“พี่เลี้ยง”	 เพื่อช่วยสนบัสนนุองค์กรเหล่านี้ให้

พัฒนาศักยภาพถึงระดับที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก�าหนด	 โดยผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการท�าหน้าที่นี้ก็คือ	 รพ.สต.	

ในพื้นที่ที่องค์กรแห่งนั้นตั้งอยู่นั่นเอง

 “ตอนนั้นเราเสียใจมาก เพราะตอนเชิญทาง คคส. มา เรามั่นใจว่ามีความพร้อมพอสมควรแล้ว 

แต่พอมาประเมินอย่างเป็นระบบจริง ๆ ก็พบว่า ยังมีหลุดเกณฑ์อยู่ ทุกคนเห็นตรงกันว่า เกณฑ์ไม่ยาก

หรอก แต่ว่าองค์กรของเรายงัไม่พร้อม จงึเป็นค�ามั่นสญัญาว่า เราจะต้องท�าให้ได้” ภญ. ฐติพิร	 ซึ่งเป็น

หนึ่งในแกนหลกัที่จดักจิกรรมในครั้งนั้นย้อนเล่าเหตกุารณ์	



บทที่ 1

37

 1.4 พัฒนาระบบ “พี่เลี้ยง”
	 เมื่อเหน็ภาพกระบวนการพฒันาองค์กรของผูบ้รโิภคชดัเจนขึ้นกว่าเดมิแล้ว	ทาง	สสจ.	

จงึพฒันาระบบ	“พี่เลี้ยง”	 เพื่อช่วยให้องค์กรของผู้บรโิภคพฒันาศกัยภาพจนมคีณุสมบตัิ

ถงึระดบัที่จะได้รบัการรบัรององค์กรคณุภาพของ	คคส.	โดยกล่าวได้ว่าเป็นระบบพี่เลี้ยงที่	

“บรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสาธารณสขุที่อยู่ในการดูแลของ	สสจ.	ทกุระดบั”	

นบัจากระดบัต�าบล	อ�าเภอ	ไปจนถงึจงัหวดั	

 ภญ. จนิดาพร อปุถมัภ์ เภสชักรช�านาญการ กลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภค สสจ. 

ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลกัที่	“รบัไม้”	ต่อจาก	ภญ. ฐติพิร	กล่าวว่า	โจทย์ส�าคญั

ที่ได้รบัคอื	การขยายผลองค์กรผู้บรโิภค	ทั้งเชงิปรมิาณและคณุภาพ

 “จากงานที่คิดว่ายาก แต่ด้วยต้นทุนที่ดีที่เรามี และปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ 

ภญ. ฐติพิร ได้สกดัไว้ให้แล้ว นั่นคอื ระบบ ‘พี่เลี้ยง’ นั่นเอง สิ่งเเรกที่ท�าคอืก�าหนด

เป้าให้ชดัในรปูแบบ road map ความส�าเรจ็ไต่ระดบัภายใน 5 ปี (2565 - 2569) สื่อสาร

เป้านี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับรู้และยอมรับไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้น

เน้นการพฒันา ระบบ ‘พี่เลี้ยง’ ในทกุระดบั ให้ครอบคลมุทกุอ�าเภอ โดยมกีารสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด ให้ค�าปรึกษา และติดตามก�ากับพี่เลี้ยงระดับอ�าเภอ 

โดยทมีจงัหวดั”

ภญ. จนิดาพร อปุถมัภ์ 
เภสชักรช�านาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
สสจ. ศรสีะเกษ

 จากการเรยีนรูแ้ละปรบัตวัด้วยความตัง้ใจจรงิให้เกดิผลตามเป้าหมาย ท�าให้องค์กรของผูบ้รโิภค

ในจังหวัดศรีสะเกษผ่านการรับรองสู่องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ นับตั้งแต่ปี 2562 - 2565 ท่ีด�าเนินการ 

ต่อเนื่อง 2 รอบ มีองค์กรที่ผ่านการรับรองจ�านวน 27 และ 50 องค์กร ตามล�าดับ รวมเป็นจ�านวนถึง 

77 องค์กร 

	 ปัจจบุนั	ศรสีะเกษจงึเป็นจงัหวดัที่มอีงค์กรผู้บรโิภคคณุภาพมากที่สดุในประเทศไทย

	 2.	พัฒนาสู่องค์กรของผู้บริโภคที่ผ่านการรับรอง	อกผ. 3
	 จากวสิยัทศัน์ที่จะเสรมิสร้างศกัยภาพองค์กรของผูบ้รโิภคให้เตบิโตด้วย	“2	ขา”	นั่นคอื	ม	ี“คณุภาพ”	และ	

“สถานะที่กฎหมายรบัรอง”	สสจ.	ศรสีะเกษจงึด�าเนนิการในขั้นต่อไป	นั่นคอื	สนบัสนนุให้องค์กรของผู้บรโิภคที่

ผ่านการประเมนิองค์กรผู้บรโิภคคณุภาพ	จาก	คคส.	แล้ว	เข้าสู่ขั้นตอนการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของ

ผู้บรโิภคต่อนายทะเบยีน	เพื่อมสีทิธริ่วมจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค

	 ทั้งนี้	 หลงัก�าเนดิ	พ.ร.บ.	 การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	 ในเดอืนพฤษภาคม	ส�านกัปลดั

ส�านกันายกรฐัมนตร	ี(สปน.)	เริ่มเปิดให้องค์กรผูบ้รโิภคทั่วประเทศเข้าจดแจ้งสถานะต่อนายทะเบยีนตั้งแต่เดอืน

กรกฎาคมปีเดียวกัน	 โดยมีก�าหนดการตรวจสอบและแจ้งสถานะกลับใน	 60	 วัน	 โดยในขั้นแรก	 องค์กรของ 

ผู้บริโภคแต่ละจังหวัดจะต้องเข้าจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภคกับนายทะเบียนในพื้นที่	 เพื่อให้ผ่าน	 อกผ. 2 

จากนั้นนายทะเบียนจังหวัดจะส่งข้อมูลต่อให้นายทะเบียนส่วนกลางคือ	 สปน.	 เพื่อพิจารณา	 องค์กรที่ผ่าน 

อกผ. 3	 จึงถือว่าได้รับการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค	 และมีสิทธิร่วมจัดตั้งสภาองค์กรของ 

ผู้บรโิภคได้ต่อไป	
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แกนน�าจาก สสจ. ศรีสะเกษ เครือข่ายภาคประชาชน และ คคส. ร่วมติดตามสนับสนุน เพื่อให้องค์กรของผู้บริโภคผ่านขั้นตอน 
การจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บรโิภคกบันายทะเบยีนในพื้นที่ 

	 ในขณะนั้น	 มีองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านขั้นตอนการ	 “บ่มเพาะ”	 ให้เกิดความเข้มแข็งในทุกด้าน	 ด้วยระบบ 

รับรองคุณภาพองค์กรผู้บริโภคที่ด�าเนินการโดย	 คคส.	 แล้ว	 222	 องค์กร	 ดังนั้น	 บรรยากาศการเปิดจดแจ้ง 

สถานะต่อนายทะเบยีนจงึเป็นไปอย่างคกึคกัทั่วประเทศ	

	 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ด�ารงธรรมท�าหน้าที่นายทะเบียนในพื้นที่	 ในการรับเรื่องจดแจ้งสถานะเพื่อให ้

ผ่าน	อกผ. 2	โดยทาง	สสจ.	ได้ท�าหน้าที่เชื่อมประสานเครอืข่ายหน่วยงานทั้งระดบัอ�าเภอและต�าบล	ให้ร่วมกนั

สนบัสนนุองค์กรของผูบ้รโิภคที่ผ่านการรบัรองคณุภาพองค์กรผูบ้รโิภค	เข้าสูก่ระบวนการส�าคญันี้	ท�าให้ศรสีะเกษ

เป็นจงัหวดัที่มอีงค์กรของผู้บรโิภคที่ได้ผ่าน	อกผ. 3	จ�านวน	13	องค์กร	

	 หน่วยงานที่มบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุภาคประชาชนในขั้นตอนนี้กค็อื	เภสชักรในโรงพยาบาลชมุชน	

ซึ่งท�าหน้าที่ดูแลภาพรวมระดบัอ�าเภอให้บรรลเุป้าหมาย

	 หนึ่งในพื้นที่ที่เป็น	“หวัหอก”	ในการผ่านเข้าสูข่ั้นตอนนี้กค็อื	อ�าเภอโนนคณู	ซึ่งมอีงค์กรของผูบ้รโิภคที่ผ่าน

การรบัรององค์กรผู้บรโิภคคณุภาพและเดนิเข้าสู่การจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคชดุแรก	รวม	9	

องค์กร	และก้าวไปถงึขั้นผ่าน	อกผ. 3	ถงึ	7	องค์กร*

*	สาเหตทุี่ท�าให้	2	องค์กรไม่ผ่านการจดแจ้งสถานะเกดิจากแกนน�ามตี�าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		



บทที่ 1

39

 ภญ. เบญจมาศ บุดดาวงศ์ เภสัชกรช�านาญการพิเศษ โรงพยาบาลโนนคูณ 

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญเบื้องหลัง	 เล่าว่า	 แกนน�าภาคประชาชนใน

องค์กรของผู้บรโิภคที่อ�าเภอโนนคูณ	พฒันามาจาก		อสม.	งานคุ้มครองผู้บรโิภค	ที่เริ่มต้น

ท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสขุมาตั้งแต่ปี	2551	และมกีารรวมกลุ่ม

เป็นชมรม	ท�างานในลกัษณะจติอาสา	และแกนน�าหลายคนได้รบัรางวลัดเีด่นระดบัประเทศ	

แต่ยงัไม่มสีถานะรบัรององค์กรตามกฎหมาย	

	 จนกระทั่งปี	 2562	 ได้ทราบข้อมูลการก�าเนิด	 พ.ร.บ.	 การจัดตั้งสภาองค์กรของ 
ภญ. เบญจมาศ บดุดาวงศ์
เภสชักรช�านาญการพเิศษ
โรงพยาบาลโนนคูณ
จงัหวดัศรสีะเกษ

ผู้บริโภคฯ	 จาก	 คคส.	 และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์	 ที่จังหวัดอุบลราชธานี	 ซึ่งเป็น 

เครือข่ายที่ท�างานร่วมกันมายาวนาน	 จึงเห็นด้วยว่าจะเป็นโอกาสให้ชมรมต่าง ๆ	 ในพื้นที่

เหล่านี้มสีถานะที่เป็นทางการ	เพื่อท�างานได้อย่างเตม็ศกัยภาพ	จงึลงมอืศกึษาวธิกีารที่จะ

ก้าวไปสู่เป้าหมายดงักล่าว

 “เราน�าตัวอย่างการจัดเตรียมเอกสารจดแจ้งสถานะให้ผ่าน อกผ. 3 จากของอุดรธานีมาศึกษา 

กนัดู และพบว่าไม่ยากเลย เพราะข้อมูลต่าง ๆ  ที่ต้องน�ามาแสดงนั้นเป็นงานที่ชมรมท�ากนัอยู่แล้ว ผลงาน 

มมีากมาย ครบทกุส่วนที่ต้องน�าเสนอ แค่พรนิต์ออกมาจดัเรยีงเอกสารเข้าในแฟ้มเท่านั้น แต่ถ้าเครอืข่าย

ไม่มผีลงาน ไม่ท�างาน ตรงนั้นละที่จะยาก เพราะไม่สามารถท�าเอกสารจากการไม่มผีลงานจรงิได้

 “เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว จากนั้นก็ไปสมัครที่ศูนย์ด�ารงธรรม โดยไปพร้อมกันทั้งอ�าเภอ คือ 

9 ชมรม”

	 อย่างไรก็ตาม	 ขั้นตอนนี้ไม่ได้รวดเร็วอย่างที่คิด	 เพราะทางศูนย์ด�ารงธรรมซึ่งเป็นนายทะเบียนเองก็เพิ่ง 

รบัหน้าที่นี้เป็นครั้งแรก	ท�าให้ต้อง	“ปรบัจูน”	กนัไม่น้อย

 “เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน เพราะทางศูนย์ด�ารงธรรมเองคุ้นเคยกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในกรอบ

ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เช่น การท�าผิดสัญญา การรับเรื่องร้องเรียนเมื่อ 

ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในขณะที่ชมรมในพื้นที่ของเราท�างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่เน้นเชิง 

ป้องกนั เฝ้าระวงั สร้างศกัยภาพ และปกป้องคนในชมุชน

 “เมื่อเป็นแบบนี้ หน้าที่ของเราซึ่งไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงก็คือเป็นคนกลาง ช่วยอธิบายให้นายทะเบียน

ได้ทราบและเข้าใจว่า งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขนั้นเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องและเกิดผลกับ 

ผู้บรโิภคอย่างไร จะช่วยให้ผู้บรโิภคได้รบัความปลอดภยัอย่างไร”

	 ด้วยพื้นฐานที่ยังต้องมีการปรับจูนและเรียนรู้ร่วมกันเช่นนี้	 หลังจากยื่นเรื่องขอจดแจ้งสถานะในครั้งแรก 

จงึต้องมกีารประสานงานและตดิตามจากฝ่ายพี่เลี้ยงอกีหลายครั้ง	

 “พอทางนายทะเบียนแจ้งมาว่าต้องแก้ไขหรือท�าอะไรเพิ่มเติม เราก็มาประชุมกับแกนน�าชมรม

ทั้งหมด จนไปด้วยกนัทั้ง 9 ชมรม มแีค่ 2 ชมรมที่ไม่ผ่าน อกผ. 2 และ 3 เพราะในรายชื่อแกนน�า มผีู้ด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมอืงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายทะเบยีนไม่อนญุาต”
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 ในจังหวะที่ชมรมของอ�าเภอโนนคูณได้ “น�าร่อง” จนผ่านการรับรองสถานะองค์กรของผู้บริโภค

ขั้นแรก คือ อกผ. 2 แล้ว ทีมพี่เลี้ยงของอ�าเภอโนนคูณก็ได้ “แชร์” ข้อมูลให้พื้นที่อื่น ๆ ทันที 

 “เหมอืนเราไปถางทางไว้ให้ก่อน รูอ้ะไร เกดิอะไร เรากเ็อามาบอกกนั ... พอผ่านขั้นแรก เรารูแ้นวทาง

แล้ว เรากบ็อกไปทั้งจงัหวดัได้ว่าต้องท�าแบบนี้ ๆ เพราะกว่าที่เราจะได้ กว่าจะลงตวั กว่าจะสมคัร กว่า 

จะผ่านนี่มีหลายขั้นตอน ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกกันอีกแล้ว เอาของเราไปศึกษาได้เลย ส่งไฟล์ให้ 

เครือข่ายสาธารณสุขเกือบทุกอ�าเภอ ให้เขาเอาไปปรับใช้ในพื้นที่ได้เลย จะได้ไม่ต้องหลงทาง เสียเวลา

เหมอืนเรา”

	 ผลที่เกิดขึ้นคือ	 องค์กรของผู้บริโภคในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งผ่านการรับรองสถานะแล้ว	 13	 องค์กร 

ได้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายที่รวมตัวกันเป็นส่วนหนึ่งของคณะ	 “ผู้เริ่มก่อการ”	 ยื่นขอจัดตั้งสภาองค์กรของ 

ผูบ้รโิภคต่อนายทะเบยีนกลางในวนัที่	8	ตลุาคม	พ.ศ. 2563	น�าไปสูก่ารประกาศจดัตั้ง	“สภาองค์กรของผูบ้รโิภค	

พ.ศ. 2563”	 ในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 พ.ศ. 2563	 ซึ่งเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคแห่งแรก 

ในประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย	

	 หลงัจากมกีารประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่าน	อกผ. 3	 ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว	ทาง	สสจ.	 ได้เชญิผู้แทน 

จากองค์กรทั้งหมดมาร่วมในพิธีมอบรางวัล	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	 ซึ่งเป็นการเสริมพลัง 

ให้แก่สมาชกิองค์กร	และสร้างการรบัรู้ต่อสถานะอนัน่าภาคภูมใิจนี้ต่อสงัคม	นอกจากนี้	ในงานยงัมกีารลงนาม	

MOU	 “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ	 การด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ”	 ระหว่าง 

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	กบั	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดบัจงัหวดั	ได้แก่	

	 -	 คณะสงฆ์จงัหวดั	

	 -	 ที่ท�าการปกครองจงัหวดั	

	 -	 ท้องถิ่นจงัหวดั	

	 -	 ต�ารวจภูธรจงัหวดั	

	 -	 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั

	 3.	สนับสนุนให้องค์กรของผู้บริโภคขับเคลื่อนงานได้อย่างยั่งยืน
	 เมื่อองค์กรของผูบ้รโิภคมศีกัยภาพที่จะก้าวไปด้วย	“2	ขา”	สมดงัวสิยัทศัน์ของ	สสจ.	แล้ว	สสจ.	ศรสีะเกษ	

ยังเห็นว่ามีขั้นตอนส�าคัญที่ยังจ�าเป็นต้องสนับสนุนต่อเนื่อง	 นั่นคือ	 การสร้างปัจจัยที่จ�าเป็นเพื่อให้องค์กร 

เหล่านี้สามารถท�างานได้อย่างราบรื่นและคล่องตวั	โดยด�าเนนิการ	2	ด้าน	

 ด้านแรก คือ	 การสนับสนุนทุนเพื่อให้องค์กรของผู้บริโภคที่เพิ่งถือก�าเนิดขึ้นจ�านวนหนึ่งเป็นกลุ่ม 

“น�าร่อง”	 ขับเคลื่อนงาน	 โดยสนับสนุนทุนให้แก่	 15	 องค์กร	 แห่งละ	 5,000	 บาท*	 ด�าเนินโครงการ	 และ 

*	เป็นทนุสนบัสนนุที่ได้รบัจาก	คคส.	ภายใต้โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายการด�าเนนิงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านยาและสขุภาพ	
จงัหวดัศรสีะเกษ
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ใช้กระบวนการติดตาม	 ประเมินผล	 และน�าเสนอผลงาน	 เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้องค์กรของผู้บริโภค 

และพี่เลี้ยงร่วมมือกันสร้างผลงานที่มีคุณภาพ	 และน�ากรณีตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จขยายผลสู่การรับรู้ 

ในวงกว้าง	เพื่อให้เหน็รูปธรรมและเชื่อมั่นว่าสามารถท�าได้จรงิ

 ด้านทีส่อง คอื	รเิริ่มและประสานหน่วยงานต่าง ๆ 	ให้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมอื	(MOU)	สนบัสนนุ

การท�างานให้แก่องค์กรของผู้บรโิภคในพื้นที่

ภญ. มลัลกิา สพุล
หวัหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บรโิภค 
สสจ. ศรสีะเกษ

 ภญ. มัลลิกา สุพล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. ศรีสะเกษ

เล่าถงึการสนบัสนนุในด้านแรกว่า “เราใช้ระบบการตดิตามประเมนิผลงานเป็นเครื่อง

มอืกระตุ้นให้น�าไปสู่ความตั้งใจท�างาน แข่งกนัท�างานเอาผลงานมาโชว์กนั ในแต่ละ

ปี หลังจากที่ทาง สสจ. ได้ชี้แจงนโยบายเรื่องของแผนงานโครงการต่อหน่วยที่

เกี่ยวข้องแล้ว เรากจ็ะมกีารก�ากบัตดิตามปีละ 2 ครั้ง  เป็นผลงานสะสม ในแต่ละ

อ�าเภอกจ็ะน�าผลงานมาดูด้วยกนั โดยงานคุ้มครองผู้บรโิภคกจ็ะเป็นส่วนหนึ่งด้วย

 “เราได้เลอืกกรณตีวัอย่างที่ดจีากองค์กรของผูบ้รโิภคให้ผ่านการรบัรององค์กร

คณุภาพขึ้นมา 15 โครงการ แล้วสนบัสนนุให้พฒันารูปแบบการด�าเนนิงาน จากนั้น

ก็ชวนมาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการท�างานและถอดบทเรียน แล้วน�าข้อมูล

รวมทั้งผลงานด ีๆ มาน�าเสนอในงาน “มหกรรมเครอืข่ายคุ้มครองผู้บรโิภคศรสีะเกษ

เข้มแข็ง” เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ดีให้ได้รับรู้และเกิดการแลกเปลี่ยน 

เรยีนรู้ในระดบัจงัหวดั โดยให้แกนน�าจากองค์กรน�าเสนอบนเวทเีองเลย บางองค์กร

น�าเสนอด้วยภาษาถิ่น และน�าศลิปะพื้นบ้าน เช่น หมอล�า ไปน�าเสนอด้วย บรรยากาศ

มเีสนห่แ์ละหลากหลายมาก เพราะศรสีะเกษเราม ี4 เผ่าไท คอื ส่วย เขมร ลาว เยอ”

	 ในส่วนของการประสานหน่วยงานต่าง ๆ	 ให้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 สนับสนุนการ

ท�างานให้แก่องค์กรของผู้บรโิภคในพื้นที่	 ซึ่งจดัขึ้นในโอกาสเดยีวกนักบังานมหกรรมเครอืข่ายคุ้มครองผู้บรโิภค

ศรสีะเกษเข้มแขง็	ภญ. มลัลกิากล่าวว่า	เป็นเรื่องที่มคีวามส�าคญัอย่างยิ่ง

 “นอกจากการท�างานของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนแล้ว เรามองว่าทีมเราท�างานเดี่ยว ๆ ไม่ได้

แน่ จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในระดับจังหวัด เริ่มต้นตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

รวมถึงนายอ�าเภอทุกอ�าเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งฝ่ายพระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

เราจงึได้ประสานงานให้เกดิการจดัท�าข้อตกลงความร่วมมอื เหมอืนเป็นสญัญาใจ และเป็นเชงิสญัลกัษณ์

ว่า ถ้าองค์กรของผู้บรโิภคเหล่านี้ท�างาน กข็อให้ทกุฝ่ายช่วยกนัสนบัสนนุ อย่างเช่น เรื่องของงบประมาณ 

ที่ตอนนี้งบประมาณในเรื่องการดูแลพื้นฐานได้ลงไปที่ท้องถิ่นทกุแห่งแล้ว ดงันั้น ถ้าหากองค์กรของผูบ้รโิภค

ในพื้นที่เขยีนโครงการเพื่อขอรบัการสนบัสนนุ ขอให้ท่านพจิารณาให้การสนบัสนนุการท�างาน

 “บทบาทของพวกเรา สสจ. คือ การเป็นตัวเชื่อมระหว่างองค์กรของผู้บริโภคที่เพิ่งเกิดขึ้น

เหล่าน้ีกบัผู้บรหิารในหน่วยงานต่าง ๆ  ในการลงนามร่วมกนัในข้อตกลงนี ้ทาง สสจ. เราได้ตดิต่อ

ประสานงานเข้าพบกับทุกฝ่าย เพื่อให้ทราบว่ามีองค์กรของผู้บริโภคเกิดขึ้น และเห็นร่วมกัน 

ในหลักการและพร้อมสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ให้ท�างานได้อย่างเต็มที่ 
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 “เราไปพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลงานด้านนี้ ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านเหล่านี้เห็นด้วย

และตอบรบัมาร่วมลงนามในข้อตกลง ทางฝ่ายพระสงฆ์นั้นมบีทบาทส�าคญั เพราะงานคุ้มครองผู้บรโิภค

เกี่ยวข้องกบัชมุชนไปจนถงึในวดั ส�าหรบัทางต�ารวจนั้นมบีทบาทเกี่ยวข้องมากในช่วงการลงพื้นที่”

ภาพบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมอื (MOU)
เพื่อสนบัสนนุ
การด�าเนนิงาน
แก่องค์กรของผู้บรโิภค 
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ส่วนที่	2		 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในฐานะ	“พี่เลี้ยง”
	 	 	 ในการพัฒนาองค์กรของผู้บริโภค

	 เมื่อมองลกึไปถงึบทบาทของ	“พี่เลี้ยง”	ในพื้นที่	การสนบัสนนุให้เกดิการยกระดบัคณุภาพองค์กรผูบ้รโิภค

ในพื้นที่จนส�าเรจ็ตามเป้าหมายนั้น	สรปุภารกจิหลกัได้ดงันี้	

1. การเตมิความคดิ	หมายถงึ	การสื่อสารวสิยัทศัน์ให้แก่แกนน�าองค์กรของผูบ้รโิภคถงึประโยชน์ที่จะเกดิ

ขึ้นจากการพัฒนาองค์กรให้ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ	

เนื่องจากจะต้องมีการปรับปรุงวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการกลุ่มหรือองค์กรอีกมากพอสมควร	 และ 

อาจไม่ผ่านการประเมนิในครั้งเดยีว	รวมทั้งต้องลงแรงและใช้ทนุทรพัย์ด้วย

2. สนับสนุนให้พร้อมน�าเสนอข้อมูลและผลงานอย่างเป็นทางการ	 เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญจนอาจ 

เรยีกได้ว่าเป็น	“หวัใจส�าคญั”	ส�าหรบัหน่วยงานสาธารณสขุที่มบีทบาทเป็นพี่เลี้ยง	เพราะการประเมนิ

องค์กรผูบ้รโิภคคณุภาพ	รวมทั้งการจดแจ้งสถานะเพื่อได้รบั	อกผ. 3	เป็นกจิกรรมที่มลีกัษณะเป็นทางการ	

ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคประชาชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นแกนน�า	อสม.	ในระดบัต�าบลไม่ช�านาญ	

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ช่วยสนับสนุนให้ผลงานต่าง ๆ	 สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นที่ประจักษ์และถูก

ต้องตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้เป็นหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา

3. อ�านวยความสะดวก ในกระบวนการจดัเตรยีมความพร้อม	 เช่น	การตดิต่อสื่อสาร	และการเดนิทาง

ไปพบกบัผู้ประเมนิองค์กรคณุภาพและนายทะเบยีนจงัหวดัเพื่อจดแจ้งสถานะองค์กร	เป็นต้น

4. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นขั้นตอนหลังองค์กรผ่านการรับรองและจดแจ้ง

สถานะแล้ว	เพื่อให้ด�าเนนิงานได้อย่างมคีณุภาพและยั่งยนื

ภาพที่ 3 บทบาทของพี่เลี้ยงในการสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่

1.	เติม
ความคิด

2.	สนับสนุน
ให้พร้อม	น�าเสนอ
ข้อมูลและผลงาน
อย่างเป็นทางการ

3.	อ�านวย
ความสะดวก
ด้านการติดต่อ
ประสานงาน

4.	พัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ

องค์กร

องค์กร
ของ

ผู้บริโภค

*	ขั้นตอน	1	-	3	อยู่ในช่วงประเมินคุณภาพและจดแจ้งสถานะฯ	ขั้นตอนที่	4	เป็นช่วงหลังหลังผ่านการรับรองและจดแจ้งฯ	แล้ว
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 ภก. เด่นชัย ดอกพอง เภสัชกรช�านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขุขันธ์ 

จ. ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นลูกหลานต�าบลศรีตระกูล	 อ�าเภอขุขันธ์	 โดยก�าเนิด	 และให้ความ

ส�าคัญกับการสนับสนุนแกนน�าภาคประชาชนให้ยกระดับสู่องค์กรของผู้บริโภคอย่างต่อ

เนื่องยาวนาน	จนมอีงค์กรของผู้บรโิภคในอ�าเภอขขุนัธ์ที่ได้รบั	อกผ. 3	แล้ว	4	องค์กร	เล่า

ถงึเบื้องหลงัแนวคดิและวธิกีารในการท�าหน้าที่	“พี่เลี้ยง”	ไว้อย่างน่าสนใจอย่างยิ่ง

	 ขั้นตอนในช่วงแรกคอืการชกัชวนให้แกนน�า	อสม.	ที่เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บรโิภค

เกิดความสนใจรวมตัวจัดตั้งองค์กร	 และพัฒนาตนเองเพื่อให้ผ่านการประเมินองค์กร 

ผู้บริโภคคุณภาพ	 ด้วยการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย ๆ	 จากนั้นก็หนุนเสริม 

ในจดุที่ภาคประชาชนยากจะท�าเองได้	เพื่อเปิดโอกาสให้ท�าในสิ่งที่ถนดัได้อย่างเตม็ที่
 

ภก. เด่นชยั ดอกพอง
เภสชักรช�านาญการพเิศษ
โรงพยาบาลขขุนัธ์ 
จ. ศรสีะเกษ

 “วธิชีกัชวนกค็อืชวนเขามองว่า เหมอืนเขาปลูกกล้วย ปลูกทเุรยีนในสวนแล้ว การพฒันาสู่องค์กร

ผู้บริโภคคุณภาพก็แค่ปลูกกัญชาเพิ่ม โดยใช้ที่ดินเดิมแค่นั้นเอง สิ่งที่ต้องท�าก็คือ ต้องไปเรียนรู้ว่าปลูก

กญัชาต้องใส่ปุ๋ยอะไร อย่างไร

 “หลังจากนั้น เราก็อ�านวยความสะดวกให้เขา ซึ่งหน่วยงานราชการเรามีก�าลังพอที่จะช่วยเขาได้ 

เช่น เวลาจะเดนิทางมายื่นเอกสารที่ จงัหวดั ผมขอรถโรงพยาบาลมาส่ง เพื่อไม่ให้เป็นภาระเขา เวลาต้อง

มกีารเตรยีมเอกสาร ผมสนบัสนนุพรนิต์เตอร์เพื่อให้พมิพ์เอกสารออกมาได้

 “หลกัคดิของผมคอื ให้เขาท�าในสิ่งที่เขาถนดั และน�าระบบของเราไปช่วยอดุในสิ่งที่เป็นจดุอ่อนเขา 

คอื เรื่องเอกสาร และการเดนิทางเข้าจงัหวดั เวลาไปเรากไ็ปด้วยกนั ไปยื่นจนผ่าน”

 หลังองค์กรผ่านการประเมนิคณุภาพ และ/หรอืผ่านการจดแจ้งสถานะ อกผ. 3 แล้ว การสนบัสนนุ

จากหน่วยงานรัฐยังมีความส�าคัญมาก โดยมุ่งให้องค์กรของผู้บริโภคซึ่งยังขาดประสบการณ์ในการ

บริหารจัดการองค์กรที่รับทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ด้วยตนเอง สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความมั่นใจ
 

 “พอองค์กรมีสถานะพร้อมที่จะท�างานได้ด้วยตนเอง ทางผมได้ตั้งทีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน

เข้าไปช่วยสนบัสนนุ เพื่อให้เขาเข้าใจหลกัการ จนสามารถท�าได้เองต่อไป และเพื่อให้เขาได้ท�าในสิ่งที่เขา

ถนดัเตม็ที่”

	 ภก. เด่นชยัอธบิายถงึเหตผุลที่หน่วยงานภาครฐัต้องเข้าไปช่วยหนนุองค์กรของผู้บรโิภคว่า
 

 “การท�าให้เขารู้ทกุเรื่องจะเหนื่อยมาก เหมอืนอย่างเขาไม่รู้เรื่องการใช้คอมพวิเตอร์ หรอืบญัชกีาร

เงิน แล้วเราไปสอนให้เขาท�าให้เป็นให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเริ่มท�างานได้ มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น เราควร 

ต้องเอาสิ่งที่มอียู่แล้วมาช่วยท�างานแทนเขา เพื่อให้เขาท�าในสิ่งที่เขาถนดัให้เตม็ที่”
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 หลังองค์กรของผู้บริโภคเริ่มต้นขับเคล่ือนงานก็ยังต้องการ “พี่เลี้ยง” ดูแลให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

และกระตุน้เปิดโอกาสให้พฒันาศกัยภาพให้สงูขึน้เป็นล�าดบั เพือ่ให้สามารถเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและ

มั่นคง 
 

 “พอจดัตั้งองค์กรเริ่มท�างานแล้วกจ็ะต้องมาเจอกนับ่อย ๆ  เพราะธรรมชาตขิองงานมนัต้องมปัีญหา

อยู่แล้ว เราจงึต้องมาเจอกนัอย่างต่อเนื่อง

 “เวลาที่มเีวทนี�าเสนอผลงานต่าง ๆ  ต้องดงึเขามาน�าเสนอ เพราะนี่คอืสิ่งจะช่วยให้เขาเตบิโต เหมอืน

จอมยทุธ์ที่ฝึกเสรจ็ยงัไงต้องได้ประลองยทุธ์ แพ้ชนะไม่ว่ากนั”

 บทบาทของพีเ่ล้ียงหลังจากนัน้คอื สนบัสนนุให้องค์กรของผูบ้รโิภคสามารถท�างานได้อย่างยัง่ยนื 

โดยสามารถหาแหล่งทุนด�าเนินโครงการ และพัฒนาบทบาทแกนน�าให้สูงขึ้นเป็นล�าดับ 

	 ภก. เด่นชยั	แบ่งปันแนวทางการสนบัสนนุจากพี่เลี้ยงในจงัหวะนี้ว่า
 

 “เมื่อองค์กรได้รับทุนสนับสนุนโครงการแล้ว ต้องให้อ�านาจในการบริหารเขาให้มากที่สุด ให้เขามี

โอกาสบรหิารทนุ หากกงัวลว่าเขาจะท�าได้ส�าเรจ็หรอืไม่ กไ็ปจดัเวท ีให้เขามารายงานผล เพื่อช่วยตรวจ

สอบเขา และให้องค์กรต่าง ๆ  ตรวจสอบซึ่งกนัและกนั พอจบจากเวทนี�าเสนอ เขาจะได้ไอเดยีเพิ่มเตมิ และ

น�าไปสู่การพฒันาโครงการต่อ ๆ ไปที่ก้าวไปไกลกว่าเดมิ

 “ตัวอย่างเช่น ชมรมชาวนาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคต�าบลกันทรารมย์ ชาวนาแต่ละคนที่ขึ้นมา 

ตรงนี้มบีทบาทเป็นนกัวจิยั เราใช้ชื่อทกุคนที่มาร่วมเครอืข่าย เขาสามารถที่จะพฒันาโครงการของเขาขึ้น

มาได้ ในระยะแรก ๆ เรากต็้องไปดู แต่ว่าพอถงึจดุหนึ่ง เรากต็้องพยายามส่งเสรมิให้เขาขอทนุอะไรจาก

ท้องถิ่น และหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาจัดการกันเองต่อไป แต่ถ้าเขาต้องการให้ผมไปช่วยเป็นวิทยากร 

เรากจ็ะช่วยเขา บางโครงการเขาต้องการโปรไฟล์วทิยากรที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปแนบ เรากช่็วย 

 “พอเขาเดินไปสู่จุดนั้น ต้องพยายามผลักให้เขาไปเป็นระดับหนึ่ง เช่น เป็นวิทยากร โดยเวลา 

จดัอบรม เราไม่ต้องไปใช้วทิยากรข้างนอก ใครถนดัเรื่องไหน เอามาเป็นวทิยากรวงที่เขาถนดั มนัคอืการ

ยกระดบัสถานภาพของเขา ขณะเดยีวกนักไ็ด้เกื้อกูลคนในชมุชนไปด้วย เจ้าหน้าที่ไปเป็นวทิยากรกจ็ะได้

ผลระดับหนึ่ง แต่พอเขาคุยกันเอง มันก็จะได้วงใหม่ขึ้นมา เวลาไปท�าวงใหม่ก็เชิญกลุ่มนี้ไปถ่ายทอด

ประสบการณ์ 

 “เรากช็่วยดูแลให้เขาไม่ล�าบาก ค�าว่าไม่ล�าบากคอืมอีาหารกนิ ดูแลค่าเดนิทางให้ อาจจะมเีกยีรติ

บัตรให้เขาหรือไม่ก็ไม่เป็นไร เหล่านี้คือเพื่อท�าให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ท�า บางเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่เงิน 

แต่เรากต็้องดูแลพื้นฐานให้เขาเตบิโตและไม่ล�าบาก”

	 ภญ.	เบญจมาศ	พี่เลี้ยงที่มบีทบาทส�าคญัในการพฒันาศกันภาพแกนน�า	อสม.	คุ้มครองผู้บรโิภค	จนเกดิ

เครือข่ายองค์กรที่เข้มแข็งทั้งอ�าเภอโนนคูณ	 กล่าวเสริมว่า	 การสนับสนุนองค์กรที่ผ่านการรับรองคุณภาพและ 

ได้รบั	อกผ. 3	แล้ว	มคีวามส�าคญัอย่างมาก	แต่ขณะเดยีวกนักต้็องจดับทบาทให้สมดลุ	โดยมุง่ให้แกนน�าสามารถ

บรหิารจดัการและพฒันาองค์กรได้ด้วยตนเองในระยะยาว	
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 “พอมตีวัตนเป็นทางการแล้ว องค์กรต่าง ๆ กส็ามารถขอทนุได้ จะท�าอะไรก็

เป็นอสิระ ถ้าคนในองค์กรนั้นพฒันาตวัเองจาก อสม. จากจติอาสา มคีวามรู้เพิ่มขึ้น 

ๆ คุ้มครองผู้บรโิภคในพื้นที่ได้มากขึ้น ศกัยภาพกจ็ะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  คดิว่าการไปสู่จดุ

นี้ท�าได้ไม่ยาก เราในฐานะพี่เลี้ยงจงึพยายามจะถอยออกมา และบอกแกนน�าว่า คณุ

ต้องลกุขึ้นมากกว่าเดมิ ทกุอย่างคณุต้องท�าเอง ต้องคดิเอง ท�าอะไรเอง 

  “บางชมรมอาจยังไม่กล้าท�าอะไร หรือยังคงพึ่งพาหน่วยงานทางการ 

เราก็คุยกันเลยว่าไม่ใช่แล้ว ถ้าเปรียบก็เหมือนลูกเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ต้อง

ท�าเอง เราจะคอยสนับสนุน”

 คุณอัครเดช สุมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญการ ประจ�าส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) ภสูงิห์ เล่าถงึบทบาทของ	สสอ.	ในการสนบัสนนุการยกระดบั

องค์กรของผู้บรโิภคในพื้นที่ให้เหน็ภาพชดัเจนขึ้นว่า	

 “ในส่วนของ สสอ. เราสนบัสนนุในส่วนของวชิาการความรู้และการประสาน

งาน เพื่อช่วยลดข้อจ�ากัดในบางส่วนให้กับภาคประชาชน ซึ่งแม้จะมีจุดแข็งหลาย

เรื่อง หลกั ๆ ที่เหน็จากในพื้นที่อ�าเภอนี้กเ็ช่น หนึ่ง เขามจีติอาสา สอง เขามคีวาม

ร่วมมอื แต่ว่าจดุอ่อนของเขากม็ ีในเรื่องของความรู ้สนบัสนนุด้านวชิาการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องของกฎหมาย เพื่อให้เกดิความมั่นใจ 

 “ในด้านการประสานความร่วมมอื เราเป็นระดบัอ�าเภอ เราจะเหน็เลยว่าแต่ละ

พื้นที่มปีัญหาและได้รบัผลกระทบในเรื่องอะไรบ้าง อกีด้านหนึ่งคอื การประสานงาน

กับแนวทางของจังหวัดลงสู่อ�าเภอ การประสานงานกับ พชอ. และหน่วยราชการ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รกัษากฎหมายคอืต�ารวจในพื้นที่ จะมสี่วนร่วมสนบัสนนุ

อย่างไร ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน

อย่างไร” 

	 ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.) คุณวิรัตน์ รากทอง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. กุง อ�าเภอศิลาลาด ช่วยขยายความว่า

 “ผมเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้ว เล็งเห็นความ

ส�าคญัว่าท�าอย่างไรจะให้ประชาชนมสี่วนร่วม ยั่งยนื และเป็นรูปธรรมมากที่สดุ

 “พอ สสจ. ศรสีะเกษมนีโยบายให้ รพ.สต. ทกุแห่งสนบัสนนุให้เกดิองค์กรของ 

ผู้บริโภค 1 แห่ง เพื่อขยายผลไปสู่การตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคของจังหวัด บทบาท 

ของผมกค็อื ประสานกบัทมี สสจ. และศกึษารายละเอยีดให้ดวี่า เราจะด�าเนนิงาน

ไปอย่างไร มเีงื่อนไขการรบัรองคณุภาพหรอืจดแจ้งสถานะอย่างไรบ้าง แล้วหาวธิใีห้

องค์กรที่มนัมสีมาชกิอยูแ่ล้วตกลงใจยื่นใบสมคัร  โดยจดัประชมุเพื่อสื่อสารให้ทราบ

ถงึเป้าหมายร่วมกนั 

คณุอคัรเดช สมุา
เจ้าพนกังานสาธารณสขุช�านาญการ
ประจ�าส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ
(สสอ.) ภูสงิห์

คณุวริตัน์ รากทอง
นกัวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร 
รพ.สต. กงุ อ�าเภอศลิาลาด
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 “พอทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกัน ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า โอเค เราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน 

มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่า เราจะไม่ท�างานเพื่อหวังผลประโยชน์ของกลุ่มก้อน เราจะท�างาน 

เพื่อเป็นตวักลางของประชาชนในการให้เขามสีทิธมิเีสยีงเมื่อเขาไม่ได้รบัความเป็นธรรม 

 “พอรู้เกณฑ์อะไรต่าง ๆ และสมาชิกเข้าใจร่วมกันแล้ว บทบาทหน้าที่ของ รพ.สต. ก็คือการท�า 

ร่างหนงัสอืและรวบรวมหลกัฐานตามองค์ประกอบต่าง ๆ  ให้ครบถ้วนที่สดุ พอครบถ้วนแล้ว ผมและประธาน

ชมรมกม็ายื่นหนงัสอืขอจดแจ้งสถานะที่ศูนย์ด�ารงธรรม ศาลากลางจงัหวดัศรสีะเกษ 

 “กว่าจะผ่านก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่น เพราะต้องมีการตรวจสอบเอกสารว่ามีสมาชิกท่านใดที่สังกัด

พรรคการเมอืงบ้างไหม บางคนอยากจะเข้าร่วมกลุม่ แต่ด้วยมสีงักดัพรรคการเมอืงกร่็วมไม่ได้ จะต้องเป็น

อสิระจรงิ ๆ จากนั้นกร็อค�าตอบว่า องค์กรของพื้นที่เรามอีงค์ประกอบเข้าเงื่อนไขการจดัตั้งองค์กรได้ไหม 

กว่าจะผ่านกต็้องมายื่น 2 - 3 ครั้ง 

 “ดงันั้น บทบาทหน้าที่ของ รพ.สต. ในฐานะพี่เลี้ยงกค็อื นอกจากจะศกึษารายละเอยีด เตรยีมทมี  

ยื่นเอกสาร ยังต้องมีการติดตามเรื่องด้วย เราต้องคอยติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เรื่อย ๆ ว่าผ่านหรือยัง 

ต้องแก้ไขอะไรบ้าง 

 “เราท�าทั้งหมดนี้ด้วยความตั้งใจที่จะตั้งองค์กรของผู้บรโิภคในพื้นที่ต�าบลของเราให้ได้จรงิ ๆ  เพื่อที่

จะตอบโจทย์ที่มมีานาน เชื่อว่าถ้าตั้งเป็นองค์กรได้จรงิแล้ว มนัน่าจะดกีว่าเราจะท�างานเป็นปีต่อปี”

	 คณุวริตัน์เสรมิว่า	งานนี้จะส�าเรจ็ได้ต้องท�าร่วมกนัเป็นทมี

 “จดุแขง็ของจงัหวดัเราคอื พี่ ๆ ที่ สสจ. เขาค่อนข้างจะดูแลด ีให้ค�าแนะน�าด ีมนักเ็ลยเป็นก�าลงัใจ

ของพื้นที่ท�างานที่จะผลกัดนัไปสู่เป้าหมาย” 

	 คณุกนัยา	บญุเยี่ยม	นกัวชิาการสาธารณสขุ	รพ.สต.	บ้านหลกัหนิ	อ�าเภอขนุหาญ	จงัหวดัศรสีะเกษ	เสรมิ

ถงึบทบาทการสนบัสนนุจาก	รพ.สต.	หลงัองค์กรผ่านการประเมนิคณุภาพ

 “บทบาท รพ.สต. ของเรา นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวชิาการแล้ว เรากส็นบัสนนุ

ความสมัพนัธ์กบัเครอืข่าย เช่น เชื่อมประสานกบั อบต. ในการขอสนบัสนนุงบประมาณ ซึ่งปีนี้กเ็ป็นโอกาส

ดมีากที่ทาง อบต. บกัดอง เลง็เหน็ความส�าคญั จดัสรรงบประมาณให้องค์กรจดัท�าโครงการในเรื่องการ

คุ้มครองผู้บรโิภค ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรอืยา กถ็อืว่าเป็นบทบาทที่ รพ.สต. เรา สนบัสนนุให้เกดิการขยาย

เครอืข่ายให้กว้างออกไป”

	 บทบาทและการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสาธารณสขุที่จงัหวดัศรสีะเกษในการพฒันาองค์กร

ของผู้บรโิภค	หลงัก�าเนดิ	พ.ร.บ.	การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	สรปุได้ดงัตารางต่อไปนี้



บทที่ 1

48

ตารางท่ี 1 บทบาทของหน่วยงานสาธารณสขุท่ีจงัหวดัศรสีะเกษในการบูรณาการงาน เพือ่พัฒนาองค์กรของ
ผู้บริโภค หลังก�าเนิด พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

หน่วยงาน

บทบาท

ช่วงประเมินคุณภาพ/จดแจ้ง
สถานะ

หลังผ่านการประเมินองค์กรคุณภาพ/
ได้รับ อกผ. 2 และ อกผ. 3

ส�านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดั	(สสจ.)

•	 ก�าหนดนโยบายในการสนบัสนนุ
การพฒันาเครอืข่ายงานคุ้มครอง 
ผู้บรโิภคระดบัจงัหวดั

•	 จดัท�าแผนการขบัเคลื่อน	(road	
map)	และบรหิารจดัการ	เพื่อให้
บรรลผุลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
ในนโยบาย

•	 ประสานงานกบัหน่วยงานหลกั	
เพื่อให้มกีารพฒันาศกัยภาพ	
ประเมนิคณุภาพองค์กรของ 
ผู้บรโิภคในจงัหวดั	

•	 ประสานงานให้	สสอ.	รพช.	และ	
รพ.สต.	สนบัสนนุกลุ่ม	ชมรม	
องค์กรผู้บรโิภค	จนผ่านการรบัรอง
คณุภาพ	ให้มสีถานะและ
คณุสมบตัพิร้อมที่จะด�าเนนิงานได้
โดยเป็นที่ยอมรบัจากภาครฐั

•	 สานต่อนโยบายในการสนบัสนนุการ
พฒันาเครอืข่ายงานคุ้มครองผู้บรโิภค
ระดบัจงัหวดัตาม	road	map	ที่ก�าหนดไว้

•	 สนบัสนนุทนุ	หรอืเชื่อมประสานแหล่ง
ทนุสนบัสนนุโครงการให้แก่องค์กรของ 
ผู้บรโิภค

•	 จดักระบวนการเพื่อกระตุ้นให้เกดิ 
การขยายผลกว้างออกไปสู่ทั้งจงัหวดั	

•	 จดักจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้	การถอด
บทเรยีนกรณศีกึษาที่ดี	ร่วมกนัระหว่าง
พื้นที่

•	 ประสานงานให้เกดิการจดัท�า	MOU	
ระหว่างหน่วยงานรฐั	เพื่อสนบัสนนุ 
การท�างานให้แก่องค์กรของผู้บรโิภค 
ทั้งจงัหวดั

•	 สนบัสนนุเครอืข่ายสาธารณสขุที่อยู่ใน
สงักดั	อย่างเช่น	รพช.	รพ.สต.	ให้
สนบัสนนุการพฒันาเครอืข่ายงาน
คุ้มครองผู้บรโิภคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลชมุชน	
(รพช.)

•	 จดัท�าแนวปฏบิตัเิพื่อให้	รพ.สต.	
ใช้สนบัสนนุองค์กรผู้บรโิภค 
ในพื้นที่	ให้พร้อมส�าหรบัการ
ประเมนิองค์กรคณุภาพ	และ 
ยื่นจดแจ้งสถานะให้ได้รบั	อกผ. 2	
และ	อกผ. 3

•	 สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวก
ในการเดนิทางไปประเมนิองค์กร
คณุภาพ	และยื่นจดแจ้งสถานะ 
ให้ได้รบั	อกผ. 2	และ	อกผ. 3 
พร้อมกนัทั้งอ�าเภอ

•	 พฒันาศกัยภาพและให้ค�าปรกึษา 
แก่แกนน�าองค์กรของผู้บรโิภคในด้าน
ต่าง	ๆ	เพื่อให้มพีฒันาการที่ยั่งยนื	
ท�างานได้อย่างเตม็ศกัยภาพ	ที่ส�าคญั
คอื	
(1)	 การบรหิารจดัการองค์กรอย่าง 

มปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส
(2)	 ความรู้ด้านการเฝ้าระวงัและจดัการ

ปัญหา	เพื่อคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
สขุภาพ

•	 แนะน�าหรอืเชื่อมประสานแหล่งทนุ
สนบัสนนุโครงการ
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หน่วยงาน

บทบาท

ช่วงประเมินคุณภาพ/จดแจ้ง
สถานะ

หลังผ่านการประเมินองค์กรคุณภาพ/
ได้รับ อกผ. 2 และ อกผ. 3

•	 ช่วยประสานงาน	ประสานความ
เข้าใจ	ระหว่างแกนน�าองค์กร 
ภาคประชาชนกบัหน่วยราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ประเมนิองค์กรคณุภาพและยื่น 
จดแจ้งสถานะให้ได้รบั	อกผ. 2	
และ	อกผ. 3	จนผ่านขั้นตอน
ทั้งหมด

•	 กระตุ้นให้เกดิกระบวนการพฒันา
ศกัยภาพแกนน�าให้ยกระดบัอย่าง 
ต่อเนื่อง

โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)

•	 ช่วยเตรยีมความพร้อมให้แก่ 
แกนน�าองค์กรของผู้บรโิภคในพื้นที่	
เพื่อประเมนิองค์กรคณุภาพและ
ยื่นจดแจ้งสถานะให้ได้รบั	อกผ. 2	
และ	อกผ. 3	ด้านเอกสาร 
และอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ

•	 เชื่อมโยงสู่เครอืข่ายในพื้นที่ที่สามารถ
ให้การสนบัสนนุทนุ	ความรู้	และอื่น ๆ

ส่วนที่	3		 ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
	 	 	 และแผนการพัฒนาขั้นต่อไป

	 ในปี	 2565	 ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีองค์กรของผู้บริโภคที่ผ่านการรับรององค์กรคุณภาพ	 และ	 อกผ. 3 

มากที่สดุในประเทศไทย	คอื	องค์กรของผู้บรโิภคที่ผ่านการรบัรององค์กรคณุภาพจ�านวน	77	และ	องค์กรที่ได้

รบั	อกผ. 3	จ�านวน	13	องค์กร	นอกจากนี้ยงัมอีงค์กรที่ได้รบั	อกผ. 2	ครบทั้ง	22	อ�าเภอ

	 ผลที่เกดิขึ้นนี้ท�าให้ทาง	สสจ.	 และเครอืข่ายมคีวามมั่นใจที่จะขยายผลอย่างต่อเนื่อง	 โดยจดัท�าแผนการ

ต่อยอดและขยายผลไปจนถงึปี	2569	ก�าหนดให้มหีน่วยงานประจ�าจงัหวดัของ	สอบ.	ในปี	2566	และปักธงว่า

ในปี	 2569	 ศรีสะเกษจะเป็นจังหวัดที่มีองค์กรของผู้บริโภคมากกว่า	 150	 องค์กร	 ซึ่งเป็นจ�านวนพอเพียงที่จะ 

จดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภคจงัหวดัได้
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แผนการต่อยอดและขยายผลองค์กรของผู้บรโิภคของ สสจ. ศรสีะเกษ

	 ภญ.	มลัลกิา	ในฐานะหวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค	สสจ.	ศรสีะเกษ	ขยายความว่า

 “ในปี 2565 เรามอีงค์กรที่ผ่าน อกผ. 2 แล้ว อย่างน้อยอ�าเภอละ 1 องค์กร ส่วนองค์กรที่ผ่าน อกผ.

3 แล้วม ี13 องค์กร และสมคัรเป็นสมาชกิสภาองค์กรของผู้บรโิภคเรยีบร้อย ในปี 2566 ตั้งเป้าให้เพิ่มขึ้น

เท่าตวั เป็น 30 องค์กร และน่าจะมกีารจดัตั้งหน่วยงานประจ�าจงัหวดั

 “องค์กรที่ผ่าน อกผ. 3 แล้ว 4 องค์กร ได้รบัทนุสนบัสนนุโครงการเองแล้ว ทางฝ่ายสาธารณสขุ 

เราคุยกันว่า ในช่วงนี้อยากฝึกให้แกนน�าบริหารองค์กรได้ก่อน เพราะเป็นเรื่องไม่ง่าย แม้ว่าแกนน�า 

ภาคประชาชนเหล่านี้ท�างานเก่งมาก แต่เรื่องของการจดัการเอกสาร บางทอีาจยงัไม่ถนดัหรอืยงัไม่คล่อง 

 “องค์กรของผู้บริโภคในจังหวัดของเรามีหลากหลายมาก เราไม่ได้จ�ากัดเฉพาะว่าต้องท�าเรื่องยา

อย่างเดียว บางพื้นที่ท�าเรื่องเกษตรอินทรีย์ เรื่องอาหารปลอดภัย เรื่องเครื่องส�าอาง เรื่องของอาหาร

ปลอดภยัหรอืการเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์อาหารในพื้นที่ บางที่ท�าเรื่องของยาไม่ปลอดภยัในชมุชน บางที่อย่าง

ของโนนคูณท�าเรื่องไม่ให้มรีถเร่ขายยาอนัตรายหรอืยาไม่ได้ขึ้นทะเบยีนเข้ามาในชมุชน 

 “มองไปข้างหน้า เรายังหวังว่าจะตั้งสภาฯ จังหวัดภายใน 5 ปี เป็นความตั้งใจทั้งของทีม

พื้นที่ และทีมงาน สสจ. ที่จะท�าหน้าที่พี่เลี้ยง และบริหารนโยบายให้เข้มแข็งและเกาะติดอย่าง

ต่อเนื่อง” 

 ในส่วนของภาคประชาชน แกนน�าองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับ อกผ. 3 และกลุ่ม “พี่เลี้ยง” ได้

สะท้อนถึงผลที่เกิดขึ้นจากการยกระดับสถานะองค์กรในหลายแง่มุม ดังนี้
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	 คุณกันยา	 บุญเยี่ยม	 นักวิชาการสาธารณสุข	 รพ.สต.	 บ้านหลักหิน	 อ�าเภอขุนหาญ	 จังหวัดศรีสะเกษ 

กล่าวว่า	องค์กรของผู้บรโิภคของต�าบลบกัดอง	 เป็นหนึ่งในองค์กรที่	สสจ.	สนบัสนนุทนุที่ได้รบัจาก	คคส.	 ให้

ด�าเนินโครงการในประเด็น	 “เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย”	 ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชน	 ท�าให้สมาชิก

เพิ่มจากแรกก่อตั้ง	 11	 คน	 เป็น	 53	 คนในปัจจุบัน	 และโอกาสในการทดลองขับเคลื่อนงานนี้ท�าให้เกิดการ 

เชื่อมสู่เครอืข่ายที่กว้างขึ้น	จนได้รบัการสนบัสนนุจาก	อบต.	ในที่สดุ

 “ข้อดขีองเรากค็อื ประธานที่อยู่ในพื้นที่ของเราเป็นผู้น�าที่มบีทบาทหลายอย่างในการเชื่อมโยงกบั

พื้นที่ของชมุชน ค่อนข้างจะได้รบัความร่วมมอืจากชมุชนเป็นอย่างด ีสมาชกิจ�านวนหนึ่งที่ด�าเนนิการเกษตร

ปลอดสารกไ็ด้ส่งผลติผลปลอดสารของเราไปขายที่โรงพยาบาลขนุหาญเป็นประจ�าทกุสปัดาห์ ในช่วงที่มี

การระบาดของโควดิฯ องค์กรนี้ไปสนบัสนนุส่งเสรมิในส่วนของผู้กกัตวัและผู้ป่วยด้วย”

 คุณอุทัย รุ่งค�า ประธานองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ต�าบลบักดอง	เล่าถงึพฒันาการขององค์กรว่า

 “เริ่มแรกเลยคอืตอนเข้าไปอบรม อสม. ที่โรงพยาบาลขนุหาญ คณุหมอเขาประกาศว่า ใครอยาก

จดทะเบยีนเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บรโิภคบ้าง ท�าให้เกดิความสนใจ เพราะตวัเองเป็นประธาน อสม. และ

แต่ละปีต้องเจาะเลือดหาสารพิษในร่างกายแล้วเจอทุกปี ทั้งที่ไม่ได้ไปพ่นยาอะไร แต่ก็ซื้อผักที่ตลาดมา

ทาน คือมันตกค้างอยู่ในผัก จึงสนใจอยากจดทะเบียนเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการปลูกผัก

ปลอดสารพษิ 

 “สมาชกิของเราในการดูแลของเขต รพ.สต. หลกัหนิม ี12 หมู่บ้าน จงึเรียกประธาน อสม. แต่ละ

หมู่มาคุยกันว่า เราให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษดีไหม เพื่อชุมชนของเราได้ทานผัก

ปลอดสารพษิ จนเริ่มก่อตั้งองค์กร เราระดมทนุกนัคนละ 100 บาท และได้งบประมาณจาก สสจ. ไปแล้ว

ครั้งหนึ่ง ที่ท่านอนเุคราะห์ให้องค์กรเรามา 5,000 บาท งบที่ได้มานี้ใช้จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ ท�าให้

สมาชกิเพิ่มขึ้นเป็น 53 คน มาจากทั้ง 12 หมู่บ้าน และได้ไปให้ความรู้กบัชมุชนว่า การมาเป็นสมาชกิ

องค์กรคุ้มครองผู้บรโิภคนี้มนัส�าคญัอย่างไร วนัที่ประชมุให้ความรู้ เราชกัขวนชาวบ้านว่า สวนหลงับ้าน

เลก็ ๆ สามารถปลูกผกัไว้ เพื่อจะได้กนิผกัที่ปลอดสารพษิ กไ็ด้รบัความร่วมมอืด ี

 “การจดัตั้งและท�างานขององค์กร ได้คณุหมอจาก รพ.สต. หลกัหนิเป็นพี่เลี้ยง แนะน�าว่าต้องท�า

อย่างนี้ ๆ นะ ถ้าอยากเป็นองค์กร เรากด็�าเนนิการเองและเรยีกสมาชกิมาประชมุ การตั้งส�านกังานของ 

พวกเรา เริ่มแรกเรากไ็ม่มอีะไรเลย ต้องขอความอนเุคราะห์ไปยงักองทนุหมูบ้่านและผูน้�าหมูบ้่าน ทั้งก�านนั  

ทั้งผูใ้หญ่ และทั้งท่านนายกฯ ขอความอนเุคราะห์ว่าเราอยากตั้งส�านกังานองค์กรคุ้มครองผูบ้รโิภค แต่ว่า

โต๊ะกไ็ม่ม ีเก้าอี้กไ็ม่ม ีอะไรกไ็ม่ม ีทกุคนกร็ะดมทนุให้  กองทนุหมู่บ้านเขากจ็ะให้ 500 บาท 1,000 บาท  

มาจดัตั้งเป็นองค์กร จนกม็โีต๊ะ มเีก้าอี้ นั่งประชมุสมาชกิ ช่วงการจดัเตรยีมเอกสารจดทะเบยีน คณุหมอ 

กค็อยเป็นพี่เลี้ยงให้ เพราะว่าความรู้พวกเรากแ็ค่ ป.6 พอคณุหมอแนะน�า เรากท็�าได้ 

 “การท�างานในรปูแบบองค์กรไม่หนกัใจ เพราะตั้งใจไว้ว่าท�าแล้วมนัต้องได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซน็ต์ 

แต่ก่อนเราเป็น อสม. ก็ท�างานในขอบเขต อสม. แต่เดี๋ยวนี้เราเป็นตัวของเราเอง คือ องค์กรคุ้มครอง 

ผู้บรโิภค เราปลูกผกัปลอดสารพษิ เหมอืนเป็นการช่วยเหลอืชมุชนในเบื้องต้น เพราะเวลามงีานประเพณ ี

งานศพผู้ยากไร้ ชมุชนต้องช่วยเหลอืกนั สมาชกิองค์กรเราจะโทรหากนัว่ามผีกัไหมตรงนั้น ๆ เอามาช่วย
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งานศพนี้ก่อนไหม เพราะว่าเบื้องต้นมนัต้องมกีบัข้าวให้คนที่มาร่วมงานทาน เรากไ็ด้

จดุนี้เป็นจดุเด่น อย่างงานวดั งานประเพณ ีกส็ามารถเอาไปช่วยเหลอืได้ 

 “หรอืปีที่แล้ว สมาชกิหรอืชมุชนเรามคีนตดิโควดิฯ ต้องกกัตวั 10 กว่าวนั  เรา

กถ็ามเขาว่า ซื้อเมลด็พนัธุ์ผกับุ้ง ผกัชอีะไรมาให้ปลูกเอาไหม ให้ผกัเขาไปปลูกรอบ

รั้วบ้าน จะได้ไม่เหงา ไม่มคีนมาดูแลกอ็ยู่ได้ ปลูกผกัคลายเครยีด...”

