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บทความวิจยั

การสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหายาและ
ผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพที่ไม่เหมาะสม: กรณี อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
เบญจมาศ บุดดาวงศ์1 และ วรสุดา ยูงทอง2
1ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชนและคุม
้ ครองผูบ้ ริโภค

โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
2สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการปั ญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ไม่เหมาะสมในชุมชนและปั จจัย ความสาเร็จในการจัดการปั ญหาของเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุขอาเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ วิ ธีการวิ จยั : การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิง คุณภาพโดยการถอดบทเรียนและวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการวิจยั เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกในแกนนาเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับจังหวัด 2 คน ระดับอาเภอ 5
คนและระดับ ตาบล 9 คน ผลการวิ จยั : ปี 2551 เครือ ข่า ยฯสารวจข้อ มูลการจาหน่ า ยยาและผลิต ภัณฑ์สุขภาพในร้านชา
ครอบคลุมทัง้ อาเภอ เพื่อประเมินปั ญหาและนาผลมาเชื่อมกับข้อมูล ของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ซึง่ พบว่า ร้อยละ 18 ของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการใช้ยาเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาในชุมชน เครือข่ายใช้ขอ้ มูลนี้ใน
การขับเคลื่อนงานทัง้ ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานโดยเริม่ จากการจัดตัง้ ต้นแบบร้านชาปลอดยาอันตรายในตาบลโพธิที์ ม่ ี
ทีมงานเข้มแข็ง จากนัน้ ขยายเครือข่ายไปทัง้ อาเภอผ่านการประชาคมพร้อมมีการตัง้ กติกาชุมชน ต่อมาในปี 2554 เครือข่าย
ชุมชนเข้าร่วมจัดทาแผนงานโครงการด้านสุขภาพของอาเภอทาให้มกี ารบูรณาการงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุขกับงาน
ของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของชุมชนดาเนินการผ่านกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการออกตรวจปฏิบตั กิ ารจริงในพืน้ ที่
ในปี 2556 เครือข่ายโนนคูณเข้าร่วมเป็ นศูนย์ขอ้ มูลชุมชนเชื่อมต่องานกับศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี และศูนย์
วิชาการเฝ้ าระวัง และพัฒนาระบบยา โดยมุ่งแก้ไขปั ญหาเชิงระบบ ปั จจัยความสาเร็จได้แก่ การเลือกแกนนาที่มศี กั ยภาพ
สภาพแวดล้อมและเครื่องมือทีเ่ อื้อต่อการทางาน การจัดทาแผนงานแบบต่อยอด การกระตุ้นทีมงานอย่างต่อเนื่องทีเ่ น้นการ
ประสานงานแบบแนวราบ และการยกย่องเชิดชูบุคคลที่เป็ นต้นแบบ ปั ญหาอุปสรรค คือ ความเชื่อและค่านิยมในการใช้ยา
สื่อและช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง สรุป: ผู้เกี่ยวข้องควรบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนพร้อมกันทัง้ ระดับต้นน้า (หน่วยงานราชการทีอ่ ยู่ในส่วนกลาง) กลางน้า (หน่วยงานราชการทีอ่ ยู่ในส่วนจังหวัด) ปลาย
น้า (อาเภอ/ชุมชน) เพื่อให้เกิดการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การถอดบทเรียน การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน การกระจายยาไม่เหมาะสม ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ ม่
เหมาะสม การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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บทนา
ในปั จจุบนั ผู้บริโภคพบกับความเสี่ยงมากมาย
เกีย่ วกับยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เช่น ตามพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. 2510 ยาทีอ่ นุญาตให้จาหน่ายได้ทวไปมี
ั ่ เฉพาะยา
สามัญประจาบ้าน (1) แต่ ร้านค้าทัวไปมี
่
การจาหน่ ายยา
ควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาแผนโบราณ ยาบรรจุเสร็จ ที่
ไม่ ใ ช่ ย าอั น ตรายหรื อ ยาควบคุ ม พิ เ ศษ ยาชุ ด ที่ มี
ยาสเตอรอยด์ และยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ยงั พบปั ญหา
อาหารและเครื่ อ งส าอางใส่ ส ารที่ ห้ า มใช้ เ พื่ อ มุ่ ง หวัง
สรรพคุ ณ ทางยา (2) ในปี 2558 มี ก ารโฆษณาที่ ผิ ด
กฎหมายยา อาหาร เครื่องสาอาง และเครื่องมือแพทย์รอ้ ย
ละ 63-100, 84-96, 42-100, และ 100 ของจ านวนชิ้น
โฆษณา ตามลาดับ (3-5) นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพและ
การใช้ยาเกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรม การใช้
ยาจึงสัมพันธ์กบั ความเชื่อ วิถชี ุมชน และบริบทของสังคม
(6) เมื่อ เจ็บป่ วย ประชาชนมีก ารแสวงหายาหรือวิธีการ
รักษาตนเองหรือตามการโฆษณา ในสือ่ ต่าง ๆ เมื่อไม่หาย
ป่ วย อาจมีการแสวงหายาหรือการรักษาใหม่ไปเรื่อย ๆ (7)
จึง มีร ายงานการศึก ษาหลายฉบับ พบว่ า ประชาชนมี
พฤติกรรมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกิน จาเป็ น
(8)
แม้ภาครัฐมีนโยบายแก้ไขปั ญหาอันตรายจากการ
บริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนกาหนดประเด็น
เหล่ า นี้ เ ป็ นหนึ่ ง ในตัว ชี้ว ัด การท างานของหน่ ว ยงานที่
เกี่ย วข้อ ง แต่ ก ารด าเนิ น งานมีข้อ จ ากัด ทัง้ ด้า นจ านวน
บุคลากรในงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุข และการ
ใช้มาตรการทางกฎหมายในชุมชน ดังนัน้ การตรวจสอบ
และจัดการปั ญหาจากภาครัฐจึงยังไม่เพียงพอ ในปั จจุบนั
หลายหน่ ว ยงาน เช่ น คณะกรรมการพัฒ นาระบบยา
แห่ ง ชาติ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา และ
กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จึง มีน โยบายสร้ า งความ
ตระหนักรู้และความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล (9-10) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนใน
ชุมชนให้สามารถคุม้ ครองตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
กระบวนการ “ INN ” เป็ นการขับเคลื่อนงานเพื่อ
แก้ปัญหาแบบหนึ่ง (11) โดย “ I ” (Individual) คือ ความรู้
ความสามารถและตัวตนของปั จเจกบุคคลทีม่ ศี กั ดิศรี
์ และมี
คุณค่า “ N ” (Node) คือ กลุ่มคนที่เป็ นแกนหลักที่มคี วาม
สนใจร่วมกัน รวมตัวเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ด้วยความเสมอภาค