 คณุสพุฒัน์ เทาศริ ิประธานกลุม่ส�านกึรกับ้านเกิดศรตีระกูล อ�าเภอขขุนัธ์ ช่วย

สะท้อนภาพองค์กรของผู้บรโิภคที่	“ตอบโจทย์”	ชมุชนไปในอกีลกัษณะหนึ่ง	ดงันี้	

 “กลุ่มส�านึกรักบ้านเกิดรวมตัวกันมาตั้งแต่ปี 2560 เพราะอยากเห็นบ้านเกิด

เราด ีและมพีื้นฐานมาจากการที่เราชอบความถกูต้องยตุธิรรม เป็นการรวมตวักนัของ

กลุม่เยาวชนคนหนุม่สาวสมยันั้น ประมาณปี 2561 มกีจิกรรมเรื่องการให้ความรูเ้รื่อง

อนัตรายจากโทรคมนาคม กค็อืการตดิตั้งเสาสญัญาณโทรศพัท์กลางหมู่บ้าน มกีาร

ถกเถยีงกนัถงึความเสี่ยงที่เป็นอนัตราย เรื่องที่สอง ที่เราขอให้ชมุชนร่วมพจิารณาคอื 

การยกเลกิการสร้างโรงไฟฟ้า เราจงึเปิดเวทใีห้ความรู้กบัชาวบ้านว่า การสร้างโรงงาน

ไฟฟ้ามผีลดผีลเสยีอย่างไร ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร

 “กว่าจะมาเป็นองค์กรของผูบ้รโิภค เริ่มจาก ภก. เด่นชยั จากโรงพยาบาลขขุนัธ์ 

มาเชิญชวนว่าการจัดตั้งองค์กรนี้จะเสริมสร้างพลังของกลุ่มเราให้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น

ความรู้บางอย่างเราไม่ค่อยรู้ เช่น ความรู้ด้านการแพทย์ หรอืว่าเรื่องกฎหมาย เราจะ

ได้รบัความร่วมมอืมากขึ้น อนันี้ส�าคญัมาก และมเีรื่องงบประมาณของสาธารณสขุ

เข้ามาช่วยด้วย ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดี ก็เลยรับเรื่องมาพิจารณา และตกลงใจ 

ด�าเนนิการ 

 “ใช้เวลาไม่นาน กข็อแบบฟอร์มมากรอก เรื่องราวที่ท�ามนักต็รงกบัข้อมูลที่มี

อยูแ่ล้ว กป็รกึษาคณุหมอ คณุหมอกเ็ป็นพี่เลี้ยงให้ตลอด จนผ่านการรบัรอง ท�าให้ได้

พลงัเสรมิมาท�าเกี่ยวกบัเรื่องน�้า เพราะชมุชนมปัีญหาเรื่องน�้าอปุโภคบรโิภคไม่สะอาด 

เราก็ขอความอนุเคราะห์จากกรมทรัพย์ฯ มาช่วยด้วยท�าโครงการเพื่อที่จะดึงน�้า 

ดึงงบประมาณมาช่วยสร้างระบบให้ต�าบลเรามีน�้าอุปโภคบริโภค จากนี้ก็จะยื่นเรื่อง

ไปที่ชลประทาน เพื่อขอเป็นสมาชกิในโครงการห้วยศาลาที่อ�าเภอภูสงิห์ เพื่อที่จะได้

เปิดน�้าเข้ามาที่พื้นที่ต�าบลศรตีระกูล จะได้มนี�้าหล่อเลี้ยง

 “อีกเรื่องที่ท�าอยู่ในตอนนี้คือเรื่องข้าวปลอดภัย เดี๋ยวนี้เห็นแต่ที่นาที่ฉีดยา 

ฆ่าหญ้าเตม็ไปหมดแล้วพอได้ข้าวมาแล้ว คนที่เอาข้าวไปขายกผ็สมยาก�าจดัมอดด้วย 

ก็เห็นว่ามันมีปัญหากับผู้บริโภค แล้วก็ท�าให้ข้าวไม่มีมูลค่าด้วย เพราะที่ผ่านมา 

ข้าวราคาตกต�่า ก็พยายามสร้างจุดเด่นเรื่องการท�าข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย ก็จะ

ท�าให้ข้าวมมีูลค่าขึ้นด้วย ทกุวนันี้องค์กรของเรามสีมาชกิอยู่ทกุหมู่บ้าน”

คณุสพุฒัน์ เทาศริิ
ประธานกลุ่มส�านกึรกับ้านเกดิ
ศรตีระกูล อ�าเภอขขุนัธ์ 
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 คุณณนามนัท นันทวงศ์ ประธานองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ต�าบลละลม อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัด

ศรีสะเกษ องค์กรที่ผ่านการประเมนิองค์กรคณุภาพ	เล่าว่า	หลงัจากได้ทราบข่าวก�าเนดิ	พ.ร.บ.	การจดัตั้งสภา

องค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	ท�าให้เกดิความสนใจที่จะเข้าร่วม	เพราะเหน็ว่า	สามารถน�าประสบการณ์จากที่

เคยเป็น		อสม.	คุ้มครองผู้บรโิภคของต�าบลแห่งนี้มาเป็นพื้นฐานได้

 “ตอนตั้งองค์กร เราเอาตวัเองเป็นที่ตั้งในฐานะที่เราเป็นผู้บรโิภค กม็องกลบัไปดูว่าอะไรบ้างที่เป็น

ปัจจัยให้เราเสียสุขภาพ เช่น คนขายสินค้าไม่ดีให้เรา ผู้ประกอบการซ่อมรถปล่อยน�้าเสียลงคลอง หรือ 

เผาถ่านมกีลิ่น ฯลฯ เหล่านี้กระทบกบัเราหมด มองว่ามนักว้างมากในฐานะที่เราเป็นผู้บรโิภค กเ็ลยตั้งชื่อ

องค์กรไว้แบบกว้าง เพื่อที่จะเลอืกท�าในบทบาทที่เราสามารถท�าได้ก่อนในเบื้องต้น

 “องค์กรเราก่อตั้งมา 2 ปีแล้ว แต่เริ่มท�างานจรงิจงัในปีนี้ (พ.ศ. 2565) พอดตี�าบลเราเป็นพื้นที่ชายแดน 

ที่ตั้งขององค์กรกอ็ยู่ที่ตลาดละลมพอด ี เรากร็่วมมอืกบั สสจ. และหน่วยงานราชการผลกัดนัให้ตลาดละ

ลมเป็นตลาดน่าซื้อ โดย สสจ. ไปแนะน�าเรื่องสินค้าคุณภาพ เรื่องสิ่งแวดล้อม อะไรที่เป็นประโยชน ์

ต่อสขุภาพของชมุชน เรากพ็ยายามช่วย

 “จดุแขง็ของภาคประชาชนเรากน่็าจะเป็นเรื่องจติอาสา และกม็องเหน็ประโยชน์ที่จะเกดิกบัผูบ้รโิภค 

เพราะเราเป็นตัวแทนในชุมชน เราออกมาท�าเพื่อทุกคน สิ่งที่ฝ่ายสาธารณสุขสนับสนุนเราได้ดีก็คือ 

เรื่องวชิาการ เพราะความรู้ที่เรามกีร็ะดบัหนึ่ง แต่ยงัไม่ลกึซึ้ง ไม่แม่นย�าในหลกัวชิาการ เช่น หลกัเกณฑ์

การตรวจคณุภาพผลติภณัฑ์ จงึต้องขอค�าปรกึษาจาก รพ.สต. และ สสอ. เข้ามาเตมิส่วนที่เราขาด ท�าให้

เรามคีวามมั่นใจ  อกีส่วนหนึ่งคอืงบประมาณสนบัสนนุการท�างาน เสรมิจากที่เราช่วยกนัลงทนุกนัเอง”

 คุณสุรพันธ์ พันธ์ปกครอง แกนน�าชมรมสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้าน 

ร่องเกล้าเหนือ หมู่ 5 อ�าเภอโนนคูณ กล่าวถึงพัฒนาการหลังผ่านการรับรององค์กร 

ผู้บรโิภคคณุภาพ	และได้รบั	อกผ. 3	ว่า

คณุสรุพนัธ์ พนัธ์ปกครอง
แกนน�าชมรมสภาองค์กรคุ้มครอง
ผู้บรโิภคบ้านร่องเกล้าเหนอื
หมู่ 5 อ�าเภอโนนคูณ

 “หลังจากเราผ่าน อกผ. 3 สิ่งที่เราไปต่อก็คือเข้าอบรมฝึกการท�าโครงการ 

จดัโดย สสอ. และพี่เลี้ยง เพราะเราคดิว่าจะท�าอย่างไรให้องค์กรเราเป็นต้นแบบ และ

กจ็ะต้องยนืด้วยล�าแข้งตวัเอง สามารถของบประมาณจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

ในต�าบลของเรา เราที่ท�าโครงการไปเสนอแล้วเขากใ็ห้ความเหน็ชอบ อนมุตัแิผนงาน

โครงการของเรา แต่กว่าจะอนุมัติได้ มันมีตัวย่อยของเอกสารและอะไรต่าง ๆ 

เยอะแยะมากมาย จะต้องไปปรบัแก้ในโครงการ ให้เข้ากบัระเบยีบต่าง ๆ เรากต็้อง

ท�าตามเขา ประมาณ 2 - 3 รอบ ถงึผ่านการอนมุตัิ

 “ผ่านการอนุมัติแล้ว ถามว่าเราภาคภูมิใจไหม เราภาคภูมิใจ เนื่องจาก 

เราเป็นชาวบา้น การจดัท�าแผนงานโครงการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอยีดอ่อนและ

เป็นงานวชิาการ เราท�าได้ส�าเรจ็ได้ อะไรที่เราไม่เข้าใจ ไม่ทราบ พี่เลี้ยงกพ็ยายามจะ

ซปัพอร์ตเรา ตดิตามถามไถ่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เตมิเตม็กนัจนส�าเรจ็

 “ตอนนี้คนเราพร้อมอยูแ่ล้ว งบเราพร้อมแล้วในการจะดแูลคน มงีบขบัเคลื่อน

ด้วยทีมงาน ด้วยพลังของเราแล้ว ได้รับความเข้มแข็งให้เราท�ากิจกรรมต่าง ๆ กับ 
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พี่น้องในชุมชน เราก็จะเน้นเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องตรวจร้านช�า 

ร้านช�าไม่จ�าหน่ายยาอันตราย ร้านช�าไม่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เอาเปรียบสังคม ถ้าหากมีสิ่งแปลกปลอม

หรือสิ่งที่ผิดตามที่เราแจ้งไว้ สินค้าตัวนี้ไม่สามารถจ�าหน่ายได้ อย่างยาอันตราย มันก็มีพวกยาตรา

พญานาค เรากพ็ยายามท�าความเข้าใจกบัร้านช�าว่าอนันี้จ�าหน่ายไม่ได้นะ ขอให้เปลี่ยน หรอืสนิค้าไหนที่

มนัหมดอาย ุขอให้เปลี่ยน เพราะว่าคนที่มาซื้อเราเขากเ็ป็นลูกบ้านเรานี่แหละ คนที่ได้เงนิเรากผ็ู้ประกอบ

การนะ คอืพยายามสื่อสารท�าความเข้าใจกนัแบบนี้ จดุเปลี่ยนอกีอนัหนึ่งคอื  พอเราเป็นองค์กร เรามงีบ 

กส็ามารถซื้ออปุกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ที่จ�าเป็นได้”

 แกนน�าชมรมสภาองค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภคบ้านร่องเกล้าเหนอื หมู ่5 ยงัเล่าย้อนถงึการสนบัสนนุ

จากพี่เลี้ยง ที่เป็นปัจจัยส�าคัญเบื้องหลังก�าเนิดองค์กรของผู้บริโภคท่ีมีความเป็นอิสระในการท�างาน

คุ้มครองผู้บริโภคให้กับชุมชนในวันนี้

 “พอได้รบัจดหมายที่นายทะเบยีนส่งไปถงึบ้านว่า ผลงานท่านได้รบัการประเมนิ ผ่านเป็น อกผ. 2 

เรยีบร้อยแล้ว ลงนามโดยท่านผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นนายทะเบยีน เรากช็ื่นชม ดใีจ แสดงว่าผลงานที่เรา

ท�ามนัประจกัษ์ด้วยหลกัฐาน ประกอบกบัที่เราท�าอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ยิ่งผ่าน อกผ. 3 กย็ิ่งท�าให้พวกเรา

ดใีจ ชื่นชมยนิด ี

 “ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลโนนคูณ กย็ิ่งมคีวามภาคภูมใิจ เพราะเรา

ท�างานกันเหมือนครอบครัวจริง ๆ มีโอกาสเราก็จะมานั่งพูดคุยกัน มาระบายสารทุกข์สุกดิบกัน นี่ก็เป็น

ปัจจยัที่ท�าให้โนนคูณของเราไปต่อมาจนถงึจดุนี้ การน�าเสนองาน ให้ใครขึ้นเวทกีไ็ด้ ถงึผมไม่อยู่ คนอื่น

ไปกไ็ด้เหมอืนกนั ไม่มปีัญหา ไม่ว่าจะเป็นต�ารวจ ปศสุตัว์ ยงัอธบิายเรื่องยาได้แบบทกุคนยอมรบั เพราะ

เราพยายามที่จะถ่ายทอดข้อมูลให้กนัและกนั คนเราไม่ว่าจะระดบัไหน การเชดิชู การส่งเสรมิสนบัสนนุ

ให้ก�าลงัใจกนั เป็นเรื่องที่ทกุคนยอมรบันะ ทกุคนอยากได้ คนท�าดกีต็้องชื่นชมยกย่องกนัและกนั

 “มาถงึจดุนี้ พี่เลี้ยงบอกว่า นกัมวยเราชกเก่งแล้ว พี่เลี้ยงไม่ต้อง แต่ต้องให้มรีะเบยีบวนิยั...ถงึอย่างไร

เรากไ็ม่ทิ้งกนัอยู่ด ีกย็งัรกั ยงัผูกพนั สื่อสารพูดคยุกนั สิ่งที่เกดิขึ้นนี้จะท�าให้เราสามารถอยู่กนัได้อย่างมี

ความสขุและแก้ไขปัญหาในระบบของเราได้ องค์กรไหนที่เขายงัไปต่อไม่ได้ หรอืไม่เข้มแขง็ เราไม่ทิ้งกนั 

เราจะช่วย ๆ พยงุกนัจนส�าเรจ็ เพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อพี่น้องทั้งอ�าเภอของเรา” 
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บทเรียนที่น่าสนใจ
ในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
แบบบูรณาการในระดับจังหวัด

	 การพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคที่จังหวัดศรีสะเกษ	 ที่	 สสจ.	 ศรีสะเกษ	 “ปักธง”	 เป็นเจ้าภาพหลัก 

นับตั้งแต่เกิด	 พ.ร.บ.	 การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค	 พ.ศ. 2562	 และยังคงด�าเนินมาจนถึงปัจจุบัน	 อีกทั้ง 

ยังมีแผนขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี	 2569	 ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้น�าในการพัฒนา

งานคุ้มครองผู้บริโภค	 ที่ค�านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน	 ควบคู่กับการยอมรับถึงศักยภาพของ 

ภาคประชาชน	โดยเลง็เหน็ถงึข้อจ�ากดัหากภาครฐัยงัคงท�างานโดยล�าพงั	

	 จากข้อมลูที่ได้น�าเสนอมา	สะท้อนให้เหน็บทเรยีนที่น่าสนใจในการพฒันาเครอืข่ายองค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภค

แบบบูรณาการในระดบัจงัหวดัจากกรณขีองศรสีะเกษได้	ดงันี้

	 1.		ใช้นโยบายระดับจังหวัดเหนี่ยวน�าให้เกิดการบูรณาการในภาครัฐทุกระดับ	

	 ปัจจัยส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของจังหวัดศรีสะเกษ	 ในฐานะจังหวัดที่มีองค์กรที่ผ่านการรับรอง

องค์กรผู้บรโิภคคณุภาพ	จาก	คคส.	และได้รบั	อกผ. 3	มากที่สดุในประเทศ	กค็อื	การที่	สสจ.	มนีโยบาย	แผน

ปฏบิตักิาร	และมาตรการสนบัสนนุที่ชดัเจน	โดยมอีงค์ประกอบส�าคญัดงันี้

 1.1 นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
	 	 	 นบัตั้งแต่ทราบถงึก�าเนดิ	พ.ร.บ.	การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 2562	สสจ.	ศรสีะเกษ	รเิริ่ม

ก�าหนดเป้าหมายให้	 รพ.สต.	 1	 แห่ง	 สนับสนุนชมรมหรือองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่	 ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกต�าบล 

แล้ว	ให้พฒันาสู่องค์กรที่ผ่านการรบัรองคณุภาพจาก	คคส.	เพื่อให้พร้อมที่จะยกระดบัไปสู่องค์กรของผู้บรโิภค

ที่ได้รบั	อกผ. 2	และ	อกผ. 3	ต่อไป	อกีทั้งก�าหนดเป้าหมายระยะ	5	ปี	 ในลกัษณะเส้นทางเดนิไปสู่เป้าหมาย

ปลายทาง		(road	map)	ให้เกดิองค์กรของผู้บรโิภคที่ได้รบั	อกผ. 2	พฒันาสู่	อกผ. 3	จ�านวน	150	องค์กร	รวมทั้ง	

การจดัตั้งหน่วยงานประจ�าจงัหวดัและสภาองค์กรของผู้บรโิภคจงัหวดั	ภายในปี	2569	

	 จากนโยบายและแผนปฏิบัติการดังกล่าว	 ท�าให้องคาพยพที่เกี่ยวข้องทั้งระบบของ	 สสจ.	 ประกอบด้วย	

รพท.	 รพช.	 สสอ.	 รพ.สต.	 มีเข็มมุ่งและภารกิจร่วมกันอย่างชัดเจน	 โดยอยู่ในวิสัยที่เชื่อว่าสามารถปฏิบัติได ้

เพราะเป็นนโยบายที่พฒันาขึ้นจาก	“ทนุ”	ที่มอียู่จรงิในพื้นที่	นั่นคอื	กลุ่ม	ชมรม	องค์กรผู้ของบรโิภค	ที่ก่อตั้ง

โดยแกนน�ากลุ่ม	อสม.	งานคุ้มครองผู้บรโิภค	ซึ่งหน่วยงานสาธารณสขุที่รบัผดิชอบงานคุ้มครองผู้บรโิภคระดบั

ต�าบลและอ�าเภอ	ช่วยกนับ่มเพาะและพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง	นบัตั้งแต่ปี	2551	เป็นต้นมา

 1.2 มาตรการสนับสนุน
	 	 หลงัจากก�าหนดนโยบายและแผนปฏบิัตกิารชดัเจนแล้ว	สสจ.	ศรสีะเกษได้มมีาตรการสนบัสนนุอย่าง

ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกดิผลตามเป้าหมาย	ดงันี้
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  1.2.1 การสนบัสนนุให้เกดิผลเชงิปรมิาณ

	 	 	 	 ระดมความร่วมมือ	 บูรณาการบทบาทของหน่วยงานทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับ

ต�าบล	เพื่อสนบัสนนุให้องค์กรของผูบ้รโิภคในทกุต�าบลเตรยีมความพร้อม	และเข้าสูก่ระบวนการประเมนิคณุภาพ	

และจดแจ้งสถานะองค์กร	จนถงึขั้นสดุท้าย	

  1.2.2 การสนบัสนนุให้เกดิการด�าเนนิงานอย่างมคีณุภาพ

	 	 	 	 หลังจากองค์กรของผู้บริโภคผ่านการรับรองคุณภาพ	 และได้รับ	 อกผ. 2	 และ	 อกผ. 3	 แล้ว 

หน่วยงานสาธารณสขุทกุระดบัยงัคงมบีทบาทเป็น	 “พี่เลี้ยง”	 เพื่อพฒันาศกัยภาพองค์กรที่เกดิใหม่ให้สามารถ

ด�าเนนิงานได้อย่างเตม็ศกัยภาพ	และเตบิโตอย่างยั่งยนื	

	 	 	 	 สิ่งที่ด�าเนนิการประกอบด้วย

	 	 	 	 (1)	สนบัสนนุความรู้	ทั้งด้วยการจดัอบรม	และการเป็นที่ปรกึษา	เพื่อให้พฒันาศกัยภาพในเรื่อง

ที่ส�าคญัคอื	

	 	 	 	 	 •	 ความรู้ด้านการเขยีนโครงการ	

	 	 	 	 	 •	 ความรูด้้านการบรหิารจดัการองค์กร	เช่น	การบรหิารส�านกังาน	การบรหิารงบประมาณ	ฯลฯ

	 	 	 	 	 •	 ความรู้ด้านการขบัเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บรโิภค	เช่น	การเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพและ 

	 	 	 	 	 	 ยา	ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภค	ฯลฯ

	 	 	 	 (2)	สนบัสนนุให้เข้าถงึแหล่งทนุด�าเนนิงาน	

	 	 	 	 	 •	 แนะน�าแหล่งที่สามารถขอรับทุนสนับสนุน	 การเตรียมความพร้อม	 การแก้ไขปรับปรุง 

	 	 	 	 	 	 ข้อเสนอโครงการ	จนได้รบัทนุ	

	 	 	 	 	 •	 นอกจากนี้	สสจ.	ศรสีะเกษยงัท�าหน้าที่เป็นจดุกระจายทนุที่ได้รบัจาก	คคส.	เพื่อให้องค์กร 

	 	 	 	 	 	 ของผู้บริโภคที่มีพื้นฐานเข้มแข็งและผ่านการรับรององค์กรคุณภาพแล้ว	 ได้ทดลองท�า 

	 	 	 	 	 	 โครงการจ�านวนหนึ่ง	 เพื่อเป็นกลุ่มต้นแบบ	 โดยมีระบบการติดตามประเมินผล	 เพื่อ 

	 	 	 	 	 	 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา	 และน�าผลงานที่เกิดขึ้นมาต่อยอดในรูปแบบของการจัด 

	 	 	 	 	 	 มหกรรมระดบัจงัหวดั	เพื่อน�าเสนอผลงาน	บทเรยีน	กรณตีวัอย่าง	ที่จดุประกายความคดิ	 

	 	 	 	 	 	 สร้างแรงบนัดาลใจ	ความเชื่อมั่น	ให้กลุ่มองค์กรอื่น	ๆ	ได้เรยีนรู้และขยายผลให้กว้างไกล 

	 	 	 	 	 	 ออกไป

	 	 	 	 (3)	สนับสนุนให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างราบรื่น	 เข่น	 การประสานงานให้เกิดการจัดท�า 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ	

สามารถด�าเนนิงานให้บรรลผุลได้อย่างราบรื่น
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	 2.	เชื่อมั่นในพลังจากการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

	 จดุร่วมที่สะท้อนอย่างชดัเจนจากมมุมองของผู้ที่มบีทบาทส�าคญัทกุระดบั	 ในการพฒันาเครอืข่ายองค์กร

คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการในระดับจังหวัดจากกรณีของศรีสะเกษก็คือ	 การเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชนเข้ากบัภาครฐัจะท�าให้เกดิพลงัในการขบัเคลื่อนงานคุม้ครองผูบ้รโิภคให้เท่าทนัสถานการณ์ได้จรงิ	

	 เริ่มต้นจากผู้น�าของจงัหวดั	คอื	นพ.	ทนง	วรีะแสงพงษ์ ในฐานะนายแพทย์	สสจ.	ศรสีะเกษ	ที่กล่าวไว้ 

ในตอนต้นว่า	

 “แม้ว่า สสจ. เราพฒันางานคุ้มครองผู้บรโิภคมานานหลายปีจนเกดิความเข้มแขง็ เมื่อประชาชนมี

ปัญหา ร้องเรยีนเข้ามา นกักฎหมาย นติกิรได้ช่วยเหลอืคลี่คลายได้ แต่มองไปข้างหน้ากท็�าให้เหน็ภาพว่า 

ถ้าทกุอย่างมุ่งมาทางนี้ทกุเรื่อง เราจะจดัการปัญหาไหวหรอื...”

	 เช่นเดยีวกบั ภญ.	ฐติพิร	อนิสอน	ผู้ร่วมบกุเบกิงานนี้ตั้งแต่นบัหนึ่ง	ที่ได้รบัแรงบนัดาลใจจากการศกึษา 

ดูงานที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	 กรุงเทพฯ	 จนท�าให้เห็นประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมว่า	 องค์กรของผู้บริโภคที่ 

ด�าเนนิงานอย่างเป็นอสิระนั้นมศีกัยภาพอย่างไร

 “เหน็ว่า มพบ. คอืไอดอลขององค์กรผู้บรโิภคที่ท�างานเคยีงข้างกนัไป ไหล่เท่ากนักบัราชการ นั่น

คือภาพฝัน นอกจากนี้ จากประสบการณ์ที่เคยท�างานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ท�าให้ได้

สมัผสักบัทมีงานของเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า รูส้กึชื่นชมในบทบาทที่เขาสามารถท�าได้ พอท�างานด้วยกนั

มาระดับหนึ่ง เราจะท�างานแบบสอดรับกัน ไม่ได้คิดว่าเขาเด่นกว่าเรา เหนือกว่าเรา หรือว่าจับผิดเรา 

จากประสบการณ์เหล่านี้ ท�าให้คิดว่าการสนับสนุนให้เกิดองค์กรของผู้บริโภคท�างานเป็นเครือข่ายกับ 

หน่วยงานของรัฐทั่วทั้งจังหวัด ไม่น่ามีปัญหาอะไร...อยากให้มีองค์กรของผู้บริโภคที่เขาสามารถท�างาน

เทยีบกบัเรา (หน่วยงานรฐั) ได้ เขาสามารถท�าโน่นนี่นั่น ดูแลตวัเองได้ในระดบัหนึ่ง

 “เวลาที่ผู้บริโภคเขามีปัญหาจริง ๆ น้อยมากที่เขาจะเดินเข้ามาหาหน่วยงานภาครัฐ...เรียกว่า 

แทบจะไม่มีโอกาส แต่ถ้ามีองค์กรของผู้บริโภคอยู่ในพื้นที่ของเขา คิดว่ามันจะสามารถช่วยประชาชนได้

แน่นอน  และได้มากกว่ารฐัท�าด้วย

 “ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าองค์กรของผู้บริโภคมีความส�าคัญมาก และจะมากกว่าภาครัฐด้วยซ�้า ถ้า 

เขาเข้มแขง็จรงิ ๆ กจ็ะช่วยการท�างานของรฐัได้ดมีาก ๆ”

	 ในส่วนของผู้มีบทบาทส�าคัญในระดับอ�าเภอและต�าบล	 ต่างแสดงให้เห็นถึงมุมมองและความเชื่อมั่น 

ในเรื่องนี้มาตลอดช่วงเวลาอันยาวนาน	 ดังเห็นได้จากบทบาทของโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่ง	 ที่ริเริ่มการ 

บ่มเพาะและพฒันาศกัยภาพประชาชนสู่	อสม.	คุม้ครองผูบ้รโิภค	จนเป็น	“ต้นแบบ”	ระดบัประเทศ	เช่นที่อ�าเภอ

โนนคูณ	และขขุนัธ์	ขณะที่บคุลากรใน	รพ.สต.	จ�านวนไม่น้อยกค็ดิและเชื่อในสิ่งเดยีวกนันี้
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	 ดังเช่นคุณวิรัตน์	 รากทอง	 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	 รพ.สต.	 กุง	 อ�าเภอศิลาลาด	 ที่สะท้อน 

ความคดิไว้ว่า	

 “ผมเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งรบัผดิชอบงานคุ้มครองผู้บรโิภคอยู่แล้ว เลง็เหน็ความส�าคญัว่าท�าอย่างไรจะ

ให้ประชาชนมสี่วนร่วม ยั่งยนื และเป็นรูปธรรมมากที่สดุ 

 “พอ สสจ. ศรสีะเกษมนีโยบายให้ รพ.สต. ทกุแห่งสนบัสนนุให้เกดิองค์กรของผู้บรโิภค 1 แห่ง เพื่อ

ขยายผลไปสู่การตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคของจังหวัด เลยตอบโจทย์ผมพอดี ว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะ 

ขบัเคลื่อนให้กลุ่มที่ด�าเนนิงานอยู่แล้ว ส่วนมากจะเป็น อสม. ได้เป็นองค์กรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ใช่ว่า

ท�างานแค่ปีต่อปี และสามารถพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุด โดยเป็นองค์กร 

ที่ไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ เปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายที่สุด และมีสถานะทางกฎหมายรองรับ ท�าให้ 

ลดข้อจ�ากัดและข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการท�างานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ลงได้มากกว่าเป็นชมรม หรือ 

องค์กรที่ไม่มสีงักดั

	 3.		ขยับจากจุดที่มีความพร้อม

	 นโยบายของ	 สสจ.	 ศรีสะเกษสนับสนุนให้เกิดองค์กรผู้บริโภคคุณภาพและองค์กรที่ได้รับ	 อกผ. 3	 แบบ	

“เตม็พื้นที่”	คอื	 รพ.สต.	ทกุแห่งร่วมกนัการพฒันาให้เกดิองค์กรของผู้บรโิภค	1	แห่งนั้น	 เกดิจากการประเมนิ	

“ทนุ”	ที่มอียู่	นั่นคอื	การบ่มเพาะ	อสม.	คุ้มครองผู้บรโิภคไว้แล้วในทกุต�าบล

	 อย่างไรกต็าม	ในการวางจงัหวะก้าวเดนิไปสู่เป้าหมาย	ได้เริ่มต้นจากกลุ่มที่พร้อมก่อน	โดยใช้เครื่องมอืที่

ใช้สะดวกและรวดเรว็	นั่นคอื	google	 form	ส�ารวจความพร้อมของ	รพ.สต.	แต่ละแห่ง	โดยให้ความส�าคญักบั

ความสนใจของบคุลากรใน	รพ.สต.	ก่อนเป็นอนัดบัแรก	เพื่อก�าหนดว่าที่ไหนบ้างพร้อมเป็นกลุ่มเริ่มต้นส�าหรบั

การประเมนิองค์กรคณุภาพ	ประมาณ	50	แห่ง

	 ในระดับอ�าเภอเองก็มีการประเมินระดับความพร้อมขององค์กรในพื้นที่ด้วยเช่นกัน	 ดังเช่นที่	 ภก. เด่นชัย	

ดอกพอง	ใช้หลกัการที่เข้าใจง่าย ๆ	นั่นคอื	“บวัสี่เหล่า”	ในการอธบิายแนวคดิและวธิกีารจดัการในเรื่องนี้

 “เปรยีบง่าย ๆ เหมอืนบวัสี่เหล่า องค์กรบางองค์กร แค่แสงแปล๊บ เขาไปต่อได้ เราไม่ต้องกงัวล 

เราแค่หาแสงให้เขา เช่น แนะน�าให้เขารู้จกัองค์กรของผู้บรโิภคแค่นั้น เขากไ็ปต่อได้เองเลย แต่บางองค์กร

ยงัเป็นขั้นปริ่ม ๆ  น�้า เช่น เขาได้แสง มองเหน็ทางไป แต่เขาท�าเอกสารไม่เป็น เราต้องช่วยตรงนี้ บางองค์กร

ต้องการการจบัมอืมากขึ้น กจ็ะต้องไปคลกุกบัเขา เขากท็�า พอแบ่งเป็น 3 กลุม่แล้ว กต้็องวาง intervention 

ที่แตกต่างในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เขาไปสู่ผลลพัธ์ปลายทางได้ทกุกลุ่ม”

	 4.	สนับสนุนการท�างานและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

	 ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า	 การสนับสนุนให้องค์กรของผู้บริโภคมีส่วนร่วมใน	 “นิเวศ”	 ใหม่ของระบบ 

งานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีพลัง	 ต้องอาศัยการสนับสนุนการท�างานและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกเริ่มก่อตั้ง	 ให้สั่งสมความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่	 แนวปฏิบัติ	 ตลอดจน

เครอืข่ายที่จะสนบัสนนุและหล่อเลี้ยงให้องค์กรเหล่านี้ท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคได้อย่างเตม็ที่
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	 ภก. เด่นชยั	ดอกพอง	น�าเสนอแนวทางในเรื่องนี้	ที่กลั่นจากบทเรยีนที่ผ่านมาไว้หลายประเดน็	ดงันี้

 เรือ่งแรกคอื การท�าหน้าทีช่่วยแนะน�าและประสานให้องค์กรเหล่านีส้ามารถเข้าถงึแหล่งทรพัยากร

สนับสนุนการท�างาน	 เช่น	 แหล่งทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ	 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะมีความรู้ในเรื่องนี้กว้าง

ขวางอยู่เป็นทนุเดมิแล้ว

 เรื่องที่สอง การเลือกประเด็นขับเคลื่อนงาน ให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่จริง ๆ 

 “ผมคดิวา่องค์กรของผูบ้รโิภคในแต่ละพื้นที่ต้องท�างานคุม้ครองผูบ้รโิภคที่อยูใ่นชวีติจรงิ ไม่ควรท�า

อะไรที่เลศิหรูแต่ไม่ใช่ค�าตอบของชีวิต เช่น ชาวบ้านเราต้องวิ่งไปท�าเรื่องปัญหาโทรคมนาคม ซึ่งมนัเกิน

ก�าลังเขา หรือวิ่งไปท�าเรื่องนโยบายสาธารณะบางเรื่อง เขาน่าจะท�าในสิ่งที่ท�าได้ดีและมั่นใจ อาจเป็น

ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของการกนิอยู่ แล้วออกแบบให้สิ่งที่ท�าอยู่นี้เกดิการคุ้มครองทั้งผู้บรโิภค คุ้มครอง

ทั้งตวัเขาเอง ครอบครวัเขา แล้วถ้าท�าแล้วมรีายได้ยิ่งด ีอย่างเช่น เรื่องวสิาหกจิชมุชน อาหารปลอดภยั  

คอืมนัต้องกนิได้ด้วย เพราะชวีติคนต้องอยู่ต้องกนิ ต้องไม่ผดิกฎหมาย และต้องอยู่ได้ด้วย”

	 5.	ท�าหน้าที่	“พี่เลี้ยง”	แบบมืออาชีพ

	 การบ่มเพาะองค์กรของผู้บรโิภคให้เตบิโตจนสามารถปักหลกัท�างานได้	จะน�าพี่เลี้ยงไปสู่จดุ	“วดัใจ”		ว่า

จะปล่อยให้องค์กรเหล่านี้เตบิโตอย่างเป็นอสิระ	หรอืเป็นแค่องค์กรในสงักดัของตน

	 ดงัที่ภญ. เบญจมาศ	บดุดาวงศ์	จากโรงพยาบาลโนนคูณ	กล่าวว่า

 “ณ จดุนี้ สิ่งที่ต่างจากเดมิคอื เขามคีวามกล้าและมตีวัตนแล้ว เขาสามารถเดนิไปได้เอง จากเดมิ

ที่เราน�าไป...ไม่น�าแล้ว แต่ว่าเราคอยเดนิข้าง ๆ งานที่เขาท�าอาจไม่ได้ต่างจากเดมิ เพยีงแต่ความอสิระที่

จะท�าอะไรมากกว่าเดมิ เราสนบัสนนุอยู่ห่าง ๆ เข้าไปช่วยน้อยลง  เพราะเราอยากให้เขาทกุชมรมเตบิโต

และคดิทกุอย่างเอง” 

	 เช่นเดยีวกบั	ภก. เด่นชยั	จากโรงพยาบาลขขุนัธ์	ที่เหน็สอดคล้องต้องกนั

 “หลังจากเราเห็นการเติบโตขององค์กรเหล่านี้ไปถึงจุดที่เริ่มขอทุนสนับสนุนโครงการส�าเร็จ 

จนสามารถขบัเคลื่อนงานได้เองแล้ว เรากต้็องให้เขาเป็นศนูย์กลางของระบบ อย่าท�าตวัเองให้ใหญ่เกนิไป 

บอกว่าเธอคอืกลุ่มของฉนั ผมว่าตรงนั้นคอืกบัดกั มนัเป็นธรรมชาตทิี่เวลาท�างานส�าเรจ็ เราอาจจะรู้สกึว่า

นี่คอืผลงานของฉนั แต่ท้ายที่สุด ความคดิแบบนั้นท�าให้เป็นทกุข์ มนัไปบลอ็กเขา และบลอ็กเราเองด้วย” 

	 และเสรมิว่า

 “การจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคคือจุดสตาร์ตที่จะให้คนเรียนรู้ว่าต้องท�าอย่างไรให้เขาได้ขอทุน 

แล้วมโีอกาสได้บรหิารทนุ เปรยีบเหมอืนการประลองยทุธ์ ไม่ใช่พอเราช่วยจนได้ทนุมาแล้ว เราก ็hold เอง 

หรือถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นการ hold ในนามเครือข่าย คล้ายกับว่าเครือข่ายเสนอขอทุน แต่เวลาได ้

มาปุ๊บเรากม็านั่งมองด้วยกนัว่ามเีงนิเท่านี้นะ จะบรหิารอย่างไร 
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 “เมื่อมาถงึจดุนี้ เราอาจจะต้องท�าตวัเองให้เลก็ลง ลองมองจากล่างขึ้นบน หรอืมองจากข้าง ๆ  แล้ว

เติมหรือหนุนในสิ่งที่จ�าเป็นให้เขา บางทีเราไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาท�า แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิด 

มันผิดหรือถูก อย่างผมเองถ้าคิดว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเสียหายรุนแรงก็จะไม่ไปแตะมาก...เราต้องให้เขา 

เล่นน�้า ถ้าน�้ามนัสูงแค่นี้ยงัไงกไ็ม่จมตาย แต่เราไม่ให้เขาลงไปน�้าสูงเกนิเมตรครึ่ง เดี๋ยวเขาจมตาย เพราะ

ทั้งหมดคอืการเรยีนรู้ สกัวนัหนึ่งเขากต็้องเตบิโตขึ้นมา

 “ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการขึ้นถึงจุดสูงสุดของเขา ระบบคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเกิดข้ึน

ใหม่นี้ท�าให้ภาคประชาชนขึ้นสู่จุดสูงสุด”



4		กรณีศึกษา
การจัดการสินค้า

ไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการ
ความร่วมมือของสภาองค์กร

ผู้บริโภคจังหวัด
หรือองค์กรผู้บริโภค
กับหน่วยงานรัฐ

บทที่ 2
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	 การส�ารวจข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมในฟาร์มปศุสัตว์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดด�าเนินการเป็น 

ครั้งแรกในปี	 2563	 โดยเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงเป็นผู้ริเริ่ม	 และได้ต่อยอดมาสู ่

โครงการนี้	โดยพฒันางานใหม่ใน	2	ด้าน	ประกอบด้วย	(1)	การขยายพื้นที่ด�าเนนิงานจากเฉพาะที่อ�าเภอทุ่งเขา

หลวง	ออกไปอกี	4	อ�าเภอ	รวมเป็น	5	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	อ�าเภอศรสีมเดจ็	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็		

อ�าเภอเมยวดี	 และอ�าเภอสุวรรณภูมิ	 (2)	 การขยายกลุ่มขับเคลื่อนงาน	 จากเดิมที่ฝ่ายสาธารณสุขด�าเนินการ 

โดยล�าพงั	ไปสูก่ารบรูณาการงานร่วมกบัเครอืข่ายองค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน	โดยมหีน่วยงานประจ�า

จังหวัดร้อยเอ็ด	 สภาองค์กรของผู้บริโภค	 (สอบ.)	 เป็นแกนน�า	 และหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ 

การพฒันา	ก�ากบัดูแลมาตรฐาน	 และบงัคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัฟาร์มปศสุตัว์	 ได้แก่	 ส�านกังานปศสุตัว์

อ�าเภอ	ร่วมเป็นภาคหีลกั	

 ผลความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่าง

ชัดเจนภายใต้การขับเคลื่อนแบบบูรณาการงานในครั้งนี้ ได้แก่	 (1)	 เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ

สถานการณ์การใช้ยาปฏชิวีนะอย่างไม่เหมาะสมในฟาร์มปศสุตัว์	 และความรอบรู้ของผู้เกี่ยวข้องใน	 5	 อ�าเภอ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกในประเด็นนี้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความ 

เป็นจริง	 (2)	 เกิดการพัฒนาศักยภาพและฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย	 ให้เอื้อต่อการ 

ขบัเคลื่อนงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในประเดน็นี้ในระยะต่อไป	(3)	เกดิการพฒันากระบวนการขบัเคลื่อนงานคุม้ครอง

ผู้บริโภคแบบบูรณาการความร่วมมือ	 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 กับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด	 และองค์กร 

ผู้บริโภคในพื้นที่	 ที่เป็นกรณีศึกษาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องน�าไปใช้ศึกษาและพัฒนาแนวทางด�าเนินงานได้ต่อไป 

(4)	 เพิ่มโอกาสและช่องทางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนานโยบายคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ 

ยาปฏชิวีนะอย่างไม่เหมาะสมในฟาร์มปศสุตัว์ในระดบัจงัหวดั	ผ่านกลไกสภาผู้บรโิภคจังหวดัร้อยเอด็	

 ปัจจยัเอือ้ให้เกดิการบูรณาการงานในครัง้นี้	ได้แก่	(1)	พื้นฐานความสมัพนัธ์ที่ดจีากการท�างานร่วมกนั

ระหว่างภาคีเครือข่ายในช่วงก่อนเริ่มต้นโครงการ	 (2)	 การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายหลักทั้ง	 3	 ฝ่าย	 คือ 

หน่วยงานสาธารณสขุ	องค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน	และปศสุตัว์อ�าเภอ	ซึ่งเป็นหน่วยงานรฐัที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการจัดการปัญหา	 ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการทั้ง	 3	 ขั้นตอน	 นับตั้งแต่การออกแบบ	 การด�าเนินงาน	

และการทบทวน	 สรุป	 จัดท�าแผนในระยะต่อไป	 (3)	 การน�าจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาร่วมสนับสนุนให้โครงการ 

กรณีที่ 1 

โครงการศึกษาสถานการณ์
และสร้างความรอบรู้ในการใช้ยา
ในฟาร์มปศุสัตว์และการเกษตร
จังหวัดร้อยเอ็ด
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ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย	 (4)	 การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพกระจายอยู่ในระดับพื้นที่

ของจงัหวดั	ท�าให้สามารถขยายงานเชงิบูรณาการ	3	ฝ่ายออกไปได้อย่างมคีณุภาพ	(5)	การมหีน่วยงานประจ�า

จังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นแกนกลางเชื่อมประสานความร่วมมือขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

ระหว่างภาคประชาชนกบัภาครฐั	และเชื่อมต่อประเดน็ไปสู่กลไกสภาผู้บรโิภคจงัหวดัต่อไป

ที่มา

 สถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) ของเชื้อแบคทีเรีย 

เป็นหนึ่งในปัญหาส�าคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย 

	 ผลของการดื้อยาต้านจลุชพีท�าให้ภาครฐัต้องใช้จ่ายในด้านการรกัษาพยาบาลที่มากขึ้น	ส่งผลให้เกดิการ

สญูเสยีทางด้านเศรษฐกจิตามมา	อกีทั้งยงัส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยาวนาน

และไม่อาจประมาณค่าได้	 ดังข้อมูลที่น�าเสนอในการประชุมคณะกรรมการการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของ

ประเทศไทย	ในป	ี2563	พบวา่	ในแต่ละปปีระเทศไทยมผีูเ้สยีชวีติจากเชื้อดื้อยาประมาณ	38,000	ราย	ท�าให้เกดิ

การสูญเสยีทางเศรษฐกจิเท่ากบัร้อยละ	0.6	ของมูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	(จดีพี)ี

	 สาเหตขุองการดื้อยาของเชื้อแบคทเีรยีนั้นเกดิได้จากหลายสาเหต	ุเช่น	การดื้อยาจากการใช้ในวงการแพทย์	

รวมทั้งการดื้อยาจากการใช้ในภาคเกษตรกรรม	 ซึ่งเป็นแหล่งส�าคัญของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม 

ที่ก่อผลกระทบต่อสขุภาพมนษุย์และสิ่งแวดล้อม	

	 ทั้งนี้	 ผลการส�ารวจความรู้และพฤติกรรมของเกษตรกรกับการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ในภาค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	พบว่า	เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมคีวามเข้าใจผดิเกี่ยวกบัการใช้ยาปฏชิวีนะในการเลี้ยงสตัว์

ว่าไม่ก่อให้เกดิการตกค้างของยาปฏชิวีนะในมูลสตัว์	ไม่ท�าให้เกดิการตกค้างสู่แหล่งน�้าและธรรมชาต	ิไม่ท�าให้

เกดิการปนเปื้อนของเชื้อดื้อยาสู่สิ่งแวดล้อมได้	และจะไม่ท�าให้เกดิการตดิเชื้อดื้อยามาสู่คนได้*

	 ในปี	 2563	 ปัญหาดังกล่าวได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภคในงานสาธารณสุขเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และน�าไปสู่	 โครงการส�ารวจสถานการณ์ 

การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ใน 5 จังหวัดเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**	ซึ่งจดุประกายให้	

ภญ. สุภาวด ีเปล่งชัย เภสชักรช�านาญการ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ�าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวดัร้อยเอด็ 

และ	 นคบส.	 รุ่น	 1	 เริ่มเกิดความสนใจต่อประเด็นนี้	 ท�าให้ตกลงใจเข้าร่วมเป็นแกนน�าจาก	 1	 ใน	 5	 พื้นที่ 

ที่เข้าร่วมโครงการ	และนบัเป็นครั้งแรกของการรเิริ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคในประเดน็นี้ที่จงัหวดัร้อยเอด็

*	 ที่มา:	 เอกสารสรุปสาระส�าคัญ	 โครงการส�ารวจสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ใน	 5	 จังหวัดเขตพื้นที่ภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ใน	เอกสารประกอบการดูงานและถอดบทเรยีนการคุ้มครองผู้บรโิภค	วนัที่	12 - 14	มถินุายน	2565	ณ	จงัหวดั	
ศรสีะเกษและจงัหวดัร้อยเอด็	จดัท�าโดย	ศูนย์วชิาการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสขุภาพ	(คคส.)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
**	ด�าเนนิการในปี	2563	โดยกลุ่มเภสชักรคุ้มครองผู้บรโิภคในพื้นที่จงัหวดัร้อยเอด็	มหาสารคาม	สกลนคร	ศรสีะเกษ	อ�านาจเจรญิ	
และอุบลราชธานี	 โดย	 “ทีมงานยาสัตว์”	 ที่มี	 ภญ. จันทร์จรีย์	 ดอกบัว	 เป็นแกนน�า	 ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานพัฒนากลไก 
เฝ้าระวงัระบบยา	(กพย.)	ภายใต้การสนบัสนนุของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)
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	 ภญ. สภุาวด	ีเล่าถงึความเป็นมา	พื้นฐานความสนใจ	และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กบัการใช้ยาปฏชิวีนะในฟาร์มสตัว์ในช่วงผ่านมาว่า

 “ก่อนปี 2563 เคยท�างานเรื่องการใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุผลในชุมชน 

เน้นยาที่ใช้กบัคนที่จ�าหน่ายในร้านค้า พบปัญหาการขายยาชดุและยาปฏชิวีนะในร้านช�า 

พอปีนั้น เภสัชกรที่เป็นเครือข่ายของแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) 

น�าโดย ภญ. จนัทร์จรยี์ ดอกบวั โรงพยาบาลปทมุราชวงศา อ�าเภอปทมุราชวงศา จงัหวดั

อ�านาจเจรญิ มโีครงการท�าเรื่องปัญหายาปฏชิวีนะที่ใช้ในฟาร์มสตัว์ เกดิความสนใจที่จะ

ลองขยับไปท�าในจุดอื่นที่เป็นปัญหาดูบ้าง โดยรับหน้าที่ส�ารวจสถานการณ์การใช้ 

ภญ. สภุาวด ีเปล่งชยั เภสชักร
ช�านาญการ โรงพยาบาลทุ่งเขา
หลวง อ�าเภอทุ่งเขาหลวง

ยาปฏชิวีนะในการเลี้ยงสตัว์ที่อ�าเภอทุ่งเขาหลวง 

 “การเข้าร่วมโครงการนี้ท�าให้เหน็สภาพปัญหาชดัเจนขึ้น แต่กเ็ป็นสถานการณ์เฉพาะ

ในอ�าเภอของเรา และยังเป็นการท�างานเดี่ยว ๆ เน้นส�ารวจสถานการณ์ ไม่ได้ร่วมกับ 

หน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา อย่างเช่น ปศสุตัว์ หรอืองค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภค

ภาคประชาชน” 

	 ในฐานะเภสชักรที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ	อกีทั้งยงัมภีารกจิเกี่ยวข้องกบังานคุม้ครองผูบ้รโิภคและการใช้

ยาโดยตรง	 ข้อเท็จจริงที่	 ภญ. สุภาวดี	 ได้ซึมซับจากการลงพื้นที่ส�ารวจการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว ์

หลากหลายรูปแบบ	ทั้งฟาร์มหมู	 เป็ด	 และไก่	 ในพื้นที่อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	ท�าให้เกดิความตระหนกัว่า	 การใช้ 

ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผล	 ด้วยการขาดความรู้เท่าทัน	 ตลอดจนมองไม่เห็นทางเลือกที่ดีกว่า	 เป็นปัญหา 

ที่น่าวติกและมแีนวโน้มลกุลาม	จนไม่อาจปล่อยให้ด�าเนนิไปตาม	“ยถากรรม”	ได้อกีต่อไป	

	 ต้นปี	2564	หลงัจากก�าเนดิ	สภาองค์กรของผูบ้รโิภค (สอบ.)	ส่งผลให้	ศนูย์วิชาการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยการสนบัสนนุจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาชุดโครงการพัฒนาต้นแบบจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการความ 

ร่วมมอืของสภาองค์กรผูบ้รโิภคจงัหวดัหรอืองค์กรผูบ้รโิภคกบัหน่วยงานรฐั	โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาต้นแบบ

และรูปแบบการด�าเนนิงานจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัในระดบัจงัหวดั	ทาง	คคส.	 ได้ประสานงานมายงั	หน่วย

งานประจ�าจงัหวดัร้อยเอด็ สภาองค์กรของผู้บรโิภค	เพื่อชกัชวนให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพื้นที่ด�าเนนิโครงการ

	 ในโอกาสนี้	คณุอาภรณ์ อะทาโส หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจังหวดัร้อยเอ็ด และประธาน

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด	 จึงประสานงานกับ 

ภญ. สภุาวด	ีซึ่งคุ้นเคยกนัจากการร่วมท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคประเดน็การจดัการยาไม่ปลอดภยั

ในชมุชนมาก่อน	เพื่อพฒันาโครงการร่วมกนั	จนตกผลกึมาจบัประเดน็เรื่องของการใช้ยาปฏชิวีนะ

อย่างไม่เหมาะสมในฟาร์มปศสุตัว์	 เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่ยงัซ่อนเร้นจากการรบัรู้ของผู้เกี่ยวข้อง	

และมขี้อมูลจ�ากดัมาก	โดย	ภญ. สภุาวด	ีกล่าวถงึความตั้งใจในการต่อยอดงานครั้งนี้ว่า
คณุอาภรณ์ อะทาโส
หวัหน้าหน่วยงาน
ประจ�าจงัหวดัร้อยเอด็
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 “สิ่งที่ได้พบเห็นจากฟาร์มต่าง ๆ ในพื้นที่อ�าเภอทุ่งเขาหลวง ซึ่งเป็นอ�าเภอเล็ก ๆ มีแค่ 5 ต�าบล 

พบว่ามปีัญหาเยอะมาก ท�าให้อยากจะขยายภาพให้กว้างขึ้นออกไปสู่อ�าเภออื่น ๆ ในจงัหวดัร้อยเอด็ 

 “เพื่อจะได้น�าข้อมูลสถานการณ์มาวางแผนขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาต่อไป”

วิธีดำ เนินโครงการ

 โครงการศึกษาสถานการณ์และสร้างความรอบรู้ในการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์และการเกษตร 

เริ่มต้นด�าเนนิการในเดอืนมถินุายน	2564	-	เมษายน	2565	รวม	10	เดอืนเตม็	โดยด�าเนนิการใน	5	อ�าเภอของ

จงัหวดัร้อยเอด็	คอื	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง อ�าเภอศรสีมเดจ็ อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ อ�าเภอเมยวดี และอ�าเภอ

สุวรรณภูมิ 

	 โครงการนี้ถือเป็นมิติใหม่ของการท�างานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด	 เพราะเป็นการประสาน 

ความร่วมมืออย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

ภาคประชาชน	 และหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญในการจัดการปัญหา	 ได้แก่	 ปศุสัตว์อ�าเภอ	 เพื่อน�าไปสู่การ 

บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดหรือองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ 

สมดงัจดุมุ่งหมายของชดุโครงการนี้	โดยภาคหีลกัที่ร่วมขบัเคลื่อนงานประกอบด้วย	3	ฝ่าย	ได้แก่

 1. หน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค	 ในพื้นที่	 5	 อ�าเภอ	 ของจงัหวดัร้อยเอด็	

ประกอบด้วย

	 	 1.1		เภสชักรในโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ	ที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บรโิภค

	 	 1.2	 เจ้าหน้าที่	 รพ.สต.	 ในต�าบลที่เป็นพื้นที่ร่วมด�าเนินงาน	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็น	 “พี่เลี้ยง”	 ให้กับองค์กร

คุ้มครองผู้บรโิภคภาคประชาชน	ในลกัษณะของชมรมที่เกดิขึ้นจากแกนน�าที่เป็น	อสม.

 2. หน่วยงานประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค	 ร่วมด้วยเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้

บรโิภคภาคประชาชน	ในพื้นที่	5	อ�าเภอ	

 3. ปศุสัตว์อ�าเภอ	ใน	5	อ�าเภอ
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ภาพที่ 1  ภาคีเครือข่ายที่ร่วมบูรณาการในโครงการนี้

เภสัชกร
ในโรงพยาบาล

อ�าเภอ

เครือข่าย
องค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาค
ประชาชน

ปศุสัตว์
อ�าเภอ

เจ้าหน้าที่	
รพ.สต.