และ “N” ( Network) คือ เครือข่ายทีม่ คี วามเชื่อมโยงกันทัง้
ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม โดยมีความสัมพันธ์เป็ น
เครือ ข่ า ยหลายชัน้ ซึ่ง คอยหนุ น เสริม ซึ่ง กัน และกัน ทัง้
ภายในกลุ่ม ระหว่างหน่ วยงาน และเชื่อมต่อไปยังองค์กร
ต่าง ๆ INN เสมือนเป็ น “จุดค้าจุน” ในการจัดการปั ญหา
ซึ่งเป็ นผลมาจากกระบวนการสร้างพลัง (empowerment)
ที่ส่งเสริมให้บุคคล องค์กร และชุมชนมีความเป็ นตัวของ
ตัวเอง สามารถควบคุมตนเอง เกิดความนับถือเชื่อมันใน
่
การเลือกและกาหนดอนาคตของตนเอง ชุมชน และสังคม
ได้ เมื่อสมาชิกเครือข่ายมีความรู้สึกเป็ นเจ้าของเครือข่าย
สมาชิกจะเป็ นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายทีด่ ที ส่ี ุด โดย
เป็ นกระบวนการมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนื่อง (11)
การวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นการศึ ก ษากระบวนการสร้ า ง
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการปั ญหายาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในอาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษานี้ให้ความสาคัญกับกลุ่มผูน้ าการเปลีย่ นแปลงใน
ชุ ม ชนจากพื้น ฐานความเชื่อ ว่ า การไปเสริม พลัง ภาค
ประชาชนให้เข้มแข็งคือสิง่ ที่สาคัญที่สุดในการแก้ปัญหา
ให้กบั ชุมชน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
ของอาเภอนี้ ดาเนินงานต่ อเนื่องมาตัง้ แต่ ปี 2551 จนถึง
ปั จจุบนั เครือข่ายมีกระบวนการสร้างมาตรการเพื่อจัดการ
ปั ญ หาผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ไ ม่ ป ลอดภัย ในชุ ม ชน โดย
ประสานงานกับ หลายภาคส่ว น ตลอดจนสะท้อ นข้อ มู ล
ที่ แ สดงถึ ง ปั ญหาให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนได้ รู้ เ ท่ า ทั น
ไม่หลงเชื่อ และไม่ซ้อื ผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามเสีย่ ง ตลอดจน
เป็ นหูเป็ นตาแจ้งการกระทาทีล่ ะเมิดกฎหมายแก่หน่วยงาน
ที่ร ับ ผิด ชอบ การศึก ษามีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ น าบทเรีย น
ส าคัญ จากเครือ ข่ า ยฯ มาสัง เคราะห์ปั จ จัย ความส าเร็จ
ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางทีค่ วรพัฒนา เพื่อเป็ นแนวทาง
สาหรับเครือข่ายอื่น ๆ ในการสนองนโยบายการสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ด้ า นก า ร ใ ช้ ย า อย่ า ง
สมเหตุสมผล ผ่านการสร้างศักยภาพของเครือข่ายชุมชน
ให้มีความรู้และความสามารถในการสร้างกลไกเฝ้ าระวัง
และจัดการปั ญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้น ที่
เพื่อให้สามารถคุ้มครองตนเองและชุมชนจากผลิ ตภัณฑ์
สุขภาพทีไ่ ม่ปลอดภัย
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วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพซึ่ง ได้ร ับ
อนุ ญาตให้ดาเนินการได้โดยคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุ ษย์ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการปั ญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมใน
อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนศึกษาผลลัพธ์
ของการดาเนินงาน ปั จจัยความสาเร็จ ปั ญหาอุปสรรค และ
สรุ ป บทเรี ย นจากการด าเนิ น งานด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ อ ไปนี้
1) การวิจ ัย เอกสารรายงานผลการดาเนิ น งานคุ้ม ครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ของเครือ ข่ า ยอ าเภอโนนคู ณ จัง หวัด ศรีส ะเกษ 2) การ
สัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก กลุ่ ม แกนน าของเครือ ข่า ยที่เ ลือ กแบบ
เจาะจงตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้แก่ ผู้รบั ผิดชอบงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 คน
แกนนาเครือข่ายระดับอาเภอ 5 คน แกนนาเครือข่ายระดับ
ตาบล 9 คน รวมทัง้ หมด 16 คน ผูว้ จิ ยั กาหนดประเด็นใน
การสัม ภาษณ์ ด ัง นี้ การแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่ใ นเครือ ข่า ย
ข้อตกลงหรือกติกาชุมชน แนวทางการติดต่อประสานงาน
ผลการดาเนินงาน ปั จจัยความสาเร็จ และปั ญหาอุปสรรค
ผู้วจิ ยั เป็ นหนึ่งในแกนนาการพัฒนางานของเครือข่ายและ
เป็ นผู้ ส ัม ภาษณ์ แ กนน าเครื อ ข่ า ย ความสัม พัน ธ์ อ ัน ดี
ระหว่างผู้วจิ ยั และผู้ให้ขอ้ มูลทาให้มนใจได้
ั่
ว่า ผู้ให้ขอ้ มูล
ยินดีบอกเล่าความเป็ นไปตามสภาพจริงแก่นกั วิจยั
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลจากการวิจยั เอกสารและการ
สัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก มาจัด เป็ น หมวดหมู่แ ละเชื่อ มโยงตาม
ความสัมพันธ์ท่พี บในการวิเคราะห์เนื้อหา และนามาสรุป
เป็ นบทเรียนการพัฒนางาน ปั จจัย แห่งความสาเร็จ ปั ญหา
อุปสรรค และข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปั ญหาเชิง
ระบบ

ผลการวิ จยั
บริบทของอาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
อาเภอโนนคูณอยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 65
กิโลเมตร แบ่งพื้นที่เป็ น 5 ตาบล 80 หมู่บ้าน มีประชากร
39,183 คน มีโ รงพยาบาลชุ ม ชนขนาด 30 เตีย ง 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล (รพ.สต.) 8 แห่ ง
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนซึง่ ตัง้ อยู่ในเขตของโรงพยาบาลโนนคูณ
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1 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกรรม ในอาเภอ
โนนคูณ ไม่มตี ลาดสดหรือห้างสรรพสินค้า ร้านขายของชา
จึ ง เป็ นแหล่ ง รวมสิน ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคของประชาชน
รองลงมา คือ รถเร่ขายสินค้าและตลาดนัดจาหน่ายสินค้าที่
มีเป็ นครัง้ คราว
สภาพปัญหาด้านการบริโภคในอาเภอโนนคูณ
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ ป็ นรายงานผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านประจ าปี เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานคุ้ ม ครอง
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสาธารณสุ ข ของเครื อ ข่ า ยงานคุ้ ม ค รอง
ผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุข อาเภอโนนคูณ (14) ผลงานการ
วิจยั ของเครือข่ายฯ และการสัมภาษณ์แกนนาของเครือข่าย
ฯ ชีใ้ ห้เห็นว่า ประชาชนในอาเภอโนนคูณเชื่อในคุณอนันต์
ของยา ดัง นัน้ เมื่อ เจ็บ ป่ วยจึงมีค วามต้อ งการใช้ย า โดย
แสวงหาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพตามที่ ต้ อ งการจากทั ้ง
โรงพยาบาล คลินิก ร้านชา ตลาดนัด หรือรถเร่ ประชาชน
ส่วนหนึ่งเข้าร่วมทาธุรกิจขายตรงด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพ ประกอบกับ ในปั จจุ บ ัน อ าเภอโนนคู ณ มีช่ อ ง
ทางการคมนาคมและการสื่อสารที่ส ะดวกรวดเร็วขึน้ และ
สามารถรั บ ข่ า วสารด้ า นการโฆษณาที่ ห ลากหลาย
ประชาชนจึ ง มี ค วามเสี่ย งในการใช้ ย าและผลิต ภัณ ฑ์
สุข ภาพมากขึ้น ดัง รายงานของโรงพยาบาลโนนคูณ ปี
2551 พบว่ า ร้ อ ยละ 36.6 ของผู้ ป่ วยที่ มี อ าการไม่ พึง
ประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกิดอาการ
ดังกล่าวจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทีซ่ อ้ื มาใช้เอง
จากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน (14) และจากผลการศึกษาการ
ใช้ยาของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ในโรงพยาบาลโนนคูณ ปี 2558
พบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังร้อยละ 64 ได้รบั การชักชวนให้ซอ้ื
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเพื่อรักษาโรคเรือ้ รัง (15)
กระบวนการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายฯ
กระบวนการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุขของอาเภอโนนคูณ แบ่งเป็ นระยะ
ได้ดงั นี้
ก่ อ นปี 2551 ทบทวนสถานการณ์ ปั ก หมุ ด
เป้ าหมาย ”ชุมชนมียาที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย”
การด าเนิ น คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพใน
อาเภอโนนคูณตัง้ แต่ พ.ศ. 2544-2550 ยังไม่มลี กั ษณะของ
เครือข่าย แต่ เป็ นการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้ าที่
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ตามกฎหมาย ได้ แ ก่ เภสั ช กร และนั ก วิ ช าการใน
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล โดยการส ารวจ
สถานการณ์ดา้ นยา อาหารและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในร้านชา
ตามปกติปีละ 1 ครัง้ การดาเนินงานพบปั ญsาในลักษณะ
เดียวกันทุกปี กล่าวคือ ในด้านยา พบยาอันตราย ยาแผน
โบราณ และยาบรรจุเสร็จทีไ่ ม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุม
พิเ ศษ จ าหน่ า ยทัว่ ไปในร้ า นช าทุ ก ชุ ม ชน ในด้ า นของ
อาหาร พบอาหารหมดอายุ ไม่ มีฉ ลาก ไม่ มีเ ลขสารบบ
อาหาร ในด้านเครื่องสาอาง พบเครื่องสาอางที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศว่าไม่ปลอดภัย
หลังพบปั ญหา พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา
และตักเตือนผู้ประกอบการ และรายงานผลต่อสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด แม้พนักงานเจ้าหน้ าที่ได้ดาเนินการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งหลายปี สถานการณ์ ก ารจ าหน่ า ยยาที่ผิด
กฎหมายหรือผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยก็ยงั ไม่ดขี น้ึ จึงนามา
สู่การหารือในทีมทางานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอาเภอโนนคูณที่
จะจัด การปั ญหาโดยตั ง้ เป้ าหมายให้ ร้ า นขายของช า
จาหน่ ายยาอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ปี 2551 ระยะสารวจสถานการณ์ปัญหา เพื่อให้
ได้ข้อมูลพืน้ ฐานที่พร้อมสาหรับทีมผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ในปี 2551 ทีมผูป้ ฏิบตั งิ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
สุข ภาพของอ าเภอโนนคูณ ออกสารวจสถานการณ์ การ
จาหน่ ายยาในร้านชาทุกร้านทัง้ อาเภอ พร้อมเก็บหลักฐาน
เป็ น เอกสารและภาพ ทีม สารวจประกอบด้ว ย เภสัช กร
ประจ าโรงพยาบาลโนนคูณ เจ้า หน้ า ที่จ ากโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ
อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้า น ผู้ใ หญ่ บ้า น และ
ก านั น ผลการส ารวจร้ า นขายของช าจาก 80 หมู่ บ้ า น
จานวน 276 ร้าน พบว่า ร้านชาร้อยละ 77.3 จาหน่ ายยา
เกิ น ขอบเขตของพระราชบั ญ ญั ติ ย า .ยา พ.ศ. 2510
กล่าวคือ จาหน่ ายยาประเภทยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ
ยาบรรจุเสร็จทีไ่ ม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ และ
ยาแผนโบราณ อีกทัง้ พบยาเสื่อมสภาพและยาหมดอายุ
ข้อมูลจากโรงพยาบาลโนนคูณพบว่ า ผู้ป่วยร้อยละ 36.6
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาทีจ่ าหน่ ายในชุมชน
อาการไม่พึงประสงค์ท่พี บมีทงั ้ การแพ้ยาที่มีลกั ษณะแพ้
รุนแรงและแพ้ยาซ้า

2552 น าข้ อ มู ล ปั ญ หาเสนอผู้บ ริ ห ารระดับ อ าเภอ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เภสัช กรรายงานผลการส ารวจและหารือ เพื่อ
กาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหาในทีป่ ระชุมหัวหน้าส่วนอาเภอ
โดยมีนายอาเภอเป็ นประธาน ผลการนาเสนอข้อมูลทาให้
หัวหน้ าส่วนราชการรับทราบสถานการณ์ และผลกระทบ
จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่ อชีวิตและสุข ภาพ
ของคนในชุมชน ทาให้ทุกหน่ วยงานยินดีเข้ามามีส่วนร่ว ม
แก้ไขปั ญหา ที่ประชุม จึงมีมติให้แต่ งตัง้ คณะทางานจาก
ฝ่ ายปกครอง ตารวจ สถานศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล โดยให้ ห น่ วยงาน
สาธารณสุขเป็ นแกนหลัก เภสัชกรในสังกัดโรงพยาบาล
เป็ น เลขานุ ก าร ผู้ร ับ ผิด ชอบงานคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคจาก
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ หัวหน้า
งานกลุ่มเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชนเป็ นประชาสัมพันธ์
มีผรู้ บั ผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ทุกแห่งเป็ นคณะทางาน
2552 พัฒนาตาบลต้ นแบบร้านชาปลอดยาอันตราย
นาร่องดาเนิ นงานโดยทีมงานระดับพืน้ ที่ที่เข้มแข็ง
ในปี 2552 เครือ ข่า ยบริก ารสุขภาพอ าเภอโนน
คูณได้พฒ
ั นาตาบลโพธิให้
์ เป็ นตาบลต้นแบบร้านชาปลอด
ยาอั น ตราย โดยเลื อ กต าบลที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข
ผู้รบั ผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบตั ิงานอยู่ในพื้น ที่
นานกว่า 27 ปี จึงมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน สามารถให้