ภาคี
เครือข่าย
หลัก

 ความร่วมมือภายใต้โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ	ได้แก่	

	 1.	เพื่อให้ทราบปัญหาและสถานการณ์การใช้ยาปฏชิวีนะในฟาร์มปศสุตัว์และภาคการเกษตร	

	 2.	เกดิแนวทางในการใช้ยาทางเลอืกในฟาร์มปศสุตัว์และภาคการเกษตร

	 3.	พฒันาแนวทางก�ากบัดแูลการใช้ยาปฏชิวีนะในการเลี้ยงสตัวอ์ย่างสมเหตผุลร่วมกบัเครอืข่ายเกษตรกร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกดิการส่งเสรมิให้มกีารใช้ยาปฏชิวีนะอย่างเหมาะสมในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง

สตัว์

	 เพื่อให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ดงักล่าว	คณะท�างานได้ออกแบบภารกจิหลกัไว้	3	ส่วน	ดงัภาพที่	2

ภาพที่ 2 ภารกิจหลัก 3 ส่วน และการวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายในการด�าเนินโครงการศึกษาสถานการณ์
และสร้างความรอบรู้ในการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์และการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

1.	การส�ารวจ
สถานการณ์ความรู้
และพฤติกรรมในการ

ใช้ยาปฏิชีวนะ
ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และร้านจ�าหน่าย

สินค้าทางการเกษตร

2.	พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่าย

3.	การร่วมกันพัฒนา
แนวทางก�ากับดูแล

การใช้ยาปฏิชีวนะในภาคการเกษตร
อย่างสมเหตุผล

“เครือข่าย”
ของโครงการนี้ประกอบด้วย	

ผู้เกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วน	
โดยมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนงาน

แบบบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง	
หน่วยงานภาครัฐ

กับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด
หรือองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่

ประกอบด้วย

เครือข่ายหลัก
1.	 ฟาร์มเกษตรและเลี้ยงสัตว์	
2.	 ร้านขายยาสัตว์	อาหารสัตว์	สินค้า

การเกษตร	ใน	5	อ�าเภอ*	
3.	 ประชาชนในพื้นที่ต�าบลต้นแบบ	

(ประชาชนใน	5	อ�าเภอ*ของจังหวัดร้อยเอ็ด)
4.	 เครือข่าย	อสม./เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ภาคประชาชน
5.	 ปศุสัตว์อ�าเภอ	5	อ�าเภอ	
6.	 โรงพยาบาลชุมชน	5	อ�าเภอ
เครือข่ายสนับสนุน
1.	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	(สสจ.)
2.	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/เทศบาล
3.	 เครือข่ายสื่อมวลชน
4.	 ท้องถิ่นจังหวัด
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	 1.	การส�ารวจสถานการณ์ความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ

ร้านจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตร	
	 ด�าเนนิการโดย	

 1.1 การพัฒนาแบบส�ารวจ โดยทมีเภสชักร

 1.2 การส�ารวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และร้านจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตร	อ�าเภอละ	50	ราย

	 	 โดยมปีระเดน็หลกัในการส�ารวจและรวบรวมข้อมูล	ดงันี้

•	 ชนดิยาปฏชิวีนะที่ใช้	วตัถปุระสงค์การใช้	วธิกีารใช้	 ระยะเวลาที่ใช้ยาปฏชิวีนะในสตัว์แต่ละชนดิ	

แหล่งได้มาของยา

•	 ชนดิยาปฏชิวีนะที่ขาย	วตัถปุระสงค์การขาย	แหล่งได้มาของยา

•	 ความรู้และพฤตกิรรมในการใช้ยาและการขายยา

	 2.	การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	
	 มุ่งที่การสร้างความรอบรู้และพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายให้พร้อมเข้าร่วมขบัเคลื่อนงาน	ดงันี้

 2.1 การสร้างแกนน�าในการด�าเนินงาน 
	 	 ประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน	 เพื่อพัฒนาแกนน�าเข้าร่วมขับ

เคลื่อนงาน	เช่น	การเกบ็ข้อมลู	การประเมนิความรอบรูใ้นการใช้ยาปฏชิวีนะของผูป้ระกอบการในฟาร์มปศสุตัว์	

เป็นต้น	

	 	 กจิกรรมหลกั	ได้แก่

•	 การประชมุเชงิปฏบิตักิาร	เพื่อให้ความรู้ด้านการขายยาร้านค้าเกษตร	การใช้ยาอย่างเหมาะสมใน

ปศสุตัว์	ยาที่ใช้ทดแทนในการเกษตร	

•	 การร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การด�าเนนิงานในพื้นที่

•	 การคดัเลอืกอาสาสมคัรต้นแบบ	เพื่อสร้างแกนน�าในแต่ละพื้นที่

•	 การสนับสนุนให้อาสาสมัครต้นแบบด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่	 ได้แก่	 การเก็บข้อมูล	 และท�าหน้าที่ 

ในการตดิตามประเมนิผลโดยเครอืข่าย

 2.2 การคนืข้อมลูผลการส�ารวจสภาพปัญหาและสถานการณ์ในการใช้ยาปฏชิวีนะในการ 
เลี้ยงสัตว์และร้านจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 
	 	 เป็นกิจกรรมการน�าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลการส�ารวจคืนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 และก�าหนด 

ข้อตกลงร่วมกนัให้เป็นกตกิาของชมุชน	เพื่อน�าไปปฏบิตัริ่วมกนั	

 2.3 การสร้างแนวทางการใช้ยาทดแทนยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์  
	 	 เป็นการแสวงหาวิธีการเพื่อน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ที่

สามารถปฏบิตัไิด้จรงิ	



บทที่ 2

68

	 3.	การร่วมกนัพฒันาแนวทางก�ากบัดูแลการใช้ยาปฏชิวีนะในภาคการเกษตรอย่างสมเหตุผล	
	 เพื่อจัดการปัญหาที่พบในพื้นที่สู่การด�าเนินการเชิงนโยบายในแต่ละระดับขั้น	 โดยยึดหลักการบูรณาการ

ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัสภาองค์กรผู้บรโิภคจังหวดั	หรอืองค์กรผู้บรโิภคในพื้นที่

	 การขบัเคลื่อนภารกจิ	3	ส่วนดงักล่าว	ประกอบด้วย	5	กจิกรรมหลกั	ดงัภาพที่	3

ภาพที่ 3 กิจกรรมหลักของโครงการ

1.	ประชุมคณะท�างาน	
(3	ครั้ง	ตลอด
โครงการ)

2.	ส่งเสริมการด�าเนิน
งานในพื้นที่	ได้แก่
2.1	การพัฒนา
ศักยภาพแกนน�า
2.2	การลงพื้นที่
ส�ารวจข้อมูล

3.	การประชุมวิเคราะห์
ข้อมูล

4.	การคืนข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้อง

5.	การพัฒนาแนวทาง
การขับเคลื่อนในระยะ
ต่อไป

	 1.	 การจัดประชุมคณะท�างานด�าเนินงานตามโครงการ	 คณะท�างานโครงการนี้ประกอบด้วย	

เกษตรกร	ผูแ้ทนปศสุตัว์อ�าเภอ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)	และเครอืข่ายภาคประชาชน	

จาก	5	อ�าเภอ	ซึ่งเป็นพื้นที่ด�าเนนิโครงการ	โดยจดัประชมุคณะท�างาน	3	ครั้ง	

•  ประชุมครั้งที่ 1 ประชมุชี้แจง	 เพื่อท�าความเข้าใจร่วมกนัเกี่ยวกบัประเดน็	 เป้าหมาย	 เครื่องมอื	

และพื้นที่ที่จะด�าเนนิการ	การแบ่งบทบาทหน้าที่	พร้อมกบัวางแผนการด�าเนนิงานร่วมกนั	รวมถงึ

การรวบรวมข้อมูล	

•  ประชุมครั้งที่ 2	 สรุปความก้าวหน้าการท�างานตามแผน	 เสนอปัญหาที่พบและร่วมกันหาทาง 

แก้ปัญหาที่เกดิขึ้นระหว่างทาง	

•  ประชุมครั้งที่ 3	 ประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ	 และน�าเสนอแนวทางขับเคลื่อน 

เพื่อให้เกดิการจดัการปัญหานี้ในระดบัจงัหวดั

บรรยากาศการประชมุคณะท�างานโครงการ
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	 2.	กิจกรรมส่งเสริมการด�าเนินงานในพื้นที่	สนบัสนนุอาสาสมคัรต้นแบบให้ด�าเนนิกจิกรรมในพื้นที่	
ดงันี้

 2.1 การพัฒนาศักยภาพ	ให้แก่ผู้แทนจากเครอืข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บรโิภคภาคประชาชน	ที่เข้าร่วม

เป็นแกนน�า	ให้สามารถลงพื้นที่เกบ็ข้อมูลในฟาร์มปศสุตัว์	และการประเมนิความรอบรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการ

ใช้ยาปฏชิวีนะในพื้นที่	โดยเนื้อหาหลกัในการพฒันาศกัยภาพประกอบด้วย	3	เรื่องหลกั	ได้แก่

•	 การใช้ยาปฏชิวีนะอย่างเหมาะสมในการเลี้ยงสตัว์	

•	 เชื้อดื้อยา	

•	 ฟาร์มต้นแบบ	GFM	(Good	Farming	Management)

กจิกรรมการส่งเสรมิการด�าเนนิงานในพื้นที่

 2.2 การลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลสถานการณ์ เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์และภาค
การเกษตร	ใน	5	อ�าเภอ	โดยการมสี่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสขุและเครอืข่ายภาคประชาชน	ประกอบ

ด้วย

•	 ฟาร์มปศสุตัว์	(หมู	เป็ด	ไก่	แพะ	และโค)	ที่ยงัไม่เคยมกีารส�ารวจข้อมูลการใช้ยาปฏชิวีนะมาก่อน	

จ�านวน	103	แห่ง

•	 ร้านจ�าหน่ายสนิค้าทางการเกษตร	จ�านวน	26	แห่ง

	 3.	ประชมุวเิคราะห์ข้อมลูสถานการณ์ปัญหา	โดยน�าข้อมลูที่รวบรวมได้จากการส�ารวจจากทกุอ�าเภอ
มาประมวลและวเิคราะห์	 เพื่อน�าเสนอคณะท�างาน	และร่วมกนัออกแบบวธิดี�าเนนิงานและกลุ่มเป้าหมายที่จะ

ร่วมด�าเนนิการรณรงค์ในขั้นต่อไป
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	 	 ประเดน็ส�าคญัที่พบจากการส�ารวจ	ได้แก่	

•	 เกษตรกรไม่รู้ว่า	ยาที่ตนเองก�าลงัใช้อยู่คอืยาปฏชิวีนะ			

•	 เกษตรกรใช้ยาปฏชิวีนะโดยใช้ความเคยชนิ	ทั้งระยะเวลา	ขนาดยาที่ใช้

•	 เกษตรกรนยิมใช้บรกิารจาก	“อาสาปศสุตัว์เถื่อน”	

•	 ร้านจ�าหน่ายสนิค้าทางการเกษตร	จ�าหน่ายยาอนัตราย	ยาควบคมุพเิศษ	ยาปลอม	และประชาชน

สามารถเข้าถงึยาเหล่านี้ได้ง่าย		

ตวัอย่างยาปฏชิวีนะที่พบในฟาร์มปศสุตัว์และร้านจ�าหน่ายสนิค้าทางการเกษตร

แกนน�าโครงการจาก 5 อ�าเภอ ร่วมกนัคนืข้อมูลจากการวเิคราะห์และสรปุผลส�ารวจต่อผู้เกี่ยวข้อง

	 4.	คนืข้อมูลแก่ผู้เกีย่วข้อง น�าข้อมูลที่วเิคราะห์และสรปุไปเผยแพร่แก่ผูเ้กี่ยวข้อง	ที่ส�าคญัคอื	เกษตรกร

ในพื้นที่ส�ารวจ	 5	 อ�าเภอ	 พร้อมกบัให้ข้อมูลทางเลอืก	 เพื่อปรบัเปลี่ยนแนวทางการดูแลสตัว์ในฟาร์มโดยไม่ใช้ 

ยาปฏชิวีนะอย่างไม่เหมาะสม
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	 5.	พัฒนาแนวทางการขับเคล่ือนในระยะต่อไป	 ด�าเนินการในการประชุมคณะท�างานครั้งที่	 3 

เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานโครงการและแนวทางขับเคลื่อน	 เพื่อให้เกิดการจัดการปัญหานี้ในระดับจังหวัด 

ที่ผู้เกี่ยวข้องเห็นร่วมกัน	 โดยมุ่งไปที่การก�าหนดแนวทางก�ากับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์อย่าง 

สมเหตุผลร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อจัดการปัญหาที่พบในพื้นที่สู่การด�าเนินการ

เชิงนโยบายในแต่ละระดับขั้น	 และน�าไปสู่การจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการความร่วมมือของ 

สภาองค์กรของผู้บรโิภคจงัหวดัต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ

	 โครงการนี้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	 เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่าง 

สมเหตุผล	 และน�าไปสู่ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 ที่ขับเคลื่อนด้วยหลักการขับเคลื่อนงาน 

แบบบรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัสภาองค์กรผูบ้รโิภคจงัหวดั หรอืองค์กรผูบ้รโิภคในพื้นที่ 

ในประเดน็ส�าคญั	ดงันี้

	 1.	เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก
	 ข้อมูลจากการส�ารวจครั้งนี้ท�าให้ทราบถึงสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์	 แหล่งจ�าหน่าย

ยาปฏิชีวนะที่น�าไปใช้ในกิจการปศุสัตว์อย่างผิดกฎหมาย	 และความรอบรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการปศุสัตว์ 

ในเรื่องของยาปฏชิวีนะ	ใน	5	อ�าเภอของจงัหวดัร้อยเอด็	(อ�าเภอละ	1	ต�าบล)	โดยข้อมูลนี้นบัได้ว่าเป็นข้อมูล

ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในพื้นที่	 และเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหา 

ช่องว่างของความรู้ความเข้าใจ	และจดุอ่อนของการบงัคบัใช้กฎหมาย	ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

จัดการปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลในฟาร์มปศุสัตว์	 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ต่อไป

	 2.	เกิดการพัฒนาศักยภาพและฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย	
	 กิจกรรมและกระบวนการเชิงบูรณาการท�าให้ผู ้เกี่ยวข้องน�าความรู ้และทักษะที่แต่ละฝ่ายมีอยู ่มา 

แลกเปลี่ยน	 แบ่งปัน	 และเติมเต็มกันและกัน	 ที่ส�าคัญคือ	 ความรู้ในเรื่องของยา	 เรื่องปศุสัตว์	 ข้อมูลชุมชน 

การส�ารวจข้อมูลสขุภาพ		การเฝ้าระวงัความเสี่ยง	และจดัการปัญหาเพื่อคุ้มครองผู้บรโิภค	ท�าให้เกดิพลงัจาก

ความร่วมมอืในระยะต่อไป		
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	 3.	 เกิดการพัฒนากระบวนการขับเคล่ือนงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการความ 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	กับสภาผู้บริโภค	และองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่
	 จากที่หน่วยงานสาธารณสุขริเริ่มขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม

ปศสุตัว์อย่างไม่สมเหตผุลแบบ	“ลยุเดี่ยว”	ในปี	2563	ในโครงการต่อเนื่องครั้งนี้	ซึ่งมุ่งเป้าที่การพฒันาต้นแบบ

การบรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัสภาองค์กรผูบ้รโิภคจงัหวดั	หรอืองค์กรผูบ้รโิภคในพื้นที่	

ท�าให้เกิดการขยายภาคีเครือข่ายที่เข้ามารับรู้	 เรียนรู้	 และร่วมขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นนี้ 

ออกไปสู่หลายภาคส่วน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การท�างานร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนและ 

หน่วยงานรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์โดยตรง	 ท�าให้เกิดพลังในการ 

ขับเคลื่อนงานที่เข้มแข็งกว่าที่ผ่านมา	 จากการแลกเปลี่ยนความรู้และการน�าจุดแข็งมาเสริมเติมเต็มกันและกัน	

อกีทั้งยงัมโีอกาสยกระดบัไปสู่นโยบายระดบัจงัหวดัได้ต่อไป	(ดูรายละเอยีดในส่วนต่อไป)

 4.	เพิ่มโอกาส	ช่องทาง	และพลังผลักดันให้เกิดนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด
	 การประสานพลังระหว่างกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ	 กับหน่วยงานประจ�าจังหวัด	 และสมาชิกของ 

สภาองค์กรของผู้บริโภค	 ท�าให้เกิดการยกระดับการขับเคลื่อนงานจากระดับพื้นที่ไปสู่ระดับจังหวัด	 ผ่านการ 

ผลักดันประเด็นนี้เข้าสู่สมัชชาผู้บริโภคจังหวัด	 ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ในการก�าหนดนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคแบบมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่	 ท�าให้เพิ่มโอกาสในการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป	 โดยเกิดข้อสรุป 

แนวทางการร่วมมือขับเคลื่อนงานระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนในระยะต่อไป	 เพื่อ

พฒันาให้เกดิ	“ฟาร์มต้นแบบ”	ระดบัอ�าเภอ	การจดัการปัญหาการกระจายยาในร้านขายยาสตัว์และร้านจ�าหน่าย

สนิค้าทางการเกษตร	 (ร้านช�า	 ร้านเคมภีณัฑ์	 ร้านเกษตร)	 และสร้างแกนน�าเครอืข่ายผู้บรโิภคที่ร่วมขบัเคลื่อน 

ให้เกดิการเฝ้าระวงัและจดัการปัญหาเชงิรกุแบบมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนในระดบัพื้นที่	
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แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด 
และองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่

	 หากพิจารณาจากกิจกรรมของโครงการนี้	 อาจท�าให้เห็นว่ามีลักษณะไม่แตกต่างจากโครงการทั่วไป 

แต่เมื่อมองลกึถงึรายละเอยีดของกระบวนการขบัเคลื่อนงานจะเหน็ว่ามกีารน�าหลกัการบรูณาการมาเป็นแนวทาง

หลกัในทกุขั้นตอน	ดงันี้

“ทุนเดิม”	จุดเริ่มต้นบูรณาการ
	 ภญ.	สภุาวด	ีเปล่งชยั	ในฐานะหนึ่งในแกนน�าของโครงการเล่าถงึที่มาของการเชื่อมประสานความร่วมมอื

กบัภาคอีกี	2	ฝ่ายว่า	ในส่วนของปศสุตัว์อ�าเภอนั้น	เริ่มเกาะเกี่ยวกนัในช่วงท้ายของโครงการแรกที่ท�ากบั	กพย.	

โดยเชญิมาร่วมในเวทคีนืข้อมูล	เพื่อช่วยเสรมิความรู้เกี่ยวกบัยาสตัว์

	 ในส่วนของภาคประชาชนนั้น	ในช่วงก่อนมกีารจดัตั้งสภาองค์กรของผูบ้รโิภคและหน่วยงานประจ�าจงัหวดั	

ภญ. สภุาวด	ีและ	สสจ.	ร้อยเอด็	ได้ร่วมกบัองค์กรของผูบ้รโิภคในจงัหวดั	คอื	สมาคมผูบ้รโิภคร้อยเอด็	ขบัเคลื่อน

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน	 ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครฐัและภาคประชาชนในประเดน็ใหม่	และภายใต้	“บรบิทใหม่”	ที่ส่งผลให้องค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภค

ภาคประชาชนมศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนงานระดบัพื้นที่สูงขึ้น	และขยายพื้นที่กว้างออกไปได้มากกว่าเดมิ	

 “ในส่วนของปศสุตัว์อ�าเภอนั้น ไม่เคยท�างานร่วมกนัมาก่อน จนช่วงที่เริ่มคนืข้อมลูให้กบัผูเ้กี่ยวข้อง

ตั้งแต่ปี 2563 รู ้สึกว่าตัวเองไม่แม่นเรื่องยาสัตว์ และสนใจว่าจะมีอะไรที่ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะใน 

ฟาร์มปศสุตัว์ได้บ้าง เลยถามเพื่อนว่าในจงัหวดัเรามสีตัวแพทย์ที่จะมาช่วยเป็นวทิยากรเรื่องนี้ได้ไหม จาก 

จดุนั้นท�าให้เริ่มเหน็ความส�าคญัของการบูรณาการกบัปศสุตัว์อ�าเภอ

“ส่วนภาคประชาชนนั้น ที่ผ่านมาเราท�างานร่วมกนัในเรื่องการจดัการปัญหายาไม่ปลอดภยัในชมุชนอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งที่ท�ากบั อสม. และกบัองค์กรผู้บรโิภคในร้อยเอด็ กร็ู้จกัคุ้นเคยกนัมาก่อน”

	 คณุอาภรณ์	อะทาโส	หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัร้อยเอด็	สภาองค์กรของผู้บรโิภค	 (สอบ.)	แกนน�า

ฝ่ายองค์กรของผู้บรโิภคในการขบัเคลื่อนโครงการนี้	เล่าถงึที่มาของความร่วมมอืในครั้งนี้ว่า	

 “เมื่อก่อน ภาคประชาชนเรากท็�างานคุ้มครองผู้บรโิภคในเรื่องอาหาร ยา ผลติภณัฑ์สขุภาพ กบั

ทางสาธารณสขุมาก่อน หลาย ๆ เรื่องเรามคีวามเชี่ยวชาญ ท�าได้ดแีล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานสื่อสาร

เผยแพร่ความรู้ความตระหนักไปสู่ประชาชนผ่านสื่อพื้นบ้าน อย่างเช่น การใช้หมอล�าสื่อสารเรื่องสิทธ ิ

ผู้บรโิภค ที่ได้รบัการตอบรบัดมีาก

 “แต่ที่ผ่านมา กลุม่องค์กรผูบ้รโิภคยงัจ�ากดัอยูแ่ค่ในบางพื้นที่ พวกเรามส่ีวนร่วมรณรงค์ให้เกดิสภา

องค์กรของผู้บรโิภคมานานหลายปี จนกระทั่งเกดิเป็นจรงิ โครงการนี้จงึเป็นโอกาสที่ดใีนการขยายงานให้

เข้มแขง็ สามารถเชื่อมโยงความร่วมมอืกบัเครอืข่ายองค์กรผู้บรโิภคในอ�าเภอต่าง ๆ ได้ และเชื่อมโยงไปสู่

สภาผู้บรโิภคของจงัหวดัร้อยเอด็ต่อไป”
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•	เจาะลีลา	“บูรณาการ	3	จังหวะ”
	 บนเส้นทางการด�าเนนิโครงการบนหลกัคดิในการพฒันาแนวทางบรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐกับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด	 หรือองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้	 อาจแบ่งช่วงออก

เป็น	3	จงัหวะ	ดงันี้

 จังหวะที่หนึ่ง ขั้นการออกแบบโครงการ
	 แกนน�าที่รเิริ่มโครงการได้แก่	คณุอาภรณ์	หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัร้อยเอด็	สอบ.	และผู้แทนจาก 

หน่วยงานสาธารณสขุที่รบัผดิชอบงานคุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัพื้นที่คอื	ภญ. สภุาวด	ีผูม้ส่ีวนร่วมกนัอย่างใกล้ชดิ

ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบโครงการเสนอต่อ	คคส.	ดงัที่	ภญ. สภุาวด	ีเล่าว่า

 “โครงการนี้มจีดุเน้นที่การบูรณาการงานร่วมกนั คยุกนัตั้งแต่แรกว่าจะท�าเรื่องอะไรกนัด ีเลยเสนอ

ว่า ท�าเรื่องการส�ารวจปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ดีไหม เพราะปัญหาที่เจอที่ทุ่งเขาหลวง 

มนัหนกัหนามาก อยากเหน็ภาพที่ชดัเจนและน�าไปสู่การแก้ไขทั้งจงัหวดั แต่ด้วยข้อจ�ากดั ทั้งสถานการณ์

โควิด-19 และงบประมาณ จึงเลือกท�าใน 5 อ�าเภอ โดยเป็นการเลือกอย่างเจาะจงไปยังพื้นที่ที่คุ้นเคย 

กบัเภสชักรที่เคยท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคมาด้วยกนัก่อน”

	 คณุอาภรณ์เสรมิว่า

 “เรามาช่วยกันเขียนโครงการ หาข้อมูลด้วยกัน ทางทุ่งเขาหลวงมีบทเรียนและข้อมูลจากที่เคย 

ท�าโครงการแรกเมื่อปี 2563 ก็เอามาเล่าให้แกนน�าจากอีก 4 อ�าเภอฟัง ว่าเขาท�าแบบนี้ พื้นที่อื่น ๆ ม ี

ความคดิเหน็อย่างไร แล้วสรปุออกมาว่าเราจะท�าอะไร อย่างไร และช่วยกนัปรบัแก้จนโครงการผ่านการ

อนมุตัิ จากนั้นกช็่วยกนัประสานความร่วมมอืในแต่ละพื้นที่ ใครจะประสานกบัปศสุตัว์ รพ.สต. หรอืจะ

ออกแบบวธิที�างานให้เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิของแต่ละอ�าเภอ กช็่วยกนั”

 จังหวะที่สอง ขั้นการด�าเนินงาน
	 ในจงัหวะนี้ประกอบด้วยกจิกรรมหลกั	3	ส่วน	ได้แก่	การจดัตั้งและประชมุคณะท�างาน	การพฒันาศกัยภาพ

แกนน�า	และการลงพื้นที่เพื่อส�ารวจข้อมลูในฟาร์มปศสุตัว์และร้านจ�าหน่ายสนิค้าทางการเกษตร	โดยมแีนวทาง

การบูรณาการที่น่าสนใจ	ดงันี้

 การจัดตั้งและประชุมคณะท�างาน คณะท�างานที่มีจ�านวน	 10	 คน	 สะท้อนแนวคิดการบูรณาการ 

ความร่วมมอืได้เป็นอย่างดี	ประกอบด้วย	ผูแ้ทนจากภาคประชาชน	คอื	หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัร้อยเอด็		

สอบ.	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัร้อยเอด็	เภสชักรที่รบัผดิชอบงานคุ้มครองผู้บรโิภคใน	5	อ�าเภอ	ผู้แทนจาก	

รพ.สต.	และอาจารย์จากมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็	โดยคณะท�างานมสี่วนร่วมรบัทราบถงึเป้าหมาย	ตวัชี้วดั 

ความส�าเรจ็	งบประมาณโครงการ	และร่วมก�าหนดแผนการท�างาน

	 คณะท�างานหลกัของโครงการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิโครงการตลอดเส้นทาง	ตั้งแต่เริ่มต้นดงัที่ได้กล่าวมา	

จากนั้นมกีารประชมุอกี	 2	ครั้ง	คอื	การประชมุระหว่างทาง	 เพื่อรบัทราบสถานการณ์ที่เกดิขึ้นจากการท�างาน

และช่วยแก้ไขปัญหา	 และการประชุมปิดโครงการ	 เพื่อรับทราบข้อค้นพบจากผลส�ารวจ	 และก�าหนดแนวทาง 

การขบัเคลื่อนงานในขั้นต่อไป
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 การพฒันาศกัยภาพแกนน�า โดยจดักระบวนการพฒันาผูแ้ทนจากองค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน

จาก	5	อ�าเภอ	ให้พร้อมร่วมขบัเคลื่อนโครงการ	ประกอบด้วย	การให้ความรู้เกี่ยวกบัโครงการนี้ว่ามเีป้าหมาย

และกิจกรรมอะไรบ้าง	 และการให้ความรู้ตลอดจนเสริมทักษะส�าหรับการร่วมลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลสถานการณ์

ในฟาร์มปศสุตัว์	ซึ่งเป็นกจิกรรมที่เป็นหวัใจส�าคญัของโครงการนี้	คณุอาภรณ์เล่าถงึกระบวนการนี้ว่า

 “ผูเ้กี่ยวข้องจากพื้นที่ 5 อ�าเภอ ประมาณ 40 คน ทั้ง รพ.สต. เภสชักรคุม้ครองผูบ้รโิภค และตวัแทน

จากองค์กรภาคประชาชน ต้องมาร่วมรบัรู้ข้อมูลภาพรวมโครงการกนัก่อนว่า โครงการเราจะท�าอะไร แล้ว

ค่อยมาขยบัให้เขารู้แผนงาน รู้กจิกรรมว่าจะต้องไปท�าอะไร 1, 2, 3, 4 จนจบโครงการ จากนั้นจงึมาป้อน

ให้ความรู้เรื่องการส�ารวจข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะ การท�าความเข้าใจกับแบบสอบถามที่จะใช้ในการลง 

พื้นที่ และขั้นตอนการท�างาน” 

 การลงพื้นที่เพื่อส�ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลในฟาร์มปศุสัตว์และร้านจ�าหน่ายสินค้าทาง 

การเกษตรของแต่ละอ�าเภอ	 เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างทีมงานทุกฝ่าย	 ทั้งเภสัชกรที่เป็นแกนน�าหลัก 

เพราะมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญเรื่องของยาที่ลงเกบ็ข้อมลู	ร่วมด้วย	รพ.สต.	เครอืข่ายภาคประชาชน	และปศสุตัว์

อ�าเภอ	 มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน	 โดยเภสัชกรเป็นผู้เก็บข้อมูลเรื่องการใช้ยากับสัตว์ในฟาร์ม	 ส่วน 

ภาคประชาชนเก็บข้อมูลเรื่องความรอบรู้เกี่ยวกับการใช้ยาของเกษตรกรในฟาร์ม	 โดยมีเจ้าหน้าที่	 รพ.สต. 

เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล	 ส่วนปศุสัตว์อ�าเภอ	 ช่วยให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการใช้และจ�าหน่ายยาสัตว์	 ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและข้อก�าหนดในกฎหมายต่าง ๆ	

	 ภญ. สภุาวด	ีเล่าว่า	การเกบ็ข้อมูลของภาคประชาชนมทีั้งการใช้ทกัษะเดมิด้วย	บวกกบัความรู้ใหม่ด้วย

 “ก่อนที่จะเข้าไปตรวจต้องมกีารเทรนกนัก่อน เช่น ต้องถามอย่างนี้ เพื่อกรอกในแบบฟอร์ม เช่น 

ต้องถามเกษตรกรผู้เลี้ยงว่า ท่านรู้จักยาปฏิชีวนะหรือไม่ รู้จักเชื้อดื้อยาหรือไม่ เวลาสัตว์ป่วยท�าอย่างไร  

เป็นต้น”

	 ทั้งนี้	 ลักษณะที่น่าสนใจประการหนึ่งของโครงการนี้คือ	 การเปิดให้แต่ละอ�าเภอสามารถยืดหยุ ่น 

วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มองค์กรคุ้มครองภาคประชาชน	 ให้สอดคล้องกับพื้นฐาน 

และสภาพความเป็นจริงในแต่ละท้องถิ่น	 ด้วยความตระหนักว่าเป็นช่วงเริ่มต้นบริบทใหม่ของงานคุ้มครอง 

ผู้บรโิภคระดบัพื้นที่	ที่เริ่มเกดิการท�างานเชงิรกุลงลกึถงึระดบัต�าบลและอ�าเภอ

 “อย่างเช่นที่อ�าเภอสุวรรณภูมิที่สมาคมฯ ดูแลเอง เราต้องเป็นตัวน�า เป็นคนวางแผนวางระบบ 

พาเพื่อนท�า แล้วกช็วนน้อง รพ.สต. มาสนบัสนนุ เราใช้เวทใีนพื้นที่ต�าบล เอาแกนน�าคุ้มครองผู้บรโิภค

พวกเราที่เป็นชมรมมารับความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและการเก็บข้อมูล แล้วก็ส�ารวจในพื้นที่ต�าบลเรา 

ว่ามฟีาร์มอยู่ที่ไหนบ้าง แล้วค่อยลงเกบ็ข้อมูล โดย ผอ.รพ.สต. หวัโทน ซึ่งเป็นต�าบลที่เราลงส�ารวจกม็า 

ร่วมวางแผนด้วย  และมแีกนน�าที่เป็นพยาบาลที่เคยท�างานที่ รพ.สต. มาช่วย เพราะเขาอ่านภาษาองักฤษ

ออกว่ายาอะไร

 “นี่คอืการร่วมมอืกนัหลายฝ่ายกว่าที่เราจะได้ข้อมูลมา”
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การลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกบัการใช้ยาปฏชิวีนะในฟาร์มปศสุตัว์และภาคการเกษตร ใน 5 อ�าเภอ
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 ภญ. สภุาวด ีเล่าถึงการท�างานร่วมกนัระหว่างฝ่ายสาธารณสขุ ภาคประชาชน และปศสุตัว์อ�าเภอ 

ว่า ช่วยเสริมและเติมเต็มกันได้อย่างดี เปรียบเสมือน “การต่อจิ๊กซอว์” ให้แก่กันและกัน 

 “เราประกบไปด้วยกนั ภาคประชาชนถามเรื่องความรู้เรื่องการใช้ยา เภสชักรสมัภาษณ์ว่ายาตวันี้

ใช้อย่างไรกบัสตัว์ ใช้กี่ซซีตี่อกโิล แล้วกแ็ยกว่าอนันี้คอืปฏชิวีนะไหม อนันี้คอืวติามนิไหม ก�าจดัอย่างไร 

เป็นต้น

 “ภาคประชาชนจะตื่นเต้นมากเมื่อได้เจอยาปฏิชีวนะต่าง ๆ ในฟาร์ม มียาตัวนี้ด้วย มียาตรงนี้ 

ด้วย อะไรอย่างนี้ ช่วงที่เราสัมภาษณ์เกษตรกรอยู่ ภาคประชาชนก็จะไปค้นหายา ไปถ่ายรูปยา เขามี 

องค์ความรู้เรื่องการตรวจยาจากในร้านช�ามาก่อนแล้ว พออยู่ในฟาร์มเขาจะรู้ว่ายาอะไรเป็นอะไรระดับ

หนึ่ง ท�าให้มคีวามสนกุกบัการท�างานตรงนี้”

	 ภารกิจนี้จึงเป็นการช่วยต่อยอดความรู้ความสามารถให้เครือข่ายนักคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน	 ที่มี

พื้นฐานการเฝ้าระวงัและจดัการการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมในชมุชนได้เป็นอย่างดี	ขณะเดยีวกนัยงัพบจดุแขง็ที่

ท�าให้ภาคเีครอืข่ายกลุ่มนี้ช่วยเสรมิโครงการให้เกดิพลงัในอกีเรื่องหนึ่ง	นั่นคอื	การเป็น	“เจ้าของพื้นที่”	ตวัจรงิ	

ท�าให้เข้าถึงและรู้ลึกซึ้งว่าใครเป็นใคร	 ท�าอะไรอยู่ในพื้นที่	 ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด

แผนและวธิจีดัการปัญหาได้อย่างทั่วถงึ	ลงลกึ	และตรงจดุ

 “บางฟาร์มไม่อยู่ในทะเบียนของปศุสัตว์ คือเขาไม่ได้แจ้งจดทะเบียนหรือแจ้งว่าเขาเลี้ยง แต่ว่า 

ภาคประชาชนเขารู้ว่ามฟีาร์มตรงนั้นตรงนี้ อย่างปศสุตัว์อ�าเภอบางคนกบ็อกว่าเพิ่งย้ายมาใหม่ เขากเ็พิ่ง

รู้ตอนลงพื้นที่กับโครงการนี้ว่า ฟาร์มนี้ก็มีหรือ เพราะไม่มีข้อมูลอยู่ในทะเบียนของเขา แต่ด้วยเครือข่าย

ภาคประชาชนเราบอกมาว่ามฟีาร์มนี้ ดงันั้น พอเรามาตรวจฟาร์มด้วยกนั เขากไ็ด้รบัรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้น

 “ปศสุตัว์อ�าเภอแต่ละพื้นที่อาจจะไม่ใช่นายสตัวแพทย์ อย่างทุ่งเขาหลวงกไ็ม่ใช่สตัวแพทย์ แต่เขา

ก็มีความรู้เรื่องสัตวบาล เรื่องการใช้ยา เพราะฉะนั้นเวลาคุยกับเกษตรกรเขาก็จะเป็นหลักเหมือนกันค่ะ 

ว่าถา้มนัปว่ยอย่างนี้ควรจะรกัษาอย่างนี้ ไม่ควรใช้ยานี้ เขากจ็ะช่วยเราได้ แต่ในส่วนของเขาเอง ภาพรวม

ของจงัหวดัร้อยเอด็ เขากไ็ม่มข้ีอมูลเรื่องการใช้ยาในฟาร์มมาก่อน แต่เขาจะเกบ็ตวัอย่างพวกตรวจหาสาร

ห้ามใช้ในเนื้อสตัว์ เขากจ็ะมขีองเขาเรื่อย ๆ ถอืได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ของพื้นที่”

	 ในขณะที่ภาคประชาชน	 แม้รู ้จักพื้นที่ของตนเองดี	 แต่ก็ไม่รู ้ว่าบางกิจกรรมที่เห็นเป็นเรื่องปกตินั้น 

ผดิกฎหมาย	หรอืก่อผลกระทบต่อสขุภาพ

 “ประชาชนเองก็ได้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ เพราะเขาก็ไม่เคยตรวจฟาร์มกับเรา ไม่เคยรู้ว่า 

สิ่งที่เคยเห็นมันเป็นปัญหา มันผิดกฎหมาย หรือไม่ควรใช้เพราะอันตราย แต่เขารู้ว่าคนนี้เลี้ยง คนนั้น 

เลี้ยง เวลาเกดิโรคระบาดฟาร์มนี้ตายไปกี่ตวั ฟาร์มนี้กี่ตวั ๆ เขาจะรู้  แต่เขาไม่รู้ว่าอย่างนี้มนัไม่ถูกต้อง

นะ”



บทที่ 2

78

	 นอกจากนี้	 ความคุ้นเคยกับชุมชนยังเป็นข้อที่ต้องระวังในการที่ภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมในบางเรื่อง	

เพราะอาจกลายเป็นการสร้างชนวนของความขดัแย้งและน�าไปสู่ความไม่ปลอดภยัได้

 “ตอนที่ตรวจร้านจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตร เราจะไม่ให้ภาคประชาชนออกตรวจด้วย เพื่อ 

เซฟเขา เพราะเขาเป็นคนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เราเป็นเจ้าพนักงาน มีกฎหมายอยู่ในมือ แต่เขาไม่มีอะไร 

อยู่ในมอื ถ้าเจอการลกัลอบขายยา เดี๋ยวจะเกดิความขดัแย้ง ทมีตรวจร้านค้าจงึมเีฉพาะเภสชักร สสอ. 

ปศสุตัว์ เกษตร” 

 คุณวิรพล ค�าผา เจ้าหน้าที่ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอทุ่งเขาหลวง ซึ่งร่วมลงพื้นที่ส�ารวจฟาร์มและ 

ร้านค้าในโครงการนี้ด้วย	 กล่าวว่า	 ท�าให้เห็นสถานการณ์ชัดเจนขึ้น	 และมีโอกาสให้ความรู้กับผู้ประกอบการ 

ไปด้วย

 “ได้พบเรื่องยาสัตว์ที่ผสมในอาหารสุกรเล็ก ร้านที่เอามาขายเขาอาจตามใจลูกค้า...ได้เรียนรู้ว่า 

พี่น้องคดิอย่างไร มคีวามรู้แค่ไหนเกี่ยวกบัการใช้ยา บางทคีนที่บอกว่ารู้กพ็บว่ายงัใช้ไม่ถูก”

 จังหวะที่สาม การทบทวนข้อมูล สรุป และจัดท�าแนวทางการด�าเนินงานขั้นต่อไป
	 ในจังหวะนี้เป็นขั้นตอนส�าคัญในการ	 “ขมวดปม”	 ผลจากการบูรณาการที่ด�าเนินมาทั้งหมด	 ให้ทุกฝ่าย 

ได้ร่วมรบัรู้	ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ต่อผลที่เกดิขึ้นจากการด�าเนนิงานร่วมกนั	

	 ภญ. สภุาวด	ีเล่าถงึขั้นตอนนี้ว่า

 “หลงัจากที่เราได้ข้อมลูในส่วนของฟาร์มที่เลี้ยงสตัว์และร้านขายสนิค้าทางการเกษตร และประชมุ

สรปุข้อมูลกบัคณะท�างานใน 5 อ�าเภอ โดยมปีศสุตัว์อ�าเภอและตวัแทนจากส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

เข้าร่วมวเิคราะห์ข้อมูลแล้ว จากนั้นเราเอาข้อมูลนี้ไปคยุกบัผู้เกี่ยวข้องใน 5 อ�าเภอ เพื่อเป็นการคนืข้อมูล 

 “ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรกรที่เราลงตรวจฟาร์ม เภสชักรโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

ในพื้นที่ ปศุสัตว์อ�าเภอ และตัวแทนภาคประชาชน ในโอกาสเดียวกันนี้ ก็ได้ให้ข้อมูลความรู้การใช้ยา 

ที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาและยาปฏิชีวนะว่าคืออะไร ส�าคัญอย่างไร รวมทั้ง 

ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง นั่นคอื เราอยากให้มกีารพฒันาฟาร์มต้นแบบ (Good Farming Management) 

ในแต่ละอ�าเภอ” 

	 อกีทั้งยงัเป็นโอกาสในการสะท้อนความคดิเหน็และแนวคดิในการขบัเคลื่อนงานให้เกดิการต่อยอดในระยะ

ต่อไป	โดยคณุอาภรณ์ขยายความถงึสิ่งที่ท�าในขั้นตอนนี้ว่า		

 “หลงัจากลงพื้นที่เสรจ็ เรากน็�าข้อมูลนั้นมาวเิคราะห์และสรปุเป็นภาพรวมทั้ง 5 อ�าเภอ ว่าสิ่งที่ได้

จากการลงส�ารวจข้อมูลเป็นอย่างไร มนัตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้แต่แรกไหม ได้ความรู้อะไรบ้าง และสรปุผล

ร่วมกนั” 
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	 นอกจากเป็นการสรปุผลการด�าเนนิงานร่วมกนัแล้ว	การที่ผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายจากทกุ

พื้นที่ได้ร่วมทบทวนข้อมูลในช่วงสดุท้ายยงัเป็นโอกาสในการสรปุบทเรยีนของแต่ละฝ่ายไป

ด้วยพร้อมกนั

 ภญ. พิทยาภรณ์ ซิมเมอร์มันน์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 

หนึ่งในคณะท�างานโครงการ	 สะท้อนว่า	 โครงการนี้ได้น�าพาไปสู่ก้าวใหม่ของการท�างาน

ร่วมกบัภาครฐัและภาคประชาชนในอ�าเภอแห่งนี้อย่างชดัเจน

 “เริ่มต้นจากการสร้างแกนน�าจากภาคประชาชนขึ้นมา ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยน

ส�าคัญเรื่องหนึ่งเลย เพราะที่ผ่านมา โรงพยาบาลเราท�างานกับ อสม. สามารถขอ

ความร่วมมือในการส�ารวจยาในร้านช�าได้ทุกต�าบล แต่ในโครงการนี้ เราท�างานกับ

องค์กรที่เป็นสมาชกิของ สอบ. และแกนน�าเหล่านี้ยงัไม่เคยท�างานหรอืมอีงค์ความรู้

เรื่องยาสัตว์มาก่อน จึงต้องสร้างระบบให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการออกเยี่ยมฟาร์ม

ปศสุตัว์และร้านค้าที่จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทางเกษตรหรอืร้านขายของช�า เพื่อเฝ้าระวงั

การใช้และขายยาปฏิชีวนะกับสัตว์ เพราะอย่างน้อยคนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะรู ้

สถานการณ์ในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร เขาจะได้รายงานเราเข้ามา ถ้ามีสิ่งผดิปกต ิช่วย

กนัเฝ้าระวงั  

 “สิ่งใหม่อีกสิ่งหนึ่งก็คือ ที่ผ่านมาเราไม่เคยท�างานบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์ 

แต่ก่อนหน้านี้เราเคยมีการบูรณาการร่วมกับทางเกษตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ทางเกษตรอ�าเภอ เนื่องจากว่าเรามีการท�าโครงการเรื่องอาหารปลอดภัยด้วยกัน

ชดัเจน พอปีนี้มกีารท�างานร่วมกบัปศสุตัว์ กเ็ลยไปคยุกบัพี่ที่เกษตรอ�าเภอว่า เราจะ

มโีครงการนี้ที่ต้องท�างานร่วมกบัปศสุตัว์ ให้พี่เขาช่วยคยุให้หน่อย โชคดพีี่เขาคยุให้

เราและทางท่านปศสุตัว์อ�าเภอกย็นิดรี่วมมอื แม้ว่าปัญหาของปศสุตัว์คอืมกี�าลงัคน

จ�ากดั แต่กพ็ร้อมที่จะท�างานร่วมกบัพวกเราเตม็ที่ เมื่อมกีารแจ้งไป”

•	สกัด	“จุดแข็ง”	เพื่อเสริมพลังกันและกัน
	 นอกจากการสรุปบทเรียนวิธีท�างานแบบบูรณาการและคุณค่าที่เกิดขึ้นแล้ว	

ประสบการณ์จากโครงการนี้ยงัท�าให้คณะท�างานแต่ละฝ่ายตระหนกัต่อจดุแขง็ของ	“เพื่อน”	

ที่เข้ามาช่วยเสรมิเตมิเตม็กนัและกนัอกีด้วย

ภญ. พทิยาภรณ์ ซมิเมอร์มนัน์ 
เภสชักรผู้เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลศรสีมเดจ็
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ภาพที่ 4 จุดแข็งของภาคีหลักที่ร่วมบูรณาการภายใต้โครงการนี้

อ�านาจ
การบังคับ
ใช้กฎหมาย

ความรู้

การพัฒนา
นโยบาย

พลังสังคม
ที่ร่วม

ขับเคลื่อน

•	 เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค
•	 ปศุสัตว์อ�าเภอ

•	 หน่วยงานประจ�าจังหวัด	สอบ.
•	 เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค

•	 เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค
•	 ปศุสัตว์อ�าเภอ
•	 รพ.สต.
•	 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค
ภาคประชาชนในพื้นที่

•	 หน่วยงานประจ�าจังหวัด	สอบ.
•	 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาค
ประชาชนในพื้นที่

ภาคีเครือข่ายหลัก จุดแข็ง

เภสชักรคุ้มครอง
ผู้บรโิภค

1.	ความรู้เกี่ยวกบัการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตผุล
2.	ความรู้ความเชี่ยวชาญในการส�ารวจวจิยัด้านสขุภาพ
3.	ทกัษะความเชี่ยวชาญในการวเิคราะห์ข้อมูล
4.	อ�านาจการบงัคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้และจ�าหน่ายยา

เจ้าหน้าที่	รพ.สต. 1.	ความสมัพนัธ์กบัเครอืข่ายองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่
2.	ความรู้	ทกัษะ	ความเชี่ยวชาญในการส�ารวจวจิยัด้านสขุภาพ
3.	การเอื้ออ�านวยความสะดวกด้านเอกสาร	งานธรุการ	และให้ค�าแนะน�าภาค
ประชาชน

ปศสุตัว์อ�าเภอ 1.	ความรู้เกี่ยวกบัการท�าฟาร์มปศสุตัว์อย่างปลอดภยั	ได้มาตรฐาน
2.	ความรู้เกี่ยวกบัอาหารและยาสตัว์
3.	อ�านาจการบงัคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการฟาร์มปศสุตัว์	และการใช้	
และกระจายยาสตัว์

หน่วยงานประจ�า
จงัหวดั	ของ	สอบ.

1.	มเีครอืข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บรโิภคภาคประชาชนที่เป็นสมาชกิของ	สอบ.	
กระจายอยู่ในอ�าเภอต่าง	ๆ	

2.	เป็นหน่วยขบัเคลื่อนหลกัของสภาผู้บรโิภคจงัหวดั	เพื่อยกระดบัปัญหาในพื้นที่
ไปสู่นโยบายของจงัหวดั

องค์กรคุ้มครอง
ผู้บรโิภคภาคประชาชน

1.	รู้จกัชมุชนและประชาชนในพื้นที่
2.	มคีวามสนใจและตระหนกัต่องานคุ้มครองผู้บรโิภค
3.	มพีื้นฐานความรู้และทกัษะในการท�างานเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านสนิค้าและ
บรกิาร

ตารางท่ี 1 จดุแข็งของภาคเีครอืข่ายหลกัท่ีร่วมบูรณาการภายใต้โครงการน้ี
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	 ภญ. สภุาวด	ีสะท้อนมมุมองถงึ	“จุดแข็ง” ของการบูรณาการกับหน่วยงานประจ�าจังหวัดของสภา

องค์กรของผู้บริโภคในการท�างานคุ้มครองผู้บริโภค	ว่า	ท�าให้สามารถขยายงานไปสู่พื้นที่ใหม่ ๆ	ที่กว้างขึ้น

กว่าเดิมได้อย่างคล่องตัว	 และการที่ฝ่ายสาธารณสุขไม่ได้ลงส�ารวจเองโดยล�าพังอย่างครั้งที่ผ่านมา	 แต่มี 

ภาคประชาชนท�างานร่วมกนั	ยงัท�าให้ได้ข้อมูลที่มคีณุภาพมากขึ้นดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว

 “แม้ว่าเภสัชงานคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละอ�าเภอเรารู้จักกัน สามารถชักชวนกันมาช่วยกันท�า

โครงการได้ และฝ่ายสาธารณสุขเรามีเครือข่าย อสม. ในพื้นที่ก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอ�าเภอจะมีความ

สมัพนัธ์กบัภาคประชาชนเสมอไป ดงันั้น การที่หน่วยงานประจ�าจงัหวดั ซึ่งเขามคีวามคล่องตวัในเรื่องการ

ประสานงานภาคประชาชนด้วยกันเอง เข้ามาช่วยเป็นตัวกลางให้ภาครัฐสามารถเชื่อมต่อกับองค์กร

คุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน ซึ่งเป็นเครอืข่ายหรอืสมาชกิของ สอบ. ที่กระจายอยูใ่นแต่ละอ�าเภอได้ จงึ

ท�าให้เราสามารถท�าการส�ารวจได้กว้างขึ้นกว่าที่ผ่านมามาก”

 ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานรัฐด้วยกัน	 ซึ่งในโครงการนี้เน้นหนกัที่ปศสุตัว์อ�าเภอ	กท็�าให้

เกิดการหนุนเสริมให้การคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นนี้เกิดความก้าวหน้าในหลายด้าน	 เพราะการร่วมรับทราบ

ถึงปัญหา	 การร่วมลงพื้นที่ส�ารวจฟาร์มและร้านค้า	 จนถึงขั้นการร่วมติดตามผลข้อค้นพบจากการส�ารวจจาก 

5	อ�าเภอ	ท�าให้เจ้าหน้าที่ปศสุตัว์ในอ�าเภอต่าง ๆ 	เกดิความตื่นตวัต่อปัญหาและเข้ามามบีทบาทสนบัสนนุให้เกดิ

การขายและใช้ยาปฏชิวีนะในสตัว์อย่างเหมาะสมมากขึ้น

 “อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในพื้นที่ของเรา ดังนั้น ปศุสัตว์อ�าเภอแต่ละพื้นที่จึงไม่มีข้อมูล

เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มมาก่อน ก่อนที่จะมาท�าโครงการนี้ เขาท�าเรื่องการส่งเสริมเกษตรกร 

การรกัษาสตัว์ แต่พอเรื่องยา หากไม่มกีารชี้เป้าแบบนี้กอ็าจมองไม่เหน็ปัญหา 

 “ที่เห็นชัดคือ การที่เราออกตรวจร้านค้าด้วยกัน ปกติปศุสัตว์เขาก็ออกตรวจร้านค้าอยู่แล้ว แต ่

หลังจากท�างานร่วมกัน ปศุสัตว์อ�าเภอจะโทรหาเมื่อไปเจอยาปฏิชีวนะขายในร้านอาหารสัตว์ เพราะเขา 

ก็ยึดหรืออายัดไม่ได้ เนื่องจากไม่มีอ�านาจตามกฎหมาย ต้องอาศัยเภสัชกร คือเขาตระหนักแล้วว่า 

นี่เป็นปัญหาส�าคญัและต้องการเครอืข่ายมาช่วยกนัแก้ไข”

 ส�าหรับภาคประชาชน	 เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ได้ต่อยอดความรู้และเกิดความตระหนัก 

ต่อปัญหาจากการใช้ยาปฏชิวีนะในฟาร์มปศสุตัว์	ว่ากระทบต่อสขุภาพของตนเองและครอบครวัอย่างไร

 “ภาคประชาชนเขาไม่เคยรูว้า่เรื่องนี้เป็นปัญหา อย่างเช่น การขายยาปฏชิวีนะในร้านสนิค้าเกษตร 

ที่ไหน ๆ เขากข็าย ทั้งในรูปของอาหารสตัว์ หรอืยาสตัว์โดยตรง เขาไม่รู้ว่ามนัขายไม่ได้ มนัผดิกฎหมาย 

และที่ส�าคญัคอื ผูบ้รโิภคมคีวามตระหนกัต่อปัญหานี้มากขึ้น เพราะทกุคนซื้อเนื้อหม ูเนื้อไก่ กนิกนัอยูแ่ล้ว 

ไม่ได้เลี้ยงเอง การใช้ยาปฏชิวีนะอย่างไม่เหมาะสมในฟาร์มสตัว์จงึเป็นปัญหาใกล้ตวั พอได้รบัความรู้ว่า

นี่คอืความเสี่ยง ท�าให้เกดิเชื้อดื้อยา เขากเ็หน็ความส�าคญัและร่วมมอืในการท�างานด้วยกนั” 
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	 ในฐานะแกนน�าของภาคประชาชน	 คุณอาภรณ์เห็นตรงกันว่า	 การร่วมบูรณาการงานในครั้งนี้ได้สร้าง 

ความรู้ความตระหนกัต่อเรื่องของการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างไม่เหมาะสมในฟาร์มปศสุตัว์ได้อย่างลกึซึ้ง

 “เครอืข่ายที่ลงพื้นที่ส�ารวจฟาร์มเกดิการตระหนกัเลยว่า สิ่งที่เรากนิอยูท่กุวนันี้มคีวามเสี่ยงอย่างไร  

สารเร่งเนื้อแดงก็อยู่ตรงนี้ สารเร่งตัวโตตัวใหญ่ก็อยู่ตรงนี้ การใช้ยาปฏิชีวนะก็อยู่ตรงนี้ แล้วเราก็มากิน 

สารเคมีและยาพวกนี้เข้าไป พอมาถึงจุดนี้ เขาก็จะเริ่มคิดว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้บริโภคปลอดภัย เริ่ม 

มองหาทางเลอืกที่ปลอดภยักว่าแต่ก่อน

 “โครงการนี้ท�าให้เกิดการพัฒนา ยกระดับแกนน�าผู้บริโภคในระดับพื้นที่ และมีการรวบรวมเป็น 

ฐานข้อมูลของคนท�างานที่จบัต้องได้ ถอืเป็นการต่อยอดในประเดน็ใหม่ จากเดมิที่ท�าเรื่องยาคน เป็นโอกาส

ที่สามารถขยับเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชน ทั้งในคนและในสัตว์ควบคู่กันไป เพราะ

เป็นปัญหาในพื้นที่เดยีวกนั สามารถใช้ข้อมูลท�างานกลุ่มเดยีวกนัได้เลย”

	 ขณะที่	 ภญ. พิทยาภรณ์	 มองเห็นจุดแข็งของการบูรณาการระหว่างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐกับ 

ภาคประชาชนว่า	ภาครฐัมคีวามรู้หนกัแน่นชดัเจน	แต่มขี้อจ�ากดัในการสื่อสารขบัเคลื่อนความรู้ความตระหนกั

ให้เข้าไปสู่ใจของผู้บรโิภค	ในขณะที่ประชาชนด้วยกนัท�าได้ดกีว่า

 “สิ่งที่ได้เรยีนรูจ้ากการท�างานกบัภาคประชาชนคอื องค์กรเหล่านี้มคีวามส�าคญัมาก ภาคประชาชน

เขาสามารถสื่อสารกันได้ง่ายกว่าพวกเราที่เป็นนักวิชาการ เราต้องการภาคประชาชนมาช่วยแปลหรือ 

น�าความรูเ้หล่านี้ไปพดูคยุกนัต่อ การขบัเคลื่อนให้เกดิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล เภสชักรท�าฝ่ายเดยีวไม่ได้

แน่ ถ้าไม่มปีระชาชนมาสนบัสนนุ เชื่อว่าผลความเปลี่ยนแปลงคงเกดิขึ้นไม่ได้แน่ ๆ 

 “การเกิดสภาองค์กรของผู้บริโภคท�าให้เกิดชมรมหรือกลุ่มองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ที่มีความ ‘อิน’ 

กับปัญหา เพราะคนที่จะมารวมตัวท�าชมรมก็ต้องมีใจน�ามาก่อน และชมรมเหล่านี้ก็เชื่อมต่อไปถึง 

สภาผู้บรโิภคจงัหวดั ซึ่งจะช่วยผลกัดนัให้เกดินโยบายระดบัจงัหวดัต่อไป เป็นการเตบิโตจากจดุเลก็ ๆ ที่

ต้องอาศยัทกุ ๆ ฝ่ายท�างานร่วมกนัทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเภสชักร เกษตร ปศสุัตว์ รพ.สต. อสม. และ

กลุ่มองค์กรผู้บรโิภคต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง”

	 ด้านปศสุตัว์อ�าเภอ	คณุวริพล	จากอ�าเภอทุ่งเขาหลวง	สะท้อนมมุมองว่า	โครงการนี้ท�าให้ได้ข้อมูลชดัเจน

ขึ้น	และก้าวข้ามสภาพ	“ต่างตนต่างท�า”	ไปสู่ความร่วมมอื	และน�าไปสู่ผลที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดมิในบางเรื่อง

 “ปัญหาเรื่องเกษตรกรที่ไม่มีความรู้ในการใช้ยา เอายาคนมาใช้กับสัตว์ แต่ใช้ในปริมาณที่ 

เหมาะกบัสตัว์ เพราะฟังจากเพื่อนมาอกีทหีนึ่งว่ายาตวันั้นตวันี้ด ี หรอืเหน็ค�าโฆษณาจากสื่อต่าง ๆ เป็น

เรื่องที่แก้ยาก มปีัญหามานานแล้ว และเกี่ยวข้องไปถงึร้านขายอาหารสตัว์ ร้านขายยา เท่าที่ทราบ ยงั 

ไม่เคยมกีารร่วมมอืระหว่างฝ่ายสาธารณสขุและปศสุตัว์กนัมาก่อน แต่ก่อนกต็่างคนต่างท�า 

 “เมื่อท�าโครงการนี้ มองว่ามคีวามแตกต่างไปจากเดมิ เพราะมกีารสร้างความตระหนกักบัเกษตรกร

และร้านค้า ว่ายาพวกนี้มนัมพีษิภยัต่อสขุภาพและเป็นยาที่ก่อให้เกดิเชื้อดื้อยาด้วย ตอนหลงัจากออกไป

กบัทมีงานหมอติ๊ก (ภญ. สภุาวด)ี รูส้กึยาพวกนี้ลดลง การขายหน้าร้านกไ็ม่ค่อยพบแบบแต่ก่อน ส่วนหนึ่ง
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อาจเป็นเพราะการได้รับความรู้และค�าแนะน�าที่เราให้ไป ว่ายาพวกนี้เป็นยาต้องห้าม ขายไม่ได้ และ

เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการต่อใบอนุญาตประจ�าปีจากทางส�านักงานปศุสัตว์ด้วย ที่ท�าให้เขาต้องรับฟังและ

ท�าให้ถูกต้อง”

•	จากก้าวเริ่มบูรณาการ	สานต่อสู่นโยบายจังหวัด
	 ในขั้นตอนสดุท้าย	คณะท�างานโครงการได้ร่วมกนัก�าหนดแนวทางพฒันาในระยะต่อไป	ดงันี้	

	 1.	 เป็นประเดน็ในการแก้ไขปัญหาของสภาองค์กรของผู้บรโิภคจงัหวดัร้อยเอด็	 ในการด�าเนนิงาน	การใช้

ยาปฏิชีวนะในภาคการเกษตร	 โดยมีแผนในการขอความร่วมมือกับส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	 และ

ส�านกังานเกษตรจงัหวดัร้อยเอด็	ในการด�าเนนิงานร่วมกนั		

	 2.	ร่วมพฒันาให้เกดิฟาร์มต้นแบบระดบัอ�าเภอ	

	 3.	การหยดุการกระจายยาในร้านขายยาสตัว์และร้านจ�าหน่ายสนิค้าทางการเกษตร	(ร้านช�า	ร้านเคมภีณัฑ์	

ร้านเกษตร)		

	 4.	 มีแกนน�าเครือข่ายผู้บริโภคที่ร่วมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่	 ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานประจ�าจังหวัด

ร้อยเอด็	สภาองค์กรของผู้บรโิภค

	 ข้อมลูจากการส�ารวจในโครงการนี้ได้ถกูน�าเสนอสูผู่ก้�าหนดนโยบายด้านสาธารณสขุในระดบัจงัหวดั	หนึ่ง

ในจ�านวนนั้นคอื	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	(สสจ.)	โดย	ภญ. สภุาวด	ีสะท้อนถงึความตั้งใจในเรื่องนี้ว่า

 “เมื่อได้เห็นปัญหาชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อยากแก้ไข และอยากให้เภสัชกรในอ�าเภออื่น ๆ จนถึง

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัได้ร่วมกนัรบัรู้ปัญหาจากพื้นที่ไปด้วยกนั”

 ภก. ประวฒุ ินครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็	ผูซ้ึ่งได้ร่วมรบัรูข้้อมลูผลการส�ารวจ

สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมในฟาร์มปศุสัตว์จาก	 5	 อ�าเภอ	 ที่เป็นผลจากโครงการ 

บูรณาการความร่วมมอืในครั้งนี้	ให้ความเหน็ว่า	เป็นข้อมูลที่มคีวามส�าคญัในการท�างานต่อไปของจงัหวดั

 “ในกระบวนการท�างานของโครงการนี้ท�าให้เราเหน็ตวัเลขที่ชดัเจนขึ้นว่า ปัญหาการใช้ยาปฏชิวีนะ

กบัสตัว์อยู่ตรงจดุไหนบ้าง และได้ทราบว่าร้านที่จ�าหน่ายผลติผลทางการเกษตรกเ็ป็นตวัหลกัตวัหนึ่งที่อยู่

เบื้องหลงัสถานการณ์นี้  ...จากตวัเลขที่ได้ศกึษาจาก 5 อ�าเภอ เป็นประโยชน์ต่อการขยบัและขยายงาน

คุ้มครองผู้บรโิภคไปเป็นล�าดบัต่อไป” 

	 ขณะที่คณุอาภรณ์	ในฐานะแกนน�าขององค์กรคุ้มครองผู้บรโิภคภาคประชาชน	กม็องไปถงึการขบัเคลื่อน 

สู่สงัคมในระยะต่อไปด้วยเช่นกนั	

 “ทาง สอบ. ตั้งค�าถามมาว่า เมื่อท�าโครงการนี้แล้วเราจะตอบโจทย์ในการท�าให้ผู้บรโิภคปลอดภยั

ได้อย่างไร...สิ่งที่เราจะท�าต่อไปกค็อื การสื่อสารข้อมูลจากผลส�ารวจไปยงัผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ โดยรวม

ถงึ สสจ. สคบ. หอการค้าจงัหวดั 
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 “อีกด้านหนึ่งคือสื่อสารกับสังคม เพื่อให้รู้สถานการณ์และเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ 

น�าไปต่อยอดในแผนการท�างานปี 2566 ของหน่วยงานประจ�าจังหวัด เช่น การเผยแพร่ความรู้ ทั้งใน 

รูปแบบงานวชิาการ เช่น รายงานผลส�ารวจ คู่มอื ฯลฯ เพื่อสื่อสารกบัหน่วยงานภาครฐั และการสื่อสาร

แบบง่าย ๆ ซึ่งเรามคีวามถนดัเรื่องนี้ เช่น การใช้สื่อหมอล�า ท�าคลปิ เผยแพร่ผ่านสื่อทกุช่องทาง เพื่อให้

เข้าถงึประชาชนมากที่สดุ 

 “และจะน�าเข้าสู่สภาผู้บริโภคจังหวัด ในฐานะหน่วยงานประจ�าจังหวัดเป็นกองเลขานุการ และ 

คณะท�างานโครงการนี้ ทั้ง ภญ. สุภาวดี และ ภญ. พิทยาภรณ์ ก็มีต�าแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน

อนกุรรมการของสภาฯ จงัหวดัด้วย”

	 ภญ. สุภาวดียืนยันถึง	 “พลังใจ”	 ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่ขับเคลื่อนให้การบูรณาการงานในครั้งนี้สานต่อไปสู่

อนาคตอย่างไม่ขาดตอนว่า	

  “เมื่อบรูณาการกนัมาจนถงึจดุนี้ ท�าให้มองเหน็ว่ามคีวามหวงัในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เพิ่มขึ้น เพราะ

ได้รบัการตอบรบัที่ดจีากฝ่ายต่าง ๆ 

 “ถงึแม้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นตวัชี้วดัผลงาน (KPI) แต่กย็งัอยากท�าต่อไป เพราะเมื่อได้เหน็ปัญหาชดัเจน

มากขึ้นแล้ว กอ็ยากแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้นกว่าที่เป็นอยู่...” 
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	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย	 เป็นปัญหาที่คุกคามผู้บริโภค 

ในจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง	 และเป็นประเด็นที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจ

พัฒนาความร่วมมือกับภาคประชาชนและสื่อมวลชนท้องถิ่น	 ในการท�างานเฝ้าระวังและสื่อสารความรู้ 

แก่ประชาชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	โดยมลีกัษณะ	“ภาครฐัน�าท�า”

	 จนกระทั่งเกิด	 พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค	 พ.ศ. 2562	 จึงเป็นจังหวะส�าคัญในการพัฒนา 

เครอืข่ายภาคประชาชนในการมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตรายและโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพ

ผิดกฎหมายในชุมชน	 ให้เกิดผลก้าวหน้ากว่าที่ผ่านมา	 โครงการนี้จึงเป็นการทดลองน�าร่องการบูรณาการ 

งานคุ้มครองในประเด็นนี้	 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 น�าโดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	 (สสจ.