คาแนะนา และตักเตือนผูป้ ระกอบการได้ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอโนนคูณสร้างทีมงานที่ประกอบด้วย กานัน
ผู้ใ หญ่ บ้า น อาสาสมัค รสาธารณสุข สมาชิก องค์ก รส่ว น
ท้องถิ่น โดยเจ้าหน้ าที่ รพ.สต. เป็ นผู้ประสานงานระดับ
ตาบล และมีทมี งานระดับอาเภอเป็ นพีเ่ ลีย้ ง
เครื อ ข่ า ยต าบลโพธิ เ์ ริ่ ม ด าเนิ น การจากร้ า น
กองทุ น หมู่ บ้ า น เนื่ อ งจากเป็ นร้ า นค้ า ของส่ ว นรวมซึ่ง
บริ ห ารงานโดยผู้ น าชุ ม ชน ร้ า นดั ง กล่ า วจึ ง ควรเป็ น
แบบอย่ า งให้ก ับ ร้า นค้า อื่น ๆ กรณี ท่ีต รวจพบยาที่ห้า ม
จ าหน่ า ยในร้านขายของชา เครือ ข่า ยต าบลโพธิใ์ ห้เวลา
เจ้าของร้านในการแลกเปลีย่ นหรือส่งคืนยาภายใน 3 เดือน
หากตรวจพบซ้ า ทีม ออกตรวจจะเก็บ ยาดัง กล่ า วและ
มอบหมายให้ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นท ารายงานถึ ง นายอ าเภอ
เครือ ข่ า ยต าบลโพธิเ์ ก็บ ข้อ มูล เพื่อ ประเมิน ผลหลัง จาก
ดาเนินการเป็ นเวลา 4 เดือน พบว่า ร้านชาทัง้ หมด 30 ร้าน
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ในตาบลมีการขายยาที่ผดิ กฎหมายลดลงจาก ร้อยละ 80
เหลื อ ร้ อ ยละ 25.9 ส าหรับ การตรวจสอบร้ า นกองทุ น
หมู่บา้ นไม่พบยาอันตราย
2553 ประชาคมสร้างกติ กาชุมชน ขยายการ
ดาเนิ นงานจากตาบลต้ นแบบไปสู่การดาเนิ นงานทัง้
อาเภอ
ในปี 2553 เครือ ข่า ยบริก ารสุขภาพอ าเภอโนน
คูณขยายพืน้ ทีด่ าเนินงานร้านชาปลอดภัยให้ครอบคลุมทัง้
อาเภอ การดาเนินงานเริม่ จากการทาประชาคมซึง่ เป็ นการ
ประชุมเพื่อรับทราบปั ญหา ระดมความคิดเห็นต่อปั ญหา
และร่วมกันหาทางแก้ไขปั ญหาในกลุ่มผู้ทเ่ี กี่ยวข้องได้แก่
ผู้ป ระกอบการร้า นขายของช า ผู้น าชุ ม ชน อาสาสมัค ร
สาธารณสุข. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มแม่บา้ น
รวมถึง พระหรือ ผู้ใ หญ่ ท่ีค นในชุ ม ชนเคารพนั บ ถือ การ
ประชุมประกอบด้วย การบรรยายโดยทีมงานจากเครือข่าย
ต าบลต้ น แบบเพื่อ ให้เ กิด การแลกเปลี่ย นแนวทางการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปั ญหาอุปสรรค และประสบการณ์การ
จัด การปั ญ หา ต่ อ มาเครือ ข่ า ยคุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภคระดับ
อาเภอได้นาเสนอข้อมูลการจาหน่ ายยาที่ผดิ กฎหมายและ
ผลกระทบทีเ่ กิดกับผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ในการ
ประชุมเครือข่ายใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ได้เรียนรูก้ ฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
ผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ ตลอดจนความส าคัญ ของการสร้า ง
จิต สานึ ก ที่ดีต่ อ ชุ ม ชนทัง้ ในกลุ่ ม ผู้ป ระกอบการและผู้นา
ชุมชนบนพื้นฐานของความรักความห่วงใยในสุขภาพของ
คนในชุมชน
ที่ป ระชุ ม กาหนดแนวทางในการประสานความ
ร่ ว มมือ จากทุ ก ภาคส่ว น และให้มีก ารประชุ ม ประชาคม
ตาบลละ 1 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ ผลของการทาประชาคม
นามาซึ่งการตัง้ กติกาของชุมชน โดยผู้เข้าร่วมประชาคม
จัด ท ารายการยาที่จาหน่ า ยได้ในร้า นขายของชาภายใต้
กฎหมายและวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชวี ติ ชุมชน การ
ประชุมยังทาให้มกี ารจัดตัง้ เครือข่ายย่อย 9 เครือข่ายตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของ รพ,สต. แต่ละเครือข่ายย่อย
มีทมี อาสาสมัครที่จะออกสารวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้าน
ขายของช าเขตพื้น ที่ต นเอง ผู้ ป ระกอบการมีแ นวทาง
บริหารจัดการยาทีเ่ หลือให้หมดไป ขณะเดียวกัน ทีป่ ระชุม
เสนอให้ติดป้ ายร้านชาปลอดยาอันตรายในทุก ร้าน เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์การจาหน่ ายยาตามกรอบของกฎหมาย
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และประชาสัมพันธ์โครงการร้านชาปลอดยาอันตรายอีก
ทางหนึ่ง
กติกาชุมชนทีเ่ กิดจากการประชุมประชาคมมีดงั นี้
1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นออกเยีย่ มร้ายชา
ทุกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ โดยส่งหนังสือขอความ
ร่วมมือจากนายอาเภอ พร้อมทัง้ แจกป้ ายและโปสเตอร์ท่ี
แสดงว่าเป็ นร้านชาปลอดยาอันตราย 2) ก า นั น แ ล ะ
ผูใ้ หญ่บา้ นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บา้ นทราบถึง
รายละเอียดของโครงการฯ 3) สรุ ป รายการยาที่จาหน่ าย
ได้ในร้านขายของชาและจัดให้มแี หล่งซื้อยาสามัญประจา
บ้านในอาเภอ 4) เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอาเภอโนน
คูณให้เวลาในการจัดการกับยาอันตราย (ส่งคืน แลกเปลีย่ น
ทาลาย ฯลฯ) และ 5) เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอาเภอ
โนนคูณออกตรวจการจ าหน่ า ยยาในร้า นช าซ้ า เมื่อ พบ
ผลิตภัณฑ์ผดิ กฎหมายให้ผปู้ ระกอบการส่งมอบผลิตภัณฑ์
นัน้ แก่ทมี ผูต้ รวจโดยไม่คดิ มูลค่า
2554 ขยายงาน ขยายเครื อ ข่ า ย ชุ ม ชนท า
แผนแก้ไขปัญหาโดยเครือข่าย
ในปี 2554 เครือข่ายย่อยระดับพื้นที่ออกสารวจ
ผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพในร้ า นช า แนะน าผู้ ป ระกอบการถึ ง
ประเภทของยาที่ ร้ า นช าจ าหน่ า ยได้ และบทลงโทษ
หากจาหน่ ายยาที่ผดิ กฎหมาย พร้อมชี้ให้เห็น ผลจากการ
ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ไ ม่ ป ลอดภัย หรื อ ผิด กฎหมาย จากนั น้
เครือข่ายระดับอาเภอออกตรวจประเมิน ร้านชาซ้า หาก
ตรวจพบผลิตภัณฑ์ทห่ี า้ มจาหน่ ายในร้านชา จะดาเนินการ
ตามกติกาชุมชนโดยตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อม
มอบหมายให้เครือข่ายระดับพืน้ ทีต่ ดิ ตามเฝ้ าระวังร้านชาที่
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัยต่อ สุขภาพ ผลการออก
ตรวจแนะนาร้านขายของชาโดยเครือข่ายชุมชน ทาให้แกน
นาในชุมชนรับทราบปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง ตลอดจนรับทราบ
ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการร้านขายของชาและผูซ้ อ้ื ยา
สมาชิกในเครือข่ายได้เรียนรูเ้ รื่องยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพร้อม ๆ กับการ
ปฏิบตั งิ านจริง
ปี 2554 เป็ นปี แรกที่ เ ครื อ ข่ า ยงานคุ้ ม ครอง
ผู้บ ริโ ภคของอ าเภอโนนคู ณ ได้จ ัด เวทีส รุ ป ผลงานของ
เครือ ข่า ยในระดับ อ าเภอ เพื่อ แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ หารือ
ปั ญหาการดาเนินงานและแนวทางแก้ไขปั ญหาในเครือข่าย
ตลอดจนจัดทาแผนงานสาหรับโครงการทีจ่ ะทาในปี ถดั ไป
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ในช่วงของการนาเสนอแผนงานของแต่ละพื้นที่ พร้อมได้
เชิญนายอาเภอและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมรับฟั งและ
ให้ขอ้ เสนอแนะ โครงการทีไ่ ด้บรรจุไว้ในแผนงานโครงการ
ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ
(คปสอ.) ต่อมา ชุมชนมีการจัดประชุมสรุปผลงานประจาปี
และจัดทาแผนงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา
ทุกปี จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2558)
จากการด าเนิ น งานพบว่ า มี ปั ญหาในแหล่ ง
จาหน่ ายอื่น ๆ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอาเภอโนนคูณ
จึงได้ขยายการดาเนินงานตามปั ญหาเฉพาะพื้นที่ ได้แก่
ตลาดนั ด รถส่ ง สิน ค้า รถเร่ ข ายยา หรือ การส่ ง ยาทาง
ไปรษณีย์ พร้อมได้จดั ทาแนวปฏิบตั ิในการประสานงาน
เมื่อพบการนาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ถูกต้องเข้ามาในพืน้ ที่
คือ 1) กรณีทราบว่าเป็ นรายที่เคยได้รบั การตักเตือนแล้ว
เครือข่ายฯ จะดาเนินการตามกฎหมาย 2) ผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ ง
ยึด อายัด หรือที่ผู้ขายต้องส่งมอบโดยไม่คดิ มูลค่า ได้แก่
ยาชุดหรือยาทีพ่ ร้อมจะผลิตเป็ นยาชุดยาสเตอรอยด์ ยาไม่
มี ท ะเบี ย นต ารั บ ยา ยาที่ ถู ก เพิ ก ถอนทะเบี ย น ยา
เสื่อมสภาพ ยาหมดอายุ และเครื่องสาอางที่ผดิ กฎหมาย
ตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
3) ผลิตภัณฑ์ท่หี ้ามจาหน่ ายในสถานประกอบการ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ยาทีไ่ ม่ใช่ยาสามัญประจาบ้าน และเครื่องสาอาง
ผิดกฎหมายตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
2555-2556 เรี ย นรู้ แ ละบู ร ณาการ พั ฒ นา
ศัก ยภาพของสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยผ่ า นกิ จ กรรมอย่ า ง
ต่อเนื่ อง
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ของ
อ าเภอโนนคูณพัฒ นาศัก ยภาพสมาชิก ในเครือ ข่า ยโดย
พิจารณาจากองค์ความรู้ท่จี าเป็ นต้องพัฒนาเพิม่ เติม และ
ความต้องการของกลุ่มสมาชิกจากแต่ละภาคส่วน กิจกรรม
ทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อเพิม่ พูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่
สมาชิก เช่ น การส่ ง ผู้แ ทนสมาชิก ในเครือ ข่ า ยเข้า ร่ ว ม
ประกวดผลงานวิชาการด้า นสาธารณสุขประจาปี ทัง้ ใน
ระดับ อ าเภอ จัง หวัด หรือ ประเทศ การเป็ น วิท ยากรให้
ความรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายต่ า ง ๆ (เช่ น ครู นั ก เรี ย น
ผูป้ ระกอบการ หรือผู้ป่วย) การจัดรายการวิทยุให้ความรู้
แก่ ป ระชาชน นอกจากนี้ อ าเภอโนนคูณ ยังรับเป็ นแหล่ง
ฝึ กงานด้านชุมชนแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และเข้าร่วม

เป็ น นัก วิจ ัย ชุ ม ชนกับ หน่ ว ยงานที่ม าศึก ษาวิจ ัย ในพื้น ที่
ได้แก่ ศูนย์ควบคุมโรค จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วชิ าการ
เฝ้ าระวังและพัฒนาระบบยา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
อุ บ ลราชธานี ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ อุ ด รธานี
แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ของ
อาเภอโนนคูณสร้างวัฒนธรรมของเครือข่ายทีใ่ ห้คุณค่าแก่
ผู้ ท่ีส ร้ า งความดี เสีย สละ และมีจิต อาสาเพื่อ ส่ ว นรวม
สมาชิกในเครือข่ายมีการชื่นชมความสาเร็จ และเชิดชูผทู้ ม่ี ี
ผลงานเด่นทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม เครือข่ายฯ มี
จานวนสมาชิกเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
2557 นาประเด็นงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้าน
สาธารณสุขเข้าสู่ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (District
Health System: DHS) และเชื่ อมข้ อ มู ล ปั ญหาจาก
ชุมชนสู่ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเชิ งระบบ
เครือข่ายฯ ได้ผลักดันงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขจนเป็ น 1 ใน 4 ประเด็นสุขภาพทีข่ บั เคลื่อนใน
ระบบสุ ข ภาพอ าเภอ ( District Health System: DHS)
ระบบดัง กล่ า วเป็ น การท างานร่ ว มกัน โดยทีม น าระดับ
อาเภอมีนายอาเภอเป็ นประธานคณะกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้ ว ยหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ (คป.สอ.) องค์การ
บริหารส่วนตาบล เครือข่ายกานันผูใ้ หญ่บา้ น และเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ้าน กลุ่มคนเหล่านี้ร่วม
จัด ท าวิสยั ทัศ น์ พัน ธกิจ และแผนกลยุ ท ธ์ข องเครือข่าย
ตลอดจนวิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทาแผนงานโครงการจนถึงการ
น านโยบายลงสู่ผู้ป ฏิบ ัติ พร้อ มประเมิน ติด ตามผลการ
ขับเคลื่อนงาน
2558 พื้ น ที่ ศึ ก ษาดูง าน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ศูนย์เรียนรูร้ ะดับชุมชนเพื่อคุ้มครองตนเองและชุมชน
กลยุทธ์ในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขมี 4 ด้าน ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง การใช้มาตรการทาง
กฎหมาย และการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในเครือข่าย
การรับเป็ นสถานทีศ่ กึ ษาดูงานเป็ นทัง้ กลยุทธ์การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และเป็ นการพัฒนาศักยภาพชุมชน กิจกรรม
ในการเป็ นสถานที่ดูงานปรกอบด้วยการนาเสนอผลงาน
ของพื้น ที่ใ นรู ป นิ ท รรศการ การน าเสนอผลงานในห้อ ง
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ประชุม และการนาชมสถานทีจ่ ริงในชุมชน ก่อนการรับเป็ น
สถานทีด่ ูงาน เครือข่ายจะประชุมหารือในการเตรียมพื้นที่
ทาความเข้าใจในงาน เตรียมทีมงานและคนในชุมชนเพื่อ
กระตุ้นให้คนทุกกลุ่มในชุมชนมีส่วนร่วม สมาชิกเครือข่าย
และคนในชุมชนเป็ นผูเ้ ตรียมและนาเสนอข้อมูล พร้อมทัง้
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากผูม้ าศึกษาดูงาน จึงเป็ นโอกาส
ให้ผู้น าเครือ ข่ า ยได้ พ ัฒ นาความรู้ ความเป็ น ผู้น า และ
ทักษะการสื่อสาร ทาให้เกิดความภาคภูมใิ จในตนเองและ
ชุมชน ได้เชื่อมเครือข่ายกับหน่ วยงานภายนอก กระตุ้นให้
เกิด การพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดัง นัน้ การรับ เป็ น สถานที่