เชียงใหม่)	 กับเครือข่ายภาคประชาชน	 น�าโดยหน่วยงานประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	 สภาองค์กรของผู้บริโภค 

และสื่อมวลชนท้องถิ่น	น�าโดยชมรมผู้ประกอบการวทิยกุระจายเสยีง	เขต	9	เชยีงใหม่

 ผลความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้

การขับเคลือ่นแบบบรูณาการ งานแก้ไขปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตรายและโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพ

ผิดกฎหมายในชุมชนในโครงการน้ี	 ได้แก่	 (1)	 เกิดกระบวนการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย 

และโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพผดิกฎหมายในชมุชนแบบบูรณาการ	กรณนี�้าสมนุไพรผสมสเตยีรอยด์	“ปู่แดง”	

จนท�าให้เกดิการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม	จากการประสานความร่วมมอืระหว่าง	3	ฝ่าย	คอื	รฐั	ประชาชน	

และสื่อมวลชน	จนน�าไปสู่การแจ้งเตอืนภยัไปทั่วจงัหวดั	และขยายผลไปสู่การทลายแก๊งแหล่งผลติและขายน�้า

สมุนไพรผสมสเตียรอยด์ที่จังหวัดขอนแก่น	 โดยกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค	 (บก.ปคบ.)	 และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 (2)	 เกิดการพัฒนาศักยภาพ 

เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค	 ใน	 5	 อ�าเภอของจังหวัดเชียงใหม่	 ในการ

ท�างานเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ผดิกฎหมายในชมุชน	(3)	เกดิการยกระดบัปัญหาไปสูค่วามสนใจของผูเ้กี่ยวข้องทกุภาคส่วน	เพื่อพฒันานโยบาย

ระดบัจงัหวดั	โดยหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่	ของ	สอบ.	และภาคเีครอืข่าย	ได้ร่วมกนัน�าเรื่องนี้เป็นวาระ

หลักของเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่	 และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ	 ท�าให้เกิดการยกระดับการมีส่วนร่วม 

ไปสู่สงัคมและทกุภาคส่วน	เปิดโอกาสในการพฒันานโยบายระดบัจงัหวดัในเรื่องนี้ต่อไป

กรณีที่ 2

โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย
และโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในชุมชนแบบบูรณาการ 
จังหวัดเชียงใหม่
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	 บทเรียนที่น่าสนใจในการท�างานบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างภาครัฐ	 เครือข่ายภาคประชาชน	

และสื่อมวลชนท้องถิ่นจากกรณนีี้	 ได้แก่	 (1)	ความตระหนกัถงึคณุค่าที่จะเกดิขึ้นจากการบูรณาการ	ว่าท�าเพื่อ

อะไร	เป็นหวัใจส�าคญัในการท�าให้เกดิการออกแบบและขบัเคลื่อนงานจนส�าเรจ็	(2)	มองเหน็	“จดุแขง็”	ของภาคี

แต่ละฝ่าย	และน�ามาหลอมรวมเตมิเตม็กนัและกนั	

ที่มา

	 ในช่วงเดือนมกราคม	 2565	 ข่าวแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนเรื่องอันตรายจากสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ ์

“ยากษัยเส้น ตราปู่แดง” ได้ถูกเผยแพร่ไปตามช่องทางสื่อต่าง ๆ 	ที่เป็นเครอืข่ายของ ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่ (สสจ. เชียงใหม่) ไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊ก	เวบ็ไซต์	สถานวีทิยกุระจายเสยีง	รวมไปถงึ

ทวีสีาธารณะอย่างสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	(ThaiPBS)

	 หลงัจากนั้น	2	เดอืน	คอืในวนัที่	23	มนีาคม	2565	สื่อมวลชนทั่วประเทศไทยเผยแพร่ข่าวที่ขยายผลจาก

เหตุการณ์แรก	 นั่นคือ	 การทลายแก๊งขายน�้าสมุนไพรผสมสเตียรอยด์กลางเมืองขอนแก่น	 โดยกองบังคับการ

ปราบปรามการกระท�าความผดิเกี่ยวกบัการคุม้ครองผู้บรโิภค (บก.ปคบ.) ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ร่วมกันแถลงข่าวการเข้าจับกุมและทลายแหล่งผลิตยากษัยเส้นตราปู่แดง	 และยาน�้าสมุนไพร 

กวางสวรรค์	จ�านวน	4	แห่งในจงัหวดัขอนแก่น	พบของกลางเป็นน�้าสมนุไพรกว่า	26,000	ขวด	ยาเมด็ในกลุ่ม 

สเตียรอยด์จ�านวนกว่า	 2,092,000	 เม็ด	 ยาเม็ดแก้ปวดไม่มีทะเบียนจ�านวนกว่า	 2,224,000	 เม็ด	 และยาเม็ด 

แก้แพ้	5,000	เมด็	รวมมูลค่ากว่า	10	ล้านบาท	พร้อมตรวจยดึอปุกรณ์การผลติจ�านวนมาก	

	 ความส�าเร็จของปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและด�าเนินการทางกฎหมายกับสถานที่ผลิตและเก็บอาหารและ

ผลติภณัฑ์สมนุไพรผดิกฎหมายในพื้นที่จงัหวดัขอนแก่นดงักล่าว	มชีนวนมาจากการขบัเคลื่อน	โครงการพฒันา

เครือข่ายภาคประชาชนในการมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพอันตรายและโฆษณาผลติภัณฑ์

สขุภาพผดิกฎหมายในชมุชนแบบบรูณาการ จงัหวดัเชียงใหม่	โดยการสนบัสนนุของศนูย์วชิาการคุม้ครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)	ซึ่งด�าเนนิงานมาตั้งแต่เดอืนกรกฎาคม	2564	

	 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในชดุโครงการพฒันาต้นแบบจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัเชงิบรูณาการความร่วมมอื

ของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด	 หรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ	 โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง	

ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม่ และหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่ สภาองค์กรของผูบ้รโิภค 

ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในพื้นที่	5	อ�าเภอ	คอื		อ�าเภอสนัก�าแพง	อ�าเภอหางดง	อ�าเภอดอยหล่อ	อ�าเภอสนัป่าตอง	

และอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่		โดยภาคเีครอืข่ายหลกัที่ร่วมขบัเคลื่อนงาน	ได้แก่	หน่วยงานสาธารณสขุทั้งในระดบั

ต�าบล	(รพ.สต.)	อ�าเภอ	(โรงพยาบาลชมุชน)	และจงัหวดั	(สสจ.)	เครอืข่ายองค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน	

ที่เป็นสมาชกิของสภาองค์กรของผู้บรโิภค	(สอบ.)	ในจงัหวดัเชยีงใหม่	และสื่อมวลชนท้องถิ่น

	 โครงการนี้ท�าให้ทั้งภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 และสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่	 เกิดการเชื่อมต่อการท�างานกันได้

อย่างแนบสนทิ	การเฝ้าระวงัและจดัการปัญหาจงึเป็นได้อย่างรวดเรว็และเกดิประสทิธผิล	โดยผ่านการวางแผน

ท�างานและขบัเคลื่อนงานร่วมกนับนจดุแขง็ของแต่ละฝ่าย	

 จนน�าไปสูก่ารจดัการสนิค้าสขุภาพทีไ่ม่ปลอดภยัทีส่่งผลสะเทอืนระดบัประเทศตามข่าวดงักล่าว
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วิธีดำ เนินโครงการ

 โครงการพฒันาเครอืข่ายภาคประชาชนในการมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตราย

และโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพผิดกฎหมายในชมุชนแบบบรูณาการ จงัหวัดเชยีงใหม่	ด�าเนนิการในเดอืน

มถินุายน	2564	-	เมษายน	2565	ใน	5	อ�าเภอ	คอื		อ�าเภอสนัก�าแพง	อ�าเภอหางดง	อ�าเภอดอยหล่อ	อ�าเภอ

สนัป่าตอง	และอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่

	 จดุเด่นของโครงการนี้คอื	สามารถน�าศกัยภาพของภาคเีครอืข่ายมาบรูณาการกนัจนสามารถท�าให้เกดิการ

จดัการปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตรายที่พบในชมุชนซึ่งเป็นพื้นที่ด�าเนนิโครงการ	ได้อย่างโดดเด่น	และสร้าง

ผลกระทบไปสู่ระดบัประเทศ	ด้วยความร่วมมอืระหว่างแกนน�าหลกั	3	ฝ่าย	ได้แก่

 1. หน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค	ประกอบด้วย

	 	 1.1	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม่

	 	 1.2	กลุ่มเภสชักรโรงพยาบาลชมุชน

	 	 1.3	สาธารณสขุอ�าเภอ

	 	 1.4	รพ.สต.	ในพื้นที่ด�าเนนิโครงการ	

 2. องค์กรผู้บริโภคภาคประชาชน	ประกอบด้วย

	 	 2.1	ศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคภาคประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม่	ซึ่งเป็นหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่

ของ	สอบ.

	 	 2.2	มูลนธิพิฒันาเครอืข่ายสขุภาพ	ส�านกังานภาคเหนอื

	 	 2.3	เครอืข่ายองค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน	ที่เป็นเครอืข่ายของสภาองค์กรของผูบ้รโิภคในพื้นที่	

5	อ�าเภอ	

 3. สื่อมวลชนท้องถิ่น	ได้แก่	เครอืข่ายชมรมผู้ประกอบการวทิยเุชยีงใหม่

ภาพที่ 1  ภาคีเครือข่ายที่ร่วมบูรณาการในโครงการนี้

1.
หน่วยงาน
สาธารณสุข
ที่รับผิดชอบ
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค

2.
องค์กร
ผู้บริโภค

ภาคประชาชน

3.
สื่อมวลชนท้องถิ่น
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 ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดงันี้

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคประชาชนรู้เท่าทันสื่อโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อนัตราย ตลอดจนการมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหาโดยการส่งต่อข้อมลูให้พนกังานเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการจดัการ

 2. เพื่อจัดการความเสี่ยงสเตียรอยด์ในชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 3. ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชน

	 ทั้งนี้	วตัถปุระสงค์ดงักล่าวมุ่งต่อยอดศกัยภาพการขบัเคลื่อนงานคุ้มครองผูบ้รโิภค	และผสมผสานจดุแขง็

ของภาคเีครอืข่ายแต่ละฝ่าย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของภาคประชาชน	ให้มบีทบาทเชงิรกุยิ่งขึ้น	โดยมูลนธิิ

พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ	 ส�านักงานภาคเหนือ	 หรือ	 “เฮลท์เน็ท”	 เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนงาน 

ด้านสขุภาพมานาน	เป็นองค์กรที่ช่วยพฒันากลุม่ต่าง	ๆ 	ในชมุชนให้เข้มแขง็	เช่น	เป็นพี่เลี้ยงให้กบักลุม่ผูต้ดิเชื้อ

เอชไอว	ีสร้างแกนน�าที่มจีติอาสาท�างานในชมุชน	จงึท�าให้มเีครอืข่ายในชมุชนอยูม่าก	ทั้งเครอืข่ายผูต้ดิเชื้อระดบั

ต�าบลที่ไปเชื่อมกบั	 อสม.	 ซึ่งท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคด้วย	 ซึ่ง	 อสม.	 มทีกัษะเรื่องการลงพื้นที่	 การเยี่ยมบ้าน 

อยู่แล้ว	

	 เมื่อเข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ก็เพียงเติมประเด็นการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าไป	 และอาศัย	

สสจ.	เชยีงใหม่ในการเชื่อมโยงกบัหน่วยงานภาครฐั	เพื่อให้ท�างานในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น	ช่วยปิดช่องว่างในการจดัการ

ปัญหา	

 คุณล�าดวน มหาวัน หัวหน้าหน่วยงานประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค และ

ประธานศนูย์คุม้ครองสิทธิผู้บรโิภคภาคประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม่ เล่าว่า	ในช่วงก่อนเริ่มโครงการนี้	องค์กร

ภาคประชาชนท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นต่าง ๆ	 มาอย่าง 

ต่อเนื่อง	เช่น	หากพบปัญหาประเดน็สขุภาพกป็ระสานงานกบัทาง	สสจ.	หากเป็นประเดน็รถโดยสารสาธารณะ

ก็ท�างานกับขนส่งจังหวัด	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 ยังเป็นความร่วมมือแบบส่งต่อข้อมูล	 เมื่อริเริ่มจับมือท�า 

โครงการนี้ร่วมกนั	ท�าให้เกดิจดุเปลี่ยนที่ส�าคญั	เพราะเป็นความร่วมมอืภายใต้โครงการเดยีวกนั	

 “ประโยชน์ที่มองเหน็และท�าให้สนใจโครงการนี้คอื การได้ทดลองท�างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบมาก

ขึ้น เมื่อก่อนเราอาจจะท�างานในสไตล์ส่งต่อข้อมลูกนั แต่พอเรามาท�าร่วมกนัภายใต้โครงการเดยีวกนั ต้อง

ร่วมมอืทั้งด้านงบประมาณ การท�ากจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั มองว่าน่าจะเป็นโอกาสเชื่อมประสานงานจน

เกดิโครงสร้าง กลไก หรอืรูปแบบการท�างานใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบชดัเจนมากขึ้น”

 คุณรจนา ยี่บัว เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของ 

ผู้บริโภค	 ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนน�าของภาคประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้	 เล่าย้อนให้เห็นภาพปมปัญหา 

การท�างานของภาคประชาชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 ซึ่งแต่เดิมยังไม่สามารถจัดการได้	 เพราะขาดการ 

เชื่อมต่อกบัหน่วยงานภาครฐั	

  “หลายปีก่อนเราเจอยาชดุ 5 เมด็ 3 ส ีที่อ�าเภอฝาง แต่ไม่สามารถที่จะด�าเนนิการอะไรได้ เพราะ

ตอนนั้นยงัไม่รู้จกัเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พอแกนน�าเราไปส�ารวจตลาดเจอยาที่ไม่ถูกต้องเยอะมาก ซึ่งมสีารที่

อนัตราย เราบอกแกนน�าให้ส่งไปให้เภสชัฯ แกนน�ากท็�าตาม ไปหาส่งให้เภสชัฯ แล้วกต็กค้างอยู่อย่างนั้น 

เขาไม่รู้จะไปต่ออย่างไร”
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คณุล�าดวน มหาวนั หน้าหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่ สภาองค์กรของผู้บรโิภค (ซ้าย)
คณุรจนา ยี่บวั  เจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีน หน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่ สภาองค์กรของผู้บรโิภค (ขวา)  

	 จุดที่ท�าให้	 สสจ.	 เชียงใหม่	 ได้เข้าไปเชื่อมต่อกับองค์กรของผู้บริโภคภาคประชาชน	 คือ	 มูลนิธิพัฒนา 

เครือข่ายสุขภาพ	 (เฮลท์เน็ท)	 ส�านักงานภาคเหนือ	 สืบเนื่องมาจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อที่ท�างานในประเด็นเรื่อง

สขุภาพอยูแ่ลว้	ได้ไปอบรมเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตผุล	จงึท�าให้ได้รูจ้กักบัเภสชักรท่านหนึ่งที่ท�างานกบัชมุชน

มานาน	 และได้เห็นความเข้มแข็งของเครือข่ายเฮลท์เน็ท	 จึงแนะน�าทาง	 สสจ.	 เชียงใหม่	 ให้เชิญชวนกลุ่มนี้ 

เข้ามาร่วมขบัเคลื่อนงานคุม้ครองผูบ้รโิภค	ซึ่งทาง	สสจ.	กต็อบรบัด้วยด	ีเพราะเหน็โอกาสที่จะให้ภาคประชาชน

ได้พฒันาศกัยภาพมากขึ้น	และได้ใช้ความรู้ไปช่วยเหลอืชมุชนของตนเอง

	 ดังที่	 ภญ. นฤมล ขันตีกุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช

สาธารณสขุ ส�านกังานสาธารณสขุจังหวดัเชยีงใหม่ และรองนายแพทย์สาธารณสขุ

จังหวัดเชียงใหม	่ผู้รบัผดิชอบโครงการนี้	เล่าว่า

 “ตอนนั้นเราไม่ได้เน้นเรื่องสเตียรอยด์ เราเน้นเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล มันเป็น

หลักสูตรภาคประชาชน เราก็เลยไปเชื่อมจิ๊กซอว์กับกลุ่มนี้ เป็นความโชคดีของจังหวัด

เชยีงใหม่ ที่เราได้เจอหน่วยงานของผู้บรโิภค...เราต้องหากนัให้เจอ” 

 ภญ. นฤมล ขนัตกีลุ หวัหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสขุ 
ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม่ 
และรองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั
เชยีงใหม่

	 ในส่วนของแกนน�าฝ่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น	 คือ	คุณนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล เจ้าของ

สถานีวิทยุชุมชน คลื่น 96.75 Love OK Click เล่าถงึพื้นฐานความสมัพนัธ์ที่เป็น	“ทนุ

เดมิ”	ในการบูรณาการงานในครั้งนี้ว่า	เมื่อ	6 - 7	ปีที่ผ่านมา	สถานวีทิยชุมุชนหลายแห่งมี

การโฆษณาสรรพคณุของ	“น�้าหมกั”	ชนดิหนึ่งว่ารกัษาโรคเกี่ยวกบัดวงตาทกุชนดิได้	สสจ.	

เชียงใหม่	 ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	จงึมกีารบงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมาย	ท�าให้สถานวีทิยุ

ชมุชนในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่บางสถานถีกูจบัปรบัในข้อหา	“เปิดโฆษณาโอ้อวดเกนิจรงิ”	

เนื่องจากยังไม่เข้าใจว่ามีข้อกฎหมายในเรื่องนี้	 เพราะคนท�าวิทยุชุมชนไม่ได้มาจากสาย

สื่อมวลชน	 แต่เป็นภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่อยากจะเข้ามาท�าสื่อ	 จนกระทั่งเกิดการ 

รวมกลุม่ท�ากจิกรรมส่งเสรมิและเผยแพร่โฆษณาที่ถกูต้องขึ้น	โดยการสนบัสนนุจาก		สสจ.	

เชียงใหม่	 ในการโน้มน้าวเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดให้เกิดความ
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ตระหนกัถงึอนัตรายของผลติภณัฑ์สขุภาพผดิกฎหมาย	และสื่อสารข้อมลูที่ถกูต้องแก่ประชาชน	และยงัมเีหตผุล

ส่วนตวั	จากการที่คณุแม่ของเธอเองกต็กอยู่ในความเสี่ยงด้วยเช่นกนั

 “คุณแม่ปวดหลัง เป็นโรคกระดูกทับเส้น แล้วสั่งน�้าสกัดอะไรไม่รู้จากทางออนไลน์มากิน...แม่ไป

หลงเชื่อโฆษณา เพราะน้าบอกว่าเพื่อนของน้าที่เป็นครูเขากข็าย ส่วนในสถานวีทิย ุเมื่อก่อนอะไรที่โฆษณา

ขายในสถานวีทิยกุข็ายได้หมดเลย ดเีจกล็งมาขายด้วย มาส่งน�้าหมกัพวกนี้ด้วย คอื ใช้เอง ขายเอง โฆษณา

เอง มแีฟนคลบัในการเชญิชวนเข้ามามสี่วนร่วม เข้าถงึได้ง่าย เป็นตวัแทนจ�าหน่ายได้ง่าย 

 “พอโฆษณาโอ้อวดเกนิจรงิกม็กีารจบัปรบัโดย กสทช. กบั สสจ. บงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมาย 

บางสถานกีถ็ูกจบัซ�้า ๆ ท�าแบบเดมิ พอเราได้มาจบัเข่าคยุกนักไ็ด้มาสมัผสักบัเจ้าหน้าที่ สสจ. ว่าแท้จรงิ

แล้วเขาไม่ได้ท�างานจับปรับอย่างเดียว แต่อยากจะท�าให้มันเกิดสิ่งดีงามขึ้นในสังคม เราก็ท�างานกันไป

ซมึซบักนัไป จนกระทั่งม ี ‘สถานนี�้าด’ี มากขึ้น สถานวีทิยทุ�าผดิน้อยลง เพราะสปอตโฆษณาผลติภณัฑ์

ถูกก�ากับดูแล มีการยกเลิกสัญญาการลิงก์สัญญาณ และเจ้าของบริษัทเขาก็ไม่ไหวแล้ว เขาก็ยกเลิก 

การออกอากาศเหมอืนกนั”  

	 จากเมื่อหลายปีก่อน	ผู้ประกอบการวทิยกุระจายเสยีงกว่า	100	สถานใีนจงัหวดัเชยีงใหม่เคยถูกกล่าวหา

ว่าเป็นผู้โฆษณาผลติภณัฑ์ที่โอ้อวดเกนิจรงิถงึร้อยละ	70 - 80	คณุนทัฤทยัระบวุ่า	ปัจจบุนัลดลงเหลอืประมาณ	

ร้อยละ	20	ถงึแม้ยงัมบีางสถานทีี่ท�าผดิอยู่บ้าง	แต่โดยภาพรวมแล้วกท็�าให้ภาพลกัษณ์ของสถานวีทิยชุมุชนใน

จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นสื่อมวลชน	“น�้าด”ี	และชมรมผู้ประกอบการวทิยกุระจายเสยีง	เขต	9	เชยีงใหม่	กไ็ด้กลาย

เป็นองค์ประกอบส�าคัญของเครือข่ายการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่	 ที่ช่วยหนุนเสริมการท�างานของภาครัฐและภาค

ประชาชน

	 จากที่มาดงักล่าว	น�ามาสู่การออกแบบและขบัเคลื่อนกจิกรรมโครงการในครั้งนี้	ดงันี้

 1. การสร้างเครอืข่ายภาคประชาชน ที่รูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณาและผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตราย	ตลอดจนการ

มสี่วนร่วมแก้ไขปัญหา	โดยการส่งต่อข้อมูลให้พนกังานเจ้าหน้าที่ด�าเนนิการจดัการ	

	 กจิกรรมหลกัได้แก่การจดัอบรมแกนน�าภาคประชาชน	จากองค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภคที่เป็นสมาชกิของ	สอบ.	

ใน	5	อ�าเภอ	โดยจดัอบรมให้ความรู้และก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏบิตักิาร	3	ส่วน	ดงันี้

(1)	 การเฝ้าระวัง	 ซึ่งมีทั้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อันตราย	 โดยออกตรวจตลาด	 ร้านช�า	 เยี่ยมครัวเรือน 

ทดสอบสเตยีรอยด์ด้วยชดุทดสอบเบื้องต้น	ซื้อตวัอย่างผลติภณัฑ์อนัตราย	และเฝ้าระวงัการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายตามช่องทางสื่อวิทยุ	 โทรทัศน์	 และสื่อออนไลน์	 รวมถึงการตั้ง 

ศูนย์รบัเรื่องร้องเรยีนในพื้นที่

(2)	 การส่งต่อ	โดยรายงานข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ	ทั้งในระดบัต�าบล	อ�าเภอ	และจงัหวดั

(3)	 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์อนัตรายในพื้นที่	ข้อมูลจากเพจ	FDA	Thai,	FDA	Chiangmai	

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	 เพจหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่	 สภาองค์กรของผู้บรโิภค	 เพจศูนย์

คุ้มครองสทิธผิู้บรโิภคภาคประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม่	กลุ่มไลน์คุ้มครองผู้บรโิภคจงัหวดัเชยีงใหม่	

(4)	 เผยแพร่สื่อต่าง ๆ	 เช่น	 สปอต	 คลิปวิดีโอให้ความรู้	 แผ่นพับ	 โปสเตอร์	 ข้อมูลจาก	 สสจ.	 และ 

น�าเสนอข้อมูลสู่สภาผู้บรโิภคจงัหวดัเชยีงใหม่
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บรรยากาศกจิกรรมการจดัอบรมแกนน�าภาคประชาชน

 2. การจดัการความเสีย่งสเตยีรอยด์ในชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่

	 กิจกรรมหลักคือการเฝ้าระวังและส่งต่อข้อมูลความเสี่ยงที่พบไปยังกลไกคุ้มครองผู้บริโภคของภาครัฐ 

ซึ่งเป็นผู้บงัคบัใช้กฎหมาย	เพื่อให้เกดิการจดัการปัญหา

	 ภาคีหลักที่ร่วมด�าเนินงานในขั้นตอนนี้คือ	 หน่วยงานสาธารณสุขที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคท�าหน้าที่

สนบัสนนุให้แกนน�าภาคประชาชนที่ผ่านการพฒันาศกัยภาพแล้วออกส�ารวจร้านช�าและตลาดในชมุชน	รวมถงึ

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	 เมื่อพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่ามีสเตียรอยด์	 สามารถด�าเนินการทดสอบด้วยชุดทดสอบ

เบื้องต้น	(test	kit)	

	 ในช่วงไตรมาสแรกของปี	 2565	 เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ส�ารวจการบริโภค

ผลติภณัฑส์ขุภาพอนัตราย	ในเขตอ�าเภอเมอืง	สารภ	ีจอมทอง	สนัก�าแพง	สนัป่าตอง	ฮอด	ดอยหล่อ	และขยาย

พื้นที่การท�างานอกี	5	อ�าเภอ	ภายใต้แผนงบประมาณของหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่ที่ได้รบัการสนบัสนนุ

งบประมาณประจ�าปี	2565	มอี�าเภอจอมทอง	อ�าเภอสนัทราย	อ�าเภอฝาง	อ�าเภอไชยปราการ	และอ�าเภอเชยีงดาว	

จนได้พบกบัผลติภณัฑ์อนัตรายที่ลกัลอบใส่สารสเตยีรอยด์	ได้แก่	ยาผงเหลอืงสมนุไพรไทย,	ยาประดง	108	ยา

สมนุไพรคณุธงชยั	(ยาลูกกลอน	5	เมด็	3	ส)ี,	ยาจนิดามณี	(ยาผบีอก)	

	 และกรณทีี่เกดิการขยายผลอย่างชดัเจนจากโครงการนี้ก็คอื	พบ ยากษัยเส้นตราปู่แดง	ในพื้นที่อ�าเภอ

สันป่าตอง	 โดยการลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลของแกนน�าชมรมใจเขาใจเรา	 ที่เป็นองค์กรผู้บริโภคสสมาชิกของ 

สภาองค์กรของผู้บรโิภค	โดยผลติภณัฑ์ดงักล่าว	หน่วยงานหลายภาคส่วนได้ด�าเนนิคดมีาแล้ว	โดยผลติภณัฑ์

นี้ระบสุรรพคณุลดอาการปวดกระดูกทบัเส้น	ท�าให้คนในชมุชนหลงเชื่อน�ามาบรโิภคจ�านวนมาก	

	 เมื่อภาคประชาชนน�าผลติภณัฑ์ดงักล่าวมาตรวจด้วยชดุทดสอบสเตยีรอยด์เบื้องต้นพบสารสเตยีรอยด์	จงึ

ได้แจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชยีงใหม่
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	 เจ้าหน้าที่กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุได้ตรวจสอบผลติภณัฑ์ดงักล่าว	พบว่า	(1)	ฉลาก

ไม่ถูกต้อง	(2)	ไม่พบการขออนญุาตผลติภณัฑ์	จงึมอบหมายให้พนกังานเจ้าหน้าที่อ�าเภอสนัป่าตองลงพื้นที่เกบ็

ตวัอย่างเพิ่มเตมิและส่งไปวเิคราะห์ที่ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่	1	เชยีงใหม่	เพื่อยนืยนัผล	ซึ่งพบว่ามตีวัยา	

4	 ชนิด	 ได้แก่	 เดกซาเมทาโซน,	 เพรดนิโซโลน,	 ไพร็อกซิแคม	 และคลอร์เฟนิรามีน	 ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม 

สเตียรอยด์ ซึ่งหากรับยากลุ่มนี้มากเกินไป	 ยาจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 ท�าให้ภูมิคุ้มกันลดลง	 ท�าให ้

ตดิเชื้อง่าย	 เป็นแผลที่ผวิหนงัตามร่างกาย	แขน	ขา	นิ้วมอื	ท�าให้แผลหายช้า	บางรายแผลลกุลามทั่วร่างกาย 

จนเกิดการติดเชื้อเข้าในกระแสเลือด	 และบางทีสเตียรอยด์อาจปิดบังอาการแสดงของโรคติดเชื้อ	 กว่าจะ 

ตรวจพบเชื้อโรคกล็กุลามรนุแรงมากจนท�าให้เสยีชวีติ

	 หลงัจากนั้น	นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม่ได้ออกแถลงข่าว	และแจ้งเตอืนภยัเร่งด่วนให้ประชาชน

ในพื้นที่อย่าหลงเชื่อโฆษณา	และให้แจ้งเบาะแสผูจ้�าหน่ายหรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากผลติภณัฑ์สขุภาพได้ที่	สสอ.	

และ	สสจ.		

	 นอกจากนี้	สสจ.	ยงัได้จดัประชมุหารอืร่วมกบัเครอืข่ายภาคประชาชน	จนได้ข้อสรปุแนวทางแก้ไขปัญหา

ร่วมกนั	ได้แก่	การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์	การเยี่ยมบ้านผู้ใช้ผลติภณัฑ์	และการด�าเนนิการด้านกฎหมาย	และ

ส่งเรื่องต่อไปยงั	อย.	จนกระทั่งน�าไปสูก่ารเข้าจบักมุและทลายแหล่งผลติยากษยัเส้นตราปูแ่ดงในจงัหวดัขอนแก่น

ดงักล่าว

ภาพเหตกุารณ์การเข้าจบักมุและทลายแหล่งผลติยากษยัเส้นตราปู่แดงในจงัหวดัขอนแก่น
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 3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

	 กจิกรรมหลกัคอื	การประสานงานกบัเครอืข่ายสื่อวทิย	ุ5	คลื่น	ในพื้นที่ตั้งสถานี	4	อ�าเภอ	คอื	อ�าเภอเมอืง	

สันก�าแพง	 สันป่าตอง	 และฝาง	 เผยแพร่ข้อมูลความรู้และสิ่งที่ค้นพบจากการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อันตราย 

ต่อสขุภาพไปสู่ประชาชน	โดยครอบคลมุพื้นที่รบัสญัญาณ	8	อ�าเภอ

	 นอกจากนี้	ยงัน�าเรื่องนี้เข้าสู่เวทสีภาผู้บรโิภคจงัหวดัเชยีงใหม่	ท�าให้เกดิการรบัรู้ต่อผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง

ด้วย

คณุนทัฤทยั ทวฤีทธิ์กลุ (ขวา) แห่งคลื่น 96.75 Love OK Click หนึ่งในภาคหีลกั สื่อเตอืนภยัจาก สสจ.

ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ

	 โครงการนี้ส่งผลให้เกดิความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานคุ้มครองผู้บรโิภค	 เพื่อให้เกดิการร่วมแก้ไขปัญหา

ผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตรายและโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพผดิกฎหมายในชมุชนแบบบรูณาการ	ในประเดน็ส�าคญั	

ดงันี้

 1. เกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน ที่เป็นสมาชกิของสภาองค์กรของผู้บรโิภค	ใน	10	

อ�าเภอของจงัหวดัเชยีงใหม่	(โดย	5	อ�าเภอ	สนบัสนนุงบประมาณภายใต้โครงการ	คคส.	และ	5	อ�าเภอ	สนบัสนนุ

งบประมาณจากสภาองค์กรของผูบ้รโิภค)		ในการท�างานเชงิรกุเพื่อเฝ้าระวงัและจดัการปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพ

อันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในชุมชน	 โดยเกิดผลงานที่สะท้อนศักยภาพของภาค

ประชาชนอย่างชัดเจน	 ในการส�ารวจพบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน	 และ

สามารถตรวจสอบเบื้องต้นพบสารสเตียรอยด์	 ท�าให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ในการส่งต่อสู่กลไกรัฐในการ 

ด�าเนนิการต่อไป

 2. เกิดกระบวนการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด

กฎหมายในชมุชนแบบบรูณาการ จนท�าให้เกดิการแก้ปัญหาอย่างเป็นรปูธรรม และเป็นต้นแบบส�าหรบั

การเรียนรู้ได้ จากเดิมที่ภาคประชาชนพบ	 “ทางตัน”	 ในการขยายผลปัญหาที่พบ	 ในโครงการนี้ได้มีการ 

เชื่อมโยงบทบาทความร่วมมอืระหว่าง	3	ฝ่าย	คอื	รฐั	ประชาชน	และสื่อมวลชน	เข้ามาหนนุเสรมิกนั	จนน�าไป
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สู่การแจ้งเตอืนภยัไปทั่วจงัหวดั	 และขยายผลไปสู่การทลายแก๊งแหล่งผลติและขายน�้าสมนุไพรผสมสเตยีรอยด์	

โดย	บก.ปคบ.	และ	อย.	ที่จงัหวดัขอนแก่นในอกี	2	เดอืนต่อมา	นบัเป็นต้นแบบที่น่าเรยีนรู้ส�าหรบัพื้นที่อื่น ๆ 	ใน

การพัฒนางานบูรณาการ	 เพื่อด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างภาครัฐ	 ประชาชน	 และหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

 3. เกิดการยกระดับปัญหาไปสู่ความสนใจของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนานโยบายระดับ

จงัหวดั หลงัการด�าเนนิคดตีามกฎหมายในเดอืนมนีาคม	ต่อมาในเดอืนเมษายน	2565	หน่วยงานประจ�าจงัหวดั

เชยีงใหม่	ของ	สอบ.	และภาคเีครอืข่าย	ได้ร่วมกนัน�าเรื่องนี้จดัเป็นวาระหลกัของเวทสีภาผูบ้รโิภคจงัหวดัเชยีงใหม่	

และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ	 ท�าให้เกิดการยกระดับการรับรู ้และการมีส่วนร่วมไปสู่สังคมและทุกภาคส่วน 

เปิดโอกาสในการพฒันานโยบายระดบัจงัหวดัในเรื่องนี้ต่อไป

แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด
และองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่
 

	 จากผลที่เกดิขึ้นดงักล่าว	ภาคเีครอืข่ายหลกัจากภาครฐั	ประชาชน	และสื่อมวลชน	ได้ร่วมกนัถอดบทเรยีน

สิ่งที่ได้เรยีนรู้จากโครงการนี้	โดยมปีระเดน็ที่น่าสนใจ	ดงันี้

•	“มุมมอง”	ต้องมาก่อนเทคนิค
	 การสร้างความร่วมมือกันให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนจนน�าไปสู่การจัดการปัญหาร่วมกัน

ได้ส�าเรจ็เกดิขึ้นได้อย่างไร

	 ภญ.	นฤมล	ขนัตกีลุ	หวัหน้ากลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ	และรองนายแพทย์สาธารณสขุ

จงัหวดัเชยีงใหม่	ผู้รบัผดิชอบโครงการนี้	ชี้ถงึกญุแจส�าคญัของการท�างานร่วมกบัภาคประชาชนแบบบูรณาการ

ให้เกิดผลอย่างแท้จริงว่า	 ต้องมาจากพื้นฐานที่ต้องการให้ประชาชนดูแลตัวเองได้	 รู้สิทธิและหน้าที่ของตน 

เป็นส�าคญั	

 “คิดว่าประเด็นส�าคัญอยู่ตรงที่จะมองเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคจากจุดไหน มองอย่างไร มองว่า 

แค่ดูแลสินค้าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยแค่นั้น หรือมองว่าผู้บริโภคต้องดูแลตัวเองได้และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ 

เป็นอนัตราย 

 “จรงิอยูห่น้าที่เราคอืต้องไปก�ากบัไม่ให้ขาย ดแูลให้สนิค้ามคีณุภาพ เราต้องท�าอยูแ่ล้ว แต่งานที่ท�า 

เราอาจจะไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างเดียว ท�าอย่างไรจะให้ประชาชนได้เรียนรู้จริง ๆ อย่างสภาองค์กรของ 

ผู้บรโิภคกถ็อืเป็นอกีส่วนหนึ่งที่เป็นก�าลงัส�าคญั เพราะเขาเป็นผู้บรโิภค ถ้าเขามคีวามรู้ เขาสนใจประเดน็

ปัญหาเรื่องนี้ เขากจ็ะมกีลไกไปสร้างเครอืข่ายในส่วนของภาคประชาชน แล้วเรามาต่อเชื่อมกนั

 “หลกัคดิของตนเองมองวา่ ทกุคนเป็นเหมอืนญาต ิเหมอืนเพื่อน มปัีญหาเรื่องงานสาธารณสขุโทร

หาเราได้ตลอด พยายามจะท�างานร่วมกนั และหาวธิกีารว่า ท�าอย่างไรที่จะไม่ใช้กฎหมายอย่างเดยีว อย่าง
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เช่นกรณีของสื่อวิทยุชุมชน เขามีรายได้จากค่าเปิดสปอต ถ้าเราปรับเงินไปเรื่อย ๆ 

เขาจะมีรายได้จากไหน โจทย์นี้ท�าให้เกิดความคิดว่า ท�าไมต้องจับปรับอย่างเดียว 

มนัน่าจะต้องมวีธิอีื่นที่ท�าให้เรามาร่วมมอืกนัได้” 

 ภญ.นัทธนีิ วฒันวราสนัติ ์เภสชักรช�านาญการ กลุม่งานคุ้มครองผู้บรโิภคและ

เภสัชสาธารณสุข สสจ. เชียงใหม่ ซึ่งท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคมานานกว่า	20	ปี	และ

เป็นผู้ประสานงานกับสื่อมวลชนเป็นหลัก	 ได้สะท้อนแนวคิดการท�างานเพิ่มเติมว่า	 การ 

บรูณาการเป็นเรื่องส�าคญัและจ�าเป็นต้องท�า	เพราะทกุปัญหาในสงัคมเป็นเรื่องของทกุฝ่าย

ที่ต้องช่วยกนัแก้ไข	ถงึแม้	สสจ.	จะเป็นองค์กรภาครฐัที่มอี�านาจหน้าที่โดยตรงในการจดัการ

ปัญหา	แต่กไ็ม่อาจท�าได้ส�าเรจ็	หากขาดความร่วมมอืจากทกุฝ่าย	

 “ทกุอย่างถ้าอยูใ่นสงัคมเดยีวกนัต้องช่วยกนัท�างาน ใครเก่งด้านไหนกท็�าด้าน

นั้น แล้วมาผสมผสานกนั อย่างสื่อเขาเก่งเรื่องการผลติสื่อ เรื่องการเข้าถงึประชาชน 

หรอืการประชาสมัพนัธ์ กต้็องขอให้ทางสื่อเข้ามาช่วย อย่างกรณขีองยากษยัเส้นตรา

ปู่แดง การกระจายข่าวแจ้งเตือนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เพราะมี 

สื่อช่วยหลายช่องทาง 

 “ในส่วนภาคประชาชนเองเรากม็จีดัอบรมให้ และไม่ใช่แค่อบรมเสรจ็แล้วกลบั

บ้าน แต่เราจะมเีอกสารให้ 2 ฉบบั เพื่อให้แกนน�าไปลงพื้นที่ส�ารวจผลติภณัฑ์สขุภาพ

ที่อนัตราย ที่ไม่มเีลข อย. เรากจ็ะสอนว่าสเตยีรอยด์เป็นอย่างไร หน้าตาแบบไหน 

มีโฆษณาโอ้อวดหลอกลวงอย่างไร ก็ให้ทีมที่ผ่านการอบรมลงพื้นที่ไปดูร้านช�าว่า 

มีขายไหม ไม่ต้องไปตรวจแบบที่ภาครัฐไปตรวจวันหมดอายุอะไร แค่ไปถามหา 

ไปส่อง ๆ ดู อีกส่วนหนึ่งคือไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ไปซักถาม ไปคุย ไปตรวจหาสา 

รสเตยีรอยด์ในผลติภณัฑ์ที่ผู้ป่วยใช้ พอส�ารวจแล้วเขาเจอกส็่งข้อมูลขึ้นมา

 “นี่เป็นการค้นหาโดยภาคประชาชน ซึ่งภาครฐัท�าไม่ได้” ภญ. นทัธนิกีล่าว

ภญ.นทัธนิ ีวฒันวราสนัติ์
เภสชักรช�านาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค
และเภสชัสาธารณสขุ
สสจ. เชยีงใหม่

•	ใช้จุดแข็งหนุนเสริมเติมเต็มให้กันและกัน
	 การบูรณาการที่ไม่ได้ท�าฝ่ายเดยีวจะเกดิผลมากกว่า	 1+1	=	 2	 ได้	 ต่อเมื่อแต่ละฝ่ายน�าจดุแขง็มาหลอม

รวม	เตมิเตม็งานให้มมีติคิรบถ้วนสมบูรณ์	ในการขบัเคลื่อนโครงการนี้	ภาคเีครอืข่ายกไ็ด้น�าจดุแขง็มาเสรมิกนั

และกนั

 • สสจ. เชียงใหม่ 

	 มจีดุแขง็ในเรื่องของข้อมูลวชิาการ	และการตอบสนองต่อปัญหา	(response)	เมื่อพบปัญหาแล้วต้องจดัการ	

ที่ผ่านมา	สสจ.	เชยีงใหม่จงึสามารถเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้	และท�าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัเครอื

ข่าย	 ทั้งแกนน�าในองค์กรภาค	ี 5	 อ�าเภอ	 และนักจัดรายการวิทย	ุ เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรไปให้ความรู้กับ

ประชาชนต่อไปได้	 ในขณะเดียวกัน	 เมื่อพบการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย	 สสจ.	 เชียงใหม่ก็จะ

เข้าไปจดัการตามอ�านาจหน้าที่ที่สามารถท�าได้	โดยแนวคดิหลกัที่	ภญ. นฤมลยดึถอืกค็อื “ต้องตอบสนองอย่าง

เรว็ ไม่เพกิเฉย”
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 “รบัเรื่องแล้วกต้็องบอกวา่เราก�าลงัด�าเนนิการอยู ่ถ้ารบัแล้วเราเงยีบกไ็ม่มใีครอยากคยุกบัเรา ไม่มี

ใครอยากบอกเรา เราท�างานเหมอืนเป็นเพื่อนกนั เพราะฉะนั้นบอกเราได้ทกุเรื่อง บางทปีระสานงานอื่น 

ถงึไม่เกี่ยวกบัเรา เรากจ็ะประสานให้ ท�าให้เราได้ใจเขา เขาได้ใจเรา” ภญ. นฤมลกล่าว

	 ภญ. นทัธนิกีล่าวเสรมิว่า	ในส่วนที่ทาง	สสจ.	เชยีงใหม่ไม่สามารถจดัการเองได้	กจ็ะส่งต่อข้อมูลไปยงั	อย.	

ให้ด�าเนนิการ	

 “เรามเีครอืข่ายที่ดกีบัทาง อย. มกีลุ่มไลน์ของพนกังานเจ้าหน้าที่ ถ้าเราเจอผลติภณัฑ์ต้องสงสยั 

เราก็จะโพสต์บอกในนั้น ตอนที่เจอผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยที่เป็นยากษัยเส้นตราปู่แดง เราก็พบว่ามีขาย 

ในลาซาด้าและช้อปปี้ด้วย ยอดขายเป็นลงั ๆ เรากแ็จ้งทาง อย. ตลอด จนถงึวนัที่เจ้าหน้าที่ อย. เขาแจ้ง

ต�ารวจไปทลายโรงงาน ส่วนเพจที่มกีารขายกถ็ูกบลอ็กเลย อะไรที่ไม่ถูกต้อง ทาง อย. สามารถบลอ็กได้ 

มันก็เลยเป็นการท�าทั้งภาคประชาชน ทั้งสื่อ และภาครัฐที่ด�าเนินการด้านกฎหมาย มันก็จะล้อกันไป 

ส่วนกระบวนการที่ทางเครอืข่ายจะต้องท�าอะไรบ้าง ยงัต้องคยุกนัต่อ เราอยากให้เป็นแบบนี้ทกุ ๆ  อ�าเภอ”

 

 • เครือข่ายภาคประชาชน

	 ศูนย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคภาคประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม่	ซึ่งเป็นองค์กรผูบ้รโิภคคณุภาพ	และเป็นสมาชกิ

สภาองค์กรของผู้บรโิภค	 ได้รบัการคดัเลอืกจากสมาชกิสภาองค์กรของผู้บรโิภค	 18	 องค์กรในจงัหวดัเชยีงใหม่	

ให้เป็นหน่วยงานประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อสนับสนุนการท�างานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสมาชิกของจังหวัด

เชยีงใหม่	ซึ่งมทีั้งงานรบัเรื่องร้องเรยีน	งานพฒันาศกัยภาพ	และสนบัสนนุงบประมาณให้สมาชกิองค์กรสามารถ

ท�างานเรื่องการคุ้มครองผู้บรโิภคในระดบัพื้นที่	โดยมกีารจดัท�าแผนสนบัสนนุงบประมาณ

	 ที่ผ่านมา	ทาง	สอบ.	กระจายไปให้แต่ละพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การท�างานหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่	

สภาองค์กรของผู้บรโิภค	โดยให้แต่ละอ�าเภอเขยีนแผนเข้ามาขอรบังบประมาณที่จะไปขยายต่อในชมุชน	

	 คณุรจนากล่าวว่า	เมื่อเครอืข่ายในพื้นที่จดักจิกรรม	ทางหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่	สภาองค์กรของ

ผูบ้รโิภค	กจ็ะไปหนนุเสรมิและแนะน�าให้แกนน�าในพื้นที่รูจ้กักบัเภสชักร	รพช.	เจ้าหน้าที่	สสอ.	เจ้าหน้าที่	รพ.สต.	

จึงท�าให้เกิดการเชื่อมต่อการท�างานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนใน	 5	 อ�าเภอในโครงการนี้	 และขยาย 

เพิ่มอกี	5	อ�าเภอในแผนงบประมาณของสภาองค์กรของผู้บรโิภค

	 นอกจากนี้	ยงัมกีารเปดิสภาผูบ้รโิภคจงัหวดัเชยีงใหม่	เพื่อให้ข้อเสนอเชงินโยบายและแนวทางการท�างาน

ร่วมกนั	 ในเรื่องการเฝ้าระวงัป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลิตภณัฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ

ผดิกฎหมาย	
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 • สื่อมวลชนท้องถิ่น

	 ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง	 เขต	 9	 เชียงใหม่	 เป็นเครือข่ายสื่อที่ช่วยหนุนเสริมการสื่อสาร 

ความรู้สู่ชมุชนผ่านรายการวทิยุ	การท�าคลปิวดิโีอ	และการจดักจิกรรมกบักลุ่มผู้สูงอายแุละเยาวชนให้รู้เท่าทนั

สื่อการโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพผดิกฎหมาย	และประชาสมัพนัธ์ข่าวสารจาก	สสจ.	

	 จากจดุแขง็ของแต่ละฝ่ายดงักล่าว	ภญ. นฤมลกล่าวเสรมิถงึหลกัในการเชื่อมเครอืข่ายเพื่อไปสู่เป้าหมาย

ร่วมกนัว่า	 จะต้องมองภาพรวมให้ออกว่า	 งานส่วนไหนใครจะเป็นคนท�า	 ใครมบีทบาทอยู่ตรงไหน	 มจีดุอ่อน - 

จดุแขง็เรื่องอะไร	เพื่อให้เหน็ทศิทางที่จะขบัคลื่อนไปด้วยกนั	ใช้จดุแขง็มาหนนุเสรมิกนั

 “ภาคประชาชนมีเครือข่ายที่เข้มแข็งอยู่แล้ว และมีใจอยากช่วยเหลือคนอื่น ก็ต้องไปสร้างให้เกิด

ความภาคภูมใิจว่าเขามคีวามรู ้สามารถไปให้ค�าแนะน�า ดแูลสขุภาพคนในชมุชนได้ เพื่อให้มคีวามเชื่อมั่น

และอยากท�างานต่อ ส่วนเครือข่ายที่เป็นสถานีวิทยุชุมชนก็จะมีนักจัดรายการวิทยุที่เก่งในเรื่องการท�า

กิจกรรมกับคนในชุมชน สามารถแนะน�าชาวบ้านได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อันตรายอย่างไร โดยใช้เทคนิค 

ในการสอนที่ท�าให้สนกุ ไม่ง่วง

 “นกัจดัรายการวทิยทุี่ลงไปท�ากจิกรรมในชมุชนแล้วชาวบ้านชอบ ชาวบ้านเชื่อเขา บางพื้นที่มกี�านนั 

ผู้ใหญ่บ้านสนใจ เขากจ็ะหาพื้นที่ท�างานเอง หาเงนิมาท�าต่อไปเรื่อย ๆ  ไม่ใช้เงนิจากเราแล้ว เราแค่ไปเป็น

วิทยากร แต่ก็จะตกลงกันว่า ถ้ามีอะไรให้แจ้งเราด้วย response ในพื้นที่ด้วย เพื่อเข้าไปจัดการปัญหา 

การจดัการกบัการให้ความรู้ควรต้องไปพร้อม ๆ กนั เพยีงแต่บทบาทต้องดูว่าใครท�าตรงไหน แต่ละฝ่ายมี

ความแข็งความอ่อนแตกต่างกัน คนที่มาอยู่กับเราแล้วเขาสามารถไปท�าต่อได้ เขาก็จะมีความสุข และ 

ไปต่อในมมุที่เขาถนดั” ภญ. นฤมลกล่าว

ภาพที่ 2  การยกระดับผลการด�าเนินโครงการไปสู่กลไกสภาผู้บริโภคของจังหวัด
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 • ผสานข้อมูลและความรู้จนเกิดผลทวีคูณ

	 ความร่วมมอืในระดบั	 “จบัมอื”	 ท�างานด้วยกนั	 ซึ่งถอืว่าเป็น	 “มติใิหม่”	 ที่เกดิขึ้นจากโครงการนี้	 ท�าให้ 

ทั้งภาครฐัและภาคประชาชนเกดิการยกระดบัความรูค้วามเข้าใจสงูขึ้นกว่าเดมิ	และกลายเป็นปัจจยัที่ท�าให้เกดิ

การขยายงานคุ้มครองผู้บรโิภคกว้างไกลออกไปได้อย่างรวดเรว็

	 คณุล�าดวนสะท้อนให้เหน็ผลที่เกดิขึ้นนี้ไว้	2	ประเดน็	

 “การจบัมอืกนัท�างานท�าให้ได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมลูกนั อย่างเช่น ตอนเลอืกพื้นที่ เรามาดูข้อมลู

ด้วยกนัว่า พื้นที่ไหนที่สามารถจบัคู่ทางสาธารณสขุกบัภาคประชาชนได้บ้าง บางพื้นที่ เจ้าหน้าที่ สสจ. 

บอกว่าเจ้าหน้าที่อาจไม่ถนดัท�างานกบัภาคประชาชน แต่เครอืข่ายเราให้ข้อมูลว่า เขาท�างานกบัเภสชักร

ในพื้นที่อย่างเข้มข้นในช่วงที่ผ่านมา ก็เลยเป็นทั้งการ update ข้อมูลจริงจากในพื้นที่ และท�าให้เกิดการ

ขยายงานออกไปสู่พื้นที่ใหม่ ๆ ได้อกีหลายอ�าเภอ จากเดมิที่อาจท�าซ�้า ๆ อยู่แต่ในพื้นที่เดมิ

  “ขณะเดียวกัน ภาคประชาชนก็ได้ค�าปรึกษาและแนะน�าว่าใครคือผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่จะ 

ช่วยเราได้จรงิ เช่น เรื่องนี้ควรไปปรกึษา ประสานงานกบัคนนี้ หน่วยงานนี้ และในหลายกรณ ีทาง สสจ. 

ยงัอาสาช่วยประสานน�าร่องให้เราก่อนด้วย เพื่อให้งานราบรื่น

 “การแชร์ข้อมลูกนัตลอดเวลาท�าให้เราเกดิความมั่นใจที่จะแนะน�าให้องค์กรผูบ้รโิภคในพื้นที่ต�าบล

หรอือ�าเภอต่าง ๆ  วางแผนการท�างาน วางแผนโดยชวน ทาง รพ.สต. ประธาน อสม. ในพื้นที่ หรอืเภสชักร

ที่ดแูลงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในโรงพยาบาลชมุชนในพื้นที่ ตามรายชื่อที่ สสจ. คดักรองมาให้ มาจบัคูท่�างาน

ด้วยกนั”

	 อีกประเด็นหนึ่งคือ	 ผลจากการจับมือท�างานภายใต้ระบบที่มีบทบาทร่วมก็คือ	 การได้เห็นภาพปัญหาที่

กว้างไกลออกไปสู่เรื่องของ	“ระบบยา”	

 “ภาคประชาชนเราเน้นการท�าเชงิรกุ ลงไปท�างานอย่างจรงิจงัในชมุชน  เรารูด้ว่ีามปัีญหาการใช้ยา

ในชุมชน แต่เราไม่เห็นปัญหาในภาพกว้างและลึก การลงไปส�ารวจในโครงการนี้ เมื่อพบเคสผู้ป่วยหรือ

ผลิตภัณฑ์อันตรายในชุมชน ท�าให้ได้ข้อมูลจากทางสาธารณสุขเพิ่มเติม เช่น ยาตัวไหนผิดกฎหมาย 

ตวัไหนเป็นยาอนัตราย ฯลฯ ท�าให้เกดิความเข้าใจอย่างเป็นระบบมากขึ้น  น�าไปสูก่ารจดัการและการแก้ไข

ปัญหาที่ตรงจดุ”

 • มองไกลไปสู่การยกระดับ

	 ปัจจบุนัแม้โครงการบูรณาการระหว่าง	3	ฝ่ายได้สิ้นสดุลงแล้ว	แต่ภารกจิการท�างานร่วมกนัของเครอืข่าย

ยงัคงเดนิหน้าต่อ	จากการเริ่มต้นท�างานกบัองค์กรภาคใีน	5	อ�าเภอ	ปัจจบุนัเครอืข่ายแกนน�าภาคประชาชนได้

ขยายไปถงึ	10	อ�าเภอแล้ว	จากทั้งหมด	25	อ�าเภอในจงัหวดัเชยีงใหม่	สิ่งที่ต้องด�าเนนิการต่อไปคอืการจดัวาง

โครงสร้างการท�างานของเครอืข่ายให้ชดัเจน	และคาดหวงัว่าจะท�าให้ทกุอ�าเภอมกีารท�างานร่วมกนั	ทั้งภาครฐั	

ภาคประชาชน	และสื่อมวลชน	เพราะทกุอ�าเภอมสีถานวีทิยชุมุชนอยู่แล้ว	
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 “เราจะท�าให้เป็นโครงสร้างที่ชดัเจน เหมอืนเป็นท�าเนยีบ เป็นกลุ่มคนที่รบัผดิชอบ ทั้งภาครฐัและ

ประชาชน เอามาเชื่อมกนัโดยที่ท�าให้ทั้งสองส่วนเข้มแขง็ เพราะว่าถ้าเราไม่มคีนท�างานที่ชดัเจน กจิกรรม

มันก็จะไม่ชัดเจน ตอนนี้เหมือนเราจะมีพันธะสัญญาร่วมกัน มีรายชื่อคนท�างานร่วมกันชัดเจนมากขึ้น 

ปีต่อไปกจ็ะท�าให้ต่อเนื่อง” ภญ. นฤมลกล่าว

	 ด้านคณุรจนากล่าวว่า	หลงัผ่านพ้นโครงการนี้	เครอืข่ายในพื้นที่มองเหน็เส้นทางเชื่อมต่อการท�างานระหว่าง

ภาครฐักบัภาคประชาชนในการท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคในพื้นที่ของตนเองได้ชดัเจนขึ้น

 “อย่างอ�าเภอฝาง เมื่อก่อนเขาไม่รู้จะไปต่ออย่างไร ตอนนี้สามารถจดัการได้เลย ถ้าเจอผลติภณัฑ์

ต้องสงสัย เขารู้ว่าจะท�าอย่างไรต่อ จะส่งไปที่ไหน มีทีมงานที่วางแผนลงพื้นที่ไปยังจุดที่มีการขาย 

แกนน�าที่เฝ้าระวงัในชมุชนกจ็ะมกีารพูดคยุกนั วางแผนลงไปส�ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ สสจ. ให้มา 

ซึ่งท�าให้รู้ว่า ผลติภณัฑ์ที่มคี�าโฆษณาแบบไหนคอืต้องสงสยั ถ้าเจอคนในชมุชนใช้อยู่กใ็ห้ขอตวัอย่างมา 

แต่ถ้าเขาไม่ให้ ถ้ามนัมขีายกใ็ห้เราซื้อมา ท�าให้เราได้ตวัอย่างจากแกนน�าในชมุชน ซึ่งในช่วงที่ท�าโครงการ 

เขาส่งมาหลายตวัอย่างมาก บางตวักเ็ป็นทะเบยีนปลอม” คณุรจนากล่าว

	 ขณะที่คณุล�าดวน		แกนน�าจากภาคประชาชน	กล่าวว่า	ความร่วมมอืในครั้งนี้ท�าให้เกดิการยกระดบัการ

จัดการปัญหาไปสู่การพัฒนานโยบายจังหวัดได้เร็วขึ้น	 และมีเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการท�างานตาม

บทบาทของแต่ละหน่วยงาน

 “ความร่วมมือกันในครั้งนี้ท�าให้เกิดผลที่เกินความคาดหมาย เพราะไม่ใช่ว่าจบโครงการแล้ว 

ทกุอย่างกจ็บตามไป แต่ทิ้งร่องรอยไว้ นั่นคอื ท�าให้เกดิการยกระดบัการแก้ปัญหาสู่ระดบัจงัหวดัผ่านเวที

สภาผู้บรโิภคระดบัจงัหวดั  จากการน�าข้อมูลสถานการณ์และรูปแบบความร่วมมอืจดัการปัญหาระหว่าง

ภาครฐักบัภาคประชาชนจากในพื้นที่ มาพฒันาให้เกดินโยบายร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้เรว็ขึ้น 

เพื่อให้ขยายระบบภายใต้ความร่วมมอืแบบนี้ไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ได้ต่อไป” 
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 สรุปข้อเสนอและแนวทางในการท�างานร่วมกันของภาคีเครือข่าย

	 1.	พัฒนาความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค	 เข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

คุ้มครองผู้บรโิภคที่ถูกต้อง

	 2.	สร้างเครือข่ายงานผู้บริโภคให้เข้มแข็ง	 ด้วยการจัดท�าท�าเนียบหน่วยงานและองค์กรสมาชิกเครือข่าย 

ผู้บริโภคในทุกระดับให้ชัดเจน	 มีคนติดต่อประสานงานที่มีตัวตนชัดเจนและรับผิดชอบโดยตรง	 พร้อมช่องทาง 

ในการตดิต่อขอรบัความช่วยเหลอืเมื่อผู้บรโิภคประสบปัญหา

	 3.	สร้างกลไกการเฝ้าระวงัและพฒันาศกัยภาพแกนน�าเครอืข่ายผู้บรโิภคในระบบออนไลน์เพิ่มอกีช่องทาง

หนึ่ง	 เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการโฆษณาที่ปัจจุบันใช้ช่องทางดังกล่าวกันมากขึ้น	 และประชาชนสามารถ

เข้าถงึได้ง่ายขึ้น

	 4.	พฒันาสื่อประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรู้และเข้าใจปัญหาและเหน็ผลกระทบในด้านต่าง ๆ	ของผู้บรโิภค

ให้ชดัเจน	 โดยให้เนื้อหาสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั	 และมชี่องทางในการกระจายสื่อที่ต่อเนื่อง	 รวดเรว็		

และหลากหลายรูปแบบตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย

	 5.	ใช้ข้อมูลจากงานวิชาการ	 งานวิจัย	 หรือจัดเวทีสรุปบทเรียน	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริโภค 

ในประเด็นและแง่มุมต่าง ๆ	 เพื่อเป็นต้นทุนส�าคัญในการวางแผนและพัฒนาแนวทางการท�างานที่ตรงกับ 

สภาพปัญหาที่แท้จรงิที่ผู้บรโิภคต้องเผชญิ

	 ขณะที่ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงฯ	 ได้ขยายผลจากการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภค	 ที่ท�าให้เกิดการเผยแพร่ความรู้สู่คนในชุมชนได้อย่างกว้างขวาง	 และเกิดเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ 

ที่ตระหนักถึงความส�าคัญของงานคุ้มครองผู้บริโภค	 พร้อมที่จะให้ความร่วมมือโดยใช้ทักษะวิชาชีพสื่อของตน

เข้าไปช่วยปกป้องคนในชมุชน	

	 ในปีนี้	สถานวีทิยเุชยีงใหม่	96.75	Love	OK	Click	ร่วมกบั	สสจ.	เชยีงใหม่	ได้เข้าไปท�างานกบักลุ่มนกัเรยีน	

เพื่อให้เยาวชนสร้างสรรค์สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงพลัง 

แสดงมมุมองปัญหาของเขาออกมา	 ผ่านการผลติคลปิวดิใีนเชงิ	 variety	 talk	 ที่ท�าให้เยาวชนได้สะท้อนความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตรายและโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพผดิกฎหมาย	และมบีทบาทในการ

เป็นนักสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจไปสู่คนในชุมชนและสังคมด้วย	 ซึ่งคลิปวิดีโอที่เยาวชนท�าขึ้นนั้น

จะถกูน�ามาเผยแพร่ผ่านรายการของสถานวีทิยเุชยีงใหม่	96.75	Love	OK	Click	รวมทั้งเพจเฟซบุก๊	Love	OK	Click	

Station	96.75	MHz	และช่องยูทูบ	Love	OK	Click	Official

	 ในฐานะสื่อมวลชนที่ตระหนักถึงคุณค่าของงานคุ้มครองผู้บริโภค	 และการบูรณาการความร่วมมือกับ 

ภาครฐัและองค์กรภาคประชาชน	คณุนทัฤทยัสรปุในตอนท้ายได้อย่างตรงใจภาคหีลกัว่า	

 “เจตนารมณ์เราคืออยากให้สังคมปลอดภัย อยากให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสื่อที่ไม่ปลอดภัย เรา

เหน็แล้วเราไม่ควรนิ่งเฉย ไม่ควรเลื่อนผ่านไปอย่างเดยีว 

 “เราจะต้องลงมาท�าอะไรร่วมกัน” 
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	 จังหวัดล�าปางมีโครงสร้างการท�างานด้านเภสัชกรปฐมภูมิชัดเจน	 ท�าให้ทราบสถานการณ์ปัญหายา 

ไม่ปลอดภัยในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง	 จนเกิดความตระหนักว่าเป็นปัญหาที่มีผลกระทบสูงต่อประชาชน	 และ 

หน่วยงานภาครัฐไม่อาจจัดการได้โดยล�าพัง	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดล�าปางจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นร่วมกับ

เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค	 ที่มีหน่วยงานประจ�าจังหวัดล�าปางของสภาองค์กรของผู้บริโภค	 (สอบ.)	 เป็น 

แกนน�า	ร่วมกบัองค์กรสมาชกิของ	สอบ.	ใน	4	อ�าเภอ	โดยมวีตัถปุระสงค์	3	ประการ	คอื	(1)	เกดิกลไกการท�างาน

ร่วมกนัของภาคประชาชนและภาครฐัในการบรูณาการงาน	(2)	ผูป้ระกอบการมคีวามรูค้วามตระหนกัในเรื่องของ

ยาที่ร้านช�าสามารถจ�าหน่ายได้	 (3)	 เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้ยาในชุมชน	 โดยร่วมกันทุกภาคีเครือข่าย 

ทั้ง	 อสม.	 ผู้น�าชมุชน	 ผู้ประกอบการร้านขายยา	 ร้านค้าร้านช�า	 และชาวบ้าน	 มกีารด�าเนนิงานที่ต่อเนื่องและ

ยั่งยนื	ผลที่คาดหวงัจากการด�าเนนิโครงการได้แก่	 ร้อยละของร้านช�าจ�าหน่ายยาปลอดภยัเพิ่มขึ้น	และร้อยละ

ของผู้บรโิภคและผู้ประกอบการร้านช�าที่มพีฤตกิรรมและความรู้ในการเลอืกใช้ยาอย่างปลอดภยัเพิ่มขึ้น

 ผลความก้าวหน้าทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันางานคุม้ครองผูบ้รโิภคในจงัหวดัล�าปางเพือ่จดัการ

ปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนแบบบูรณาการงานในครั้งนี ้ได้แก่	 (1)	ท�าให้ทราบ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ยาที่เป็นข้อมูลเชงิประจกัษ์	ทั้งในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการร้านช�า	

เพื่อเป็นพื้นฐานส�าหรับจัดการปัญหา	 จากการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 

ใน	 4	 อ�าเภอน�าร่อง	 (2)	 ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการเกิดพฤติกรรมในการใช้และจ�าหน่ายยา

อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น	 (3)	 เกิดเครื่องมือเฝ้าระวังปัญหาที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชน 

(4)	เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาคประชาชน	ที่จะสนบัสนนุให้เกดิการพฒันา

งานคุ้มครองผู้บรโิภคในพื้นที่แบบบูรณาการในระยะต่อไป	

 แนวทางการบูรณาการที่พบจากการด�าเนินโครงการในกรณีนี้	 ได้แก่	 (1)	 น�า	 “จุดแข็ง”	 ของ 

ภาคประชาชน	ได้แก่ ความใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชน ความคล่องตัว และช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าถึง

ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาได้อย่างลกึซึง้ มาเป็นพลงัขบัเคลื่อนร่วมกบัหน่วยงานรฐั	(2)	บทบาทของผูน้�าชมุชน	

ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้น�าที่ประชาชนยอมรบั	ช่วยให้การจดัการปัญหาเกดิผลและยั่งยนื

กรณีที่ 3

โครงการพัฒนาต้นแบบการบูรณาการ
จัดการปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชน
จังหวัดลำ ปาง
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 คณุค่าทีพ่บจากการขบัเคลือ่นงานเชงิบรูณาการเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคระดับพืน้ทีร่่วมกนัระหว่าง

หน่วยงานรัฐและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนของ สอบ. ในครั้งนี้	 ได้แก่	 (1)	 ท�าให้เหน็ภาพ

สถานการณ์ปัญหาและทางออกที่กว้างและลกึกว่าที่ต่างฝ่ายต่างท�าโดยล�าพงั	(2)	เปิดโอกาสให้ขยายเครอืข่าย

ความร่วมมอืออกไปสู่ทั้งจงัหวดั	(3)	สามารถออกแบบการท�างานเชงิบูรณาการในระยะต่อไปได้ชดัเจน	(4)	มอง

เหน็โอกาสในการบูรณาการขยายออกไปทั้งจงัหวดั	

ที่มา

	 ปัญหาร้านยาไม่มเีภสชักรอยู่ประจ�าร้าน	คลนิกิเถื่อน	และการจ�าหน่ายยาอย่างผดิกฎหมาย	เป็นปัญหา

ที่แพร่หลายในทกุพื้นที่ของประเทศไทย	

	 ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามทุกวิถีทางที่จะจัดการปัญหานี้	 ในพื้นที่จังหวัดล�าปางเอง 

กเ็ช่นกนั	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดล�าปาง (สสจ. ล�าปาง) ได้ด�าเนนิงานด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคมา

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อปกป้องประชาชนไม่ให้ได้รับอันตรายจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล	 แต่พบว่าล�าพังการ

ท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพยีงฝ่ายเดยีวคงไม่อาจส�าเรจ็ได้

 “เมื่อเรามาถอดบทเรยีนหลาย ๆ อย่าง จะเหน็ว่าปัญหาต่าง ๆ ยงัอยู่ อย่างเช่นเรื่องการขายยาผดิ

กฎหมายในร้านช�าในชมุชนที่เราท�ามานานหลายปีกย็งัมอียู่ น�ามาสู่ความคดิว่า การจะเข้าถงึประชาชน

เพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ ถ้าอาศัยเฉพาะเจ้าหน้าที่ หรือ อสม. ก็คงท�ากันไม่ไหว เพราะงานอย่างอื่น 

กเ็ยอะ หากมเีครอืข่ายภาคประชาชนอย่างองค์กรพฒันาเอกชนร่วมด้วย น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลกัดนั

ให้งานส�าเรจ็”

ภญ. จนัทนา ลี้สวสัดิ์
หวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค
และเภสชัสาธารณสขุ
ส�านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัล�าปาง

 ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดล�าปาง กล่าวถึงจุดที่ผลักดันให้เกิดความสนใจแสวงหา

ความร่วมมอืจากเครอืข่ายภาคประชาชนเข้ามาร่วมแก้ปัญหาเรื่องยาไม่ปลอดภยัในชมุชน

	 ด้วยเหตุนี้	 เมื่อได้รับค�าชักชวนจากแผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สขุภาพ	ศนูย์วชิาการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

ให้ร่วมเป็นหนึ่งในพื้นที่ด�าเนินชุดโครงการพัฒนาต้นแบบจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิง 

บรูณาการความร่วมมอืของสภาองค์กรผูบ้รโิภคจงัหวดัหรอืองค์กรผูบ้รโิภคกบัหน่วยงานรฐั	

จึงตอบรับและเริ่มต้นพัฒนาแนวคิด โครงการพัฒนาต้นแบบการบูรณาการจัดการ

ปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชน	ร่วมกับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคจังหวัดล�าปาง ซึ่งมี

สถานะเป็น	“หน่วยงานประจ�าจงัหวดั”	ของสภาองค์กรของผู้บรโิภค	(สอบ.)	ท�าหน้าที่เป็น

เสมือน	 “แม่ข่าย”	 เชื่อมโยงความร่วมมือจากเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน	 เจ้าหน้าที่ 
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ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	 และตัวแทนองค์กรผู้บริโภคและเครือข่าย

คุ้มครองผู้บรโิภคในพื้นที่	4	อ�าเภอ	ได้แก่	เมอืงปาน	ห้างฉตัร	แม่เมาะ	และเสรมิงาม	เข้าร่วมขบัเคลื่อนงาน

	 ทั้งนี้	ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสขุ	สสจ.	ล�าปาง	ได้ขบัเคลื่อน

งานคุ้มครองผู้บรโิภคมาแล้วหลายโครงการ	เช่น	ในช่วงประมาณปี	2552 - 2553	ได้จดัท�าโครงการเกี่ยวกบัการ

รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายผู้บริโภคของจังหวัดล�าปาง	 ท�าให้ได้สร้างฐานเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ	 ไว้

แล้วระดบัหนึ่ง	

	 ที่ส�าคัญคือ	 สสจ.	 ล�าปางมีโครงสร้างการท�างานด้านปฐมภูม	ิ โดยมีเภสัชกรที่รับผิดชอบงานเภสัชกรรม

ปฐมภมูโิดยเฉพาะ	ซึ่งเป็นนโยบายที่นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัล�าปางก�าหนดขึ้น	ให้เภสชักรมบีทบาทหน้าที่

ในการลงไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	 ลงไปจัดการยาในชุมชน	 เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลชุมชนในอ�าเภอต่าง ๆ	 โดย 

โรงพยาบาลชมุชนมเีภสชักรที่รบัผดิชอบงานด้านต่าง ๆ	ทั้งงานหลกัตามโครงสร้างของโรงพยาบาล	และงานที่

ต้องท�าเพื่อตอบสนองนโยบายจากส่วนกลาง	รวมทั้งงานคุ้มครองผู้บรโิภค	โดยในโรงพยาบาลชมุชนแต่ละแห่ง

มเีภสชักรที่รบัผดิชอบงานคุ้มครองผู้บรโิภค	1	คน	งานเภสชักรรมปฐมภูม	ิ1	คน	งานอาหารปลอดภยั	1	คน	

และงานส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล	(rational	drug	use	-	RDU)	อกี	1	คน	ในระบบงานดงักล่าว	เภสชักร	

1	 คนอาจจะรับผิดชอบมากกว่า	 1	 งาน	 และจะต้องช่วยกันท�างานเป็นทีม	 บูรณาการการท�างานร่วมกันใน 

หลาย	ๆ	ด้าน	

	 ในปี	2558	สสจ.	ล�าปางเริ่มพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูม	ิเพราะเหน็ว่ามเีภสชักรอยู่ในโรงพยาบาลจ�านวน

มาก	หากสามารถขยายบทบาทไปสู่งานเชงิรกุมากกว่าการจ่ายยาอยู่ในห้องยาโรงพยาบาล		ไปสู่การช่วยดูแล

ความปลอดภัยด้านยาให้กับประชาชนในชุมชน	 เช่น	 ลงพื้นที่ไปดูสภาพความเป็นอยู่และการใช้ยาของคนไข้	

ดแูลเคสผู้ป่วยที่มปัีญหาหรอืการใช้ยาที่ต่อเนื่อง	รวมทั้งการไปช่วยให้ค�าปรกึษาคนในชมุชนได้	กจ็ะท�าให้คณุภาพ

การรกัษาและดูแลสขุภาพประชาชนได้ดขีึ้นมากกว่าการคอยแต่นั่งจ่ายยาในโรงพยาบาลเท่านั้น

	 ดงัที่	ภญ. จนัทนากล่าวว่า	

 “อยากให้มองงานครบทั้งระบบ ถ้าเภสัชกรมองแค่การจัดยาในห้องยาแล้วจบตรงนั้น งานเราจะ 

ไม่จบ เพราะว่าถงึเราจะจ่ายยาอย่างด ีอธบิายอย่างด ีแต่คนไข้อาจจะรบัไม่ได้  รบัฟังไม่ได้ เกบ็ไปไม่หมด 

แล้วกส็่งผลให้การใช้ยาไม่ถูกกไ็ด้ เพราะไม่มใีครตามไปดู”

	 ด้วยเหตนุี้	การขบัเคลื่อนงานเภสชักรรมปฐมภูมขิอง	สสจ.	ล�าปางจงึได้เริ่มขึ้น	โรงพยาบาลชมุชนแต่ละ

แห่งจงึมเีภสชักรที่ท�าหน้าที่เป็นแกนน�าที่คอยดูแลงานด้านเภสชักรรมปฐมภูม	ิและได้มกีารจดัตั้ง	ศูนย์เรียนรู้

เภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยมีโรงพยาบาลล�าปางเป็นวิทยากรหลักในการจัดอบรมหลักสูตร	 Family	 and 

Community	Pharmacy	Practice	Learning	(FCPL)	ให้กบัเภสชักรในพื้นที่จงัหวดัล�าปาง	

 “บทบาทส�าคญัของ สสจ. ล�าปางกค็อืออกแบบว่า จะพฒันาแผนงานปฐมภมูใินระดบัอ�าเภออย่างไร 

แนวทางที่ท�ามามปัีญหาอะไร จะพฒันาไปทางไหน จะดแูลคนไข้กลุม่ไหน อย่างไร...ปีนี้เราเริ่มเหน็ทศิทาง

ของการเยี่ยมบ้านว่า การที่เราส่งเภสชัปฐมภมูไิป เราไม่ได้ต้องการส่งให้ไปดแูลแค่ระบบยาที่หน่วยบรกิาร 

แต่อยากให้ไปช่วยคนไข้แก้ปัญหาด้านยาจรงิ ๆ” ภญ. จนัทนากล่าวถงึบทบาทของ สสจ. ล�าปางในการ 

ขบัเคลื่อนงานปฐมภูม ิซึ่งเป็นที่มาของประเดน็หลกัในการบูรณาการภายใต้โครงการนี้
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	 จากความเป็นมาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ โครงการพัฒนาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายา 

ไม่ปลอดภัยในชุมชนจังหวัดล�าปาง	โดยสานต่อทนุเดมิที่ได้สร้างไว้จากเรื่องเภสชักรรมปฐมภูมิ

	 โครงการนี้เป็นการท�างานร่วมกันของเภสัชกรที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านในโรงพยาบาลอ�าเภอแต่ละแห่ง

กับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่	 โดยมีหน่วยงานประจ�าจังหวัดล�าปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค เป็น 

แกนหลกั

	 การเลือกพื้นที่เป้าหมายด�าเนินงานในระยะแรก	 พิจารณาจากการมีเภสัชกรปฐมภูมิที่เข้มแข็ง	 คือ 

รบัผดิชอบงานเภสชักรรมปฐมภมูไิด้ดี	มเีครอืข่ายในชมุชน	และอยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืงมากนกั	เพื่อความสะดวก

ในการเดนิทางลงพื้นที่	เพราะเป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควดิ - 19	

	 บทบาทของ	 สสจ.	 ล�าปางในโครงการนี้คอื	 เป็นฝ่ายสนบัสนนุหรอืฝ่ายบรหิารที่จะท�าให้เภสชักรปฐมภูมิ

ท�างานได้อย่างเข้มแขง็มากขึ้น	มกีารท�างานเชื่อมเครอืข่ายภาคประชาชนในพื้นที่	เพื่อให้สามารถเข้าถงึประชาชน

และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม	 เกิดระบบยาที่ปลอดภัย	 โดย 

ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องท�าให้ได้เต็มพื้นที่	 คือทุกอ�าเภอ	 จนสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ	 ได้ 

ซึ่งปัจจบุนัโครงการนี้ได้ขยายผลไปยงัอ�าเภออื่น ๆ	แล้วหลายอ�าเภอ	รวมถงึอ�าเภอเมอืงที่มโีรงพยาบาลล�าปาง

ตั้งอยู่	และเป็นแหล่งที่คอยสนบัสนนุงานวชิาการ

 “เภสชักรเราไปท�างานในชมุชน และช่วยจดัการปัญหายาไม่ปลอดภยัทั้งในครวัเรอืนและในชมุชน

อยู่แล้ว แต่เรายงัท�างานกบัภาคประชาชนน้อยไป ที่ผ่านมาเรามองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหา แต่ประชาชนอาจ

ไม่ได้มอง ดังนั้นเราต้องสร้างการมีส่วนร่วม ต้องประสานหลายฝ่ายมาขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพราะว่า

สุดท้ายเราอยากเห็นว่าประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในเรื่องการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ในชมุชน” ภญ. จนัทนากล่าว

ภญ. ณฐันร ีจริบญุเรอืง
เภสชักรช�านาญการ สสจ. ล�าปาง

	 ทมีงานเภสชักรของ	สสจ.	ล�าปางที่มบีทบาทในการขบัเคลื่อนโครงการนี้กค็อื	ภญ. 

ณฐันร ีจริบญุเรอืง เภสัชกรช�านาญการ สสจ. ล�าปาง ซึ่งมปีระสบการณ์ในการท�างาน

เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในชมุชน	 (RDU	Community)	 ร่วมกบัทมีงานอกี	 2 - 3	คนที่ 

จบหลักสูตร	 FCPL	 โดยทีมเภสัชกรของ	 สสจ.	 ท�างานเชื่อมโยงกับเภสัชกรปฐมภูมิของ 

โรงพยาบาลอ�าเภอใน	4	พื้นที่เป้าหมายของโครงการนี้	

	 ในช่วงที่มกีารเตรยีมความพร้อมให้เครอืข่ายที่ท�างานคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน

ในจงัหวดัต่าง ๆ	ทั่วทกุภูมภิาค	สามารถยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรให้ได้มากที่สดุ

และผ่านการรบัรองไม่น้อยกว่า	150	องค์กร	เพื่อให้สามารถร่วมกนัยื่นจดัตั้ง	“สภาองค์กร

ของผู้บรโิภค	ประเทศไทย”	ตามกฎหมาย	พ.ร.บ.	การจดัตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภค	พ.ศ. 

2562	ที่มผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่	22	กรกฎาคม	2562	เป็นช่วงเวลาที่ท�าให้	ภญ. จนัทนาได้พบ

กับเครือข่ายภาคประชาชนที่ท�างานคุ้มครองผู้บริโภค	 จากการลงพื้นที่ร่วมกับทาง	 คคส.	

เพื่อไปตรวจรบัรององค์กรผู้บรโิภคภาคประชาชนต่าง ๆ	ในพื้นที่จงัหวดัล�าปางที่ยื่นจดแจ้ง

สถานะเข้ามา	โดยมอีงค์กรผู้บรโิภคที่ผ่านการรบัรองทั้งหมด	21	องค์กร	(จากที่ยื่นแจ้ง	27	

องค์กร)	
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	 ภายหลงัเมื่อเครอืข่ายที่ท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคภาคประชาชนสามารถจดัตั้ง	สภาองค์กรของผู้บริโภค 

(สอบ.) ขึ้นมาได้แล้ว	สภาองค์กรของผูบ้รโิภคได้ออกประกาศให้จดัตั้ง	ศนูย์พทัิกษ์สิทธผิูบ้รโิภคจงัหวดัล�าปาง 

เป็นหน่วยงานประจ�าจงัหวดัล�าปางของสภาองค์กรของผูบ้รโิภค	โดยมอีงค์กรภาคประชาชนในพื้นที่จงัหวดัล�าปาง

ที่ผ่านการรบัรอง	21	องค์กรเป็นสมาชกิสภาองค์กรของผู้บรโิภค

	 ภญ. จันทนาจึงได้ประสานงานกับคุณสมศักดิ์ ชมภูบุตร หัวหน้าหน่วยงานประจ�าจังหวัดล�าปาง 

สภาองค์กรของผู้บริโภค และหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดล�าปาง เพื่อเชิญชวนให้เครือข่าย 

ภาคประชาชนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบการบูรณการจัดการปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชน	

จงัหวดัล�าปาง	 เพื่อให้เกดิเครอืข่ายการท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคที่ต่อเชื่อมกนัขึ้นมา	 ตั้งแต่ระดบัชมุชนไปจนถงึ

ระดบัจงัหวดั	

	 การท�างานของ	 สสจ.	 ล�าปางแต่เดมินั้นจะท�าตามแนวทาง	 “บวร”	 ของส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา	(อย.)	ซึ่งจะหาคนที่เป็นแกนน�า	(key	actor)	ในพื้นที่จากบ้าน	วดั	โรงเรยีน	มาร่วมขบัเคลื่อนงาน	แต่ยงั

ไม่เคยท�างานกบัองค์กรภาคประชาชน	จนกระทั่งในช่วง	2 - 3	ปีที่ผ่านมาจงึได้ลงไปเหน็ศกัยภาพขององค์กรภาค

ประชาชน	ซึ่งมเีครอืข่ายอยู่ในหลายอ�าเภอและท�างานกบัชมุชนมานาน

 “ถ้ามเีรื่องอะไร มคีดรี้องเรยีนอะไร แจ้งมาที่ สสจ. ได้เลย เดี๋ยวจะช่วย”

 นั่นคอืประโยคที่	ภญ. จนัทนาได้ฝากไวก้บัทางคณุสมศกัดิ์	หวัหน้าศนูย์พทิกัษ์สทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัล�าปาง	

หลงัจากที่ได้พบกนัครั้งแรก	ซึ่งเป็นจดุเริ่มต้นให้เกดิการเชื่อมประสานกนัระหว่างเภสชักรปฐมภมูใินโรงพยาบาล

ชมุชน	องค์กรของผู้บรโิภค	และ	สสจ.	ล�าปาง

	 คณุสมศกัดิ์	ชมภูบตุร หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัล�าปาง	สภาองค์กรของผู้บรโิภค	เสรมิว่า	

 “เดมิทก่ีอนหน้าที่จะมหีน่วยงานประจ�าจงัหวดั ทางศนูย์พทิกัษ์สทิธผิูบ้รโิภคจงัหวดัล�าปางกท็�างาน

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ สสจ. อยู่ก่อนแล้ว แต่ยังเหมือนกับต่างคนต่างท�า คือพอมีเคสร้องเรียน 

เรื่องยามาที่ศูนย์ฯ ก็ส่งต่อกัน กว่าที่จะจัดการได้ต้องผ่านหลายขั้นตอนมาก ในขณะที่ปัญหาเกี่ยวกับ 

ยาไม่ปลอดภัยในชุมชนที่ล�าปางก็มีปัญหาไม่ต่างจากที่อื่น ๆ และฝังรากลึกมานาน ทั้งด้วยความเชื่อว่า

ยาชุด ยาลูกกลอน ยาสมุนไพรที่พบภายหลังว่ามีผสมสเตียรอยด์นั้น กินแล้วหายจากโรคภัย และเชื่อ 

ค�าโฆษณาทั้งที่ผ่านสื่อและปากต่อปาก

 “กรณีที่ร้ายแรงในช่วงก่อนเริ่มต้นโครงการนี้เป็นเคสนักเรียนชั้น ม.3 ที่อ�าเภอแจ้ห่มเสียชีวิต 

เพราะกนิยาลดน�้าหนกัที่ผสมสารอนัตรายไซบทูรามนี ซึ่งหาซื้อได้จากเพื่อนหรอืตามร้านสะดวกซื้อ ท�าให้

เกดิการพฒันาระบบการเฝ้าระวงัทั้งอ�าเภอ แต่กย็งัจ�ากดัอยู่เฉพาะในพื้นที่อ�าเภอเดยีว”
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 คุณชนิกานต์ ชมภูบุตร เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานประจ�าจังหวัดล�าปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค ให้

ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า	เครอืข่ายในชมุชนที่ท�างานร่วมกบัสภาองค์กรของผู้บรโิภคในจงัหวดัล�าปาง	มแีกนน�าในพื้นที่

ต�าบลต่าง ๆ 	ที่เคยช่วยกนัท�างานช่วยเหลอืผูต้ดิเชื้อเอชไอวี	และร่วมขบัเคลื่อนประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการคุม้ครอง

ผู้บริโภคในด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 เมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นก็ได้น�าเครือข่ายที่มีอยู่มาเชื่อมกับเครือข่าย

เภสชักรปฐมภมู	ิทั้งในส่วนของ	สสจ.	และโรงพยาบาลชมุชน	ท�าให้เกดิการขยายเครอืข่ายมากขึ้นในหลายพื้นที่

 “ในเครอืข่ายผู้ตดิเชื้อเดมิ เรามพีื้นที่ที่ท�างานกบัศูนย์วชิาการเฝ้าระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) 

ที่มกีารด�าเนนิงานพฒันาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในชมุชน โดยส่งเสรมิให้ อสม. และแกนน�าชมุชน

มคีวามเข้มแขง็ในการดูแลคนในชมุชน 

 “อกีส่วนหนึ่งคอื ก่อนที่จะมาเริ่มท�าโครงการนี้ เราเพิ่งก่อตั้งสภาองค์กรของผู้บรโิภคใหม่ ๆ และมี

สถานการณ์เรื่องของเดก็วยัรุน่ที่กนิยาลดความอ้วนและเสยีชวีติ ซึ่งเป็นประเดน็ที่เราต้องเข้าไปร่วมกบัใน

พื้นที่ ทั้งโรงเรียน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) โรงพยาบาล และเภสัชกร 

ในบางพื้นที่ รวมทั้งแกนน�าในพื้นที่ด้วย โดยที่เราเป็นคนเชื่อมประสาน ส่วนแกนน�าในพื้นที่ขบัเคลื่อนงาน 

ช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่และภาคีต่าง ๆ ในเรื่องการเฝ้าระวังตลาดนัด ร้านค้าชุมชน 

ร้านสะดวกซื้อ และห้างขายส่งต่าง ๆ ที่อยู่ในอ�าเภอนั้น

 “พอมโีครงการนี้ เรากไ็ด้มาเชื่อมประสานกบัทาง สสจ. กค็ยุกนัว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของจงัหวดั

เราก็มีมากมาย ทั้งเรื่องสารเคมี เรื่องยาที่ขายในตลาดนัด ขายในชุมชน ที่ส่งผลกระทบให้กับพี่น้อง 

ชาวบ้านในพื้นที่ ก็คุยกันเป็นประเด็นว่าเราน่าจะมาช่วยกันพัฒนาให้เกิดการท�างานในพื้นที่ร่วมกัน” 

คณุชนกิานต์กล่าว

คณุสมศกัดิ์ ชมภูบตุร หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัล�าปาง สภาองค์กรของผู้บรโิภค (ซ้าย)
คณุชนกิานต์ ชมภูบตุร เจ้าหน้าที่หน่วยงานประจ�าจงัหวดัล�าปาง สภาองค์กรของผู้บรโิภค (ขวา)
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วิธีดำ เนินโครงการ

 โครงการพัฒนาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชน	 ด�าเนินงานระหว่าง

เดอืนมถินุายน	2564 - 30	 เมษายน	2565	ด�าเนนิงานใน	4	อ�าเภอ	โดยมกีารลงพื้นที่ส�ารวจร้านช�าและความรู ้

และพฤตกิรรมด้านการใช้ยาของประชาชน	อ�าเภอละ	1	ต�าบล	ได้แก่	อ�าเภอเมอืงปาน	อ�าเภอแม่เมาะ	อ�าเภอ

ห้างฉตัร	และอ�าเภอเสรมิงาม

	 วตัถปุระสงค์ของโครงการนี้ม	ี3	ประการ	ดงันี้

	 1.	เกดิกลไกการท�างานร่วมกนัของภาคประชาชนและภาครฐัในการบูรณาการงาน

	 2.	ผู้ประกอบการมคีวามรู้ความตระหนกัในการน�ายาที่ร้านช�าสามารถจ�าหน่ายได้มาจ�าหน่าย

	 3.	เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้ยาในชุมชน	 โดยร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย	 ทั้ง	 อสม.	 ผู ้น�าชุมชน 

ผู้ประกอบการ	ร้านขายยา	ร้านค้า	ร้านช�า	และชาวบ้าน	มกีารด�าเนนิงานที่ต่อเนื่องและยั่งยนื

	 ผลที่คาดหวังจากการด�าเนินโครงการได้แก่	 ร้อยละของร้านช�าจ�าหน่ายยาปลอดภัยเพิ่มขึ้น	 และร้อยละ

ของผู้บรโิภคและผู้ประกอบการร้านช�าที่มพีฤตกิรรมและความรู้ในการเลอืกใช้ยาอย่างปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 1 กิจกรรมของโครงการ

1.
ประชุม
ชี้แจง
และ

วางแผน

2.
ส�ารวจข้อมูล
ร้านช�า

และความรู้
ของ

ประชาชน

3.
วิเคราะห์
ข้อมูล

4.
สรุปผล
และ

คืนข้อมูล

5.
อบรม

สร้างความ
ตระหนัก
ให้ความรู้

6.
ส�ารวจ
ความ

เปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่

7.
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้	
วางแผน
ขับเคลื่อน
นโยบาย

8.
วิเคราะห์
ข้อมูล
และ

สรุปผล
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	 1.	 ประชุมชี้แจงการด�าเนินงานถอดบทเรียนและวางแผน	
	 จัดขึ้นในวันที่	 20	 สิงหาคม	 2564	 เพื่อวางแผนการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ

เครอืข่ายองค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภค	ประกอบด้วย	(1)	เภสชักรกลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค	สสจ.	ล�าปาง	(2)	เภสชักร

ใน	 รพช.	 (3)	 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค	 สสอ.	 และภาคประชาชน	 ได้แก่	 เครือข่ายองค์กร 

คุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของ	 สอบ.	 จาก	 8	 อ�าเภอเป้าหมาย	 ด้วยวิธีการระดมสมองและถอดบทเรียน 

จากการด�าเนนิงานจดัการยาไม่ปลอดภยัในชมุชนที่ผ่านมา	

	 2.	 ส�ารวจข้อมูลของพื้นที่เป้าหมาย
	 ด�าเนินการโดยความร่วมมือระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ	 ได้แก่	 เภสัชกร 

นกัวชิาการสาธารณสขุ	เจ้าหน้าที่	รพ.สต.	และ	อสม.	ร่วมกบัเครอืข่ายภาคประชาชน	กจิกรรมหลกัคอืการส�ารวจ

ร้านขายของช�า	20	ร้าน	และส�ารวจความรู้และพฤตกิรรมประชาชน	40	คนในแต่ละต�าบล	

บรรยากาศการประชมุชี้แจงการด�าเนนิงานถอดบทเรยีนและวางแผนการด�าเนนิโครงการ

การส�ารวจข้อมูลร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาคประชาชนใน 4 ต�าบล
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	 3.	วิเคราะห์ข้อมูล
	 คณะท�างานน�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจการขายยาที่ไม่ปลอดภัยในร้านช�าและเส้นทางการกระจายยา 

ในชมุชนมาวเิคราะห์ความรูแ้ละพฤตกิรรมการใช้ยาของตวัแทนประชาชนในชมุชน	โดยพบสถานการณ์ที่เกดิขึ้น

ในแต่ละอ�าเภอ	เช่น	ร้านช�ามกีารจ�าหน่ายยาชดุแก้ปวด	อาหารเสรมิคอลลาเจนและวติามนิต่าง ๆ	เหตผุลที่น�า

มาจ�าหน่ายเพราะมีคนในชุมชนมาถามซื้อและบางส่วนไม่ทราบข้อกฎหมาย	 ส่วนความรู้และพฤติกรรมการใช้

ยาของคนในชมุชนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง

	 4.	สรุปผลและคืนข้อมูล	
	 น�าข้อสรุปที่ได้	 ซึ่งเป็นการสะท้อนสถานการณ์จริงของการจัดการยาในชุมชนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

เป้าหมายได้ร่วมรบัทราบ	

	 5.	จัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนัก
	 มุ่งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านช�าและตวัแทนประชาชน	โดย	ภญ. ณฐันร	ีหนึ่งในแกนน�าของโครงการ	

จาก	สสจ.	ล�าปาง	กล่าวถงึการจดักจิกรรมนี้ว่า	มุ่งสนบัสนนุความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านช�าสามารถประกอบ

อาชีพได้อย่างถูกกฎหมาย	 และคนในชุมชนสามารถปกป้องดูแลตนเองจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ได้อย่างรู้เท่าทนั	เพราะปัญหาที่เกดิขึ้นส่วนใหญ่มาจาก	“ความไม่รู้”	 เช่น	ไม่รู้ว่ายาอะไรขายได้หรอืขายไม่ได้

ในร้านช�า

 “ตอนแรกเราลงไปส�ารวจก่อน แล้วได้ข้อมูลมา 4 อ�าเภอ 4 ต�าบลน�าร่อง และจดัเวทคีนืข้อมูลให้

แต่ละพื้นที่ โดยทางเครอืข่ายในอ�าเภอต่าง ๆ  จะส่งข้อมูลมาให้ทาง สสจ. วเิคราะห์เป็นสถติงิ่าย ๆ  ให้เหน็

ว่า ปัญหาที่เจอคอือะไร 

 “อย่างของเมืองปาน ปัญหาก็คือร้านยาไม่มีเภสัชฯ คลินิกเถื่อนก็มี ส่วนทางแม่เมาะนี่ใกล้เมือง 

มาหน่อย ปัญหากจ็ะเป็นร้านยาขนาดใหญ่ในเมอืงขายยาให้ร้านช�า 

 “หลงัจากนั้นวทิยากรกล็งไปให้ความรู้เรื่องยา กฎหมายยา การขายยา ว่าอะไรที่ขายได้ในร้านช�า

หรอืร้านค้าในชมุชน และท�าไมเราถงึต้องกนิยาให้ถูกต้อง

 “วิธีการอบรมมีทั้งการบรรยายและการเล่นเกม โดยให้ผู้เข้าร่วมเอาตัวอย่างยาที่เราเตรียมมาไป

วางว่ายาตัวไหนขายได้ในร้านยาหรือร้านช�า เพื่อให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม...ตอนที่เรา 

มาเฉลย ผู้ร่วมกิจกรรมก็พบว่า คนในชุมชนเข้าใจมาตลอดว่ายาที่ขายกันในร้านช�านั้น ขายไม่ได้...ก็ม ี

การให้ความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมกับเสนอทางเลือก เช่น ถ้ายาตัวนี้ขายไม่ได้แล้วเขาขายตัวไหนแทนได้ 

โดยมภีาพของยาให้ดูชดัเจน ท�าให้เกดิความสนใจ มกีารถ่ายรูปเกบ็ไว้”	ภญ. ณฐันรกีล่าว
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กจิกรรมอบรมสร้างความตระหนกัเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านช�าและตวัแทนประชาชน
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การส�ารวจข้อมูลการจ�าหน่ายยาในร้านช�าและข้อมูลการใช้ยาในครวัเรอืนหลงัจากการจดักจิกรรมอบรม

	 6.	ติดตามและลงส�ารวจข้อมูล
	 คณะท�างานทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกันลงพื้นที่	 เพื่อส�ารวจข้อมูลการจ�าหน่ายยาในร้านช�า

และข้อมูลการใช้ยาในครวัเรอืน	หลงัจากการจดักจิกรรมอบรม	ว่ามคีวามเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัก่อนจดักจิกรรมอบรมสร้างความตระหนกั	พบว่า	ประชาชนและผูป้ระกอบการร้านช�าในทกุต�าบลมพีฤตกิรรม

และความรู้การเลอืกใช้ยาให้ถูกต้องและปลอดภยัเพิ่มขึ้น	ดงัแสดงผลในภาพที่	2
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ภาพที่ 2 ผลความเปลี่ยนแปลงที่พบหลังจัดกิจกรรมการอบรมสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการ
และประชาชนในพื้นที่ 4 ต�าบล

ร้อยละของร้านช�าที่จ�าหน่ายยาที่ปลอดภัย

ร้อยละของประชาชนและผู้ประกอบการร้านช�าในต�าบลนั้น
มีพฤติกรรมและความรู้ในการเลือกใช้ยาให้ถูกต้องปลอดภัย

	 7.	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
	 เป็นกจิกรรมเชงิขบัเคลื่อนในขั้นตอนท้าย	โดยมุ่งให้เกดิการด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างภาครฐั	ภาคเอกชน

และภาคประชาชน	เพื่อยกระดบัการท�างานในระยะต่อไป	โดยหลงัจากด�าเนนิงานมาได้เกอืบ	1	ปี	ในช่วงท้าย

โครงการ	 คือเดือนมีนาคม	 2565	 ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และวางแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการ

ด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน

	 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการท�างานร่วมกนัในโครงการนี้มดีงันี้

	 1.	ส่งเสรมิการท�างานร่วมกนัของเจ้าหน้าที่และเครอืข่าย	ให้ท�าความรู้จกักนัมากขึ้น	

	 2.	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม	 เพื่อขับเคลื่อนปัญหาการใช้ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน 

ให้เป็นเชงินโยบาย	

	 3.	จดัอบรมและพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่และเครอืข่าย	เพื่อให้มคีวามรูท้นัสถานการณ์ด้านยาในปัจจบุนั	

	 4.	ผลกัดนัให้เกดิแกนน�า/ทมีในทกุต�าบล	ทกุอ�าเภอ	ครอบคลมุ	13	อ�าเภอทั่วจงัหวดัล�าปาง	 เพื่อให้เกดิ

เครอืข่ายเข้มแขง็	สามารถส่งต่อข้อมูลหากนัได้
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เวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้และวางแผนขบัเคลื่อนเชงินโยบาย

	 8.	วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด�าเนินงาน
	 ในขั้นตอนสดุท้ายนี้	คณะท�างานได้ร่วมกนัวเิคราะห์ข้อมลูที่ได้จากโครงการทั้งหมด	เพื่อสรปุผลการด�าเนนิ

งาน

	 ประเดน็ที่น่าสนใจคอื	ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคประชาชนในครั้งนี้ท�าให้เกดิเครื่องมอืเพื่อช่วย

รวบรวมข้อมลู	เพื่อช่วยสนบัสนนุการเฝ้าระวงัปัญหายาในพื้นที่	จากการบรูณาการข้อมลูร่วมกนัระหว่าง	2	ฝ่าย	

ที่สามารถขยายผลไปใช้ในพื้นที่อื่น	ๆ 	ต่อไปได้	โดยใช้	Google	Form	ในการเชื่อมโยงข้อมลูของต�าบลหรอือ�าเภอ

เข้าด้วยกนั		

 ภญ. สุภาภรณ์ เจตะบุตร เภสัชกรปฐมภูมิ โรงพยาบาลแม่เมาะ	หนึ่งในแกน

น�าโครงการ	เล่าถงึเรื่องนี้ว่า

 “เรามแีบบฟอร์มการเกบ็ตวัอย่างการเฝ้าระวงัร้านช�าอยู่แล้ว ซึ่งใช้อยู่ในโรงพยาบาล

แม่เมาะ และมีของอ�าเภออื่น ๆ ที่เอามาแชร์กัน เราก็ขอให้แกนน�าเครือข่าย 

ภาคประชาชนช่วยกรอกข้อมูลส่งมาให้ ซึ่งผ่านไปแค่ประมาณไม่ถึงวัน เขาก็ส่ง 

กลบัมาในรูปแบบ Google Form คอืให้คนที่ไปส�ารวจกรอกข้อมูล โดยที่เราจะต้องไป

อธบิายก่อนที่จะใช้เครื่องมอืนี้ว่าจะต้องกรอกอะไร อย่างไร”

ภญ. สภุาภรณ์ เจตะบตุร
เภสชักรปฐมภูม ิโรงพยาบาลแม่เมาะ
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	 ข้อมูลที่ให้เครือข่ายภาคประชาชนกรอกลงไปใน	 Google	 Form	 คือผลการส�ารวจจากการเฝ้าระวังการ 

จ�าหน่ายยาในร้านช�า	ซึ่งที่ผ่านมาจะให้แกนน�าในพื้นที่เข้าไปสอบถามร้านช�า	ว่าขายยาหรอืผลติภณัฑ์อะไรบ้าง	

ท�าไมถึงขาย	 ซื้อจากไหนมาขาย	 แล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมคือพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชนด้วย	 ว่ารู้จัก 

หรอืไม่ว่าอะไรคอืสารสเตยีรอยด์	อะไรคอืยาปฏชิวีนะ	อะไรคอื	NSAIDs	(ยาต้านการอกัเสบที่ไม่ใช่สเตยีรอยด์)	

รูห้รอืไม่ว่าทซีมียัซนิไม่ใช่ยาลดอาการอกัเสบ	แต่เป็นยาปฏชิวีนะ	หรอืท�าไมถงึซื้อยาจากร้านนี้	แล้วเมื่อใดที่ป่วย

ไปซื้อยาจากร้านยา	หรอืไปคลนิกิ	หรอืไปโรงพยาบาล	เป็นอนัดบัแรก	เป็นต้น	

	 จากนั้น	เภสชักรปฐมภมูจิะน�าข้อมลูที่แสดงถงึพฤตกิรรมการใช้ยาของประชาชนที่ได้รบัทั้งหมดมาประมวล

น�าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ

	 โครงการนี้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่	 เพื่อจัดการปัญหา 

ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน	 ที่มุ่งสร้างต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่าย

องค์กรคุ้มครองผู้บรโิภค	ในประเดน็ส�าคญั	ดงันี้

 (1) ท�าให้ทราบสถานการณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการใช้ยาท่ีเป็นข้อมลูเชงิประจกัษ์	ทั้งในส่วนของประชาชน

และผู้ประกอบการร้านช�า	 เพื่อเป็นพื้นฐานส�าหรับจัดการปัญหา	 จากการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครฐัและภาคประชาชน	ใน	4	อ�าเภอน�าร่อง	 โดยเป็นข้อมูลที่รวบรวมโดยการประสานความร่วมมอืระหว่าง

บุคลากรสาธารณสุขและภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่	 ท�าให้ได้ข้อมูลที่เท่าทันสถานการณ์และรอบด้านกว่า 

ที่เคยมี	และสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน	(baseline	data)	ส�าหรบัการจดัการแทรกแซงปัญหาและตดิตาม

ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชดัเจนในกจิกรรมขั้นต่อไป	(การอบรมสร้างความตระหนกั)

 (2) ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นท่ีโครงการเกิดพฤติกรรมในการใช้และจ�าหน่ายยา 

อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น โดยสะท้อนผ่านผลจากการอบรมสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการร้านช�าและ

ประชาชน	รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อส�ารวจความเปลี่ยนแปลงหลงัการอบรม	ที่พบผลความก้าวหน้าในทกุพื้นที่

 (3) เกิดกรณีตัวอย่างของความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหายาไม่ปลอดภัยในร้านช�าร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชน	 โดยภาคประชาชนใช้เครื่องมอื	 Google	 Form	 เพื่อส�ารวจและเฝ้า 

ระวังการจ�าหน่ายยาในร้านช�า	 ที่โรงพยาบาลแม่เมาะได้พัฒนาขึ้น	 ท�าให้ทราบข้อมูลที่เท่าทันสถานการณ์	

สามารถเชื่อมประสานความร่วมมอืในการจดัการปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพกว่าที่ผ่านมา

 (4) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่สนับสนุนให้

เกิดการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นท่ีแบบบูรณาการในระยะต่อไป	 โดยภาคประชาชนได้เรียนรู้ 

วิธีการส�ารวจข้อมูลและระบบเฝ้าระวังปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชน	 ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้ยาของชมุชนรอบด้านกว่าที่ผ่านมา	
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แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับหน่วยงานประจำ จังหวัด
สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด และองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่

	 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค	 ภายใต้โครงการ

พฒันาต้นแบบการบรูณาการจดัการปัญหายาไม่ปลอดภยัในชมุชน	จงัหวดัล�าปาง	ในครั้งนี้	ถอืเป็นการรเิริ่มการ

เชื่อมประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในภาคสาธารณสขุของรฐักบัเครอืข่ายองค์กรของ

ผู้บริโภคอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก	 และได้สะท้อนให้เห็นแนวทางการบูรณาการงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

ในระดบัพื้นที่ที่น่าสนใจในหลายประเดน็	ดงันี้

•	แนวทางที่น่าเรียนรู้

	 1.	 ดึง	“จุดแข็ง”	มาเป็นพลัง
	 แกนน�าจากหน่วยงานภาครฐัสะท้อนมมุมองต่อ	“จดุแขง็”	ของภาคประชาชนไว้	3	เรื่อง

 เรือ่งแรกคอื การ “เป็นหเูป็นตาและเป็นกระบอกเสยีง”	ในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจที่ถกูต้อง

ไปสู่ประชาชนด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการช่วยเฝ้าระวังปัญหาในชุมชนได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่รัฐท�า

โดยล�าพงั

 “ภาคประชาชนคอืคนที่จะมาช่วยเรา มารบัความรูจ้ากเราแล้วกไ็ปบอกต่อ ไปขยายความ ส่งข้อมลู

ให้เรา คอืเป็นตวัเชื่อมข้อมูลในชมุชน ซึ่งถ้าให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจร้านช�า บางทอีาจจะได้รบัความร่วมมอื

ให้ตรวจ แต่ข้อมูลข้อเท็จจริงอาจจะไม่ได้ เพราะเขาอาจจะเอายาไปซ่อนเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ถ้าเป็นคน 

ในชมุชนที่เขาเดนิเข้าไป เขากจ็ะลองพูดคยุดู เขากจ็ะได้ความจรงิที่มาบอกเรา” ภญ. จนัทนากล่าว

 เรื่องที่สองคือ จุดแข็งในการท�างานกันได้รวดเร็ว คล่องตัว และมีเครือข่าย	 โดยกระจายอยู่ทั่ว 

ทกุพื้นที่และลงลกึถงึต�าบลต่าง ๆ	ไม่ว่าจะเป็นเครอืข่าย	อสม.,	อย.น้อย,	ผู้สูงอาย,ุ	ผู้น�าชมุชน	หรอือย่างเช่น							

พระอาจารย์สาธิต ธีรปัญญโญ ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดล�าปาง กม็กีลุ่มเครอืข่ายเยาวชนที่ท�าเรื่อง

ยาเสพตดิและเรื่องอื่น ๆ	มาก่อน	โดย	ภญ. สภุาภรณ์ขยายความชี้ถงึจดุแขง็ในเรื่องนี้ไว้ว่า

 “แต่เดมิเราไม่ได้ประสานกบัเครอืข่ายภาคประชาชนในพื้นที่นี้เลย พอมาท�าโครงการนี้เราจงึได้รูจ้กั

กับพระอาจารย์สาธิตอย่างเป็นทางการ รวมถึงน้อง ๆ เยาวชนที่เป็นเครือข่ายของท่านด้วย น้อง ๆ 

เขาท�างานไว เรียนรู้ไว และจากที่ได้พูดคุย น้องเขาก็เคยเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด ์

เบื้องต้นมาด้วย เรากเ็ข้าไปเชื่อมงานต่อ ให้ใช้ชดุทดสอบสเตยีรอยด์ ชดุทดสอบอาหาร ซึ่งน้อง ๆ เขาจะ

เข้าใจเรว็ แล้วเวลามอบหมายงานให้ท�าเรื่องการตรวจเฝ้าระวงัในชมุชน เขากจ็ะท�างานไว ต่างจากเภสชักร

อย่างเราที่มภีาระงานเยอะ มขี้อจ�ากดัอะไรต่าง ๆ เครอืข่ายภาคประชาชนกจ็ะช่วยเกบ็งานในส่วนนี้ให้” 



บทที่ 2

116

 เรื่องที่สามคือ เป็นสะพานเชื่อมให้เจ้าหน้าท่ีเข้าถึงข้อมูลปัญหาได้ลึกกว่าการแสวงหาเองตาม

ล�าพัง	 โดย	 ภญ. สุภาภรณ์	 กล่าวว่า	 ข้อดีอีกอย่างที่เภสัชกรปฐมภูมิได้เรียนรู้จากการท�างานกับเครือข่าย 

ภาคประชาชนในช่วงการท�าโครงการนี้คอื	ท�าให้มโีอกาสไปสมัผสักบัชวีติของคนไข้ในชมุชน	และเหน็ปัญหาใน

จดุที่จะต้องลงท�างานมากขึ้น	คอืเรื่องความไม่รู้ของประชาชน

 “วันนั้นเราไปเยี่ยมบ้านคนไข้ที่ไม่มารับยาตามนัด จึงได้เห็นว่าเขามีลูกพิการ วันนี้สามีไม่อยู ่

ทิ้งลูกพกิารไม่ได้ เขาเลยไม่มาเอายา ไป ๆ มา ๆ พอถามว่าแม่ปวดอะไรตรงไหนบ้าง ปรากฏแม่ปวดเข่า

แต่หายแล้ว ท�าไมถึงหาย ก็ไปเจอยาสมุนไพรที่เขาซื้อจากเพื่อนบ้านที่สั่งทางไปรษณีย์มา 1 ลัง จึง 

แบ่งกันขวดละ 250 บาท พอขอตรวจปรากฏว่าเจอสารสเตียรอยด์ ก็เลยต้องพูดคุยท�าความเข้าใจว่า 

มนัอนัตรายยงัไง คนไข้ไม่มคีวามรู้เรื่องนี้เลย ซึ่งท�าให้เหน็ว่าเรายงัท�างานเรื่องนี้ไม่มากพอ”

	 ขณะที่แกนน�าขององค์กรภาคประชาชนมองเหน็จดุแขง็ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บรโิภคภาครฐัใน	2	เรื่อง

 เรือ่งแรกคือ การมฐีานข้อมลูในประเดน็ส�าคัญท่ีสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวงัปัญหา

การแพร่กระจายยาไม่ปลอดภัยในชุมชนร่วมกันได้ โดยคุณสมศักดิ์ยกตัวอย่างข้อมูลร้านขายยาที่เป็น 

แหลง่กระจายยาให้ร้านขายของช�าในชมุชน	ซึ่งท�าให้มองเหน็ภาพรวมของสถานการณ์ปัญหาที่เกดิขึ้นในชมุชน

ได้กว้างไกลออกไป

 เรือ่งทีส่องคอื การมคีวามรูแ้ละผู้เชีย่วชาญทีช่่วยพัฒนาศกัยภาพให้แก่ภาคประชาชนได้ โดย	คณุ

สมศกัดิ์กล่าวว่า

 “องค์กรภาคประชาชนและหน่วยงานประจ�าจังหวัดได้ประโยชน์จากการทดลองท�างานร่วมกัน 

ภายใต้โครงการนี้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องข้อมูลเชงิวิชาการ จากการที่ทมีน้อง ๆ ในกลุ่มงาน

คุ้มครองผู้บรโิภค สสจ. มาร่วมเป็นทมีท�างานในพื้นที่ด้วย ได้ช่วยสนบัสนนุข้อมูลวชิาการให้กบัเครอืข่าย

คุ้มครองผู้บรโิภคของภาคประชาชน 

 “เดิมที่ผ่านมาเวลาเราอบรมความรู้เกี่ยวกับปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชน วิทยากรก็คือพวกเรา

เองที่เคยผ่านการอบรมเรื่องนี้มา แต่ตอนนี้แต่ละพื้นที่สามารถเชื่อมตรงกบัทางโรงพยาบาลที่น้อง ๆ  เภสชักร

ที่ดูแลงาน RDU Community มาช่วยเป็นวิทยากรได้เลย ท�าให้ภาคประชาชนได้ความรู้ความเข้าใจที่ 

ถูกต้อง”

	 2.	การประสานพลังความร่วมมือในฐานะ	“เจ้าของร่วมกัน”
	 แม้ไม่ใช่คนแปลกหน้า	แต่เดมิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานคุ้มครองผู้บรโิภคภาครฐัและภาคประชาชน

ที่จังหวัดล�าปางยังรักษาขอบเขตอยู่ในพื้นที่ของตนเองแบบ	 “ต่างคนต่างท�า”	 ตามภารกิจ	 โดยภาคประชาชน 

มีบทบาทหลักในการเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน	 ภาครัฐมีบทบาทหลักในการบังคับใช้กฎหมายและก�าหนด

นโยบาย	 ความร่วมมือเป็นไปในระดับของการ	 “ส่งต่อเคสร้องเรียน”	 ที่ภาคประชาชนรับไว้	 ไปสู่ระบบจัดการ

ปัญหาโดยภาครฐั
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	 ภายใต้โครงการนี้	ความร่วมมอืได้ขยบัไปสูม่ติใิหม่ที่หลอมรวมพลงัของ	2	ภาคส่วนให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีว

ภายใต้ระบบที่มุ่งเป้าให้เกดิการจดัการปัญหายาไม่ปลอดภยัในชมุชนอย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่าที่ผ่านมา

 “ตอนนี้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคของ สสจ. กับองค์กรภาคประชาชนเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน 

และใกล้ชดิกว่าเดมิอย่างมาก ท�าให้ขยายงานได้ง่าย”	คณุสมศกัดิ์กล่าว	และเสรมิว่า

 “ปัจจัยส�าคัญคือ การท�างานเกิดระบบงานที่เป็นเนื้องานเดียวกัน โดยมุ่งไปที่เป้าสุดท้ายคือการ 

แก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ ทั้งลดการขายและการบริโภคสิ่งที่เป็นอันตราย...ปกติเวลามีปัญหา 

ผู้บริโภค เขาจะไม่ไปบอกกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่เขาจะมาบอกเครือข่ายเฝ้าระวังของเรา ซึ่งเป็น 

ชาวบ้านด้วยกนั พอเราท�างานร่วมกนัเป็นระบบ ถ้าเครอืข่ายรู้ปัญหา เรากส็่งข้อมูลต่อให้เภสชักรในพื้นที่

แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โครงการนี้ท�าให้เราเห็นพลัง ทั้งของเครือข่ายของเราและเภสัชกรทื่ดูแลงาน 

RDU community

 “ส�าหรับผมเอง บทเรียนส�าคัญที่พบจากโครงการคือ การท�างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาค

ประชาชนกบัหน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะ สสจ. ต้องผ่านขั้นตอนคดิร่วมกนัก่อน ต้องวางแผน ออกแบบ

การท�างานร่วมกนั ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัเบื้องต้น ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งคดิ ฝ่ายหนึ่งท�า แต่เป็นเจ้าของร่วมกนั 

 “ความเป็นเจ้าของร่วมกันนี้ส�าคัญมาก”

	 3.	 ขยายบทบาทความร่วมมือไปสู่ผู้น�าท้องถิ่น
	 นอกจากการร่วมมือระหว่าง	 2	 ฝ่าย	 แกนน�าโครงการนี้ยังขยายบทบาทความร่วมมือไปสู่ผู้น�าท้องถิ่น 

หลายระดบั	เพื่อพฒันาแนวทางการจดัการยาในชมุชนให้เกดิผลอย่างยั่งยนื

	 เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4	ต�าบล	โดย	ภญ. ชนกิานต์	กล่าวว่า

 “แกนน�าองค์กรของเราก็ลงไปร่วมกับเภสัชกรด้วย ตั้งแต่เรื่องของการประชุมชี้แจง ลงเก็บข้อมูล 

ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับร้านค้าที่มีการขายยา รวมถึงการคืนข้อมูล และการจัด

อบรมร้านค้ากับแกนน�าชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประธาน อสม. และผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านที่ 

เข้าร่วมโครงการ แกนน�าของเราที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้รับเรื่องร้องเรียน และเขาก็เก็บรวบรวมไว้ มีข้อมูล

สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อจะไปเชื่อมกับเภสัชกรให้ลงมาตรวจสอบในกรณีที่เจอยาอันตราย และ

สื่อสารประชาสมัพนัธ์ขึ้นไปถงึ สสจ. เพื่อแจ้งเตอืนให้ทกุพื้นที่เฝ้าระวงั”

	 ส่วนการออกตรวจร้านช�ากม็กีารประสานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คอื	อบต.	เพราะว่าร้านค้าจะไป

ขึ้นทะเบยีนกบั	อบต.	 เพื่อแจ้งว่าจะขายอะไรบ้าง	 เพื่อขอรบัใบประกอบการค้า	และกฎหมายให้อ�านาจหน้าที่

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคมุดูแลอาหารปลอดภยั	ที่เป็นส่วนของ	พ.ร.บ.	การสาธารณสขุ	ซึ่ง

จะเกี่ยวข้องกบัการสขุาภบิาลอาหาร	โดยมเีจ้าพนกังานท้องถิ่นที่สามารถเข้าไปร่วมควบคมุดูแลในเรื่องอาหาร

ปลอดภยั	เรื่องสถานที่ประกอบอาหาร	และตลาด	แต่การควบคมุดแูลความปลอดภยัเรื่องยาจะไปอยูใ่น	พ.ร.บ.	 