ศึกษาดูงานจะมีการหมุนเวียนไปยังเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบใน
แต่ละ รพ.สต. เพื่อให้การพัฒนางานขยายไปได้ทกุ พืน้ ทีท่ งั ้
อ าเภอ รู ป ที่ 1 สรุ ป กระบวนการขับ เคลื่อ นเพื่อ จัด การ
ปั ญหาการมียาทีอ่ นั ตรายต่อผูบ้ ริโภคในร้านชาของอาเภอ
โนนคูณ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จของเครือข่ายฯ
จากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาจากเอกสารของ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ในอาเภอโนน
คูณและข้อมูลจากการสัมภาษณ์แกนนาเครือข่ายจากภาค
ส่ ว นต่ า ง ๆ สามารถสรุ ป ปั จจัย แห่ ง ความส าเร็ จ ของ
เครือข่ายฯ ได้ดงั นี้
1) ผู้น าเครือ ข่า ยที่มีค วามสามารถและทัศนคติท่ี
เหมาะสม: ปั จจัยตัง้ ต้นในการพัฒนางานคือ ผูน้ าเครือข่าย
ที่มีจิต อาสา มีค วามมุ่ ง มัน่ ที่จ ะท างานเพื่อ ส่ว นรวมเป็ น
พืน้ ฐาน และมีทกั ษะการสื่อสาร ผู้นาทีข่ บั เคลื่อนเครือข่าย
มีทศั นคติว่า ผู้ประกอบการร้านชาไม่ได้เจตนาทีจ่ ะทาผิด
กฎหมาย แต่ ท าไปเพราะไม่ รู้ จึ ง ต้ อ งให้ ค วามรู้ แ ละ
ค าแนะน าด้ ว ยความจริง ใจ ซึ่ง สะท้ อ นผ่ า นทัศ นะของ
แกนนาหลัก เช่น

รูปที่ 1. กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อจัดการยาทีม่ อี นั ตรายต่อผูบ้ ริโภคในร้านชาของอาเภอโนนคูณ
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“มีความคิดว่า บางอย่างทีเ่ ขาทา เราคิดว่ามันผิด
แต่บางครัง้ เขาไม่รู้ คนไม่รทู้ าอะไรย่อมไม่ผดิ เราจึงให้ขอ้ มูล
ตลอด ถ้าเขารูแ้ ล้วเปลีย่ น นีค่ อื น่ายกย่อง”
“สิง่ แรกทีเ่ ราต้องให้จริง ๆ ก็คือ ความจริงใจ ให้
ความรักและความห่วงใยเขาก่อน หลักมันมีอยู่ว่า ถ้าอยาก
ให้เขาทาในสิง่ ทีเ่ ราต้องการ เราก็ต้องให้ในสิง่ ทีเ่ ขาอยากได้
ก่ อ น ถ้ า เราอยากเปลีย่ นพฤติ ก รรมของเขา เราก็ต้ อ ง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เขาก่อน”
นอกจากนี้ หลัง การจัด ประชุ ม ประชาคมเพื่อ
ร่วมกันกาหนดกติกาชุมชน เครือข่ายฯ ให้เวลาเปลีย่ นผ่าน
สาหรับผูป้ ระกอบการร้านชาเพื่อจัดการคืนหรือแลกเปลีย่ น
กับ ยาที่เ ป็ นปั ญ หาในร้า นพอที่จ ะได้ ทุ น คืน นอกจากนี้
เครือข่ายยังได้จดั ทารายการยาทีส่ ามารถขายในร้านได้ เพื่อ
เป็ นสินค้าทดแทนเมื่อลูกค้าเจ็บป่ วยมาถามหา เป็ นต้น
2. การใช้ ข้ อ มู ล และความรู้ ท างวิ ช าการ เพื่ อ
ขับ เคลื่อ นสู่ค วามเปลี่ย นแปลง: ข้อ มูลเป็ น องค์ป ระกอบ
สาคัญที่มปี ระโยชน์ในกระบวนการทางานหลายด้าน เช่น
การชี้ให้เห็นขนาดของปั ญหาด้ว ยข้อมูลการสารวจพบยา
อันตรายในร้านชาถึง ร้อยละ 77 ของร้านชาทัง้ หมด การ
ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า การบริโ ภคยาที่ไ ม่ เ หมาะสมจากร้า นช าเป็ น
สาเหตุ ของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาถึง 1 ใน 3
ของทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ การเชื่อมต่อข้อมูลตลอดสายจากจุดที่
เกิดผลกระทบไปสู่ต้นทางและช่องทางการกระจายยา การ
ประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่เมื่อมีผู้เกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์จากการใช้ยา เพื่อสืบหาร้านชาที่เป็ นต้นเหตุ เพื่อ
จัดการปั ญหาอย่างทันท่วงทีและกระจายข่าวไปในพืน้ ที่เพื่อ
เรียนรู้และเฝ้ าระวังร่วมกันต่ อไป เหล่านี้ล้วนเป็ นตัวอย่าง
ของการใช้ขอ้ มูลเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
3. การสร้า งสื่อ สนับ สนุ น การท างาน: แม้ว่ า การ
จ าหน่ า ยยาอัน ตรายในร้า นช า การจ าหน่ า ยอาหารและ
เครื่องสาอางทีผ่ สมสารต้องห้าม หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพโอ้อวดเกินจริงเป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายอย่างชัดเจน แต่
เครือข่ายไม่ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการดาเนิน คดี
การดาเนินการเป็ นการให้ข้อมูลเพื่อ ชี้ให้เห็นว่ากฎหมาย
กาหนดไว้อย่างไร คนในชุมชนช่วยกันสร้างสื่อที่สนับสนุ น
ให้ร้านชาสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยไม่ได้รบั ความ
กระทบกระเทือ นมากนั ก เช่ น การสรุ ป ข้อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องจากพระราชบัญญัตยิ า อาหาร หรือเครื่องสาอาง
เฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อความกระชับและเข้าใจง่าย

4. ระบบการตรวจติ ด ตามและกระตุ้ น อย่ า ง
สม่ าเสมอด้วยทีมที่มีประสิทธิภาพ: การออกตรวจร้านชา
โดยเครือข่ายระดับพืน้ ที่ในเขต รพ.สต.และเครือข่ายระดับ
อาเภอที่ทวถึ
ั ่ งทุกร้าน อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และมีความ
ต่ อเนื่องทุกปี เป็ นเวลา 8 ปี ถือเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้
เกิด การพัฒ นาไปในทิศ ทางที่เ ป็ น เป้ า หมาย ทัง้ ด้ว ยการ
สร้างความยาเกรงให้แก่ผปู้ ระกอบการ ขณะเดียวกันก็เป็ น
โอกาสในการสื่ อ สาร ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ดั ง ที่
ผูอ้ านวยการ รพ.สต.หนองกุง กล่าวว่า
“ไม่ได้บอก ไม่ได้สอน ไม่ได้ตอกย้ า มันจะลืมกัน
ง่าย งานจะสะดุด คนเราถ้าไม่ทบทวนบ่อย ๆ ก็ลมื ครับ”
5. ปั จจัยสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกอาเภอ
ในการสร้า งเครือ ข่า ยคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นสาธารณสุข
ระดับจังหวัด: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจัดตัง้
เครือ ข่า ยงานคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นสาธารณสุข ในระดับ
จังหวัด โดยมีนโยบายหลัก คือ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทีบ่ ูรณาการงานกับหน่ วยงานอื่น ๆ ในระดับจังหวัด
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ส านั ก งานอัย การ ส านั ก งานต ารวจ
สถานศึก ษา ฝ่ ายปกครอง องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
สื่อ มวลชน องค์ ก รภาคประชาชน ผู้ ป ระกอบการ และ
หน่วยงานสาธารณสุข เครือข่ายระดับจังหวัดนี้เป็ นต้นแบบ
ในการขยายการสร้างเครือข่ายสู่ระดับอาเภอ การสนับสนุน
เช่ น นี้ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานเพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาผลิต ภัณ ฑ์
สุขภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยในชุมชนทาได้อย่างต่อเนื่อง
6. ปั จจัยสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกอาเภอ
โดยการใช้ระบบการประเมิน ผลเพื่อ จัด ลาดับ อ าเภอของ
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ : ส านั ก งาน
สาธารณสุ ข จัง หวัด ศรีส ะเกษ ประเมิน คุ ณ ภาพงานใน
ภาพรวมของทุ ก อ าเภอ ปี ละ 2 ครัง้ โดยงานคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคมีคะแนนประเมินในสัดส่วนร้อยละ 3 จากภารกิจ
ทัง้ หมด จึงเหนี่ยวนาให้ทุกอาเภอให้ความสาคัญในเรื่องนี้
เพราะถื อ เป็ น “ผลงาน” ที่ส่ ง ผลต่ อ ระดับ คุ ณ ภาพงาน
สาธารณสุข ของอ าเภอ เครือ ข่า ยต่ า ง ๆ ในอ าเภอส่งต่ อ
ข้ อ มู ล ปั ญหาให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เข้ า ไป
ตรวจสอบซ้าในจุดที่มปี ั ญหาในลักษณะของการป้ องปราม
การดาเนินการเช่นนี้ช่วยลดแรงกดดันให้แก่เครือข่ายระดับ
อ าเภอ เพราะหน่ ว ยงานในพื้น ที่ต้อ งท างานกับชุมชนใน
ระยะยาว หากไปมุ่งดาเนินคดีกบั ผู้กระทาผิด จะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ต่อคนในชุมชนได้
338

วารสารเภสัชกรรมไทย ปี ที ่ 8 เล่มที ่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559
http://tjpp.pharmacy.psu.ac.th

7. ปั จจัยสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกอาเภอ
โดยการสนับสนุนของหน่วยงานวิชาการในการนาข้อมูลจาก
ชุ ม ชนสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญหาเชิ ง ระบบ เครื อ ข่ า ยคุ้ ม ครอง
ผู้บ ริโ ภคด้า นสาธารณสุ ข ของอ าเภอโนนคู ณ ได้ร ับ การ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานจากศูน ย์ วิช าการเฝ้ า ระวัง และ
พัฒนาระบบยา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี
ศู น ย์วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ อุ ด รธานี แผนงานพัฒ นา
วิ ช าการและกลไกคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพ และ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในด้านการพัฒนา
วิ ช าการด้ า นยาและงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค การพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและสมาชิกเครือข่ายในการ
ขับ เคลื่อ นงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้ า นสุ ข ภาพ และการ
เชื่อมต่อข้อมูลปั ญหาจากชุมชนสูห่ น่วยงานเหล่านี้ เพื่อเป็ น
ข้อมูลนาเข้า ร่วมกับข้อมูลจากชุมชนอื่นในการขับเคลื่อน
เพื่อแก้ไขปั ญหาในเชิงระบบของประเทศ
ปัจจัยที่ทาให้เกิ ดความต่อเนื่ องของเครือข่ายฯ
1. การติดตาม กระตุ้น และส่งเสริมการพัฒนางาน
แบบ “เกาะติด” ของแกนนา: “แกนนา”จากทุกภาคส่วนมี
อิทธิพลต่อการขับเคลื่อนโครงการให้เดินหน้าและขยายผล
อย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปี แกนนาหลักเริม่ แรก คือเภสัชกร
ประจ าโรงพยาบาลชุ ม ชนและทีม งานผู้ ร ับ ผิด ชอบงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่เป็ นผู้รเิ ริม่ แนวคิดโครงการ เภสัชกร
ชักชวนบุคคลที่มศี กั ยภาพในฐานะ “ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง”
ทัง้ จากหน่ วยงานสาธารณสุข ส่วนราชการอื่น ๆ รวมทัง้
ภาคประชาชนในพืน้ ที่ ให้เข้าร่วมขับเคลื่อนงาน นอกจากนี้
เภสัช กรยัง ท าหน้ า ที่ก ากับ ดู แ ล และกระตุ้ น ให้ง านเกิด
ความก้ า วหน้ า อย่ า งเป็ นพลวัต ดัง ที่ผู้ ร ับ ผิด ชอบงาน
คุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคในโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบล
กล่าวไว้ว่า “เหมือนกองไฟทีต่ ้องคอยเติมเชื้อให้ไฟโหม
กระพือไม่มอดดับ”
2. การให้ความสาคัญและเชื่อมันในศั
่
กยภาพของ
ผูน้ าชุมชน ว่าสามารถดูแลพืน้ ทีแ่ ละขยายผลของโครงการ
ต่อได้ การให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนเกิดจากแนวคิดหลักของการริเริ่มโครงการที่เชื่อว่า
การเสริมพลังภาคประชาชนให้เข้มแข็งคือสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ใน
การแก้ปัญหาให้กบั ชุมชน สิง่ สาคัญทีจ่ ะไปสู่ความยังยื
่ นคือ
“ผู้นาชุมชน” ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนผู้นาทางสังคม เช่น อาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ต้องสอดส่องดูแลให้รา้ น
ชาปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กานัน และผูใ้ หญ่บ้านได้เข้าร่วมใน
ทีม ตรวจร้า นช าที่มีว าระการตรวจสม่ า เสมอ ก านั น และ
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นต้ อ งจัด ท ารายงานกิ จ กรรมต่ า ง ๆ รวมทัง้
กิจกรรมการตรวจร้านชาเพื่อนาเสนอต่อนายอาเภอ จึงเป็ น
การสร้ า งแรงจู ง ใจในการร่ ว มออกตรวจ เพราะถื อ เป็ น
ผลงานเฉพาะตัว ด้ว ย ส่ว นผู้น าทางสัง คม เช่ น อสม. ที่
กระจายอยู่ทวถึ
ั ่ งทุกหมู่บา้ น มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ทัง้ ใน
การเฝ้ าระวัง กากับดูแล กระตุน้ และให้คาแนะนาแก่ร้านชา
ได้อย่างใกล้ชดิ
3. การให้ค วามรู้และแนวปฏิบตั ิแก่ ประชาชนใน
การเข้าถึงยาอย่างเหมาะสม การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
“ผู้บ ริโ ภค” ให้เ ลิก ซื้อยากิน เองจากร้านชาหรือรถเร่ โดย
ชีใ้ ห้เห็นผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคทีช่ ดั เจน ทัง้ ส่งผลต่อร่างกาย
และผลทางสังคม เช่น ภาระของคนในครอบครัว ในการดูแล
ผู้ได้รบั ผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อม
ทัง้ การชี้แ นวทางที่ถู ก ต้ อ งในการเลื อ กใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ท่ี
ปลอดภัยโดยการดูแลของแพทย์ เภสัชกร หรือบุคลากรด้าน
สาธารณสุข
4. การสร้างจิตสานึก ศักดิศรี
์ และจิตสาธารณะแก่
ผูป้ ระกอบการ: ในฐานะนักพัฒนาทีท่ างานคลุกคลีอยู่ในพืน้
ที่ ม านานถึ ง 3 ทศวรรษ และกลายเป็ น “ผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลง” ด้านการพัฒนางานสาธารณสุขมาหลากหลาย
ประเด็น แกนนาท่านหนึ่งยืนยันว่า ปั จจัยสาคัญทีส่ ุดในการ
จัดการร้านชาให้ปลอดยาอันตราย ไม่ใช่การตรวจจับหรือ
การบัง คับ ใช้ก ฎหมาย แต่ อ ยู่ ท่ีก ารท าให้ผู้ป ระกอบการ
มองเห็น คุ ณ ค่ า ในตนเอง เกิด จิต ส านึ ก ที่ดีต่ อ สัง คม คือ
เคารพและรูค้ ุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื ไม่เอารัดเอาเปรียบ
คนอื่น ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมจากการกระทาของ
ตน สิง่ เหล่านี้นามาสู่ปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือกฎหมายอย่าง
ยังยื
่ น

การอภิ ปรายผล