ยา	ซึ่งเป็นอ�านาจหน้าที่ของ	อย.	โดยจะมพีนกังานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นเภสชักรและนกัวชิาการสาธารณสขุ

ที่จะเข้าไปควบคมุดูแลในเรื่องยา	 ดงันั้น	 ในเมื่อร้านค้าตามชมุชนต่าง ๆ	 ซึ่งอยู่ในความดูแลของ	 อบต.	 มกีาร 

น�ายามาขายด้วย	จงึจ�าเป็นที่ทาง	อบต.	จะต้องเข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ปัญหา
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•	คณุค่าทีเ่กดิขึน้จากการบรูณาการงานคุม้ครองผู้บรโิภคระหว่างหน่วยงานรฐัและภาค
ประชาชน

	 1.	 เห็นภาพสถานการณ์ปัญหาและทางออกกว้างและลึกกว่าท�าโดยล�าพัง
	 แกนน�าของทั้ง	 2	 ฝ่ายสะท้อนว่า	 ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ท�าให้ได้เรียนรู้สภาพปัญหาและ

สถานการณ์เกี่ยวกบัการใช้และจดัการยาได้กว้างและลกึกว่าที่ผ่านมา

	 ในส่วนของแกนน�าภาครัฐ	 ภญ. สุภาภรณ์	 กล่าวว่า	 การที่เภสัชกรปฐมภูมิได้เรียนรู้จากการท�างานกับ 

เครือข่ายภาคประชาชนในช่วงการท�าโครงการนี้	 ท�าให้ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับชีวิตของคนไข้ในชุมชน	 และ 

เหน็ปัญหาในจดุที่จะต้องลงท�างานมากขึ้น	คอืเรื่องความไม่รู้ของประชาชน	

	 นอกจากนี้	 การเชื่อมโยงถึงกันระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลและ	สสจ.	ได้ช่วยปิดช่องว่างการท�างานของภาคประชาชนที่ผ่านมาด้วย	คอืที่ผ่านมาเครอืข่ายภาค

ประชาชนเองก็ขาดการเชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการปัญหา	 เพราะ

บางเรื่องภาคประชาชนไม่สามารถจดัการเองได้ในพื้นที่	โดยเฉพาะปัญหาเรื่องยา	

	 ดงัที่	ภญ. ณฐันร	ีเภสชักรช�านาญการ	สสจ.	ล�าปาง	กล่าวว่า

 “บางทเีขามเีครอืข่ายในอ�าเภอ แต่เขาไม่ได้รู้จกักบัเภสชักรที่โรงพยาบาล หรอืไม่รู้ว่าจะต้องไปท�า

อย่างไรต่อ เขากเ็ลยไม่กล้าที่จะจดัการปัญหาที่เจอในพื้นที่ แต่การที่เรามโีครงการนี้ท�าให้ได้รู้จกักนั

 “อย่างตอนแรกเราจดัประชมุกนัก่อน กค็อืให้ทกุคนได้มารู้จกักนั ว่าอ�าเภอนี้เภสชักรที่ดแูลเป็นใคร 

เครอืข่ายเป็นใคร ถ้าเจอปัญหาจะจดัการร่วมกนัอย่างไรในแต่ละพื้นที่ แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจดัการ

ได้ เช่น ปัญหาเรื่องยา บางทขีายอยู่ที่อ�าเภอนั้น แต่ต้นตออาจจะมาจากอ�าเภอเมอืง เขากส็ามารถที่จะ

ประสานมาทางศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดล�าปาง และท�าหนังสือร้องเรียนมายังกลุ่มงานคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภคของ สสจ. ซึ่งถ้ามหีนงัสอืนี้ เรากจ็ะเสนอนายแพทย์ สสจ. ต่อไป แล้วเรากอ็อกด�าเนนิการจดัการ” 

	 2.	เปิดโอกาสให้ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปสู่ทั้งจังหวัด
	 ทางเครือข่ายภาคประชาชนตั้งเป้าหมายไว้ว่า	 จะต้องพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคให้เต็มทุกพื้นที่อ�าเภอ 

เช่นเดยีวกบัเภสชักรปฐมภูม	ิเพื่อที่จะเชื่อมประสานกนัในการท�างานคุม้ครองผูบ้รโิภคและสนบัสนนุให้เกดิระบบ

ยาที่ปลอดภยั	ซึ่งแต่เดมิเครอืข่ายของภาคประชาชนนั้นมกีารท�างานอยู่ใน	4	พื้นที่	4	อ�าเภอ	ในช่วงท�าโครงการ

นี้สามารถขยายเครอืข่ายการท�างานเพิ่มขึ้นมาเป็น	11	อ�าเภอ	จากทั้งหมด	13	อ�าเภอ	ขาดเพยีง	2	อ�าเภอ	คอื

อ�าเภอแม่พรกิกบัอ�าเภอเถนิ

	 เครือข่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ผ่านมาทางสายสัมพันธ์ของ	 สสจ.	 ล�าปาง	 ที่มีเภสัชกรปฐมภูมิอยู่ในทุกอ�าเภอและ

ท�างานกบัเครอืข่าย	“บวร”	(บ้าน	วดั	โรงเรยีน)	อยู่แล้ว	เมื่อมโีครงการนี้	เภสชักรปฐมภูมกิไ็ด้ท�าความรู้จกักบั

แกนน�าเครอืข่ายภาคประชาชนมากขึ้น	และจากการได้ท�ากจิกรรมร่วมกนักท็�าให้เกดิความสนทิสนมคุน้เคยและ

ไว้วางใจกนั	ท�าให้เกดิการเชื่อมและขยายเครอืข่ายการท�างานที่ใหญ่ขึ้นจนเกอืบเตม็พื้นที่จงัหวดัล�าปาง	
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	 3.	สามารถออกแบบการท�างานเชิงบูรณาการในระยะต่อไปได้ชัดเจน
	 ทิศทางต่อไปในการท�างานร่วมกับภาคประชาชนคือ	 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคให้รู้แนวทาง

ในการจัดการปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชน	 ทั้งการจัดการในเบื้องต้นและการส่งต่อ	 เพราะตอนนี้เครือข่าย 

ภาคประชาชนได้รูจ้กักบัเภสชักรปฐมภูมทิั้งในระดบัอ�าเภอและระดบัจงัหวดัแล้ว	แต่แนวทางในการจดัการปัญหา

ร่วมกันยังต้องท�าให้ชัดเจนมากขึ้น	 และให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดการปัญหา 

ต่าง ๆ	และสามารถด�าเนนิการได้ด้วยตนเอง	โดยมเีภสชักรปฐมภูมลิงไปช่วยเท่าที่จ�าเป็น	หรอืคอยเป็นพี่เลี้ยง

ให้เท่านั้น	

	 ที่ส�าคญัคอื	จะต้องมกีารบูรณาการแผนการท�างานและงบประมาณร่วมกนั

 “ทางสภาองค์กรของผูบ้รโิภคกแ็สวงหาความร่วมมอื เพราะเขารูว่้าจดุที่เขาขาดคอือะไร ต่อไปต้อง

พัฒนาศักยภาพเขาให้เขามีความรู้ แล้วเขาก็ไปสอนกันเอง อาจจะต้องจัดเวทีที่สร้างแกนน�า มาท�า 

แผนร่วมกนั บูรณาการงบประมาณ และจดัสรรเวลาในการท�างานร่วมกนั เป็นทมีเดยีวกนั บางเรื่องกลุ่ม

เป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกันก็มาจัดร่วมกันได้ หรือว่าท�าให้งานมันใหญ่ขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณได้ 

เพราะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของสภาองค์กรของผู้บริโภคหรืองบประมาณที่ภาคราชการใช้ มันคือ 

งบประมาณแผ่นดนิ คอืภาษปีระชาชน เพราะฉะนั้นถ้ามนัเชื่อมกนัได้กเ็ชื่อม” ภญ. จนัทนากล่าว	

	 ทศิทางการพฒันาเครอืข่ายดงักล่าวสอดคล้องกบัความต้องการของทางเครอืข่ายภาคประชาชน	ซึ่งต้องการ

องค์ความรู้ที่จะไปท�างานกบัคนในชมุชนเพื่อจดัการปัญหายาไม่ปลอดภยั	ดงัที่คณุชนกิานต์กล่าวว่า

 “องค์กรของผู้บริโภคก็ต้องการข้อมูลความรู้ที่จะไปส่งต่อให้กับพี่น้องในชุมชน โดยเฉพาะในโซน

นอก ๆ นี่เขาจะใช้ยากลุ่มพวกนี้เยอะมาก แล้วเขาไม่ค่อยจะมาหาหมอ เจบ็นดิเจบ็หน่อยกไ็ปซื้อยาจาก

ร้านค้าร้านช�า กอ็ยากจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปขยายในพื้นที่ โดยเชื่อมกบัเภสชักรปฐมภูมใิห้หนนุหลัง เป็น

หน้าเป็นตาว่า เราได้ข้อมลูจากหมอคนนี้นะ ส่งต่อให้คนในชมุชน ให้คนไข้ แล้วดมูคีวามน่าเชื่อถอื เพราะ

ทาง สสจ. กับเภสัชปฐมภูมิก็ได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน มีความเป็นวิชาการ มีองค์ความรู้ทาง 

การแพทย์”

ดร. ภญ. รุ่งทวิา หมื่นปา
เภสชักรช�านาญการพเิศษ
กลุ่มงานเภสชักรรม 
โรงพยาบาลล�าปาง

	 “ข้อต่อ”	 ส�าคัญหนึ่งในการบูรณาการงานเพื่อจัดการยาไม่ปลอดภัยในระดับ

จังหวัดอันเป็นเป้าหมายร่วมกันนั้น	 ได้แก่	 การเชื่อมกับโรงพยาบาลล�าปาง	 ซึ่งเป็น 

โรงพยาบาลศูนย์ประจ�าจงัหวดัที่ท�างานเชื่อมโยงกบัหน่วยบรกิารปฐมภูมติ่าง ๆ	

	 ทั้งนี้	พื้นที่ในเขตอ�าเภอเมอืงล�าปางมคีวามซบัซ้อนทั้งในเชงิกลไกการท�างานของ

หน่วยบริการสาธารณสุข	 ที่มีทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่และหน่วยบริการปฐมภูมิ 

(Primary	Care)	ที่ม	ี รพ.สต.	จ�านวน	2	แห่ง	และศูนย์สาธารณสขุชมุชนเมอืง	 (ศสม.)	

จ�านวน	27	แห่ง	และในเชงิพฤตกิรรมของคนเมอืงกจ็ะเข้าถงึค่อนข้างยาก	

	 ในช่วงที่จังหวัดล�าปางมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ	 โรงพยาบาล

ล�าปางได้จัดอบรมหลักสูตร	 FCPL	 ให้กับเภสัชกรในโรงพยาบาลอ�าเภอต่าง ๆ	 โดย 

มี	 ดร. ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา เภสัชกรช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
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โรงพยาบาลล�าปาง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน	 และจากการพานักศึกษาลงพื้นที่ท�าให้พบ

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาว่า	 คนไข้กินยาไม่ถูก	 ซื้อยากินเองเก็บไว้ที่บ้านเป็นกอง ๆ	 และด้วยความขาดแคลน

บคุลากรที่เป็นวชิาชพีเฉพาะทาง	ท�าให้บางครั้งหน่วยบรกิารสขุภาพกจ็ดัยาผดิ	ดร. ภญ. รุ่งทวิาจงึได้น�าปัญหา

เหล่านี้เข้าไปหารอืกบัผู้บรหิาร	เพื่อที่จะให้มเีภสชักรลงไปปฏิบตัหิน้าที่ในหน่วยบรกิารต่าง ๆ

 “เราจะทิ้งให้เขาท�างานแบบนี้ไม่ได้ ท�าอย่างไรเราจะได้เภสัชกรออกไปดูแลในพื้นที่บ้าง เราก็เอา

ปัญหาที่เห็นจากในพื้นที่กลับมาสะท้อนว่ามันมีอะไร เราต้องมีคนลงไปช่วยคนพื้นที่ท�างาน จนท�าให้ได้

เภสชักรไปท�างานประจ�าโซนต่าง ๆ ทั้งหมด 6 คน จากตอนแรกมแีค่ 1 คน เพื่อเข้าไปจดักระบวนการ 

ท�ายังไงให้จัดยาผิดน้อยลง ไปดูเรื่องยาที่มันค้างตามสต็อก ยาหมดอายุ แล้วก็ลองไปเยี่ยมบ้านกับทีม 

ลงไปดรู้านช�าในพื้นที่ ท�าให้เภสชักรเริ่มรูจ้กัชมุชน รูจ้กัพื้นที่ แล้วกส็ามารถที่จะไปช่วยพื้นที่ท�างานได้เยอะ

ขึ้น” ดร. ภญ. รุ่งทวิากล่าว

	 หลังจากที่โครงการนี้ได้ขยายผลการท�างานมาที่อ�าเภอเมือง	 เภสัชกรประจ�าโซนต่าง ๆ	 ก็ได้รู้จักกับภาค

ประชาชนที่ท�างานในเครอืข่ายองค์กรผู้บรโิภค	และท�างานเชื่อมประสานกนัเหมอืนกบัอ�าเภออื่น ๆ	ที่น�าร่องไป

ก่อนหน้านี้	โดยในเขตอ�าเภอเมอืงล�าปางได้แบ่งโซนการท�างานออกเป็น	5	โซน	คอื	โซนชมพู	โซนบ้านกาด	โซน

นคิม	โซนบ้านเอื้อม	และโซนเสดจ็	

 “เภสชักรที่รบัผดิชอบในโซนไหน ควรจะต้องรู้จกัเครอืข่ายคุ้มครองผู้บรโิภคในโซนนั้น เป็นโอกาส

ให้เขาได้จบัคู่กนั มานั่งคยุกนัว่าเราจะไม่ท�าแบบเดี่ยว ๆ แล้ว เมื่อก่อนเราท�ากนัเอง แต่ตอนนี้เรามเีพื่อน

ท�างานในพื้นที่เยอะขึ้น เราจะเริ่มขยบัไปที่โซนนคิมก่อน เพราะว่าน้อง ๆ  เขากเ็ก่งและทมีเอน็จโีอกเ็ข้มแขง็ 

เขามโีครงการบางส่วนของเขาด้วย ที่ของบประมาณจากสภาองค์กรของผูบ้รโิภค มกีารท�างานกบัเทศบาล 

เราก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนวิชาการให้ แล้วอย่างงานของเราเอง เวลาลงพื้นที่ก็จะมีคนของเครือข่าย 

ภาคประชาชนมาช่วยเราในการลงพื้นที่ด้วย 

 “ตอนนี้โครงการร้านช�าสขีาวกจ็ะเริ่มจากโซนนี้ก่อน โดยมเีทศบาลต�าบลต้นธงชยัเป็นพื้นที่น�าร่อง

ของอ�าเภอเมือง แล้วเรามีน้องนักศึกษาฝึกงานก็ช่วยได้เยอะ เวลาไปช่วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ เชิญชวน 

ร้านช�ามาคุย ให้ความรู้ อสม. ในการดูแลคนในพื้นที่ พอเราไปอยู่ในชุมชนช่วยกันท�างาน แล้วสร้าง 

ความเข้มแขง็ของชมุชน ช่วยกนัดูแลในพื้นที่ กเ็ป็นจดุเริ่มที่ด ีที่ต่อเนื่อง แล้วคาดว่า ถ้าเราท�าไปเรื่อย ๆ 

มนัคงจะดขีึ้น” ดร. ภญ. รุ่งทวิากล่าว

	 วิธีการท�างานเชื่อมเครือข่ายของเภสัชกรอ�าเภอเมืองจะค่อย ๆ	 เชื่อมลงไปในแต่ละส่วน	 โดยอาศัย 

สายสมัพนัธ์ที่มอียู่	เช่น	จากเครอืข่ายต�าบลไปสู่หมู่บ้าน	จากกลุ่มแม่บ้านไปสู่	อสม.	และเครอืข่ายผู้น�าชมุชน	

เป็นต้น	ซึ่งบางกลุม่บางเครอืข่ายกม็กีารท�างานคุม้ครองผูบ้รโิภคในพื้นที่มานาน	มกีารท�าโครงการต่าง ๆ 	อยูแ่ล้ว	

เพียงแต่ที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้เชื่อมต่อกับทางเภสัชกรในพื้นที่โซนต่าง ๆ	 ในโครงการนี้จึงท�าให้เกิดการ 

หนุนเสริมซึ่งกันและกันระหว่างเภสัชกรและเครือข่ายภาคประชาชน	 โดยบทบาทที่ชัดเจนของเภสัชกรก็คือการ

ลงไปให้ความรู้กบัแกนน�าในพื้นที่	ส่วนทางพื้นที่กส็่งข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ	ขึ้นมาให้เภสชักรประจ�าโซน
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	 ทั้งนี้	จากการสงัเกตการท�างานในพื้นที่	ดร. ภญ. รุ่งทวิากล่าวว่า	การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประชาชน

เพื่อสร้างความรอบรู	้(literacy)	ในเรื่องการใช้ยานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย	ต้องอาศยัระยะเวลา	และเทคนคิในการสื่อสาร

ที่จะท�าให้เข้าใจง่าย	โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวยั	ซึ่งจดุนี้จะต้องอาศยัเครอืข่ายภาคประชาชนที่ท�างานคลกุคลอียู่

ในชมุชนด้วย

 “การท�าให้คนในชุมชนเชื่อในสิ่งที่เราบอกเราสอนนี่เป็นเรื่องยากเหมือนกัน เพราะความเชื่อมัน 

ถูกฝังแล้ว ถ้าสงัเกตจะเหน็ว่า คนรุ่นเก่า ๆ ที่เขาเชื่อในสิ่งที่ใช้กนัมานาน การบอกปากต่อปาก อนันี้จะ

เป็นสิ่งที่เกดิขึ้นกบัพฤตกิรรม เวลาเราบอกว่ามนัไม่ด ีบางทเีหมอืนเขาเชื่อ แต่เขาไม่ได้เปลี่ยนพฤตกิรรม 

อย่างคนรุ่นเดิม ๆ ผู้สูงวัยอาจต้องใช้วิธีเล่าเคสที่เป็นตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นให้ฟัง ให้เขาเห็นภาพ และ 

เราต้องอาศัยเครือข่ายภาคประชาชนที่จะไปส่งต่อความรู้ ไปท�าความเข้าใจกับแกนน�า ไม่ว่าจะเป็น 

แกนน�า อสม.  หรอืว่ากลุ่มผู้สูงอายทุี่เขารวมตวักนัอยู่แล้ว รวมถงึการออกไปเยี่ยมบ้านด้วยกนั”	ดร. ภญ. 

รุ่งทิวากล่าวถึงการท�างานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่จะเข้ามาช่วยหนุนเสริมได้ดีในการถ่ายทอด

ความรู้ไปสู่คนในชมุชน

	 4.	 มองเห็นโอกาสในการบูรณาการทั้งจังหวัด
	 ดร. ภญ. รุ่งทวิากล่าวถงึความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นภายหลงัจากที่ได้ร่วมโครงการนี้	และท�าให้หน่วยงาน

ภาครัฐได้ท�างานบูรณาการร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดล�าปาง	 ที่เป็นการท�างานในมิติใหม่ 

ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมสะท้อนปัญหาและร่วมจัดการ	 แตกต่างจากเดิมที่ต่างฝ่ายต่างท�างานอยู่ในวงแคบ ๆ	 ส่งต่อ

ข้อมูลแค่การกรอกลงไปในระบบ	 โดยที่ไม่มีโอกาสได้มาพบเจอและพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จรงิในพื้นที่

 “พอเราเริ่มลงชุมชนเยอะขึ้น เรารู้ว่าเรามีพันธมิตรเยอะขึ้น การที่มีเยอะขึ้นนี้มันเหมือนกับว่า 

เราส่งต่อข้อมูลได้ บางอย่างส่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน บางอย่างส่งจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง แล้วเรากร็ู้

ความต้องการจากคนที่อยู่ในชมุชน ซึ่งมกัจะขาดข้อมูลใหม่ ๆ ตอนนี้เรามชี่องทางที่จะสื่อสารกนัได้อย่าง

รวดเรว็ เชื่อมต่อการท�างานกนัได้แนบสนทิขึ้น

 “เดี๋ยวนี้เรามีไลน์กลุ่ม ที่ท�าให้เราเชื่อมต่อ ศึกษาได้เร็ว เวลาเจออะไรปุ๊บเราก็ส่งเข้าไลน์กลุ่ม 

แจ้งข่าวสารกนั นดักนัลงพื้นที่ หรอืจดักจิกรรมอะไรต่าง ๆ กบ็อกกล่าวกัน” ดร. ภญ. รุ่งทวิากล่าว

	 ทางด้านคณุชนกิานต์	ในฐานะตวัแทนภาคประชาชน	ได้กล่าวว่า	ในส่วนของภาคประชาชนเองกเ็หน็พลงั

จากการจับมือกับภาครัฐที่ช่วยหนุนเสริมการท�าข้อมูล	 การเติมเต็มองค์ความรู้	 รวมถึงการท�าให้ข้อเสนอแนะ

ที่มาจากภาคประชาชนมโีอกาสที่จะขบัเคลื่อนในเชงินโยบายได้

 “เดี๋ยวเราจะมเีวทคีนืข้อมลูกนัในระดบัจงัหวดั สถานการณ์ทั้งหมดกจ็ะมารวมเป็นงานนโยบายของ

จังหวัด ว่ามีเรื่องอะไรที่จะขับเคลื่อนต่อ ทั้งในเรื่องของการเสนอเป็นนโยบาย แล้วก็การขยายผลในเชิง

พื้นที่ ยิ่งถ้าสามารถท�างานแบบปไูด้เตม็พื้นที่ 13 อ�าเภอ จากแต่เดมิที่เราท�ากนัอยู่แค่ 4 อ�าเภอ เราสามารถ

ที่จะประมวลข้อมูลและข้อเสนอแนะด ีๆ  ซึ่งอาจเป็นภาพของการเคลื่อนในระดบัจงัหวดัได้” คณุชนกิานต์

กล่าว
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	 ถึงแม้ตอนนี้การท�างานบูรณาการร่วมกันอาจจะยังไม่ได้มีโครงสร้างที่ชัดเจน	 แต่ก็มีการพูดคุยกันใน 

เบื้องต้นแล้วว่า	องค์ประกอบในส่วนที่มาร่วมกนัขบัเคลื่อนงานในครั้งนี้	ใครมบีทบาทอะไร	และจะเคลื่อนต่อกนั

อย่างไร	 เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ใช้ศักยภาพของตนมาหนุนเสริมกัน	 เพื่อสร้างสิ่งดี ๆ	 ให้เกิดขึ้นกับชุมชน	 โดยมีการ

วางแผนร่วมกนัในภาพใหญ่ที่ใช้การรเิริ่มจากจดุเลก็ ๆ	เป็นต้นแบบ
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	 สถานการณ์การกระจายของผลติภณัฑ์สขุภาพที่ปลอมปนสารสเตยีรอยด์ที่จงัหวดัเชยีงราย	เป็นปัญหาที่

คกุคามสขุภาพของประชาชนไม่ต่างจากพื้นที่อื่น ๆ 	ของประเทศ	อกีทั้งยงัมคีวามเสี่ยงจากปัญหา	“ยาชายแดน” 

เนื่องจากมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ท�าให้การควบคุมและเฝ้าระวังโดยภาครัฐโดยล�าพังไม่อาจปกป้อง

คุ้มครองผู้บรโิภคได้อย่างทั่วถงึและทนัสถานการณ์

	 ด้วยเหตุนี้	 การเกิดสภาองค์กรของผู้บริโภค	 (สอบ.)	 ในเดือนมกราคม	 2564	 และส่งผลให้มีการจัดตั้ง 

หน่วยงานประจ�าจังหวัดเชียงราย	 ซึ่งท�าหน้าที่เชื่อมประสานเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนที่

เป็นสมาชกิของ	สอบ.	 และกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ	ของจงัหวดั	 จงึเป็นโอกาสส�าคญัในการพฒันาเครอืข่าย 

จดัการสเตยีรอยด์ในชมุชนแบบบรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภคภาครฐั	ประกอบด้วย	

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย	 กับเครือข่ายองค์กรภาค

ประชาชน	ประกอบด้วยหน่วยงานประจ�าจังหวัดเชียงราย สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมด้วยองค์กรของ

ผู้บริโภคใน 8 อ�าเภอ 

 ผลความก้าวหน้าจากโครงการน้ี ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด

เชยีงรายภายใต้การขบัเคล่ือนแบบบรูณาการระหว่างภาครฐัและภาคประชาชน	ได้แก่		(1)	เกดิการขยาย

เครือข่ายจัดการสเตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการรัฐและภาคประชาชนออกไปสู่	 8	 อ�าเภอ	 (2)	 ได้ข้อมูล

สถานการณ์จากการเฝ้าระวงัและสมัภาษณ์จาก	5	ชมุชน	ที่เท่าทนัสถานการณ์	และเป็นข้อมลูที่ท�าให้ผูเ้กี่ยวข้อง

กบัการจดัการปัญหา	ชมุชน	และสงัคม	เกดิความรูค้วามเข้าใจรอบด้านกว่าที่เคยเป็นมา	ด้วยการเชื่อมโยงข้อมลู

ของภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามารวมกัน	 (3)	 พัฒนาศักยภาพ	 แลกเปลี่ยนทักษะความเชี่ยวชาญระหว่าง 

2	 ฝ่าย	 (รัฐ	 ประชาชน)	 (4)	 เกิดสัมพันธภาพที่ดีและแนบแน่นระหว่างหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐและ 

ภาคประชาชน	น�าไปสู่ความเข้าใจต่อวธิคีดิ	กรอบการท�างาน	และจดุแขง็ของแต่ละฝ่าย	อนัเป็นพื้นฐานที่เอื้อ

ให้เกดิการพฒันางานในเชงิบูรณาการร่วมกนัต่อไป	 (5)	 เกดิแนวคดิในการบูรณาการแผนงานปี	2566	ระหว่าง	

สสจ.	กบัหน่วยงานประจ�าจงัหวดัของ	สอบ.	ในประเดน็ที่สนใจร่วมกนั

 บทเรียนที่น่าสนใจในการท�างานบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างภาครัฐ เครือข่ายภาค

ประชาชน จากกรณีนี	้ ได้แก่	 (1)	ค้นหาแกนน�าที่มคีวามสนใจ	 เปิดใจ	มจีติสาธารณะ	พร้อมท�างานร่วมกนั	

กรณีที่ 4

โครงการพัฒนาเครือข่าย
จัดการสเตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการ 
จังหวัดเชียงราย
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โดยแต่ละฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าที่จะเกิดขึ้นจากการท�างานร่วมกัน	 ว่าจะท�าให้เกิดประโยชน์มากกว่าต่างคน 

ต่างท�า	 (2)	 สร้างเครื่องมือหรือปัจจัยที่ช่วยเอื้ออ�านวยให้สามารถท�างานแบบบูรณาการได้อย่างราบรื่น 

(3)	 มสี่วนร่วมตั้งแต่การคดิออกแบบจนถงึขั้นสดุท้าย	 (4)	 การยดืหยุ่นไปตามสถานการณ์	 เน้นเป้าหมาย	 และ 

การท�างานร่วมกันภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริง	 โดยมีการสื่อสารและสรุปสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

(5)	เชื่อมโยงผลงานและคณุค่าที่เกดิขึ้นเข้ากบัตวัชี้วดัผลส�าเรจ็ของแต่ละฝ่ายได้	

ที่มา

	 สถานการณ์การใช้สเตียรอยด์โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงราย	 ถือเป็นหนึ่งในปัญหา

สุขภาพที่ส�าคัญ	 โดยสาเหตุหลักนอกจากการรั่วไหลของสเตียรอยด์ออกนอกระบบการควบคุมก�ากับแล้ว 

ยังเกี่ยวข้องกับปัญหา	 “ยาชายแดน”	 โดยด่านชายแดนเป็นจุดผ่านเข้าออกของสเตียรอยด์ที่มีวัตถุประสงค ์

ในการน�าไปผลิตเป็นยาส�าเร็จรูปแบบผิดกฎหมาย	 หรือที่เรียกว่ายาใต้ดิน	 ยาใต้ดินเหล่านี้กระจายออกไปใน 

ทั่วทกุพื้นที่ของประเทศในรูปแบบต่าง ๆ	เช่น	ผสมในยาแผนโบราณ	ทั้งรูปแบบยาลูกกลอน	และยาน�้า	การน�า

ไปจดัเป็นยาชดุ	เป็นต้น*		

	 ในกรณขีองจงัหวดัเชยีงราย	พบว่า	มกีารลกัลอบน�าเข้าเคมภีณัฑ์ผ่านด่านชายแดนที่อ�าเภอแม่สาย		จงัหวดั

เชียงราย	 ด้วยระบบการค้าขนาดใหญ่	 ที่อาศัยช่องทางจ�าหน่ายหลักบนสื่อออนไลน์	 กระจายไปสู่ลูกค้าทั้ง 

ในและนอกจงัหวดัอย่างกว้างขวาง**	นอกจากนี้	ยงัข้อมูลที่แสดงให้เหน็ว่า	ยาชายแดนสมัพนัธ์กบัสเตยีรอยด์

ทั้งที่เป็นวตัถดุบิและยาส�าเรจ็รูป	โดยมรีายงานการตรวจพบยาแผนโบราณปลอมปนสเตยีรอยด์ทกุอ�าเภอ	โดย

จดักลุ่มยาเป็น	2	กลุ่มหลกั	ได้แก่	ยาที่มาจากต่างจงัหวดั	โดยการน�าเข้าผ่านทางตวัแทนจ�าหน่าย	การสั่งทาง

ไปรษณยี์	ฯลฯ	และยาที่มาจากพื้นที่ชายแดน	โดยเฉพาะจากตลาดชายแดน	และตลาดนดัชายแดน***

	 ปัญหาดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกฝ่ายที่ท�างานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดแห่งนี้	 ดังนั้น	 เมื่อแผนงาน

วิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	 ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยชกัชวนให้แกนน�าจากภาครฐัและภาคประชาชน	ประกอบด้วยโรงพยาบาลเชยีงราย

ประชานุเคราะห์ สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ร่วมด�าเนนิโครงการพฒันาต้นแบบจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัเชงิบรูณาการความร่วมมอืของสภาองค์กรผูบ้รโิภค

จงัหวดัหรอืองค์กรผูบ้รโิภค	กบัหน่วยงานภาครฐั	แกนน�าจากทั้ง	3	ฝ่ายดงักล่าวจงึเหน็ชอบร่วมกนัในการก�าหนด

ประเดน็การจดัการกบัสเตยีรอยด์เป็นเป้าหมายการบูรณาการงานในครั้งนี้	

*	วารสาร	“ยาวพิากษ์”	จดัท�าโดย	ศูนย์วชิาการเฝ้าระวงัและพฒันาระบบยา	(กพย.)	ปีที่	8	ฉบบัที่	31
**	https://www.hfocus.org/content/2022/02/24522
***	รายงานฉบบัสมบูรณ์	โครงการพฒันาเครอืข่ายจดัการสเตยีรอยด์ในชมุชนแบบบูรณาการ	จงัหวดัเชยีงราย,	เมษายน	2565.
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 “เริ่มจากชวนคนท�างานที่พอคุ้นกนั ทั้ง สสจ. ตวัแทนจาก สอบ. และเครอืข่ายจากโรงพยาบาล

ชมุชน (รพช.) ที่ท�างานเข้มแขง็อยู่แล้ว เข้ามาร่วมหารอืกนั และทกุฝ่ายต้องชดัเจนว่าเป็นการบูรณาการ

งานร่วมกนั เพราะระยะเวลาในการท�างานสั้นมาก เพยีง 6 - 8 เดอืน และเป็นช่วงโควดิ จะท�าทกุเรื่อง 

คงเป็นไปไม่ได้ ต้องเลือกร่วมกันว่าจะท�าอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา เมื่อค้นหาร่วมกันว่าอะไรเป็น

ปัญหาของเชยีงรายจรงิ ๆ กต็กผลกึที่เรื่องสเตยีรอยด์ เพราะเป็นเรื่องที่ท�ากนัมาตลอด”

 ภญ. รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ เภสัชกรปฐมภูมิ กลุ่มงานเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 แกนน�าหลักของโครงการ	 ในฐานะ 

คณะท�างานและเลขานุการของคณะท�างานของโครงการนี้	 เล่าถึงที่มาของจุดเริ่มต้น

การท�าโครงการ	และเสรมิว่า	โดยบทบาทหน้าที่รบัรู้ปัญหาเป็นอย่างด	ีอกีทั้งยงัเข้าใจ

สถานการณ์ของคนท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน

พื้นที่ทกุภาคส่วน	ที่อยู่ในลกัษณะ	“ต่างคนต่างท�า”	เพราะยงัไม่มกีารบูรณางานเรื่อง

สเตยีรอยด์ร่วมกนั

ภญ.รชันติย์ ราชกจิ เนตรสวุรรณ
เภสชักรปฐมภูม ิกลุ่มงานเภสชักรรม
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์     

คณุธนชยั ฟูเฟื่อง
หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงราย
สภาองค์กรของผู้บรโิภค

 “เวลาที่มีเคสที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาที่โรง

พยาบาล รวมทั้งข้อมูลที่ส่งต่อกันในเครือข่ายสาธารณสุข ทั้งในเชียงรายและ

จงัหวดัใกล้เคยีง ท�าให้รบัรูถ้งึความรนุแรงของปัญหาสเตยีรอยด์มานานแล้ว และ

น�าไปสู่การท�างานเรื่องยาชายแดนกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 

(กพย.) มาก่อน ท�าให้รู้จักกับคุณธนชัย ฟูเฟื่อง ที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าหน่วยงาน

ประจ�าจงัหวดัของสภาองค์กรของผู้บรโิภค (สอบ.) ที่จงัหวดัเชยีงราย แต่ตอนนั้น

ยังไม่มีการบูรณาการงานจากฝ่ายต่าง ๆ เพียงแต่รู้ว่ามีใครเป็นคนท�างานด้านนี้

บ้างเท่านั้น”

	 ขณะที่แกนน�าของภาคประชาชนที่ถูกเอ่ยถงึ	คอื	คุณธนชัย ฟูเฟื่อง หัวหน้า

หน่วยงานประจ�าจังหวัดเชียงราย สภาองค์กรของผู้บริโภค	 ก็เห็นโอกาสที่จะ

เชื่อมโยงและขับเคลื่อนงานร่วมกับภาครัฐ	 ให้น�าไปสู่การยกระดับงานคุ้มครอง 

ผู้บรโิภคในระดบัจงัหวดัผ่านประเดน็นี้ด้วยเช่นกนั

 “งานคุ้มครองผู้บรโิภคของ สอบ. มกีารท�างาน 8 ด้าน หนึ่งในจ�านวนนั้น

คอืด้านยาและผลติภณัฑ์สขุภาพ หลงัสภาองค์กรของผูบ้รโิภคจดัตั้งหน่วยงาน

ประจ�าจงัหวดั ประเดน็เกี่ยวกบัยาและผลติภณัฑ์สขุภาพจงึเป็นหนึ่งในภารกจิ

การขับเคลื่อนงาน และการท�างานร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ฯ (โรงพยาบาล

เชยีงรายประชานเุคราะห์) โรงพยาบาลชมุชน (รพช.) และส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัด (สสจ.) ในครั้งนี้มองว่าน่าจะท�าให้งานเป็นรูปธรรมขึ้น มีโอกาสเกิด 

เป็นแนวทางมาตรการจัดการสเตียรอยด์อย่างเป็นทางการได้ จึงอยากเข้ามา

ร่วมงานกนั” 
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 คณุปรญีาภรณ์ อรยิธนโชต ิเจ้าหน้าทีฝ่่ายงานคุ้มครองสทิธแิละสนับสนุน

องค์กร หน่วยงานประจ�าจังหวัดเชียงราย	 ก็สนใจเข้ามาท�างานสนับสนุน 

โครงการนี้	เพราะคาดหวงัว่าจะน�าไปสู่มติใิหม่ของการจดัการปัญหาสเตยีรอยด์	

 “แต่ละพื้นที่มีข้อมูลเรื่องการแพร่ระบาดของการขายยาอันตรายผสม 

สเตยีรอยด์ อย่างที่อ�าเภอแม่ลาวกส่็งมา หรอืที่แม่สายกข็ายเกลื่อน แต่ไม่มกีาร

จดัการที่ชดัเจน เป็นปัญหามากมาย แต่ยงัไม่ถูกแก้ไข เลยอยากเข้ามาท�างาน

ร่วมกันกับภาครัฐ เพื่อให้เห็นสถานการณ์ที่ชัดเจนเป็นรูปร่าง พอที่จะท�าให้ 

ทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รบัรู้และแก้ปัญหาด้วยกนั”

	 ขณะที่แกนน�าจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย	 คือ	ภญ. กีฬารักษ์ 

ใจกล้า เภสชักรปฏบิตักิาร รบัผดิชอบงานคุ้มครองผู้บรโิภค	กล่าวว่า	ตนเองมอง

เห็นสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหา	 รวมทั้งมีเป้าที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน	 จึง

ตดัสนิใจที่จะเข้ามาร่วมท�าโครงการนี้ด้วยกนั

 “ค�าว่ายาชายแดนหรอืผลติภณัฑ์สขุภาพฟังดูกว้าง แต่เป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง 

คิดว่า ถ้าเราจะท�าโครงการจะต้องเจาะลงไปที่การสร้างเป็นต้นแบบ...ตอนเริ่ม

ออกแบบโครงการนี้ ตวัเองกย็งัใหม่ ประสบการณ์น้อย ถอืเป็นโอกาสเข้ามาร่วม

เรยีนรู้กบัพี่ ๆ กเ็หน็ตรงกนัว่าเรื่องสเตยีรอยด์เป็นปัญหาเรื้อรงั จงึเลอืกท�างาน

ร่วมกันในประเด็นนี้ เพื่อหาแนวทางจัดการหรือสร้างเป็นมาตรการขึ้นมา แล้ว

ขยายไปที่เรื่องอื่น ๆ กน็่าจะง่ายขึ้น” 

	 นั่นคือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา	 “โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการส

เตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย” โดยแกนน�าทั้งภาครฐัและ

ภาคประชาชนต่างเห็นตรงกันว่า	 ไม่ได้เป็นเพียงการท�าโครงการให้เกิดผลผลิตและ 

จบไปตามก�าหนดเวลา	 แต่จะต้องใช้ผลจากการบูรณาการในครั้งนี้ไปออกแบบการ

ท�างานที่แก้ปัญหาสเตยีรอยด์ในพื้นที่อย่างเป็นระบบได้จรงิ	มกีารส่งต่อและขยายผล

การแก้ปัญหาเข้าสู่ระบบนโยบายภาครฐัอย่างเป็นรูปธรรม	รวมทั้งขบัเคลื่อนงานด้าน

ผลติภณัฑ์อาหารและยาของเครอืข่ายองค์กรคุม้ครองผูบ้รโิภค	ผ่านกลไกสภาผูบ้รโิภค

จงัหวดัเชยีงราย	เพื่อให้เกดิความต่อเนื่องต่อไป

คณุปรญีาภรณ์ อรยิธนโชติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคุ้มครองสทิธิ
และสนบัสนนุองค์กร 
หน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงราย

ภญ.กฬีารกัษ์  ใจกล้า
เภสชักรปฏบิตักิาร
รบัผดิชอบงานคุ้มครองผู้บรโิภค
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วิธีดำ เนินโครงการ

	 โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการสเตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการ	 จังหวัดเชียงราย	 ด�าเนินการตั้งแต ่

วนัที่	15	มถินุายน	2564	–	15	มนีาคม	2565	รวม	9	เดอืน	มเีป้าหมายที่จะบูรณาการเครอืข่ายที่ท�างานด้านยา 

ในพื้นที่	8	อ�าเภอในจงัหวดัเชยีงราย	ประกอบด้วย	อ�าเภอเมอืงเชยีงราย	อ�าเภอพาน	อ�าเภอเทงิ	อ�าเภอแม่สาย	

อ�าเภอเชยีงแสน	อ�าเภอเชยีงของ	อ�าเภอเวยีงแก่น	และอ�าเภอเวยีงชยั

	 ภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานประกอบด้วย	 3	 ฝ่าย	 ได้แก่	 หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ 

เครอืข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บรโิภคภาคประชาชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดงันี้

	 1.	หน่วยงานคุ้มครองผู้บรโิภคภาครฐั	ได้แก่	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงราย	(สสจ.)	โรงพยาบาล

เชยีงรายประชานเุคราะห์	(รพศ.)	โรงพยาบาลชมุชน	(รพช.)	ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์

	 2.	เครอืข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บรโิภคภาคประชาชน	ได้แก่	หน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงราย	สภาองค์กร

ของผู้บรโิภค	และองค์กรของผู้บรโิภคใน	8	อ�าเภอ

	 3.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	

สสจ.
เชียงราย

ศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภค
จังหวัด
เชียงราย

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

อปท.

รพศ.
เชียงราย
ประชา
นุเคราะห์

รพช.

คุ้มครอง
ผู้บริโภค

ภาพที่ 1 ภาคีเครือข่ายที่ร่วมบูรณาการในโครงการนี้
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 การด�าเนินงานของโครงการมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ	ได้แก่	

	 1.	เพื่อให้เกดิเครอืข่ายการท�างานด้านคุม้ครองผูบ้รโิภคโดยการมส่ีวนร่วมของภาครฐัและเอกชนในจงัหวดั

เชยีงราย

	 2.	เพื่อจดัการความเสี่ยงสเตยีรอยด์ในชมุชนในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย

	 หลังจากก�าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 คณะท�างานได้วางกรอบแนวทางการด�าเนินงาน	 เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์	 ผ่านการประชุมร่วมกันของทุกฝ่าย	 เพื่อหาแนวทางการท�างานที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย	

(win-win)	 การระดมความคดิในการท�างานเริ่มต้นตั้งแต่การก�าหนดประเดน็หลกัที่จะท�างาน	 เมื่อเหน็ตรงกนัว่า	

ปัญหาเรื่องสเตียรอยด์เป็นปัญหาเรื้อรังและควรจัดการอย่างเร่งด่วน	 จึงได้วางกรอบการท�างานร่วมกัน	 โดย 

มุ่งท�าความเข้าใจสถานการณ์ของปัญหาการใช้สเตียรอยด์ในชุมชน	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนการสื่อสารถึง 

ผลกระทบให้กลุ่มเป้าหมายได้รบัรู้	และแนวทางที่จะน�าไปสู่การแก้ปัญหาการใช้สเตยีรอยด์ในชมุชนในที่สดุ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการด�าเนินงาน

กรอบแนวคิดการด�าเนินงาน

วงจร
รูปแบบการใช้สเตียรอยด์

ในชุมชน

แนวทางการจัดการ
สเตียรอยด์

ในชุมชนแบบบูรณาการ

ผู้ที่ส่วนได้เสีย
กับการใช้สเตียรอยด์

ในชุมชน

กระบวนการ
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย

กับการใช้สเตียรอยด์ได้รับรู้
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ภาพที่ 3 แสดงการออกแบบกระบวนการและขั้นตอนขับเคลื่อนโครงการ 3 ระยะ

ภาพที่ 4 กิจกรรมของโครงการ

ระยะเวลา & กิจกรรมการด�าเนินงาน

ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า
(1)		การท�าความเข้าใจการ

ท�างานให้ตรงกนัในกลุ่ม
คณะท�างานหลกั

(2)		การออกแบบส�ารวจข้อมูล
(3)	 คนืข้อมูลให้ชมุชนและ 

ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างความรู้
ความตระหนกั	และเพื่อวาง
แนวทางการแก้ปัญหา 
ร่วมกนั

ก�าหนดมาตรการในการแก้ปัญหา	
ได้แก่
(1)		ระดบัจงัหวดั	ผ่านการผลกัดนั

ให้เกดิมาตรการทางกฎหมาย
และสงัคม	การสร้างระบบ 
เฝ้าระวงัทั้งในพื้นที่และ 
ในโรงพยาบาล	

(2)		ระดบัอ�าเภอ	มกีารขบัเคลื่อน 
ต่อเนื่องด้วยการสร้างต้นแบบ 
การท�างาน	(model	อ�าเภอ)	
แล้วขยายผลไปสู่อ�าเภอน�าร่อง																											

(3)		ขยายผลสู่โรงเรยีน	เพื่อกระตุ้น
เตอืนและสร้างความสนใจ
ปัญหา	โดยเลอืกใช้สื่อที่ 
น่าสนใจและสอดคล้องกบั
ประเดน็ปัญหา

จดัประชมุสรปุผล 
การท�างานและถอดบทเรยีน
ในกลุ่มคณะท�างาน 
เพื่อวางแผนการท�างาน 
ในระยะต่อไป	โดยส่งต่อ
ข้อมูลและข้อค้นพบให้กบั
สภาผู้บรโิภคจงัหวดัเพื่อ
ออกแบบขบัเคลื่อนงาน 
ต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป

คณะท�างาน วงจรของปัญหา	
เน้นข้อมูลจาก
พื้นที่เสี่ยงสูง

อ�าเภอน�าร่อง	&	
ขยายผล
•	Model	ระดับ
อ�าเภอ

ประเมินผล
และ

ถอดบทเรียน

สรุปผล
การด�าเนินงาน

ระดับจังหวัด
•	ระบบเฝ้าระวัง
แบบบูรณาการ
ภาครัฐเอกชน

•	ระบบเฝ้าระวัง
ภาครัฐ

•	การบังคับใช้
กฎหมาย

16 มิถุนายน 2564 15 มีนาคม 2565

•	มาตรการเชิงกฎหมาย	สังคม
•	รูปแบบสื่อที่สอดคล้องกับปัญหา
•	ระบบเฝ้าระวังในหน่วยงานภาครัฐ/ในชุมชน

กลไกสนับสนุน	เช่น	RDU	Community
พอช.	หมอครอบครัว	สุขาภิบาลอาหาร

ภาครัฐ

ภาค
ประชาชน

ภาค
เอกชน
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	 ข้อมูลส�าคญัเกี่ยวกบัการด�าเนนิกจิกรรมหลกั	มดีงันี้

	 1.	 การจัดตั้งคณะท�างาน	
	 กิจกรรมแรกคือการแต่งตั้งคณะท�างานโครงการ	 ที่ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	 เภสัชกร	

รพศ.	 เภสชักร	 สสจ.	 เภสชักร	 รพช.	 สาธารณสขุอ�าเภอ	 ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่	 1/2	 จงัหวดัเชยีงราย 

สภาองค์กรผู้บรโิภคจงัหวดัเชยีงราย	

	 ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานชุดนี้ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	 เนื่องจากแกนน�าของโครงการ

ตระหนกัดวี่า	การท�างานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของภาครฐั	จ�าเป็นต้องมี

สิ่งที่จะช่วย	“ปลดลอ็ก”	ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ	ได้ด้วยการยอมรบัจากทกุฝ่าย

	 นอกจากนี้	 การมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานโครงการที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยังช่วยสื่อสารให้ 

ผู้เกี่ยวข้องในจงัหวดัได้เหน็ว่า	โครงการนี้เป็นการขบัเคลื่อนอย่างเป็นระบบในทกุระดบั	ตั้งแต่ระดบัจงัหวดั	คอื

ผู้ว่าฯ	ลงนาม	ท�าเรื่องสรปุเพื่อให้	สสจ.	รบัทราบ	โรงพยาบาลและเครอืข่ายอื่น ๆ	รบัรู้	ไปจนถงึระดบัท้องถิ่น

เพราะมคีณะท�างานที่อยู่ในพื้นที่	

หนงัสอืแต่งตั้งคณะท�างานโครงการที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงราย
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	 หลงัจากแต่งตั้งคณะท�างานอย่างเป็นทางการแล้ว	กจิกรรมของโครงการได้เริ่มขึ้น	ภายใต้ชื่อที่คณะท�างาน

เรยีกกนัแบบล�าลองว่า	“บูรณาการ คบส. เชียงราย”	 โดยคณะท�างานโครงการมกีารประชมุตลอดโครงการ	

รวม	 3	ครั้ง	 เพื่อ	 (1)	 วางแผนการด�าเนนิงานอย่างเป็นรูปธรรม	 (2)	 เพื่อการจดัเวทกีารประชมุพฒันาแนวทาง

ระบบการเฝ้าระวงั	และการสื่อสารความเสี่ยงจากปัญหาที่พบในพื้นที่	2	ครั้ง

	 2.	การส�ารวจและเก็บข้อมูลการกระจายของผลิตภัณฑ์ปลอมปนสเตียรอยด์	
	 กจิกรรมหลกันี้มุ่งส�ารวจข้อมูลการใช้สเตยีรอยด์ในพื้นที่น�าร่อง	8	อ�าเภอ	โดยเน้นการ	“บูรณาการ”	ด้วย

การลงส�ารวจพื้นที่ร่วมกนั	ระหว่างสาธารณสขุในพื้นที่และเครอืข่ายภาคประชาชน	เพื่อการส�ารวจการกระจาย

ของปัญหาสเตยีรอยด์ในตลาด	และเยี่ยมบา้นผูป่้วยที่มปีระวตักิารใช้สเตยีรอยด์	โดยมกีจิกรรมย่อย	5	กจิกรรม	

ดงันี้	

  2.1 เลือกพื้นที่น�าร่อง	ประกอบด้วย	8	อ�าเภอ	อ�าเภอเมอืงเชยีงราย	อ�าเภอพาน	อ�าเภอเทงิ	อ�าเภอ

แม่สาย	อ�าเภอเชยีงแสน	อ�าเภอเชยีงของ	อ�าเภอเวยีงแก่น	และอ�าเภอเวยีงชยั	

	 	 ภญ. รชันติย์เล่าว่า	โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่มกีารลงพื้นที่แบบบูรณาการระหว่างเภสชักร	ตวัแทน

จาก	สอบ.	และ	สสอ.	อย่างไรกต็าม	เมื่อถงึเวลาท�างาน	หลายพื้นที่สถานการณ์ไม่เอื้ออ�านวย	เพราะบคุลากร

ของ	 รพช.	 และ	 รพ.สต.	 มีภารกิจในการจัดการวัคซีนโควิด - 19	 ในช่วงด�าเนินโครงการจึงต้องมีการปรับแผน 

ให้ทางเครอืข่ายของ	สอบ.	ช่วยลงพื้นที่เป็นหลกั	

 “เราวางแผนว่าลงพร้อมกันให้หมด แต่ถึงเวลาจริง ๆ ก็ท�าได้ยาก หน้างานแต่ละคนก็มีมาก 

บางครั้งถงึก�าหนดต้องลงเกบ็ข้อมูล พบว่าเภสชักรตดิภารกจิที่เกี่ยวข้องกบัวคัซนีโควดิ - 19 กนัหมด เลย

ปรับให้ทีมหน่วยงานประจ�าจังหวัด สอบ. ช่วยประสานเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ โดยต้องเข้าไป 

ในตลาดดูในแผงว่ามสีเตยีรอยด์ไหม ถ้าพบมฉีลากไหม มกีารล่อซื้อบ้าง แต่กร็ู้สกึไม่ปลอดภยัเท่าที่ควร 

ข้อมลูจงึเป็นแบบสุม่ส�ารวจมากกว่าระบาดวทิยา โดยเราแจกโจทย์ให้เขาไปอธบิายกบัเครอืข่ายเขาเหมอืน

ฝากพี่ ๆ ช่วยเกบ็ เพราะเภสชัฯ ลงไม่ได้ มทีี่เดยีวที่ลงได้ คอืแม่สาย”

	 ในสถานการณ์ข้อจ�ากดัจากบางพื้นที่เครอืข่ายตดิภารกจิ	หรอืบางพื้นที่กอ็ยูใ่นช่วงการระบาดที่รนุแรงของ

โควดิ	จงึท�าให้โครงการปรบัแผนการด�าเนนิการมาเป็น	5	อ�าเภอน�าร่อง	ประกอบด้วยอ�าเภอเมอืง	อ�าเภอพาน	

อ�าเภอแม่สาย	อ�าเภอเทงิ	และอ�าเภอเชยีงแสน	
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  2.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพ 

	 	 เป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่น�าร่องร่วมมีบทบาทในการส�ารวจ 

การกระจายของปัญหาสเตยีรอยด์ในตลาด	และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มปีระวตักิารใช้สเตยีรอยด์	

	 	 คุณปรีญาภรณ์	 ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค	 เล่าถึงการท�างานร่วมกันระหว่าง

ภาครฐัและภาคประชาชนในการลงส�ารวจว่า	แม้ว่าภาคประชาชนจะมทีกัษะการท�างานกบัพื้นที่	หรอืคุน้เคยกบั

คนในชมุชนอยูบ้่างแล้วเป็นทนุเดมิ	แต่กจ็�าเป็นที่จะต้องพฒันาทกัษะการเกบ็ข้อมลู	การกรอกแบบฟอร์มส�ารวจ	

เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่	และเป็นเรื่องที่ต้องท�าให้ได้ผลเมื่อลงส�ารวจ	เพราะการส�ารวจเรื่องสเตยีรอยด์เกี่ยวข้อง

กบัการกระท�าผดิกฎหมาย	ดงันั้น	ถ้าผู้ขายไหวตวัทนั	แอบบอกต่อให้หลบหนี	กจ็ะไม่สามารถตรวจพบได้	

	 	 ดงันั้นการเกบ็ข้อมูลส�ารวจจงึต้องออกแบบและวางแผนให้รดักมุ

 “ในโครงการ เราได้ลงสุ่มตรวจผลติภณัฑ์ที่ไม่ปลอดภยั ในตลาดสด ตลาดนดั ร้านช�า งานขาว-ด�า 

ซึ่งงานส่วนนี้เปน็บทบาทหลกัของแกนน�าขององค์กรเรา ขั้นตอนกค็อื  เราประชมุคณะท�างานและรบัเรื่อง

มาจากคณะท�างานจังหวัดว่าจะให้เก็บอะไร เก็บแบบไหน ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องการ จากนั้นก็ลงไป 

จัดประชุมพูดคุย ท�าความเข้าใจร่วมกันกับทีมพื้นที่ โดยตรงนี้คนท�างานมีความคุ้นเคยกัน กลุ่มที่ม ี

ส่วนร่วมมากคอื รพ.สต. หรอืเภสชักรในพื้นที่อ�าเภอที่เราลงเกบ็ ที่ท�างานร่วมกนั ลงด้วยกนัเลย

 “ถ้าไปเจอยาหรือผลิตภัณฑ์แบบไม่มี อย. ไม่มีเลขทะเบียนยา ไม่มีตัวหนังสือภาษาไทย เราก็

ประเมินได้ว่าอาจจะมีการผสมของสเตียรอยด์ นี่คือตัวอย่างความรู้เบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีการอบรม 

พฒันาศกัยภาพ เตรยีมความพร้อมทมี ในเรื่องเทคนคิที่เกี่ยวข้องกบัการออกตรวจเฝ้าระวงั เช่น การถ่าย

ภาพยาหรือผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย ถึงแม้ทุกคนมีมือถือ แต่วิธีถ่ายอย่างไรให้ได้ตัวอย่างเป็นเรื่องที่ต้อง 

เรยีนรู้และฝึกฝน รวมทั้งความรู้เรื่องยาเบื้องต้น ว่าดูอย่างไรว่ามนัปนเปื้อน 

 “อกีส่วนเป็นการพฒันาศกัยภาพในเรื่องค�าถามจากแบบสอบถาม เพราะแบบสอบถามที่ใช้ในการ

ลงส�ารวจชมุชนและร้านค้า ส่วนหนึ่งมคี�าถามที่เรารูอ้ยูแ่ล้ว แต่บางส่วนกม็าพฒันาร่วมกนักบัสาธารณสขุ

เพิ่มและฝึกใช้ ม ี15 - 16 ค�าถาม เรื่องยา เรื่องจติใจของผู้ใช้ยา และบรบิทต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม เรากจ็ะ

เรยีนรู้เทคนคิการสอบถาม เพราะไม่ได้ให้เขากรอก แต่ให้ถามไปเรื่อย ๆ เพื่อเกบ็ข้อมูลให้มากที่สดุจาก 

ผู้ใช้”

  2.3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้สเตียรอยด์ โดยก�าหนดให้เยี่ยมบ้านอ�าเภอละ 

2	 เคส	 การเยี่ยมบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการส�ารวจเพื่อดูข้อมูลการใช้ยาของคนในพื้นที่	 ซึ่งด�าเนินการโดยการ

ท�างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนและเภสัชกรจากภาครัฐ	 มีประเด็นส�าคัญที่ส�ารวจคือ	 อาการที่

ท�าให้อยากใช้สเตยีรอยด์	ระยะเวลาใช้	และผลกระทบ	ที่มาของผลติภณัฑ์	แหล่งกระจายยา/ผลติภณัฑ์	และ

ความรู้เกี่ยวกบัโทษของสเตยีรอยด์	
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การส�ารวจแหล่งกระจายยาในชมุชน
ในอ�าเภอน�าร่อง

 2.4  การสรปุวเิคราะห์ข้อค้นพบ (Finding)	จากการลงพื้นที่เกบ็ข้อมลู	ท�าให้คณะท�างานพบว่า	แต่ละ

อ�าเภอมบีรบิทและสถานการณ์ความรนุแรงของปัญหาแตกต่างกนั	คณะท�างานจงึวเิคราะห์ข้อมูลตามลกัษณะ

เฉพาะของพื้นที่เป็นส�าคญั	

	 ภญ. รัชนิตย์กล่าวถึงการท�างานในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาว่า	 ข้อมูลถูกเก็บจากพื้นที่โดยม ี

การเตรยีมความพร้อม	การอบรมประเดน็และเนื้อหาที่ต้องการจากการส�ารวจ	เมื่อส�ารวจแล้วจะเอาข้อมลูทั้งหมด

ที่ได้มาคยุกนัว่าแต่ละพื้นที่ท�างานอย่างไร	ดูขนาดของปัญหา	และการน�าข้อมูลไปใช้วางแผนการท�างานต่อ
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	 ข้อมูลที่ได้แบ่งออกเป็น	2	ส่วนส�าคญั	คอื	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัความต้องการใช้สเตยีรอยด์จากผู้ป่วยที่ใช้

จรงิ	ซึ่งได้จากการเยี่ยมบ้าน	ช่องทางการได้มาซึ่งตวัยาดงักล่าว	รวมทั้งปัญหาอปุสรรคในการเข้ารบัการรกัษา

พยาบาลที่ถูกต้อง	 อีกส่วนหนึ่งคือข้อมูลเรื่องการจ�าหน่ายสเตียรอยด์ในพื้นที่	 อย่างเช่นที่อ�าเภอแม่สาย	 พบ 

สเตยีรอยด์ไม่มฉีลาก	และสเตยีรอยด์ต่างประเทศ	เป็นต้น

ตารางที่ 1  สรุปข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ

ผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้

•	 มกีารกระจายของผลติภณัฑ์สขุภาพที่ปลอมปน 
สเตยีรอยด์ในอ�าเภอน�าร่องของจงัหวดัเชยีงราย

•	 ผลติภณัฑ์หาซื้อได้ทั่วไป	แม้จะผดิกฎหมาย
•	 การขายตรงในชมุชน
•	 ไม่มขี้อมูลผู้ขายและแหล่งที่มาของผลติภณัฑ์

•	 มผีู้ป่วยที่ได้รบัผลกระทบจากการใช้สเตยีรอยด์
•	 ผู้ป่วยที่ใช้มภีาวะเจบ็ป่วยจากการท�างาน	จากโรค 
จงึจ�าเป็นต้องใช้	/	บางส่วนรกัษาด้วยแผนปัจจบุนัแล้ว 
ไม่ดขีึ้น

•	 ผู้ป่วยได้พยายามหาทางเลอืกอื่นในการรกัษาร่วมด้วย
•	 อปุสรรคในการเข้าถงึบรกิารของรฐั

  2.5 การคนืข้อมลู แม้วา่จะส�ารวจได้เพยีง	5	พื้นที่จากเป้าหมาย	8	พื้นที่	แต่ในการคนืข้อมลู	โครงการ

ตดัสนิใจคนืข้อมูลที่ได้มาให้กบัทกุพื้นที่	โดยเชญิชวนคนในพื้นที่เข้ามารบัฟัง	ตลอดจนคนอื่น ๆ	ที่เกี่ยวข้องกบั

ปัญหา	เพื่อสร้างการรบัรู	้และรบัฟังแนวทางการแก้ปัญหาจากทกุฝ่าย	คณะท�างานแต่ละท่านต่างเหน็ประโยชน์

หรอืจดุที่น่าเรยีนรู้จากการคนืข้อมูลในมมุมองต่าง ๆ	กนั

	 กรณีของ	 ภญ. รัชนิตย์	 มองเห็นเรื่องจุดอ่อนในการท�างาน	 และน�าไปสู่การคิดเรื่องการออกแบบงาน 

ในระยะต่อไปว่าจะแก้จดุอ่อนนี้อย่างไร		

 “ผลที่ได้จากกจิกรรมน�าร่องท�าให้เหน็ว่า สเตยีรอยด์มจีรงิในเชยีงรายและกระจายอยูใ่นชมุชน ตลาด 

ร้านช�า ซึ่งผดิกฎหมายและยงัมอียู่มาก เราจะจดัการปัญหานี้อย่างไร เรื่องกฎหมายจงึเป็นจดุอ่อน เรา 

พบว่า ก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน ต�ารวจ รู้ข้อมูลกฎหมาย แต่ไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไร จงึได้วางแผนเชญิผู้แทนจาก 

อย. เข้ามาให้ความรูใ้นส่วนนี้ เพื่อจะไปต่อด้วยกนักบัทางท้องถิ่น ว่าจะท�างานด้านกฎหมายในระดบัไหน

 “ส่วนการเยี่ยมบ้านก็ท�าให้เห็นว่า ชาวบ้านมีความไม่สะดวกในการเข้าถึงระบบบริการ เมื่อเป็น 

เช่นนี้ แหล่งอื่นที่จะเข้าถึงได้ เช่น รพ.สต. ซึ่งอยู่ใกล้บ้านใกล้ใจ จะช่วยได้ไหม รวมทั้งระบบคัดกรอง 

ควรค้นหาคนไข้ในพื้นที่นอกจากกกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แต่เป็นวัยท�างาน เพราะคนพวกนี้ก็ใช้ยาเหล่านี้

ประจ�า ความเข้าใจเดมิเราคดิว่าแหล่งจ�าหน่ายอยู่ในตลาด ในร้านช�า แต่พอส�ารวจพบว่า กลุ่มที่ใช้จรงิ

จะเป็นบอกต่อ และขายต่อกนัเองในชมุชนด้วย ไม่ใช่แค่กลุ่มตลาด ร้านช�าอย่างเดยีว การส�ารวจท�าให้ได้

ข้อมูลรายละเอยีดมากมายที่เราเอามาคดิต่อ เพื่อจะแก้ปัญหาให้ตรงจดุมากขึ้นได้”
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	 3.	 การก�าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
  3.1 ระดับจังหวัด	 -	 ผลจากการคืนข้อมูล	 ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาการท�างานต่อเนื่องในระยะต่อมา	

โดยมีการจัดประชุมบูรณาการภาครัฐและภาคประชาชน	 ถึงเรื่องการคืนข้อมูลและแนวทางการเคลื่อนงาน 

โดยได้บทสรุปในการท�างานต่อเป็น	 2	 ระดบัเพื่อการจัดการสเตียรอยด์ในชุมชนผ่านการบูรณางานของจังหวัด

เชยีงราย	คอื	(1)	มาตรการระดบัจงัหวดั	ที่เน้นเรื่องระบบการเฝ้าระวงั	การสร้างความรอบรู้	และการบงัคบัใช้

มาตรการทางกฎหมาย	(2)	มาตรการระดบัอ�าเภอ	เน้นเรื่องการน�าต้นแบบการท�างานไปขยายผล	นอกจากนี้ยงั

เหน็ความส�าคญัเรื่องการสื่อสาร	จงึผลกัดนัให้มกีจิกรรมผลติสื่อโดยนกัเรยีนในโรงเรยีน	เพื่อขยายเรื่องนี้ออกไป

ในวงกว้างเพื่อให้สงัคมได้รบัรู้	

ภาพที่ 5  สรุปแนวทางจัดการสเตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย

แนวทางการจัดการสเตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย

เครือข่ายเฝ้าระวัง ระบบเฝ้าระวัง
ในหน่วยบริการสุขภาพ มาตรการทางสังคม มาตรการทางกฎหมายการสื่อสาร

ความเสี่ยง

•	 ช่องทางการรายงาน
•	 อสม.	ผู้น�าชุมชน	
ก�านัน

•	 อ�าเภอ	(ผลักดันเข้าสู่	
พอช./พชต.	ให้เป็น
ภาระของเขตพื้นที่)

•	 จังหวัด	(สสจ.	รพ.	
สสอ.	ปกครอง	
ท้องถิ่น	ด่าน	ตม.)

•	 ค้นหา	รักษา	รวดเร็ว	
ตามมาตรฐาน

•	 รวบรวมข้อมูลทั้ง
จังหวัด

•	 พัฒนาแนวทาง	
การรักษา

•	 การรักษาแบบ	
ทางเลือกที่ถูกต้อง

•	 คนขาย	(ร้านยา	คลินิก	
ร้านช�า	รถเร่)

•	 คนกิน	(ผู้สูงอายุ	NCD	
คนใช้แรงงาน	วัยรุ่น,	
หลักสูตรในโรงเรียน	:	
Drug	Literacy)

•	 กลุ่มเครือข่าย	
(สาธารณสุข	ปกครอง
ท้องถิ่น	เยาวชน	อสม.	
พระสงฆ์)

•	 การสร้างสื่อ	(ป้าย	
ปชส.	เพจ	FB)

•	 หมู่บ้าน	(ประชาคม)
•	 ต�าบล
•	 อ�าเภอ
•	 จังหวัด
•	 ประเทศ

•	 สร้างเครือข่าย	
(ต�ารวจ	ทหาร	
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	
อย.	ปคบ.)

•	 ระดับการใช้กฎหมาย	
(พ.ร.บ.	ยา/

	 พ.ร.บ.	สาธารณสุข)	
เตือน/ปรับ/จับ/เป็นคดี

  3.2 ระบบเฝ้าระวังสเตียรอย์เชิงรุกในชุมชน	 กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากสังเคราะห์ข้อมูลและ 

คนืข้อมลูคอืการท�างานเชงิรกุในประเดน็สเตยีรอยด์	ซึ่งมกีารด�าเนนิการทั้งในชมุชนและในหน่วยบรกิารสขุภาพ	

โดยคณะท�างานได้ร่วมกนัออกแบบแนวทางการเฝ้าระวงั	2	ส่วน	ดงันี้	

(1) เครอืข่ายเฝ้าระวงั โดยใช้ทั้งการรายงานข้อมลู	การออกแบบเอกสารรายงาน	และช่องทางการ

รายงานข้อมลู	การใช้ทรพัยากรบคุคล	(อสม.	ผูน้�าชมุชน	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน)	การใช้ระบบกลไก

อ�าเภอ	(ผลกัดนัเข้าสู่	พชอ.	และ	พชต.	ให้เป็นบทบาทของเขตพื้นที่)	และเฝ้าระวงัโดยกลไก

จังหวัด	 (สสจ.	 โรงพยาบาล	 สสอ.	 ฝ่ายปกครอง	 องค์กรปกครองท้องถิ่น	 และด่านตรวจ 

คนเข้าเมือง)	 เพื่อให้ทุกกลไกท�างานสอดประสานและเป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 

ตามเป้าหมายหลกัของโครงการ	
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(2) ระบบเฝ้าระวังในหน่วยบริการสุขภาพ	ที่ไม่เพยีงแค่รกัษาผู้ป่วยตามอาการ	แต่ด�าเนนิการ

ค้นหาผู้ป่วย	 รักษาอย่างรวดเร็วให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 รวมทั้งพัฒนาแนวทางการรักษาให้

ตอบความต้องการของคนไข้	เปิดทางให้การรกัษาแบบทางเลอืกที่ถูกต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการรกัษาได้	และมกีารรวบรวมข้อมลูทั้งหมดเป็นข้อมลูของจงัหวดั	เพื่อศกึษาและพฒันา

รูปแบบการท�างานต่อ

	 ภญ. รัชนิตย์	 เล่าว่า	การพัฒนาเรื่องการเฝ้าระวังในชุมชนเป็นการใช้ฐานจากข้อมูลที่ได้รับจากการ

ส�ารวจ	น�ามาต่อยอดกบัการท�างานเดมิที่มกีารเฝ้าระวงัในพื้นที่อยูแ่ล้ว	แต่ยงัไม่เป็นระบบ	เมื่อมกีารท�าโครงการ

นี้ท�าให้เหน็โอกาสใหม่ ๆ	ในการจดัการเรื่องการเฝ้าระวงัผ่านเครอืข่ายที่มอียู่แล้ว	นั่นคอื	เภสชักร	รพช.	/	รพศ.	

ได้สร้างไลน์กลุ่มเครอืข่ายคุ้มครองผู้บรโิภคระดบัอ�าเภอ	ส่วนทาง	สสจ.	เชยีงรายกม็ไีลน์กลุ่ม	RDU	Coordinator	

CR	เพื่อเป็นช่องทางส่งข้อมูล	

ผลติภณัฑ์สขุภาพ
ที่พบในระบบเฝ้าระวงั
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เนื้อหาบางส่วนในระบบเฝ้าระวงั

	 	 อกีขั้นตอนส�าคญัของการเฝ้าระวงัในส่วนของพื้นที่หรอืชมุชนคอื	การสร้างแบบฟอร์มชดุใหม่ขึ้นมา	เพื่อ

ให้พื้นที่กรอกและส่งข้อมูลเข้ามาส่วนกลาง	เพื่อน�าไปจดัการต่อ

 “เดมิเรื่องเฝ้าระวงัในชมุชนเราม ีรพ.สต. อสม. ที่คอยช่วยอยู่ในพื้นที่ พอม ีสอบ. เพิ่มมา หลงัจาก

ท�างานด้วยกันแล้วก็มาคิดกันว่า เราจะให้เขารายงานทางไหน เดิมมีความตั้งใจจะใช้ระบบตาไว (แอป- 

พลิเคชัน Tawai for Health) ใครมีข้อมูลอะไรให้ส่งเข้ามาที่ส่วนกลาง แต่พบว่าอาจจะมีความซับซ้อน 

ถ้าจะน�าไปใช้ในกลุ่มแกนน�า เราเลยพฒันาแบบฟอร์มส่งต่อ (google form) ท�าแบบง่าย ๆ เพื่อให้พื้นที่

กรอก และใช้รายงานเคสได้ง่ายขึ้น เพราะส่งจากไหนกไ็ด้ เขาเจอตรงไหน เจออะไร กร็ะบใุนฟอร์มได้เลย 

หรอืเภสชัเจอกม็าลง รวมทั้งท�าอะไรไปแล้วบ้าง พอลงข้อมูลแล้วมนัจะเข้าสูร่ะบบแชร์เพื่อให้ทกุคนได้เหน็

ข้อมูลพร้อมกนั สสจ. กเ็ข้ามาด้วย พอมขี้อมูลต่าง ๆ กร็วบรวมแล้วส่งต่อผู้บรหิารของ สสจ. ได้ ตอนนี้มี

ไลน์กลุ่มใหม่คอื RDU coordinator พอมเีหตกุารณ์กร็ายงานเข้ามา เภสชักรปฐมภูมกิจ็ะเอาไปจดัการต่อ”

	 	 ส่วนการเฝ้าระวงัในสถานบรกิารสุขภาพ	ในตอนแรกคณะท�างานมองว่า	สสจ.	น่าจะเป็นฝ่ายรวบรวม

ข้อมูลได้	 แต่พบว่าในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก	 จึงมีการออกแบบกลไกเพิ่มเติม	 คือการสร้างแบบประเมิน

ผลติภณัฑ์สขุภาพไม่ปลอดภยัส�าหรบัผูป่้วยที่มารบับรกิารในสถานบรกิารสขุภาพ	ที่สามารถบนัทกึข้อมลูได้ง่าย	

เพื่อใชค้ดักรองผูป้ว่ยโดยทมีสหวชิาชพี	ซึ่งเน้นผูป่้วยที่มาด้วย	“อาการปวด”	และเมื่อพบหรอืสงสยัอาการไม่พงึ
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ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 หลังจากบันทึกก็ส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสขุในสถานบรกิารได้ทนัที	

	 	 นอกจากนี้	 มีแผนในการส่งหนังสือจาก	 สสจ.	 เชียงราย	 เพื่อขอความร่วมมือให้แต่ละโรงพยาบาลลง

รหสัวนิจิฉยั	ICD10	External	cause	พร้อมแนบตวัอย่างอาการที่ส�าคญัด้วย	เพื่อให้ทราบสาเหตขุองการป่วย	อกี

ทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อน�าไปสู่การจัดการความเสี่ยง	 และส่งเสริมการใช้ยาอย่าง 

สมเหตผุลในชมุชนต่อไปด้วย

	 	 ในการท�างานยงัมกีารเชื่อมโยงการเฝ้าระวงัในชมุชนกบัในสถานพยาบาลด้วย	โดยคณะท�างานได้สื่อสาร

กนัถงึการกรอกแบบฟอร์มและประชาสมัพนัธ์ข้อมูลเรื่องปัญหาสเตยีรอยด์	ดงัที่	ภญ. กฬีารกัษ์กล่าวว่า

 “คยุกบัทางพี่ธนชยัว่า เวลาเจอผลติภณัฑ์ไม่มแีหล่งผลติ ช่วยประชาสมัพันธ์ผ่านเครอืข่าย สอบ. 

ได้ไหม เพราะเราเคยเจอ บรษิทัเดยีวกนัแต่มาคนละชื่อ คนไข้มาตรวจวนัเดยีวกนัเจอพร้อมกนั กเ็ลยตดิต่อ

ขอตรวจเพิ่ม แต่เขาไม่ให้ข้อมูลกไ็ม่ได้ไปต่อ เลยต้องบอกเครือข่ายว่าเจอแบบนี้ให้ช่วยเฝ้าระวงัด้วย” 

	 	 ภญ. รชันติย์กล่าวเสรมิว่า	การท�างานสร้างระบบเฝ้าระวงัในสถานบรกิารสขุภาพยงัน�าไปสูก่ารสร้างสื่อ	

เพื่อใช้สื่อสารเรื่องการเฝ้าระวงั	จงึท�าให้เกดิการขยายผลไปสู่โรงเรยีนด้วย

 “พอมแีผนเรื่องเฝ้าระวงั กท็�าทั้งในชมุชนและในโรงพยาบาล คอืเมื่อคนไข้เข้ามาในโรงพยาบาลจะ

มีการสื่อสารให้ทุกคนรับรู้ และจะได้จัดการแต่ละเคสได้อย่างเหมาะสม และที่ต้องท�าการสื่อสารใน 

โรงพยาบาลด้วย เพราะเป็นเรื่องที่ต้องการสร้างให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน แต่ตอนนั้นจะสื่อสารด้วยการ 

จดัอบรมกไ็ม่ได้ เพราะมสีถานการณ์โควดิ จงึปรบัวธิกีารสื่อสารใหม่ เป็นการสื่อสารผ่านคลปิและโปสเตอร์ 

โดยให้กลุ่มนกัเรยีนเข้ามาช่วยท�าคลปิเพื่อน�าเสนอประเดน็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัสเตยีรอยด์”

  3.3 การขยายผลสู่โรงเรยีน กจิกรรมเฝ้าระวงัยงัน�าไปสูก่ารท�างานร่วมกบัอกีเครอืข่ายหนึ่ง	คอืโรงเรยีน		

โดยทางคณะท�างานต้องการท�าเรื่องการสื่อสาร	 โดยมีโจทย์ว่าเป็นการสื่อสารที่จะท�าให้คนทั่วไปเข้าถึงและ 

ส่งต่อได้	จงึควรเป็นคลปิสั้น ๆ	ที่ส่งต่อในไลน์ได้

	 	 ในช่วงการหารอื	ภญ. กฬีารกัษ์จงึได้เสนอว่า	จะประสานกบัทางโรงเรยีนเพื่อให้นกัเรยีนจดัท�าคลปิสั้น

ดังกล่าว	 เนื่องจากตนเองรับผิดชอบเรื่อง	 อย.	 น้อยอยู่	 จึงมีเครือข่ายโรงเรียนเป็นต้นทุนอยู่แล้ว	 คณะท�างาน 

มองว่า	การท�าคลปิสื่อสารนี้	นอกจากนกัเรยีนจะได้สื่อสารกนัเอง	ยงัได้สื่อสารกบักลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายดุ้วย 

มกีารท�าโบรชวัร์แนะน�าสเตยีรอยด์	มโีปสเตอร์ที่ได้รบัจากเครอืข่าย	แต่เป็นการให้ความรูแ้บบภาพรวม	จงึอยาก

ให้นักเรียนลองท�าของพื้นที่เชียงรายเพื่อใช้จริง	 ให้ข้อมูลว่าพบปัญหาอะไรบ้างเรื่องสเตียรอยด์	 เพื่อสร้าง 

ความรบัรู้และเข้าใจในวงกว้าง

 “ตอนนั้นดูแลงาน อย. น้อย กบัอาหารปลอดภยัอยู่ ตอนไปอ�าเภอแม่จนัได้พบกบัทมีรถ mobile 

(หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.) ซึ่งเข้ามาตรวจสาร 

ปนเปื้อนในอาหารสดและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ของแต่ละอ�าเภอ 

ปีละ 2 ช่วง ช่วงละ 5 วนั เราจงึใช้โอกาสนี้ในการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่อโรงเรยีนในอ�าเภอต่าง ๆ ว่า 
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มีโรงเรียนไหนสนใจให้ไปอบรม อย. น้อยในโรงเรียนไหม และชวนให้น้อง ๆ จัดท�าคลิปวิดีโอ โพสต์ใน 

หน้า facebook  ส่วนตวั จากนั้น คณะท�างานเราจะแชร์ต่อมาที่หน้า page ของ คบส. สสจ. เชยีงราย...

พบว่า โรงเรยีนที่ส่งคลปิมาเยอะสดุเปน็โรงเรยีนบนดอยแม่สะลอง ส่งมาทกุระดบัชั้น และพบว่าชั้นมธัยม

ท�าได้ด ีเลยเผยแพร่ในเวบ็ของ คบส.”

มอบเกยีรตบิตัรให้นกัเรยีนที่ร่วมผลติสื่อในโครงการ

	 	 นอกจากเครอืข่าย	อย.	น้อย	ยงัมกีารจดักจิกรรมสนบัสนนุงบประมาณให้นกัเรยีน	นกัศกึษาทกุระดบั

ชั้น	 ผลิตสื่อคลิปวิดีโอสั้นภายหัวข้อ	 “สเตียรอยด์ภัยร้าย	 อันตรายถึงชีวิต”	 เผยแพร่ให้กับเครือข่าย	 เพื่อช่วย 

เฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพไม่ปลอดภยัสู่เยาวชนในพื้นที่	รวมทั้งจดัท�าโฟมบอร์ดขนาด	A2	น�าเสนอเนื้อหาที่ได้

จากการส�ารวจผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนสเตียรอยด์ที่พบในจังหวัดเชียงราย	 และอันตรายของสเตียรอยด์	 รวมทั้ง 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตดิตั้งที่โรงพยาบาล	รพ.สต.	ศาลาชมุชน	ในทกุอ�าเภอด้วย

 3.4 มาตรการระดับอ�าเภอ การสรปุการท�างานต้นแบบ	 (model	 อ�าเภอ)	 และขยายผลสู่อ�าเภอน�าร่อง		

จากขั้นตอนการท�างานตั้งแต่การระดมความคดิของผู้ที่เกี่ยวข้อง	การจดัตั้งคณะท�างานอย่างเป็นทางการโดยมี

ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงรายลงนามค�าสั่งแต่งตั้ง	การพฒันาศกัยภาพการเกบ็ข้อมูลให้เครอืข่าย	การลงส�ารวจ

จนได้ข้อมูลสเตียรอยด์ในพื้นที่น�าร่อง	 5	 อ�าเภอ	 และน�าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ในเรื่องการเฝ้าระวังทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน	 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านคลิปสั้น	 และการก�าหนด

มาตรการเฝ้าระวังทั้งทางกฎหมายและทางสังคม	 ท�าให้ภาพกระบวนการท�างานของโครงการมีผลงานเป็น 

รูปธรรม	 โดยเฉพาะการบูรณาการการท�างานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นจริง	 และน�าไปสู่การร่วมมือกัน 

ในระยะยาว	การขบัเคลื่อนมคีวามต่อเนื่อง	

	 ภาพความต่อเนื่องที่ส�าคญัอนัหนึ่งคอืการขยายผลสูอ่�าเภอน�าร่อง	8	อ�าเภอ	อนัเป็นเป้าหมายตั้งต้น	ได้แก่	

อ�าเภอเมอืงเชยีงราย	อ�าเภอพาน	อ�าเภอเทงิ	อ�าเภอแม่สาย	อ�าเภอเชยีงแสน	อ�าเภอเชยีงของ	อ�าเภอเวยีงแก่น	
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และอ�าเภอเวียงชัย	 โดยต้องการให้น�าเอาแนวทางจัดการสเตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย 

หรือโมเดลการท�างานของโครงการไปใช้ออกแบบการท�างานต่อ	 โดยใช้ทั้ง	 5	 มาตรการหลักเป็นแนวทาง 

โดยสามารถปรับกจิกรรมในแต่ละมาตรการให้เข้ากับบริบทของพื้นที่	 โดยในการผลกัดนัสู่อ�าเภอน�าร่อง	 มกีาร 

เตรียมการผ่านการสื่อสารข้อมูล	 การสอนใช้แบบรายงานเคสอย่างง่าย	 (google	 form)	 ที่สอนผู้เกี่ยวข้อง 

ทกุอ�าเภอน�าร่องให้ใช้เป็น	และอปัเดตข้อมูลเข้ามายงัส่วนกลางได้	

	 ภญ. รชันติย์เล่าถงึการท�างานต้นแบบและผลกัดนัสู่โมเดลอ�าเภอไว้	ดงันี้

 “พอการท�างานมาถึงระยะขยายผล เราเหน็ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด เป็นเหมอืน template เพื่อ 

ส่งให้อ�าเภอน�าร่องว่าจะท�าแบบนี้กันใน 8 อ�าเภอ ตอนนั้นก็ประชุมและน�าเสนอต่ออ�าเภอเลย เรามี 

งบประมาณให้ 5,000 บาทต่ออ�าเภอ เพื่อให้แต่ละอ�าเภอไปออกแบบการท�างานของเขาเอง 

 “พอท�าเสร็จก็กลับมาสรุปงานให้ส่วนกลาง จากนั้นมาแชร์กันทั้งหมด แล้ววางแผนเพื่อท�างาน 

ร่วมกนัต่อไป โดยกจิกรรมทั้งหมดใช้ระบบออนไลน์ มเีพยีงกจิกรรมสดุท้ายที่เป็นการแลกเปลี่ยนผลลพัธ์

ถอดบทเรยีนเท่านั้นที่เป็นการจดัแบบออนไซต์”

	 ผลส�าเรจ็จากการขยายผลสูอ่�าเภอน�าร่องตามโมเดลต้นแบบที่โครงการได้พฒันาขึ้น	ท�าให้เกดิกระบวนการ

ออกแบบการท�างานและสร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายตามบรบิทพื้นที่	เช่น	เวยีงแก่น	มกีารประชมุ

ผูเ้กี่ยวข้อง	สื่อสารความเสี่ยงต่อทกุฝ่ายในสงัคม	รวมทั้งออกแบบเรื่องการเฝ้าระวงั	ส่วนที่เวยีงชยัมกีารตดิตาม

เยี่ยมบ้านและลงประเมนิร้านช�า	อ�าเภอเมอืงท�าระบบเฝ้าระวงัในโรงพยาบาลและระบบลงรหสัโรค	ที่เชยีงของ	

มีการด�าเนินการตามโมเดลต้นแบบทั้งกระบวนการ	 เกิดการพัฒนาแกนน�าเฝ้าระวังภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และส่งเสรมิความรอบรูด้้านยาในชมุชน	มกีารเฝ้าระวงั	ประเมนิความเสี่ยง	ลงข้อมลู	และสื่อสารผ่านคลปิวดิโีอ

เพลง	เป็นต้น

	 4.	การสรุปผลและถอดบทเรียน	จากการสรปุภาพรวมของการท�างานในกจิกรรมถอดบทเรยีน	ท�าให้
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเห็นความซับซ้อนของปัญหา	 การถอดบทเรียนจึงมีเป้าหมายที่การจัดการปัญหา

อย่างยั่งยืน	 ก็มองว่าการถอดบทเรียนควรระดมความคิด	 ฟังกัน	 เห็นประเด็นท�าต่อ	 โดยข้อสรุปที่ได้จากการ 

ถอดบทเรยีนโดยคณะท�างานมดีงันี้

1)	 ใช้เครอืข่ายบ้าน	วดั	โรงเรยีน	และผู้สูงอาย	ุดูแลผลติภณัฑ์อนัตรายที่ผสมสเตยีรอยด์

2)	 คณะท�างานมคีวามรู	้สามารถพดูคยุ	ค้นหาแหล่งที่มาของผลติภณัฑ์สขุภาพผ่านแอปพลเิคชนัและ

อธบิายโทษของผลติภณัฑ์อนัตรายได้

3)	 เครอืข่ายมทีกัษะการเยี่ยมบ้าน	ตรวจร้านช�า	ตลาดนดัในพื้นที่	หรอืงานที่มกีารรวมตวัของชาวบ้าน	

เพื่อค้นหาสถานที่จ�าหน่าย/ใช้สเตยีรอยด์

4)	 เครอืข่ายสามารถเฝ้าระวงัสนิค้าทางออนไลน์กบัคนในครอบครวัและชมุชน

5)	 เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และประสบการณ์การท�างานในพื้นที่	เพื่อปรบัใช้ในพื้นที่ตนเอง

6)	 รบัทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของผลติภณัฑ์อนัตรายที่มสี่วนผสมของสเตยีรอยด์ในแต่ละ

พื้นที่	
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	 ภญ. กฬีารกัษ์เล่าถงึการถอดบทเรยีนโครงการว่า

 “เราเพิ่งถอดบทเรยีนครั้งแรก กใ็ห้ทกุอ�าเภอน�าเสนอ ท�าให้เหน็จดุเด่นของแต่ละที่ เช่น เชยีงของ

เอาเพลงมาสอน พชอ. เข้มแขง็ พอช่วงบ่ายเอาหน่วยจงัหวดัของพี่ธนชยัและองค์กรเครอืข่ายมาร่วมกนั

กนั เราเหน็ว่าพอเขามาพูด เล่าสู่กนัฟังแล้ว ทกุคนเหน็ประโยชน์ เหน็ความเข้มแขง็ของพื้นที่”

	 ขณะที่	ภญ. รชันติย์กล่าววา่	การถอดบทเรยีนไม่ได้ท�าเพยีงในตวัของโครงการ	แต่น�าความรูท้ั้งหมดตั้งแต่

อดตีมาใช้ออกแบบอนาคตว่าจะไปอย่างไรต่อ

 “ต้องคดิว่าถอดบทเรยีนแล้วจะไปท�าอะไรต่อ เรากอ็าจจะต้องท�าเรื่องนี้ให้ชดัขึ้นด้วย ต้องคดิเรื่อง

ขับเคลื่อนต่อ ตอนแรกเรามีแผนว่าจะถอดบทเรียนตามโซน แต่ละอ�าเภอที่ใกล้ ๆ กัน เพื่อให้เกิดการ 

เชื่อมงานกนัระหว่างอ�าเภอ แต่ยงัไปไม่ถงึตรงนั้น แต่ผลที่ผ่านมาเหมอืนเล่าให้กนัฟังมากกว่า โครงการ

หน้า เราวางแผนจะเอาคนเก่งถอดบทเรียนมากระตุ้น และอยากเชิญเครือข่ายร้านช�าเข้ามาด้วย แต่ 

อย่างน้อยครั้งนี้ต่างคนต่างกเ็หน็ว่าได้ประโยชน์ด้วยกนัทั้งคู่”

	 ผลจากการถอดบทเรียนสรุปผลการท�างาน	 ท�าให้คณะท�างานเห็นผลรูปธรรมของสิ่งที่ได้ด�าเนินการไป

ตลอดโครงการ	 สิ่งที่เป็นผลส�าเร็จที่คนท�างานตั้งใจอยากให้เกิดตั้งแต่แรก	 นั่นคือการบูรณาการงานร่วมกัน 

อย่างแท้จรงิ	ท�าให้เกดิเครอืข่ายการท�างานและการมส่ีวนร่วมในการเฝ้าระวงัยาไม่ปลอดภยัทั้งในชมุชน	และใน

โรงพยาบาล	และแนวทางการท�างานเรื่องสเตยีรอยด์ร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง	

	 คณะท�างานเหน็ตรงกนัว่ายงัมสีิ่งที่ต้องท�าต่อ	นั่นคอืการเสรมิสร้างความรอบรูด้้านการใช้ยาของประชาชน	

และการด�าเนนิงานด้านกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

แกนน�าโครงการร่วมการประชมุสรปุผลและถอดบทเรยีนโครงการ



บทที่ 2

142

 5. การส่งต่อไปยังสภาผู้บริโภคจังหวัด

	 จากผลการท�างานทั้งหมดที่กล่าวมา	 ท�าให้ได้เกิด	 ข้อเสนอเรื่อง มาตรการ 5 องค์ประกอบในการ

ท�างานเพื่อจัดการสเตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการ	ได้แก่	

 องค์ประกอบท่ี 1 เครอืข่ายเฝ้าระวงั	พฒันาช่องทางการรายงานผลติภณัฑ์สขุภาพที่ไม่ปลอดภยัในพื้นที่	

ผ่านเครอืข่ายภาคประชาชน	สภาองค์กรผูบ้รโิภค	อาสาสมคัรสาธารณสขุ	ผูน้�าชมุชน	เครอืข่ายภาครฐั	ส�านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั	โรงพยาบาล	ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	ฝ่ายปกครองท้องถิ่น	และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	

 องค์ประกอบที่ 2 ระบบเฝ้าระวงัในหน่วยบรกิารสขุภาพ		มุ่งเน้นมาตรการ “ค้นหา รกัษารวดเรว็ ตาม

มาตรฐาน” การรวบรวมข้อมูลผูป่้วยที่ได้รบัผลกระทบในระดบัจงัหวดั	พฒันาแนวทางการรกัษา	การรกัษาแบบ

ทางเลอืกที่ถูกต้อง

 องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารความเสี่ยง/สร้างความรอบรู้	 ทั้งในกลุ่มผู้จ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาตได้แก่ 

รา้นยา	คลนิกิเวชกรรม	ที่ไม่ได้รบัอนญุาต	เช่น	ร้านช�า	รถเร่	และในสถานพยาบาล	ในกลุ่มผูใ้ช้	ผูส้งูอายุ	ผูป่้วย	

ผู้ใช้แรงงาน	สร้างเครอืข่ายในการสื่อสาร	สาธารณสขุ	ฝ่ายปกครองท้องถิ่น	เยาวชน	อสม.	พระสงฆ์	ช่องทาง 

การสร้างสื่อป้ายประชาสมัพนัธ์	วดีทิศัน์

 องค์ประกอบที่ 4 มาตรการทางสงัคม	การประชาคมในระดบัหมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	จงัหวดั	

 องค์ประกอบที่ 5 มาตรการทางกฎหมาย	สร้างเครอืข่าย	ต�ารวจ	ทหาร	เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา	ระดบัการใช้กฎหมาย	พ.ร.บ. ยา	พ.ร.บ. การสาธารณสขุ	เตอืน	ปรบั	จบั	เป็นคดี

	 คณะท�างานยงัเตรยีมที่จะน�าข้อค้นพบนี้เข้าสูส่ภาองค์กรของผูบ้รโิภคที่จะมกีารประชมุในวนัที่	23	กนัยายน	

2565	เพื่อผลกัดนัเรื่องสเตยีรอยด์เข้าสู่สภาผู้บรโิภคจงัหวดั

	 คณุธนชยั	ในฐานะตวัแทนของสภาฯ	ซึ่งท�างานในพื้นที่มานานมองว่า	การท�างานร่วมกนัระหว่างภาครฐั

กบัหนว่ยงานประจ�าจงัหวดัของ	สอบ.	ภายใต้โครงการนี้เป็นจดุเริ่มต้นที่ส�าคญัที่จะน�าไปสูแ่ผนการแก้ไขปัญหา

ที่เป็นรูปธรรม

 “ตอนนี้มขี้อมูลที่จะได้ท�าด้วยกนั มแีผนมาร่วมกนั เกดิการเชื่อมต่อกนัแล้ว ตอนนี้มกีารส่งต่อไป

ยังสภาผู้บริโภคจังหวัด เป็นแผนที่จะท�าให้ประเด็นนี้เป็นรูปธรรมขึ้น มีการจัดการ แก้ไขปัญหา ซึ่งเกิด 

จากการท�างานของโครงการ จากตอนแรกที่เราพยามผลักดันว่า ท�าไมมีกฎหมายแล้วไม่เอามาปฏิบัติ

จรงิจงั แต่ตอนนี้มแีล้ว เพราะเรื่องกฎหมายเป็นข้อเสนอหนึ่งจากการสรปุผลการท�างานของโครงการด้วย 

ตอนนี้เจอสเตยีรอยด์แล้วมคี�าสั่งลงไป มนัเริ่มมกีารจดัการมากขึ้น 

 “อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องท�าเรื่องผลักดันนโยบายสาธารณะ อาหารยา แผนคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก

เชื่อมโยงกบัท้องถิ่น โดยผลกัดนังานคุ้มครองผู้บรโิภคไปสู่ท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) อย่างจรงิจงั ในฐานะ

ที่เขาใกล้ชดิประชาชนและผูบ้รโิภค เขาน่าจะได้รบัรูแ้ละท�างานจรงิจงั คล้ายเป็นการสร้างเครอืข่ายให้ครบ

วงจร เพราะภาครฐัและภาคประชาชนเริ่มท�าแล้ว กต็้องชวนท้องถิ่นเข้ามาท�าด้วย”

	 กล่าวได้ว่า	โครงการเป็นกระบวนการสร้างความร่วมมอื	ปรบัมมุมองความคดิของคนท�างาน	เพื่อร่วมกนั

ท�างานอย่างแท้จรงิตามบทบาทหน้าที่	ขณะเดยีวกนักเ็ตมิความรูใ้ห้อกีฝ่าย	เพื่อหนนุเสรมิกนั	เรยีนรูจ้ากอกีฝ่าย	
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เพื่อพัฒนาระบบการแก้ปัญหา	 ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี	 รู้ว่าใครคือคนท�างานซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริง	

ท�าให้การบูรณาการน�าพาไปสู่การท�างานที่เห็นผล	 น�าพาไปสู่การขยายผลต่อกับเครือข่ายอีกหลายภาคส่วน 

เช่น	ท้องถิ่น	อปท.	และฝ่ายกฎหมาย	และสิ่งที่ส�าคญัคอื	ทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องเหน็พ้องต้องกนัในเรื่องการท�างาน

ต่อเนื่อง	

ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ

	 การพัฒนาเครือข่ายจัดการสเตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคุ้มครอง 

ผู้บรโิภคภาครฐัและเครอืข่ายองค์กรภาคประชาชนภายใต้โครงการนี้	น�าไปสู่ผลในประเดน็ส�าคญั	ดงันี้

 1. เกิดการขยายเครือข่ายจัดการเสตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการภาครัฐและภาคประชาชน

ออกไปสู่ 8 อ�าเภอ	โดยแต่ละอ�าเภอมแีกนน�าของทั้ง	2	ฝ่ายชดัเจน	และท�างานร่วมกนัในลกัษณะเครอืข่าย 

ที่มกีารแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล	ความรู้	และสนบัสนนุกนัและกนั	เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกนั		

 2. ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาสเตียรอย์ระดับพื้นท่ี จากการเฝ้าระวังและสัมภาษณ์จากชุมชนที่

เท่าทนัสถานการณ์	และเป็นข้อมูลที่ท�าให้ผู้เกี่ยวข้องกบัการจดัการปัญหายาอนัตรายในชมุชน	ทั้ง	2	ฝ่ายเกดิ

ความรู้ความเข้าใจรอบด้านมากขึ้น	

 3. เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหายาอันตรายในชุมชน	 และมีการแลก

เปลี่ยนทกัษะความเชี่ยวชาญระหว่าง	2	ฝ่าย	จากกจิกรรมต่าง	ๆ	ที่ท�าร่วมกนั	

 4. เกิดต้นแบบ “Model อ�าเภอ” ในการจดัการปัญหาสเตยีรอยด์ในชมุชน	ที่เป็นแนวทางส�าหรบัการ

ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ	ในระยะต่อไปได้

 5. เกิดข้อเสนอเพื่อพัฒนาสู่นโยบายจังหวัดในการจดัการปัญหาสเตยีรอยด์	 ผ่านกลไกสภาผู้บรโิภค

จงัหวดั

 6. เกิดสัมพันธภาพที่ดีและแนบแน่น	 และมโีอกาสบูรณาการระดบัแผนงานระหว่าง	 2	 ฝ่าย	 รวมทั้ง 

รู้จกัวธิคีดิ	กรอบการท�างาน	จดุแขง็ของแต่ละฝ่าย	ที่เป็นพื้นฐานเอื้อให้เกดิการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บรโิภค

ระหว่างภาครฐัและประชาชนต่อไป	

แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับหน่วยงานประจำ จังหวัด
สภาองค์กรของผู้บริโภค และองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่

	 จากการด�าเนนิโครงการและผลที่เกดิขึ้นดงักล่าว	พบแนวทางการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างแกนน�า

โครงการจากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน	 ที่เป็นสมาชิกของ	 สอบ.	

สนบัสนนุอยู่เบื้องหลงั	ดงันี้
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	 (1)	ค้นหาแกนน�าที่มีความสนใจ	เปิดใจ	มีจิตสาธารณะ	พร้อมท�างานร่วมกัน
	 ปัจจยัส�าคญัที่ช่วยให้การท�างานของโครงการบรรลคุวามส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	เกดิขึ้นตั้งแต่จดุแรกของการ

ท�างาน	คอืการเจอตวัจรงิเสยีงจรงิ	เป็นแกนน�าที่มคีวามสนใจที่จะท�างานร่วมกนัอยูแ่ล้วเป็นทนุเดมิ	เมื่อมโีครงการ

เข้ามา	 ท�าให้เปิดใจรับฟังและมองเห็นข้อดีของอีกฝ่าย	 เห็นบทบาทของกันและกันชัดขึ้นในภาพใหญ่ของการ

ท�างาน	 เปลี่ยนมุมมองจากการท�างานตามหน้าที่รับผิดชอบไปสู่ค�าว่าบูรณาการ	 ซึ่งเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและ 

เป้าหมายหลกัของโครงการ	

 “การท�างานกับเครือข่ายของงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแกนน�าของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

เชยีงรายทั้ง 2 ท่าน เป็นกลุ่มแรกที่เรามอง เพราะเขาเป็นองค์กรที่รูปแบบและทศิทางการท�างานชดัเจน 

และการมาท�างานด้วยกนัจะเสรมิการท�างานได้มากขึ้น เราสามารถสื่อสารเรื่องที่เราอยากแลกเปลี่ยนได้

ชดัเจนขึ้น”

	 ภญ. รชันติย์กล่าวถงึการท�างานร่วมกบัเครอืข่ายหน่วยจงัหวดัของ	สอบ.	 ซึ่งเป็นตวัแทนภาคประชาชนที่

ท�างานมานาน	เช่นเดยีวกบัที่	ภญ. กฬีารกัษ์กล่าวเสรมิ	ถงึการมองเหน็คนท�างานชดัขึ้น	จบัมอืถกูคน	ท�าให้เกดิ

การท�างานที่ขบัเคลื่อนไปได้จรงิ	

 “แต่ก่อนแค่รู้ว่ามใีครท�าอะไร แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน หรอืจะตดิต่อกนัอย่างไร ตอนแรกมแีต่แลกเบอร์

กนัและไม่ได้ท�างานด้วยกนั แต่ตอนนี้ 19 องค์กรเรารู้จกักนัหมด มตีวัตน ตามได้ว่าใครท�างานอะไรอยู่ 

ตรงไหน โครงการเหมอืนเป็นจดุตั้งต้นให้หากนัจนเจอ เรารู้คนที่จะตดิต่อและท�างานด้วยกนัอย่างจรงิจงั”

	 (2)	 แต่ละฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าที่จะเกิดขึ้นจากการท�างานร่วมกัน	ว่าจะท�าให้เกิดประโยชน์
มากกว่าต่างคนต่างท�า
	 หลงัจากตดัสนิใจท�างานร่วมกนั	 ต่างกใ็ห้ความส�าคญักบัการประชมุ	 แลกเปลี่ยนความคดิเหน็	 กจิกรรม

ประชุมและพูดคุยหารือกันในคณะท�างานอย่างสม�่าเสมอเป็นจุดที่ท�าให้ต่างฝ่ายต่างเห็นจุดแข็งของกันและกัน		

มองเห็นโอกาสที่จะออกแบบการท�างานที่เอื้อต่อผลส�าเร็จ	 ตามทักษะและต้นทุนที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ในมือ	 การ 

บูรณาการจึงสะท้อนผ่านการแบ่งปันทักษะและจุดแข็งของกันและกัน	 เพื่อเติมศักยภาพให้อีกฝ่ายหนึ่งและ 

สร้างผลส�าเรจ็ให้งานที่ร่วมกนัวางแผนและออกแบบ

	 ภญ. รัชนิตย์มองเห็นจุดแข็งของภาคประชาชนที่ท�างานในพื้นที่	 ซึ่งมีใจ	 ขณะที่ภาครัฐซึ่งงานล้นมือนั้น 

ก็มีความรู้ที่จะเติมให้ทีมพื้นที่แข็งแรงขึ้น	 รวมทั้งอ�านาจหน้าที่ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายเมื่อพบยาจ�าหน่าย

อย่างผดิกฎหมาย

 “ตอนออกแบบการเกบ็ข้อมูล ต้องการให้ลงแบบตรวจสอบจรงิ ๆ เพราะทางเราเองกม็หีน้าที่ทาง

กฎหมายด้วย เหมอืนตรวจร้านช�าเลย แล้วพอทมีส�ารวจได้ตวัอย่างมา เรากส็นบัสนนุชดุทดสอบ เพื่อให้

ทดสอบและส่งผลกลบัมาด้วย ตรงนี้กถ็อืว่าเครอืข่ายกไ็ด้เรยีนรู้การตรวจที่ถูกต้องด้วย”
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	 ขณะที่	ภญ. กฬีารกัษ์มองเหน็เรื่องการเอื้อการท�างานจากต้นทนุของแต่ละฝ่าย

 “จดุแขง็ของภาคประชาชนคอืเขาเป็นจติอาสา พร้อมท�างาน และมเีป้าหมายเดยีวกนั การท�างาน

คุ้มครองผู้บรโิภคมนัต้องมคียี์แมน คอืทั้งคนพร้อมและใจพร้อม เป็นจดุแขง็ส�าคญั พี่ที่ท�างานบางคนใช้

ทนุส่วนตวั เขามใีจอยากท�า และอยากให้เราไปให้ความรูก้บัทมีเขา หรอืบอกบทบาทว่าเขาท�าอะไรได้บ้าง 

ตรวจเองได้ไหม ถ้ามีชุดตรวจ แต่เขาอาจจะท�าเอกสารไม่ถนัด ส่วนทางฝั่งรัฐเรามีตัวความรู้ เครื่องมือ 

ที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ อกีส่วนคอืต่างให้ก�าลงัใจ คนท�างานจะไม่รู้สกึว่าตวัเองด้อย เหน็ข้อดขีองตวัเอง

ที่จะช่วยท�างาน

 “ภาคประชาชนเขามีเป้าชัดเจน การท�าเรื่องร้องเรียน หรือการท�างานเพื่อเสนอนโยบาย เขาเห็น

เป้าหมายว่าต้องการท�างานร่วมกบัใคร ส่วนทางภาครฐัมขี้อมูล มเีคส รวมทั้งระเบยีบต่าง ๆ ที่จะเอื้อให้

พื้นที่ท�างานง่ายขึ้น พอมาช่วยกนักท็�างานได้มากขึ้น และเสรมิการท�างานทั้งสองฝั่ง”

	 ขณะที่ฝ่ังภาคประชาชนอย่างคณุธนชยัและคณุปรยีาภรณ์	กเ็หน็จดุอ่อนจดุแขง็ของคนท�างานทั้งสองฝ่าย	

ที่จะช่วยเติมกันได้	 นอกจากนั้นยังขยายเรื่องการเติมความเข้าใจไปยังเครือข่ายใหม่ ๆ	 ที่เป็นเป้าหมายอย่าง 

ท้องถิ่นด้วย

	 คุณธนชัยขยายความให้เห็นจุดแข็งของภาคประชาชน	 ที่มีประสบการณ์เข้มข้นในการรับเรื่องร้องเรียน 

และการตรวจสอบเรื่องผลิตภัณฑ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน	 ท�าให้มีเทคนิคการเก็บข้อมูล 

ยิ่งได้การสนบัสนนุจากโครงการให้ด�าเนนิการได้ถงึขั้น	“ล่อซื้อ”	ท�าให้เกดิหลกัฐานที่แน่นหนา	และจะช่วยสร้าง

ความตระหนกัถงึความจ�าเป็นที่จะต้องท�าเรื่องนี้

 “พวกนี้เขาส่งต่อข้อมูลกนั อย่างที่แม่สาย ถ้าไปเอกิเกรกิ เราถ่ายร้านเดยีวจบเลย เขาบอกต่อกนั

เร็วมาก แต่เราก็จะไม่ไปแค่คน 2 คน อาจจะมีคนหนึ่งถามเรื่องยา อีกคนถามราคา คนหนึ่งแอบถ่าย 

อกีคนเดนิผ่าน มนัท้าทาย เพราะเราต้องออกแบบการลงให้ด ีเพราะผูป้ระกอบการกร็ูท้นั เราต้องหาเทคนคิ 

เภสชักรจะไม่เสนอเรื่องการล่อซื้อ แต่เขาจะดูว่าเราท�าอย่างไร เพราะเรื่องนี้เราคล่องกว่า แล้วในโครงการ

นี้เปิดให้จดัซื้อยาได้ ถ้าเราลงแล้วเจอ เราล่อซื้อเพื่อเป็นหลกัฐานเลย”

	 คณุปรยีาภรณ์เสรมิข้อมูลที่ท�าให้เหน็ว่า	จุดเปลี่ยนส�าคัญกค็อื	ก่อนที่จะมโีครงการ	 เภสชัหรอื	 รพ.สต.	

จะมบีทบาทเป็นพี่เลี้ยง	คอยชี้แนะภาคประชาชนหรอืกลุ่มที่ลงเกบ็ข้อมูล	เพราะทาง	รพ.สต.	มขี้อมูลคนไข้อยู่

แล้ว	 สามารถให้ชื่อ	 ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์ของคนไข้ได้	 แล้วแกนน�าก็จะเป็นฝ่ายลงสนาม	 แต่เมื่อท�าโครงการ 

มีการปรับแบบฟอร์มเก็บข้อมูลใหม่ที่เกิดจากการออกแบบร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน	 จึงจ�าเป็น 

ที่จะต้องท�าความเข้าใจแบบฟอร์มด้วยกันก่อน	 เพื่อให้เก็บข้อมูลได้ตรงเป้าหมาย	 ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

จงึช่วยเตมิศกัยภาพให้กบัทั้ง	2	ฝั่งในการท�างาน	โดยภาคประชาชนได้พฒันาการเกบ็ข้อมูล	ภาครฐักไ็ด้ข้อมูล

เพิ่มเพื่อด�าเนนิการตดิตาม
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 “เขามขี้อมูลเรื่องการกนิ ระยะเวลาการใช้ยาของคนไข้ แต่แบบฟอร์มที่ออกแบบร่วมกนัมนัมเีรื่อง

จติใจ คนดูแล บรบิทในชมุชนด้วย มนัเพิ่มเรื่องความรู้สกึและสภาพจติใจขึ้นมา จงึมรีายละเอยีดเพิ่มขึ้น 

ดงันั้นเป้าหมายของเรา นอกจากได้ข้อมูลเรื่องสเตยีรอยด์ตามแบบส�ารวจที่ต้องเกบ็ให้ละเอยีดเพื่อส่งต่อ

ให้คณะท�างานชดุใหญ่ได้รบัรูด้้วย เรายงัต้องการพฒันาทมีพวกเราเวลาลงพื้นที่ด้วย การท�างานในโครงการ

จึงได้ประโยชน์กับทุกคนในทีมที่ต้องเอาข้อมูลมาสังเคราะห์ร่วมกัน แต่ในเนื้องานของแต่ละคนก็เป็น

ประโยชน์อีกส่วนหนึ่ง คือ เภสัชกรเอาไปท�าต่อเรื่องการติดตาม เพราะสเตียรอยด์เป็นเรื่องระยะยาว 

ส่วนองค์กรของเรากไ็ด้ต่อยอดเรื่องการเยี่ยมบ้าน เหน็คนที่ใช้ยาว่าอยู่ตรงไหน และมรีายละเอยีดที่ค�านงึ

ถงึเวลาเกบ็ข้อมูลมากขึ้น”

 ในส่วนของกิจกรรมเยี่ยมบ้านยังท�าให้คนท�างานได้พัฒนาทักษะเครื่องมือที่มีอยู่	 ไปขยายการท�างาน

ต่อได้ด้วย	

 “เครือข่ายเราที่ลงเยี่ยมบ้านคือศูนย์องค์รวม เป็นเครือข่ายผู้ติดเชื้อที่ท�างานด้าน HIV เขามี

ประสบการณ์เรื่องเยี่ยมบ้าน รกัษาความลบั เขาท�าเป็น เกบ็เป็น แต่พอเขาลงกบัเรา กบั รพ.สต. มนัเกดิ

ผลเรื่องความเข้าใจและทกัษะที่มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น มนัช่วยต่อยอดให้การท�างานระหว่าง รพ.สต. กบั

องค์กรด้วย” คณุปรยีาภรณ์ให้รายละเอยีดในประเดน็นี้	และสรปุว่า

 “ทางฝ่ังรฐัเขามคีวามรู ้สามารถเป็นวทิยากรช่วยบรรยายต่าง ๆ  ได้ เช่น เราจดักบัท้องถิ่น เทศบาล 

อบต. กต็้องให้ทาง สสจ. มาช่วย เพราะเขากเ็กี่ยวข้องและมขี้อมูลที่ชดัเจน ถ้าเราจะดงึท้องถิ่นเข้ามาก็

ต้องให้ภาครฐัเข้ามาเจอกนัตั้งแต่แรก เพราะท้องถิ่น ถ้าต่างอ�าเภอ เวลาเข้ามาท�างานใหม่ บางทเีขาไม่รู้

บทบาท นายกบางพื้นที่ไม่รู้เลยว่าต้องท�าอะไรยังไง เราไปบอกก็อาจจะไม่มีน�้าหนัก เพราะเราไม่ได ้

ท�าเรื่องความรู้โดยตรง แต่จุดแข็งของ สสจ. คือความรู้ที่มาช่วยหนุนเสริมตรงนี้ได้ มันน่าเชื่อถือ ดึง 

ความร่วมมอืจากท้องถิ่นได้  

 “ภาคประชาชนท�างานพื้นที่ เรารู้เรื่องสเตียรอยด์ในพื้นที่ได้เร็ว พอเครือข่ายเราส่งข้อมูลมาที่

ส�านกังาน ทั้งรปูถ่าย เอกสาร ไลน์กลุม่ ถ้าท�ากนัเองกไ็ปต่อได้ระดบัหนึ่ง แต่พอท�างานร่วมกนั พอเจอเคส

เราส่งต่อกลุม่ไลน์ของโครงการ เภสชักจ็ะรบัรูแ้ล้วว่าพื้นที่ไหน เขากจ็ะมข้ีอมลูไปตามต่อ หรอืพอเครอืข่าย

เขาเจอ ก็สามารถสะกิดพื้นที่ว่าเจอที่นี่นะ จะลงไปเช็ก ไปตรวจสอบยังไง เป็นงานที่น�าไปสู่ปฏิบัติการ 

ร่วมกนัอย่างแท้จรงิ แต่ก่อนท�าไม่ท�ากแ็ล้วแต่ ใครเจอกแ็จ้งกนัเองในกลุ่มของตวัเอง แต่ตอนนี้มนัปฏบิัติ

มากขึ้น ท�างานมากขึ้น”

	 (3)	มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของตั้งแต่การคิดออกแบบโครงการ	
	 ด้วยการออกแบบเรื่องการตั้งคณะท�างานที่เป็นแกนหลกัจรงิ ๆ 	ท�าให้มคีณะท�างานที่ถกูแต่งตั้งรวม	15	คน	

ซึ่งมคีวามคล่องตวัในการร่วมคดิร่วมท�า	ร่วมออกแบบการท�างานในทกุช่วง	ตั้งแต่ประเดน็	การส�ารวจ	คนืและ

จดัการข้อมูลเพื่อขยายผล	และส่งต่อ	ดงัที่	ภญ. กฬีารกัษ์กล่าวว่า
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 “ตั้งแต่เริ่มต้นที่มาคุยกัน เราก็มีค�าถามว่าจะเห็นข้อมูลร่วมกันได้อย่างไร การส่งข้อมูลในไลน์คือ 

การบูรณาการ ท�าร่วมกัน ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อท�างานในพื้นที่ร่วมกัน เราเห็นจุดไหนที่จะท�าต่อได้ 

กเ็อามาคยุกนัอกี ท�าให้ท�างานต่อได้เลย 

 “ทุกคนมีเป้าประสงค์เรื่องการดูแลคนไข้ ท�ากิจกรรมในพื้นที่ ถ้าทุกภาคส่วนมาจูนกัน เห็นเป้า 

ร่วมกันเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การวางแผนให้ครอบคลุม เพื่อปรับเปลี่ยนการท�างานให้สอดคล้องกับสิ่งที่เจอ

จรงิ ๆ  ในพื้นที่ กจ็ะท�าให้งานเกดิผล บางครั้งสิ่งที่เกดิขึ้นในพื้นที่ไม่ได้เป็นไปตามคาด กต้็องปรบั ผลที่เกดิ

จากโครงการอาจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ต้องเกิดผลที่อยากเห็น ซึ่งมันจะเกิดได้จากการร่วมกันขับเคลื่อน

ตดิตามงาน และสื่อสารกนับ่อย ๆ ช่วยกนัคดิ แลกเปลี่ยนความเหน็ เตมิกนั เพื่อสรปุปัญหาร่วมกนั”

	 (4)	“ปลดล็อก”	อุปสรรคในการบูรณาการข้ามหน่วยงาน
	 องค์ประกอบส�าคัญหนึ่งที่แกนน�าประเมินว่าช่วยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้

ระบบบใหม่	ที่เป็นการท�างานเชงิบรูณาการระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาคประชาชนกค็อื	การมคี�าสั่งแต่งตั้ง

คณะท�างานชุดนี้ที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	 เนื่องจากแกนน�าของโครงการตระหนักดีว่า 

การท�างานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของภาครัฐ	 จ�าเป็นต้องมีสิ่งที่จะช่วย	

“ปลดลอ็ก”	ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ	ได้ด้วยการยอมรบัจากทกุฝ่าย

 “การที่ผู้ว่าฯ ลงนามก็แปลว่า ‘รับเรื่อง’ และยินดีสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องนี้”	 ภญ. 

รชันติย์	ชี้ถงึคณุค่าหลกัที่ต้องผลกัดนัให้เกดิค�าสั่งนี้	

	 นอกจากนี้	 การมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานโครงการที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยังช่วยสื่อสาร 

ให้ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดได้เห็นว่า	 โครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับจังหวัด	

คอืผู้ว่าฯ	ลงนาม	ท�าเรื่องสรปุเพื่อให้	สสจ.	รบัทราบ	โรงพยาบาลและเครอืข่ายอื่น ๆ 	รบัรู้	ไปจนถงึระดบัท้องถิ่น

เพราะมคีณะท�างานที่อยู่ในพื้นที่	

	 อย่างไรก็ตาม	 การที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะแกนน�าจากภาครัฐต้องช่วยกันรวบรวม

ข้อมูล	เพื่อชี้แจงเหตผุล	ความส�าคญั	และความจ�าเป็นกบัผู้เกี่ยวข้องตลอดเส้นทาง	ไม่ว่าจะเป็นผู้บงัคบับญัชา

ในหน่วยงาน	ไปจนถงึกบัผู้ว่าราชการจงัหวดั

	 ภญ.	กฬีารกัษ์เล่าถงึการเตรยีมข้อมลูเพื่อชี้ให้เหน็ความส�าคญัของประเดน็การท�างานของโครงการ	ซึ่งเป็น

เรื่องส�าคญัอย่างยิ่ง	

  “เรามบีทเรยีนว่า ถ้าเราท�าโครงการแบบกว้าง ๆ  ไม่ระบรุายละเอยีดอะไร โครงการกจ็ะตกไป เพราะ

มีโครงการอื่นที่เร่งด่วนเหมือนกัน เช่น ปัญหาหมอกควัน ตรงนี้เลยท�าให้เราเลือกที่จะท�าเอกสาร 

แบบเจาะจง ท�าตวัเลขให้ชดัเจน โดยมกีารเกบ็ข้อมูลให้ละเอยีดก่อน แล้วน�าข้อมูลมาเขยีนเป็นโครงการ 

ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ท�างานกันมายาวนาน และยังท�างานกันเรื่อย ๆ แต่ยังแก้ไม่ได ้

จงึมคีวามจ�าเป็นที่จะต้องท�าให้ชดัเจน ครั้งนี้ให้เป็นตวัอย่างหรอืมาตรการเพื่อที่เป็นต้นแบบท�าเรื่องอื่น ๆ 

ต่อไป”
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 ขณะที่ทางฝ่ังของภาคประชาชน	คณุธนชยัช่วยเสรมิให้เหน็ความส�าคญัของการลงนามแต่งตั้งคณะท�างาน

ของผู้ว่าราชการจงัหวดั	ว่าเป็นเรื่องเชงินโยบายด้วย

 “ทางเครอืข่ายผูบ้รโิภคกเ็คยเสนอนโยบายสาธารณะเรื่องยากบัผูว่้าฯ คนก่อน ๆ  แต่ไม่มผีลตามมา 

เพราะยังไม่ถูกปฏิบัติการ พอมีการจัดตั้ง สอบ. อย่างเป็นทางการ ประเด็นตรงนี้ก็ถูกเอามาคิดด้วย 

เพราะ สอบ. เองก็พยายามสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ฝ่ายรัฐเองก็คนไม่พอ ส่วน 

สอบ. ก็ต้องการภาครัฐมาสนับสนุน การเสนอนโยบายจึงต้องมีภาครัฐเข้าร่วม เพื่อให้ท�างานร่วมกัน 

และเห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของทุกภาคส่วน และตัวเลขต้องชัด เพื่อให้เห็นว่าเป็นประเด็นส�าคัญ 

ที่ต้องขบัเคลื่อนจากทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” 

	 (5)	การยดืหยุน่ไปตามสถานการณ์	เน้นเป้าหมาย	และการท�างานร่วมกันภายใต้สถานการณ์
ที่เป็นจริง	
	 เนื่องจากโครงการที่เกดิขึ้นเปน็การบรูณาการครั้งแรก	ท�าให้แต่ละฝ่ายเรยีนรูท้ี่จะปรบัตวัตามสถานการณ์	

เนื่องจากมีกรอบคิดร่วมกันว่าใช้พื้นที่เป็นฐาน	 เพื่อท�าข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรม	 และเมื่อเป็นโครงการแรกที่

เป็นการบูรณาการ	 ท�าให้มกีารปรบัแผนตามหน้างานหลายประการ	 เช่น	 การลงพื้นที่ร่วมกนั	 ซึ่งพบปัญหาว่า

บางครั้งหน้างานของเภสชักรล้นมอืมาก	ท�าให้ลงพื้นที่ร่วมกบัภาคประชาชนไม่ได้	กต็้องปรบัให้ภาคประชาชน

ลงเกบ็ข้อมูล	แต่มกีารเตรยีมการด้านค�าถามและแบบเกบ็ข้อมลูให้ก่อน	หรอืการปรบัลดพื้นที่ส�ารวจจาก	8	พื้นที่

มาเป็น	5	พื้นที่ตามสถานการณ์โควดิ	แต่ยงัคงยดึหลกัคนืข้อมูลใน	8	พื้นที่	เพื่อให้ทกุพื้นที่ร่วมรบัรู้และตื่นตวั

กบัปัญหาไปด้วยกนั	

	 แม้บางสถานการณ์จะไม่เป็นไปตามแผน	 ทว่าแต่ละฝ่ายก็ได้ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารและประเมิน

สถานการณ์ร่วมกนัอย่างสม�่าเสมอ	ดงัที่คณุปรยีาภรณ์	ผู้ซึ่งท�าหน้าที่ประสานงานกบัเครอืข่ายในพื้นที่ทั้งหมด

เล่าว่า

 “ตอนส�ารวจข้อมูลจาก 8 ได้ 5 อ�าเภอ ตวัเลขไม่ได้ส�ารวจง่าย พอฟังพี่ ๆ สอบ. เรารู้ว่ามนัยากที่

จะถ่ายรปูหรอืรู้ได้ว่าผลติภณัฑ์มเีท่าไร เขาพยายามนบัเป็นแผงในตลาด แต่ไม่รูท้ั้งหมด บางอ�าเภอพ่อค้า

แมค้่าเปน็เครอืข่ายกนั ลงร้านแรก ร้านที่เหลอืเกบ็ทนั เรารูว่้ามนัยงัม ีแต่ไม่เหน็ข้อมลูเชงิลกึ ได้แค่อ�าเภอ

ละ 2 เคส 

 “ลงส�ารวจได้ไม่ตามเป้าเพราะโควิด เราก็ปรับเอาเท่าที่ได้ เพราะต้องดูความพร้อมของแกนน�า 

ในพื้นที่ด้วย ว่าเขาลงได้เท่าไหร่ แล้วเอาข้อมูลมาคยุกนัในทมีงาน 

 “การลงพื้นที่ร่วมกันต้องปรับตามสถานการณ์ บางพื้นที่เคยท�างานร่วมกันมาก่อน เช่น อ�าเภอ 

พาน ต�าบลทรายขาว เวลาลงมสีายข่าวร่วมด้วย ตรงนั้น รพ.สต. ตรวจร้านค้าตั้งแต่เรายงัไม่เป็นสภาฯ 

พอเราไปบรรยายที่ อบต. เรื่องสทิธผิู้บรโิภค ผลติภณัฑ์อาหาร ยา รพ.สต. กม็านั่งฟังด้วย ถ้าลงพื้นที่ 

รพ.สต. กจ็ะมาร่วมด้วย แต่บางพื้นที่ไม่เคยท�าร่วมกนั เช่น แม่สาย เครอืข่ายเรากบัเภสชักรเพิ่งมาเจอกนั 

เพิ่งเริ่มท�างานร่วมกนั กย็งัไม่ได้ท�างานในพื้นที่ร่วมกนัเท่าไร แต่รู้ว่าเป็นเครอืข่ายท�างานเรื่องนี้ด้วยกนั”
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	 (6)	เชื่อมผลงาน/คุณค่าที่เกิดขึ้นเข้ากับตัวชี้วัดผลส�าเร็จของแต่ละฝ่ายได้	
	 ผลส�าเร็จจากการท�างานร่วมกันท�าให้ต่างฝ่ายเห็นเนื้องาน	 เกิดความมั่นใจ	 พลังใจในการท�างานร่วม 

โดยผลงานตามตัวชี้วัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการท�างาน	 แต่มากไปกว่านั้นคือการจุดประกายการท�างานที่ 

บูรณาการผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม	 และผลักดันการแก้ปัญหาสเตียรอยด์ในพื้นที่ไปสู่ระดับจังหวัด	 มีการ 

สานงานต่อเติมเครือข่าย	 ใช้ต้นแบบการท�างานเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ขยายไปในพื้นที่อื่น ๆ	 ของจังหวัด 

ผลส�าเร็จจึงเกิดขึ้นในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับจังหวัด	 ทั้งกับงานของหน่วยบริการสุขภาพและสภาองค์กรของผู้

บรโิภค	ไปจนถงึเครอืข่าย	และคนท�างานในพื้นที่	ดงัที่คณุปรยีาภรณ์	กล่าวว่า

 “การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นต่างไป ที่ผ่านมาไม่มี สอบ. น้อยรายจะเข้ามาร่วม พอเป็นสภา 

เรามหีน่วยงานประจ�าจงัหวดั มกีารท�างานร่วมกบัภาครฐั คณะท�างานชดัเจน เป็นไปตามกฎหมาย มนั 

ส่งผลต่อการท�างาน หน่วยไหนที่เราเชิญไป เขาปฏิเสธไม่ได้ ต้องจัดคนมาร่วม ก็เกิดการเชื่อมงาน 

แบบภาพรวมทั้งจงัหวดั 

 “แต่ละอ�าเภอท�างานช�านาญต่างกนั อ�าเภอเทงิท�าร่วมกบัเภสชั ตรวจร้านค้า เชื่อมกนั แต่บางพื้นที่

ไม่เชื่อมกนั กเ็ป็นแบบต่างคนต่างท�า เดมิพื้นที่ที่รฐัไม่ร่วม เราไม่สามารถลงไปเองได้ แต่ตอนนี้มนัจบัมอื 

กนัแล้ว ถ้าม ีรพ.สต. เภสชัฯ หรอืโรงพยาบาลไปด้วยกนั เรากจ็ะไปได้ ทั้งสองฝ่ายกจ็ะเหน็สถานการณ์

ร่วมกนั น�าไปสู่การแก้ปัญหาแบบทั้งระบบ 

 “นอกจากเนื้องานของโครงการ สสจ. ยงัช่วยสื่อสารกบัหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์วทิยาศาสตร์การ

แพทย์ ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยท�างานร่วมกนั ตอนนี้เข้ามาเป็นเครอืข่ายกนั เรามเีรื่องร้องเรยีนเรื่องยาไม่ปลอดภยั 

เขาก็จะแนะน�า เช่น เรื่องราคา ถ้าส่งตรวจต้องราคาเท่าไร เป็นการแบ่งปันความรู้และข้อมูลกัน 

ท�างานเรว็ขึ้น 

 “นอกจากเครอืข่ายได้ประโยชน์แล้ว พื้นที่กเ็กดิความเปลี่ยนแปลง การร่วมงานกนัท�าให้เขามต้ีนทนุ

เพิ่มขึ้น พัฒนาศักยภาพ ท�าให้เขาไม่ได้เป็นองค์กรเฉพาะกิจ ได้พัฒนาตัวเอง เป็นที่รู ้จักในพื้นที่  

หน่วยงานพื้นที่รู้จกัองค์กร ไม่ได้เป็นองค์กรเฉพาะกจิลอย ๆ แต่ได้รบัการรบัรอง มตีวัตน แล้วท�าให้เขามี

งบจากสภาฯ เพื่อไปท�าแผนงาน มกีจิกรรมต่อเนื่อง โครงการนี้ท�าให้เขารู้จกัการตรวจสอบเยอะขึ้น เช่น 

ตรวจสอบระบบผลติภณัฑ์สขุภาพ การตรวจสอบทะเบยีนพาณชิย์ สามารถท�าได้ด้วยตวัเอง ขยายความ

รู้ ไปสู่ท้องถิ่น เรื่องวชิาการ ความรู้ เรื่องการใช้สทิธ ิท�าให้เขาพฒันาองค์กรในอ�าเภอ รบัเรื่องร้องเรยีน 

เองได้ ถ้าไม่ได้มชี่องทางส่งต่อจงัหวดั”

	 (7)	ร่วมเรียนรู้ ไปด้วยกันตลอดเส้นทาง
	 ภญ. กฬีารกัษ์มองเหน็ประโยชน์จากการคนืข้อมูล	ในมติขิองการขยายการท�างานในโรงพยาบาล

 “วนัที่คนืข้อมูล คนเข้ามาเยอะ เพราะเราท�าหนงัสอืถงึทกุโรงพยาบาล มบีางแห่งที่ผูอ้�านวยการเข้า

มาฟังและให้ความเหน็ เช่นเรื่องการเฝ้าระวงัในสถานบรกิาร ถ้าตรวจแล้วเรากด็ไูปเลยว่ามกีารใช้ผลติภณัฑ์

แบบอื่นไหม ถ้ามกีจ็ะเป็นคนไข้ในระบบ เรายงัรกัษาได้ แต่ถ้าไม่ได้เกบ็ตรงนี้หรอืไม่รู้ข้อมูล เขากจ็ะไป 

ซื้ออีก หรือเขามาโรงพยาบาลแล้วเราไม่จ่ายยารักษา หรือรักษาไม่หาย ก็อาจจะกลับไปใช้อีก ท�าให้ 

เห็นแนวทางว่าจะท�ากับกลุ่มไหนต่อ อาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มเบาหวาน ความดัน และการที่ท่านเข้ามาร่วม 

กอ็าจจะไปเล่าต่อโรงพยาบาลอื่นให้ได้รบัรู้ด้วย กเ็ป็นการขยายแนวคดิการท�างานออกไป” 
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	 ทางฝั่งภาคประชาชนเองก็ได้บทเรียนที่น่าสนใจจากการคืนข้อมูลด้วยเช่นกัน	 ทั้งในเรื่องทักษะที่เพิ่มขึ้น

ของคนท�างาน	 และการขยับงานในพื้นที่ในประเด็นสเตียรอยด์ให้ต่อเนื่องก้าวหน้ามากขึ้น	 จากความเห็นของ 

คณุปรยีาภรณ์	

 “การคนืข้อมลูในเวท ีเราเชญิคนเกี่ยวข้อง คนที่เคยกนิยา มปีระสบการณ์การใช้ มาร่วมรบัฟังด้วย 

ไม่ใช่แค่ภาครฐั เครอืข่ายเราได้เพิ่มเตมิข้อมูลจากเดมิที่เคยรู้ และได้ขยายการท�างานกบัภาครฐั ต่อยอด

ให้การท�างานระหว่าง รพ.สต. กบัองค์กร เวลามกีจิกรรมรณรงค์ทางภาคประชาชนกจ็ะไปกบั รพ.สต. เตมิ

ให้ความรูก้บัคนในชมุชนที่สเตยีรอยด์มปัีญหา ตวัพื้นที่เองพอได้ข้อมลูกข็ยบัมากขึ้น เช่น ต�าบลทรายขาว 

มกีารจดัการเพิ่มขึ้น มกีารก�าหนดข้อปฏบิตัทิี่ชมุชนเข้ามามสี่วนร่วม ถ้ามแีม่ค้าเร่ขายยาเข้ามาในชมุชน 

เขาสามารถบอกต่อคณะท�างาน ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน ให้มาจัดการ ตอนนี้คือจะไม่มีพ่อค้ายาเร่ เพราะ 

มนักลายเป็นข้อบงัคบัของชมุชนเลย”

	 (8)	ต่อยอดให้เกิดความก้าวหน้าร่วมกัน
 มาตรการระดบัจงัหวัด หากดตูามแผนภาพการด�าเนนิงานจะเหน็ว่า	การจดัการสเตยีรอยด์ในชมุชนแบบ

บูรณาการ	 ไม่ได้ด�าเนินการเพียงแค่ในชุมชนเท่านั้น	 แต่ออกแบบให้มีการท�างานในระดับจังหวัดด้วยการ 

ผลักดันเรื่องกฎหมายและมาตรการทางสังคม	 การออกแบบระบบเฝ้าระวังทั้งในชุมชนและในโรงพยาบาล 

รวมทั้งการขยายผลผ่านการสื่อสารสาธารณะ

 • การก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย

	 เนื่องจากคณะท�างานได้เห็นตรงกันมาตั้งแต่ต้นว่า	 การท�างานเรื่องสเตียรอยด์นั้นมีความพยายาม 

ด�าเนนิการมากว่า	 20	ปี	 แต่ยงัคบืหน้าไปไม่มาก	ปัญหายงัรนุแรงอยู่	 จงึต้องมองหาวธิกีารหรอืหนทางใหม ่ๆ 

ในการแก้ปัญหา	

	 ภญ. รชันติย์กล่าวว่า	เรื่องกฎหมายเป็นประเดน็ส�าคญัที่เกดิขึ้นในช่วงเวลาของการท�าโครงการ	เนื่องจาก

เป็นสิ่งที่จะช่วยลดระดบัความรนุแรงของปัญหาได้จรงิ

 “ที่ผ่านมามีผู้เกี่ยวข้องมีความแตกต่างทางความคิด บางกลุ่มมองว่า กฎหมายท�าไปแล้วเดี๋ยว 

คนขายกก็ลบัมาใหม่ ควรมุ่งไปที่การแนะน�า ตกัเตอืน และสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ (health literacy) 

ขณะที่อกีกลุ่มมองว่า...ต้องใช้กฎหมาย

 “ข้อเรยีนรู้จากโครงการนี้กค็อื ที่ผ่านมาเราลงแต่ร้านช�า ตลาดนดั มนักระเตื้องไม่มาก กเ็ป็นโจทย์

ให้ทาง สสจ. หันมามองเรื่องกฎหมายด้วย เพราะยังเป็นจุดอ่อนจริง ๆ เราจึงเริ่มวางระบบมาตรการไว้

หลวม ๆ  คอืเริ่มสร้างเครอืข่ายกลุม่กฎหมาย ประสานทางต�ารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง อย. บก.ปคบ. 

(กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค) เข้ามาร่วมงาน อีกส่วน 

คือผลักดันเรื่องการใช้กฎหมายในระดับต่าง ๆ เช่น พ.ร.บ. ยา หรือ พ.ร.บ. สาธารณสุข เป็นต้น  

ขณะเดยีวกนัเรื่องจบั ปรบั เป็นคดเีมื่อเจอความผดิกย็งัท�าต่อไปด้วย...”
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	 ภญ. กฬีารกัษ์ขยายความในส่วนของการเฝ้าระวงัในชมุชนว่า	การท�างานร่วมกนัในพื้นที่จะท�าให้ได้ข้อมลู

ที่ส่งต่อกนั	และเกดิเครอืข่ายการท�างานด้วย

 “ตอนแรกมองว่า สสจ. น่าจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลผลติภณัฑ์ที่เราตรวจเจอสเตยีรอยด์ด้วย

ชุดทดสอบเบื้องต้นได้เลย แต่พอท�าจริง ผู้บริหารขอให้เราหาหลักฐานให้เพียงพอก่อน เพื่อป้องกันการ 

โดนฟ้อง ซึ่งต้องส่งเรื่องไปยงั สสจ. ต้นทาง ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลติ ท�าให้กระบวนการล่าช้า เนื่องจาก

เรื่องร้องเรียนต้องใช้เวลา 60 วันท�าการ การลงพื้นที่ก็ไม่ได้ง่าย เช่น เชียงแสนมีการเอายาไว้หลังบ้าน 

ไม่เอาออกมาขายให้เราเหน็ ต้องเรยีกหา โดยแต่ละที่กม็สีถานการณ์เฉพาะพื้นที่แตกต่างกนั  

 “ตอนนี้เลยมามองว่า จะเริ่มต้นด้วยการสร้างเครอืข่ายเฝ้าระวงัอาจจะดกีว่าที่ สสจ. ดแูลเองทั้งหมด  

กเ็ลยคดิว่า สร้างทมีในพื้นที่ให้ดูแลตวัเองได้ เพื่อให้จดัการได้ว่าพอเจอแล้วจะท�าอย่างไร ถ้าภาครฐัและ

ภาคประชาชนท�างานร่วมกนั 1 ครั้ง ได้รู้จกักนั ได้รู้วธิที�างาน สามารถส่งต่อข้อมูลถงึกนั จากนั้นกส็ร้าง

ระบบให้ภาคประชาชน เพื่อขยายผู้เฝ้าระวังในชุมชน และไม่ต้องกลับมาตรวจถึง สสจ. เพื่อให้จัดการ 

ได้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะที่ทางโรงพยาบาลเองก็มีระบบเฝ้าระวังอีกส่วนหนึ่งด้วย 

ท�าคู่ขนานกนัไป 

 “การปรับวิธีมาเป็นท�าระบบข้อมูลแล้วส่งถึงกัน จะช่วยให้เร็วขึ้น และเภสัชไม่ต้องตรวจซ�้า เช่น 

พอเวียงแก่นเจอ เราลงข้อมูลไว้ พอเชียงของเจอก็ไม่ต้องตรวจแล้ว รู้แล้วว่ามีตัวไหนบ้างที่ปลอมปน 

สเตยีรอยด์”



สังเคราะห์
ข้อเรียนรู้

จากกรณีศึกษา
เพื่อพัฒนา	“ภูมิทัศน์ใหม่”	

ของงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคไทย

บทสรุป
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	 จากกรณีศึกษาและบทเรียนที่ได้น�าเสนอในบทที่	 1 - 2	 ในบทสรุปนี้จะ

เป็นการสงัเคราะห์ข้อมูล	4	ประเดน็	ดงันี้

สังเคราะห์ข้อเรียนรู้จากกรณีศึกษา
เพื่อพัฒนา “ภูมิทัศน์ใหม่”	ของงานคุ้มครองผู้บริโภคไทย

1

2

4

3

แนวทางการสนบัสนนุใหเ้กดิการพฒันาความร่วมมอืเชงิ
บูรณาการระหว่างองค์กรผู้บรโิภคและหน่วยงานรฐั

ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความร่วมมือเชิงบูรณาการ
ระหว่างองค์กรผู้บรโิภคและหน่วยงานรฐั

แนวปฏบิตัทิี่ดเีพื่อบรูณาการความร่วมมอืของสภาองค์กร
ผู ้บริโภคจังหวัดหรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ 
สู่ภาคีเครือข่ายในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่	
(จงัหวดัและอ�าเภอ)	

ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างองค์กร 
ผู้บริโภคและหน่วยงานรัฐ	 เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ใหม่ของ
งานคุ้มครองผู้บรโิภค	
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	 การขับเคลื่อน ชุดโครงการพัฒนาต้นแบบจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการ 

ความร่วมมือของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดหรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ	ที่	คคส.	

ด�าเนนิงานร่วมกบัภาคเีครอืข่าย	ดงัที่น�าเสนอผ่าน	4	กรณศีกึษา	ในบทที่	2	ประมวลให้เหน็เป็น

แนวทางเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างองค์กรผู้บริโภคและ 

หน่วยงานรฐัได้	ดงันี้

	 ในขั้นเริ่มต้น	คคส.	ค้นหาจงัหวดัที่มคีวามพร้อมและสนใจ	โดยพจิารณาจาก	3	ปัจจยัหลกั	

ได้แก่	(1)	ผลงานที่ผ่านมา	(2)	การมจีติสาธารณะในการท�างานคุม้ครองผูบ้รโิภค	(3)	แกนน�า	2	ฝ่าย	

คอื	หน่วยงานประจ�าจงัหวดั	และ	สสจ.	มคีวามสมัพนัธ์ที่ดตี่อกนั	

	 จากนั้น	คคส.	 จดักระบวนการจบัคู่แกนน�า	 (matching)	 2	ฝ่าย	 โดยชกัชวนมาหารอืร่วมกนั	

สื่อสารวตัถปุระสงค์ของชดุโครงการ	หากทั้ง	2	ฝ่าย	ตกลงใจท�าโครงการแล้ว	กจ็ะชวนกนัออกแบบ

โครงการด้วยกนั		โดยทกุจงัหวดัต้องม	ีสสจ.	ร่วมเป็นแกนน�าหลกั	เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลกัด้าน

สาธารณสขุที่รบัผดิชอบงานคุม้ครองผูบ้รโิภคของจงัหวดั	จงึมศีกัยภาพสงูในการช่วยยกระดบักลไก

ของสภาองค์กรของผู้บรโิภค	(สอบ.)	ทั้งหน่วยงานประจ�าจงัหวดั	และองค์กรสมาชกิในพื้นที่ต�าบล

และอ�าเภอ	ให้เป็นที่รู้จกัและยอมรบัต่อหน่วยงานของรฐัด้วยกนั	รวมทั้งสังคมวงกว้าง

	 เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาและได้รับการสนับสนุนแล้ว	 ด�าเนินการโดยให้ความส�าคัญ 

กับหลักการมีส่วนร่วมระหว่างแกนน�า	 2	 ฝ่าย	 ทุกขั้นตอน	 กล่าวได้ว่า	 เรื่องนี้คือหัวใจส�าคัญที่ 

ชดุโครงการนี้ถอืเป็น	“จดุไฮไลต์”	มากกว่าการได้ผลตามตวัชี้วดัผลผลติ	(เช่น	จดัประชมุกี่ครั้ง	กลุม่

เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมกี่คน	 ฯลฯ)	 เพราะท�าให้เกิดการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 

ผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐได้อย่างมีคุณภาพ	 จากการมีโอกาสได้	 “ร่วมคิดร่วมท�า”	 ในโครงการ

เดยีวกนัตลอดกระบวนการเป็นครั้งแรก

	 ขั้นตอนการด�าเนนิงานของโครงการที่เป็นกรณศีกึษา	แบ่งได้เป็น	3	ระดบั	ดงัสรปุในภาพที่	1

 

แนวทางการสนบัสนุนให้เกดิการพฒันาความร่วมมือเชงิบรูณาการ
ระหว่างองค์กรผู้บริโภคและหน่วยงานรัฐ1
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด�าเนินงานชุดโครงการพัฒนาต้นแบบจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
เชิงบูรณาการความร่วมมือของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดหรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ

ภาพที่ 2  แสดงแนวทางการด�าเนินกิจกรรมโครงการที่พบจากกรณีศึกษา

1.
เตรียมการ

2.
ด�าเนินงาน

3.
ต่อยอด
ขยายผล

ขั้นที่	1	เตรียมการ
คคส.	คัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่น�าร่อง
โดยพิจารณาจากผลงานและการมีจิตสาธารณะในการท�างาน
คุ้มครองผู้บริโภค	ทั้งในภาคหน่วยงานรัฐ
และองค์กรภาคประชาชนที่เป็นหน่วยงานประจ�าจังหวัดของ	สอบ.	
ชวนทั้ง	2	ฝ่ายมาพบปะ	หารือ	แชร์	“โจทย์”
ของชุดโครงการนี้	จนได้พื้นที่ที่สนใจท�างานร่วมกัน
หน่วยงาน	2	ฝ่ายหารือกันเองต่อเพื่อก�าหนดประเด็นและออกแบบ
โครงการร่วมกัน	จนโครงการผ่านการพิจารณาจาก	คคส.

ขั้นที่	2	ด�าเนินโครงการ	(มิ.ย.	64	-	เม.ย.	65	=	10	เดือน)
กิจกรรมโครงการจากกรณีศึกษาที่	1	-	4
มีแบบแผนไปในแนวทางเดียวกัน
ดังแสดงในภาพท้ายตารางนี้

ขั้นที่	3	ขยายผลและต่อยอด
ผู้เกี่ยวข้องน�าผลที่เกิดขึ้นจากโครงการไปขับเคลื่อนต่อเนื่อง
3.1	การต่อยอดด้านนโยบาย	(แนวดิ่ง)
3.2	การขยายผลสู่พื้นที่อื่น	ๆ	(แนวระนาบ)

จัดตั้ง
คณะท�างาน

พัฒนา
ศักยภาพ

ภาคประชาชน

ส�ารวจ
ข้อมูลร่วม
ของพื้นที่

วิเคราะห์
สรุปข้อมูล

คืนข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้อง

ด�าเนินการโดยการมีส่วนร่วมระหว่างแกนน�าหลักตลอดเส้นทาง	ตั้งแต่ออกแบบจนสิ้นสุดโครงการ

•	 พัฒนากิจกรรม
และขับเคลื่อน	
ต่อเนื่องก่อน	
สิ้นสุดโครงการ

•	 พัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย	
เพื่อน�าเข้าสู	่
ช่องทางต่าง	ๆ	
ต่อไป
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	 การด�าเนนิงานภายใต้ชดุโครงการนี้ช่วยเหนี่ยวน�าและเร่งปฏกิริยิา	(catalyst)	ให้กลไกคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคในระดบัจงัหวดั	จากภาครฐัและภาคประชาชน	เกดิความเชื่อมโยงกนั	น�าจดุแขง็ของแต่ละ

ฝ่ายมาสนบัสนนุกนั	น�าไปสู่ผลความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ด�าเนนิงาน	อย่างน้อย	5	ด้าน	ดงันี้

1. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแกนน�าของกลไกคุ ้มครองผู ้บริโภคในระดับจังหวัด 

จากภาครัฐและภาคประชาชน	 รวมทั้งหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญต่อการจัดการปัญหา 

ที่	 2	 ฝ่ายสนใจร่วมกนัและมผีลกระทบสูงต่อสขุภาพของประชาชนในจงัหวดั	 เอื้อให้เกดิ

การจดัการปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพกว่าที่ผ่านมา

2. เกิดชุดข้อมูลและฐานข้อมูลที่ใช้ส�าหรับขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู ้บริโภคที่เท่าทัน

สถานการณ์	 มีรายละเอียดลงลึก	 หลากหลายแง่มุม	 ในประเด็นที่	 2	 ฝ่ายสนใจร่วมกัน 

และมผีลกระทบสูงต่อสขุภาพของประชาชนในจงัหวดั	

3. เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายไปพร้อม ๆ	กนั	จากการบูรณาการงาน

4. เกิดการขยายปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนไปสู่ระดับต�าบล 

และอ�าเภอกว้างกว่าที่เคยเป็นมา	 ผ่านเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 

ที่เป็นสมาชกิ	สอบ.

5. เกิดโอกาสในการยกระดับงานแบบก้าวกระโดด	 ผ่านการน�าเสนอนโยบายประเด็น

งานคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผลกระทบสูงไปสู่เวทีพัฒนานโยบายระดับจังหวัด	 เช่น	 กลไก 

สภาผู้บรโิภคจงัหวดั	และแผนงานของ	สสจ.	กบัหน่วยงานประจ�าจงัหวดัของ	สอบ.

 นอกจากนี้ ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันในครรลองของ ยุทธศาสตร ์

“ไตรพลัง” ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด จากฐาน

ความร่วมมือในเชิงบูรณาการในครั้งนี้

ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความร่วมมือเชิงบูรณาการ
ระหว่างองค์กรผู้บริโภคและหน่วยงานรัฐ2
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ภาพที่ 3  แสดงการเชื่อมร้อยผลจากการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัดด้วยยุทธศาสตร์ “ไตรพลัง”

พลังนโยบาย	-	น�าความรู้ที่สกัดเป็นข้อเสนอแนะในระยะต่อไป	เข้าสู่ช่องทางพัฒนา
นโยบายระดับจังหวัด	เช่น	สภาผู้บริโภคจังหวัด	แผนงานของ	สสจ.	แผนงานของ
หน่วยงานประจ�าจังหวัดของ	สอบ.	และน�าไปสู่การร่วมรับรู้	ร่วมคิด	ร่วมจัดการ	
จากทุกฝ่าย

พลังความรู้	-	ถ่ายทอดความรู้	ทักษะ	ความเชี่ยวชาญให้กันและกัน
และร่วมสร้างข้อมูล	ฐานข้อมูล	ความรู้ใหม่	จากการส�ารวจและวิเคราะห์	สังเคราะห์
ผล	จนสรุปภาพปัญหาและแนวทางจัดการปัญหา

พลังสังคม	-	บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ
(สสจ.	รพช.	รพ.สต.)	ภาคประชาชน	(หน่วยงานประจ�าจังหวัด	และเครือข่าย	
สอบ.)	และหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

• พลงัสงัคม	-	บรูณาการความร่วมมอืหน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภคภาครฐั	(สสจ.	รพช.	รพ.สต.)	ภาคประชาชน	

(หน่วยงานประจ�าจงัหวดั	และเครอืข่าย	สอบ.)	และหน่วยงานต่าง ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

• พลังความรู้	 -	 ถ่ายทอดความรู้	 ทักษะ	 ความเชี่ยวชาญให้กันและกัน	 และร่วมสร้างข้อมูล	 ฐานข้อมูล 

ความรู้ใหม่	จากการส�ารวจและวเิคราะห์	สงัเคราะห์ผล	จนสรปุภาพปัญหาและแนวทางจดัการปัญหา

• พลังนโยบาย	-	น�าความรู้ที่สกดัเป็นข้อเสนอแนะในระยะต่อไป	เข้าสู่ช่องทางพฒันานโยบายระดบัจงัหวดั	

เช่น	สภาผู้บรโิภคจงัหวดั	แผนงานของ	สสจ.	แผนงานของหน่วยงานประจ�าจงัหวดัของ	สอบ.	และน�าไปสู่

การร่วมรบัรู้	ร่วมคดิ	ร่วมจดัการจากทกุฝ่าย
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	 ภายใต้ภูมทิศัน์ใหม่ของระบบงานคุม้ครองผูบ้รโิภคหลงัก�าเนดิสภาองค์กรของผูบ้รโิภค	(สอบ.)	

ในเดือนมกราคม	 2564	 ส่งผลให้เกิดกลไกองค์กรภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการ

ท�างานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกที่มีตัวตนชัดเจนและลงลึกถึงระดับต�าบล	 อีกทั้งยังมี	 “หน่วยงาน

ประจ�าจงัหวดั”	 ของ	 สอบ.	 ท�าหน้าที่แม่ข่าย	 (node)	 ขบัเคลื่อนงานทั้งแนวระนาบ	 คอื	 เชื่อมโยง 

ความร่วมมือไปสู่องค์กรสมาชิกของ	 สอบ.	 ทั้งหมดในจังหวัด	 และแนวดิ่ง	 คือ	 การผลักดันให้ 

ข้อเสนอแนะจากระดบัพื้นที่ไปสู่นโยบายระดบัจงัหวดั

	 อย่างไรกต็าม	การเชื่อมต่อระหว่างกลไก	สอบ.	 กบัหน่วยงานคุ้มครองผู้บรโิภคภาครฐั	 เช่น	

สสจ.	 รพช.	 และหน่วยงานอื่น ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ในลกัษณะของการบูรณาการ	 ไม่สามารถเกดิขึ้นได้ 

โดยอตัโนมตัิ	แต่ยงัต้องอาศยัปัจจยัสนบัสนนุ	ดงันี้

 3.1 ทัศนคติและวิสัยทัศน	์มองเหน็ว่า	การท�างานเชงิบูรณาการคอื “โอกาส” ในการศกึษา

ครั้งนี้พบว่า	 องค์กรภาคประชาชน	 ทั้งหน่วยงานประจ�าจังหวัดและองค์กรเครือข่ายของ	 สอบ. 

ต่างก็มีแรงผลักดันให้ท�างานกับภาครัฐแล้ว	 เนื่องจากต้องการแก้ไขจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน 

ต่าง ๆ	 ให้ได้ข้อยุติ	 ส่วนหน่วยงานรัฐที่สนใจท�างานเรื่องนี้เกิดจากการมีแกนน�า	 (key	 person)	 ที่

ตระหนักและมีวิสัยทัศน์ว่า	 การบูรณาการกับภาคประชาชนจะท�าให้ภารกิจเกิดผลตามเป้าหมาย

ของหน่วยงาน	 ขยายผลได้กว้างกว่าท�าเอง	 และเกิดผลความเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ	 จัดการ

ปัญหาได้อย่างยั่งยนื			

 3.2 ทุนเดิม	ทกุพื้นที่ที่เป็นกรณศีกึษามปีระสบการณ์ในการท�างานคุ้มครองผู้บรโิภคร่วมกนั

ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนมาก่อน	 ท�าให้มี	 “ทุนเดิม”	 ที่จ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับการท�างาน 

เชงิบูรณาการ	ที่ต้องต้องอาศยัการรู้จกั	ไว้ใจ	รู้ว่าจะคาดหวงัอะไรจากแต่ละฝ่ายได้	ขณะเดยีวกนั	

ทนุเดมิจากความสมัพนัธ์ของแต่ละพื้นที่มไีม่เท่ากนั	กเ็ป็นปัจจยัที่ก�าหนดระดบัของการบูรณาการ

ที่แตกต่างกนั	

 3.3 น�า “จุดแข็ง” มาสอดประสานกัน	 การบูรณาการความร่วมมอืของกลไก	สอบ.	 กบั

หน่วยงานรัฐ	 สู่ภาคีเครือข่ายในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่	 (จังหวัดและอ�าเภอ)	 ใน 

ครั้งนี้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายน�าจุดแข็งมาหนุนเสริมและสอดประสานกัน	 จนท�าให้เกิดการเพิ่ม

คณุภาพในการขบัเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บรโิภคในประเดน็เป้าหมาย	ดงันี้

ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างองค์กรผู้บริโภค
และหน่วยงานรฐั	เพือ่พฒันาภมูทัิศน์ใหม่ของงานคุม้ครองผู้บรโิภค	3
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ภาพที่ 4  แสดง “จุดแข็ง” ที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายมีและน�ามาหนุนเสริมกันเพื่อขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ

•	 หน่วยงานรัฐ
•	 สสจ.
•	 หน่วยงานประจ�า
จังหวัดของ	สอบ.

•	 หน่วยงานรัฐ
•	 ภาคประชาชน

•	 ภาคประชาชน
•	 ผู้ประกอบการ

อ�านาจ
บังคับใช้
กฎหมาย

ก�าหนด
นโยบาย

พลังชุมชน
สังคม

ความรู้
วิชาการ

 3.4 ก�าหนดระดับหรือเป้าหมายของการบูรณาการท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี การบูรณาการ 

ในแต่ละกรณศีกึษา/พื้นที่ปฏบิตักิารในครั้งนี้มรีะดบัหรอืเป้าหมายแตกต่างกนั	โดยขึ้นอยู่กบั	(1)	ประสบการณ์

ของแต่ละฝ่าย	(2)	“ทนุเดมิ”	ของความสมัพนัธ์ที่มมีาก่อน	(3)	ความตระหนกัต่อประโยชน์หรอืคณุค่าของการ 

บูรณาการที่จะน�าพาไปสู่เป้าหมายของแต่ละฝ่าย

ภาพที่ 5   แสดงระดับหรือเป้าหมายของการบูรณาการในพื้นที่กรณีศึกษา

1.	“กระเถิบ”	พื้นที่ให้
	 (ล�าปาง)

2.	ชวนมาต่อ	“จิ๊กซอว์”	
เพื่อขับเคลื่อนต่อได้

	 (ร้อยเอ็ด)

3.	เสริมสร้างศักยภาพ
เพื่อร่วมขยายผล

	 (เชียงใหม่)

4.	ประสานพลัง	+
	 เติบโตไปด้วยกัน	
(เชียงราย)

บ่มเพาะให้ก�าเนิด	จนเกิดศักยภาพ
และมีสถานะพร้อมขับเคลื่อนงานเป็นขบวน

(ศรีสะเกษ	อุดรธานี)

	 ทั้งนี้	การรู้จกัและเข้าใจว่า	สภาองค์กรของผู้บรโิภค	(สอบ.)	มบีทบาทหน้าที่อะไร	มโีครงสร้างและกลไกที่ 

เชื่อมโยงสูร่ะดบัต�าบล	อ�าเภอ	จงัหวดัอย่างไร	และแตกต่างจากส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	(สคบ.)	

และกลไกของ	 สคบ.	 ในระดับจังหวัดอย่างไร	 เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อโอกาสและคุณภาพ 

การบูรณาการงาน	ระหว่างหน่วยงานคุ้มครองผู้บรโิภคของรฐัในระดบัจงัหวดัด้วย																						
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	 ผลที่เกดิขึ้นจากกรณศีกึษาครั้งนี้สะท้อนให้เหน็รปูธรรมของ “การบรูณาการได้ผลมากกว่า 

1+1 = 2”	 จากการที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นว่า	 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่อาจท�าได้แบบ 

“ต่างคนต่างท�า”	โดยพบแนวปฏบิตัทิี่ดเีบื้องหลงั	ดงันี้

 4.1 ทัศนคติ – การมีทัศนคติที่ดีต่อการท�างานเชิงบูรณาการ	 เพราะเล็งเห็นประโยชน์ที่จะ

เกดิขึ้น	เป็นกญุแจส�าคญัที่จะน�าไปสู่การท�างานที่ราบรื่น	และเกดิผลทวคีูณอย่างแท้จรงิ	

	 การเชื่อมโยงผลที่จะเกดิขึ้นจากการท�างานเชงิบูรณาการเข้ากบัเป้าหมาย	 ตวัชี้วดัของหน่วย

งานของแต่ละฝ่าย	จะเอื้อให้เกดิการท�างานด้วยความสบายใจ	และทุ่มเทได้อย่างเตม็ที่

 4.2 รู้จุดแข็งแต่ละฝ่าย –	การมคีวามรู้ว่าแต่ละฝ่ายมจีดุแขง็และจดุเสี่ยงที่ต้องช่วยปกป้อง	

ระมดัระวงัตรงไหน	ท�าให้คาดหวงัจากกนัและกนัได้ตามสภาพความเป็นจรงิ	สามารถออกแบบระบบ

และจัดวางบทบาทที่เหมาะสม	 ช่วยให้เกิดการหนุนเสริมอย่างสอดคล้อง	 และไม่ขัดเคืองเพราะ 

ไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวงั

 4.3 มส่ีวนร่วมตลอดเส้นทาง	–	การมส่ีวนร่วมตั้งแต่ขั้นสมคัรใจท�า	ร่วมออกแบบ	ลงมอืท�า	

เรียนรู้	 วิเคราะห์	 ค้นหาวิธีจัดการปัญหาที่พบ	 สรุป	 และผลักดันให้เกิดการสานต่องานให้ดียิ่งขึ้น 

ต่อไป	 เป็นสิ่งที่เสริมสร้างและเพิ่มพูนศักยภาพให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 เป็นที่มาของพลังจากการ 

แลกเปลี่ยน	แบ่งปัน	ร่วมเป็นเจ้าของ	(engage)	ซึ่งเป็นคณุค่าที่เกดิขึ้นจากการท�างานเชงิบูรณาการ 

อย่างแท้จรงิ

	 แนวทางที่น่าสนใจในการท�าให้กลุ่มแกนน�าและเครอืข่ายมสี่วนร่วมตลอดเส้นทาง	เช่น

(1)	 ปลดล็อกอุปสรรคที่ปิดกั้นโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม	 ซึ่งพบได้บ่อยในระบบ 

งานแบบแยกส่วน	(silo)	เช่น	กรณหีน่วยราชการผลกัดนัให้มกีารแต่งตั้งคณะท�างานเชงิ

บูรณาการโดยผู้มอี�านาจสูงสดุ	เช่น	ผู้ว่าราชการจงัหวดั	เป็นต้น	

(2)	 ออกแบบโครงการให้มีกิจกรรมท่ีผู้เก่ียวข้องมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

น�าศักยภาพมาเติมเต็มกันอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 การลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลหรือ 

เฝ้าระวังและจัดการปัญหาร่วมกัน	 เป็นต้น	 ซึ่งท�าให้แต่ละฝ่ายได้น�าข้อมูลมาแบ่งปัน 

น�าจุดแข็งมาช่วยกันแก้ไขจัดการปัญหา	 และเกิดผลพลอยได้ที่ส�าคัญคือ	 การมี

ประสบการณ์ร่วมกนั	ยอมรบั	และผูกพนั	เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั	

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อบูรณาการความร่วมมือของสภาองค์กร
ผู้บริโภคจังหวัดหรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ
สู่ภาคีเครือข่าย	ในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่
(จังหวัดและอ�าเภอ)	

4
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 4.4 พร้อมที่จะยืดหยุ่นเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย –	การท�างานเชงิบูรณาการยากที่จะก�าหนดรูปแบบ	วธิี

การ	หรอืควบคมุให้เป็นไปได้ตามแผนอย่างเบด็เสรจ็	เพราะต้องหลอมรวมคนที่มคีวามแตกต่าง	ทั้งบทบาทหน้าที่		

พื้นฐานความรู้	ภารกจิ	ความคาดหวงั	และประสบการณ์	เข้าด้วยกนั	เพื่อสร้างคณุภาพใหม่	การพร้อมยดืหยุ่น

ให้สอดคล้องกับบริบท	 ปัจจัย	 และเงื่อนไขเฉพาะ	 สถานที่	 และช่วงเวลา	 จึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและเป็น 

หลักส�าคัญ	 เช่น	 การออกแบบกิจกรรมต่างพื้นที่	 สามารถเปิดให้ออกแบบระบบ	 วิธีการ	 และจัดสรรบทบาท 

แตกต่างกนัไปได้ตามความเหมาะสม	โดยมุ่งเป้าหมายเดยีวกนั

 ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเริ่มต้นท�างานเชิงบูรณาการในพื้นที่ ประเด็นที่ก�าหนดเป็นเป้าหมายโครงการ 

อาจมีสถานะเป็นแค่ “ตัวเดินเรื่อง” ที่หลอมรวมความสนใจ เพื่อท�าให้เกิดการเรียนรู้และทดลองเรียนรู้จาก 

กนัและกนั มากกว่าที่จะมุ่งเป้าผลส�าเรจ็เชงิผลผลติ 
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รายนามผู้ให้ข้อมูล

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการร่วมพัฒนา	“ภูมิทัศน์”	ใหม่
ของงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่

กรณีที่ 1  อุดรธานี : การพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการในระดับอ�าเภอ

กรณีศึกษา อ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธาน ี

	 คณุศริชิยั	สายอ่อน		 	 สาธารณสขุอ�าเภอ	(สสอ.)	ประจกัษ์ศลิปาคม*

	 คณุดารณุ	ีตรีะมาตย์		 ผู้ช่วย	สสอ.	ประจกัษ์ศลิปาคม	ฝ่ายวชิาการ

	 คณุหนูจนัทร์	หนิแสงใส		 แกนน�าจากภาคประชาชน

	 คณุศริวิรรณ	ภูเวยีง	 	 แกนน�าจากภาคประชาชน

กรณีที่ 2 ศรีสะเกษ : การพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการในระดับจังหวัด

กรณีศึกษา ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

	 นพ. ทนง	วรีะแสงพงษ์		 นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั	(สสจ.)	ศรสีะเกษ

	 ภก. บรรเจดิ	เดชาศลิปชยักลุ		 นกัวชิาการอาหารและยาทรงคณุวฒุิ

	 	 	 	 	 	 กลุ่มที่ปรกึษาระดบักระทรวง	ส�านกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ

	 ภญ. มลัลกิา	สพุล		 	 หวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค	สสจ.	ศรสีะเกษ

	 ภญ. จนิดาพร	อปุถมัภ์		 เภสชักรช�านาญการ	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค	สสจ.	ศรสีะเกษ*

	 ภญ. ฐติพิร	อนิศร		 	 เภสชักรช�านาญการ	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค	สสจ.	ศรสีะเกษ

	 ภญ. เบญจมาศ	บดุดาวงษ์		 เภสชักรช�านาญการพเิศษ	โรงพยาบาลโนนคูณ	จ. ศรสีะเกษ

	 ภก. เด่นชยั	ดอกพอง			 เภสชักรช�านาญการพเิศษ	โรงพยาบาลขขุนัธ์	จ. ศรสีะเกษ

	 คณุอคัรเดช	สมุา	 	 เจ้าพนกังานสาธารณสขุช�านาญการ	สสอ.	ภูสงิห์

	 คณุวริตัน์	รากทอง	 	 นกัวชิาการสาธารณสขุปฏิบตักิาร	รพ.สต.	กงุ	อ. ศลิาลาด

	 คณุกนัยา	บญุเยี่ยม	 	 นกัวชิาการสาธารณสขุ	รพ.สต.	บ้านหลกัหิน	อ. ขนุหาญ	

	 คณุอทุยั	รุ่งค�า	 	 ประธานองค์กรคุ้มครองผู้บรโิภค	ต. บกัดอง

	 คณุสพุฒัน์	เทาศริ	ิ 	 ประธานกลุ่มส�านกึรกับ้านเกดิศรตีระกูล	อ. ขขุนัธ์

	 คณุณนามนทั	นนัทวงศ์	 ประธานองค์กรคุ้มครองผู้บรโิภค	ต. ละลม	อ. ภูสงิห์	

	 คณุสรุพนัธ์	พนัธ์ปกครอง	 แกนน�าชมรมสภาองค์กรคุ้มครองผู้บรโิภคบ้านร่องเกล้าเหนอื	หมู่	5											

	 	 	 	 	 	 อ. โนนคูณ

*ผู้ร่วมอ่านทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อการจดัท�ารายงาน (reader)
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การจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการความร่วมมือของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัด
หรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ

กรณทีี ่1  ร้อยเอด็ : โครงการศกึษาสถานการณ์และสร้างความรอบรู้ในการใช้ยาในฟาร์มปศสุตัว์และ

การเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ภก. ประวฒุิ	นครราช		 รองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั	(สสจ.)	ร้อยเอด็

	 ภญ. สภุาวด	ีเปล่งชยั		 เภสชักรช�านาญการ	โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง	อ. ทุ่งเขาหลวง

	 คณุอาภรณ์	อะทาโส			 หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัร้อยเอด็	สภาองค์กรของผู้บรโิภค*	

	 คณุวริพล	ค�าผา		 	 เจ้าหน้าที่ส�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอทุ่งเขาหลวง

	 ภญ. พทิยาภรณ์	ซมิเมอร์มนัน์		 เภสชักรผู้เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลศรีสมเดจ็

กรณทีี ่2  เชยีงใหม่ :  โครงการพฒันาเครอืข่ายภาคประชาชนในการมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหาผลิตภณัฑ์

สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในชุมชนแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่

	 ภญ. นฤมล	ขนัตกีลุ			 หวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสขุ

	 	 	 	 	 	 และรองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั	(สสจ.)	เชยีงใหม่	

	 คณุล�าดวน	มหาวนั		 	 หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่	สภาองค์กรของผู้บรโิภค*

	 ภญ. นทัธนิี	วฒันวราสนัติ์		 เภสัชกรช�านาญการ	 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

	 	 	 	 	 	 สสจ.	เชยีงใหม่*

	 คณุรจนา	ยี่บวั		 	 เจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีน	หน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่

	 	 	 	 	 	 สภาองค์กรของผู้บรโิภค

	 คณุนทัฤทยั	ทวฤีทธิ์กลุ		 เจ้าของสถานวีทิยชุมุชน	คลื่น	96.75	Love	OK	Click	

กรณท่ีี 3  ล�าปาง : โครงการพฒันาต้นแบบการบรูณาการจัดการปัญหายาไม่ปลอดภยัในชมุชน จังหวดั

ล�าปาง  

	 ภญ. จนัทนา	ลี้สวสัดิ์			 หวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสขุ

	 	 	 	 	 	 ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	(สสจ.)	ล�าปาง*

	 คณุสมศกัดิ์	ชมภูบตุร		 หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัล�าปาง	สภาองค์กรของผู้บรโืภค*

	 ดร. ภญ. รุ่งทวิา	หมื่นปา		 เภสชักรช�านาญการพเิศษ	กลุ่มงานเภสชักรรม	โรงพยาบาลล�าปาง

	 ภญ. ณฐันร	ีจริบญุเรอืง		 เภสชักรช�านาญการ	สสจ.	ล�าปาง

	 คณุชนกิานต์	ชมภูบตุร		 เจ้าหน้าที่หน่วยงานประจ�าจงัหวดัล�าปาง	สภาองค์กรของผู้บรโิภค

	 ภญ. สภุาภรณ์	เจตะบตุร		 เภสชักรปฐมภูม	ิโรงพยาบาลแม่เมาะ

*ผู้ร่วมอ่านทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อการจดัท�ารายงาน (reader)
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กรณีที่ 4 เชียงราย : โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการสเตียรอยด์ในชุมชนแบบบูรณาการ จังหวัด

เชียงราย

	 ภญ. รชันติย์	ราชกจิ	เนตรสวุรรณ	เภสชักรปฐมภูม	ิกลุ่มงานเภสชักรรม	

	 	 	 	 	 	 โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์*		

	 คณุธนชยั	ฟูเฟื่อง		 	 หวัหน้าหน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงราย	สภาองค์กรของผู้บรโิภค*

	 คณุปรญีาภรณ์	อรยิธนโชต	ิ	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคุ้มครองสทิธแิละสนบัสนนุองค์กร

	 	 	 	 	 	 หน่วยงานประจ�าจงัหวดัเชยีงราย	สภาองค์กรของผู้บรโิภค

	 ภญ. กฬีารกัษ์	ใจกล้า		 เภสชักรปฏบิตักิาร	รบัผดิชอบงานคุ้มครองผู้บรโิภค

 

รายนามคณะทำ งาน

	 อภญิญา	ตนัทววีงศ์				 ผู้รบัผดิชอบโครงการ

	 สธุดิา	แสงสว่าง				 	 ผู้วจิยัและเรยีบเรยีง

	 ผศ. ดร. ปรารถนา	จนัทรพุนัธุ์				 ผู้วจิยัและเรยีบเรยีง

	 ปิยวรรณ์	กจิเจรญิ					 เลขานกุารโครงการ

*ผู้ร่วมอ่านทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อการจดัท�ารายงาน (reader)