ผลการศึกษานี้พบว่า เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับอาเภอโนนคูณและเครือข่ายย่อยในระดับพื้นที่มกี าร
ดึงผูน้ าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้การ
ขับ เคลื่อ นงานคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคสามารถท าได้ง่ า ยและ
เคลื่อนไปพร้อมกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการทางานแบบ
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INN (11) กล่ า วคือ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนขึ้นกับ
ความรู้ ความสามารถและสิง่ ทีเ่ ป็ นตัวตนของปั จเจกบุคคล
(I), กลุ่มคนที่เป็ นแกนหลักที่มคี วามสนใจร่วมกัน รวมตัว
เป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ด้วยความเสมอภาค (N) และการทางาน
แบบเครือ ข่ า ยที่มีค วามเชื่อ มโยง (N) อีก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่
เครือข่ายฯ ดึงผูน้ าเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเห็นถึงศักยภาพ
ของผูน้ าในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีผ่ ่านมาในพืน้ ทีไ่ ด้ ผูน้ า
เป็ นผู้ท่ไี ด้รบั การยอมรับ และเคารพเชื่อฟั ง จากประชาชน
เมื่อ มาร่ ว มเป็ นทีม งานคุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภคจึง สามารถใช้
ความสามารถและบารมี ท่ี มี อ ยู่ ม าขับ เคลื่ อ นงานของ
เครือข่ายฯ การถอดบทเรียนทีต่ าบลหนองสาหร่าย สรุปว่า
ในการสร้า งการเรีย นรู้ ร่ ว มกัน และการจัด กิจ กรรมด้ า น
สุขภาพนัน้ ผูน้ าชุมชนเป็ นทุนทางสังคมทีส่ าคัญ (12)
เครือข่ายคัดเลือกผู้นาที่จะเป็ นตัวขับเคลื่อนงาน
หลัก ในทุ ก ภาคส่ ว น เพราะเครือ ข่ า ยเห็น ว่ า หากผู้น ามี
ความรูค้ วามสามารถ และมีความกล้าในการทางานหรือกล้า
ตัดสินใจ จะสามารถพัฒนาเครือข่ายให้ทางานได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้เครือข่ายยังคอยเสริมความรู้และทักษะ
ให้แ ก่ แ กนน าต่ อ เนื่ อ งตามความเหมาะสมกับ แต่ ละกลุ่ ม
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาการพัฒ นาศัก ยภาพของผู้น า
ชุมชนในการบริหารชุมชนตามทัศนะของประชาชน ในเขต
เทศบาลนครเชีย งรายที่ส รุ ป ว่ า ควรคัด เลือ กผู้ น าและ
ส่งเสริมการทางานให้เหมาะกับความสามารถ ควรมีการ
จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนาอย่างต่อเนื่องโดยมี
รู ป แบบการพัฒ นาที่ห ลากหลาย เพื่ อ เสริ ม ทัก ษะ และ
ความสามารถของกลุ่มผูน้ าแกนนาให้มศี กั ยภาพและความ
เชีย่ วชาญในงานทีท่ ามากขึน้ (13)
นอกจากผู้นาแล้ว เครือข่ายฯ ยังให้ความสาคัญ
กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชนให้ มี ค วามรู้
มีวิจ ารณญาณในการบริโ ภคให้ส ามารถดู แ ลตนเองและ
ชุมชนได้ รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการคืนข้อมูลผลกระทบ
ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ จริง
ในพืน้ ทีอ่ นั เกิดจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ ไม่
ปลอดภัย สาหรับมาตรการทางกฎหมายส่วนใหญ่นามาใช้
เพื่อ ป้ อ มปรามและตัก เตือ นเนื่ อ งจากเครือ ข่า ยต้ อ งการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการในเชิง
บวก โดยมุ่ ง การปรับ เปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
ปรับเปลีย่ นทีย่ งยื
ั่ น

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัด การ
ปั ญ หายาและผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพที่ไ ม่ เ หมาะสมในชุ ม ชน
ต้องการการสนับสนุนและการเชื่อมโยงการดาเนินงานในทุก
ระดับ ได้แ ก่ หน่ ว ยงานต้ น น้ า หน่ ว ยงานกลางน้ า และ
หน่ วยงานปลายน้ า จึงนามาสู่ขอ้ เสนอเชิงนโยบายในการ
ขับเคลื่อนงานเชิงระบบ หน่ วยงานต้นน้ า คือ หน่ วยงานที่
กาหนดนโยบายและควบคุมกากับคุณภาพและการกระจาย
ของผลิต ภัณฑ์สุขภาพในระดับประเทศ ได้แ ก่ กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์กร
ด้านวิชาชีพเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผูผ้ ลิต
และสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็ นต้น ข้อเสนอ
ต่ อ การดาเนิ น งานระดับ ต้น น้ า มีด ังนี้ 1) ต้น น้ า ควรมีทีม
เฉพาะกิจ ที่มีห น่ ว ยงานต้ น น้ า จากทุ ก ภาคส่ ว นเข้า ร่ ว ม
จัดการปั ญหาและสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ชุมชน และ 2) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควร
ประเมินผลการดาเนินงานการจัดการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่
ปลอดภัยทัง้ ระบบ โดยกากับติดตามผลการดาเนินงานของ
หน่ วยงานทุกระดับผ่านกรรมการยา กรรมการพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติ อนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และผูต้ รวจราชการเขต
หน่ ว ยงานกลางน้ า คื อ หน่ ว ยงานที่ ก าหนด
นโยบายและควบคุ มก ากับ คุณภาพและการกระจายของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับจังหวัด โดยมีสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเป็ นแกนหลัก ข้อเสนอต่อการดาเนินงานระดับกลาง
น้ าที่จะช่วยเชื่อมต่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุม้ ครอง
ผู้บริโภคในชุมชน มีดงั นี้ 1) กาหนดนโยบายและตัวชี้วดั
ของแผนงานโครงการด้า นความปลอดภัยในระบบยาให้
ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ใ นระดั บ จั ง หวั ด พร้ อ ม ทั ้ง จั ด สรร
งบประมาณส าหรับ ด าเนิ น งานโครงการที่เ ชื่อ มโยงถึง
เครือ ข่า ยในชุ ม ชน 2) สานัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ควร
สร้างภาคีเครือข่ายและบูรณาการงานกับหน่ วยงานต่าง ๆ
ระดับจังหวัด เพื่อทาให้การประสานงานหรือการบูรณการ
งานของหน่วยงานระดับอาเภอ ชุมชนทาได้ง่ายขึน้
3)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรรับช่วงจัดการปั ญหาทีเ่ กิน
ความสามารถของเครือข่ายปลายน้ า และรับข้อมูลปั ญหา
จากปลายน้ า เพื่อ น าไปใช้ใ นการตรวจสอบเฝ้ า ระวัง และ
ด าเนิ น การตามกฎหมายกั บ แหล่ ง ที่ เ ป็ นจุ ด กระจาย
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ในจัง หวัด 4) พั ฒ นา
ศัก ยภาพเครือ ข่ า ยคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคให้ เ หมาะสมตาม
บทบาทในแต่ ละกลุ่ ม เป้ าหมาย เช่ น พนัก งานเจ้า หน้ าที่
หน่ วยงานสนับสนุ น เครือข่ายในชุมชน ฯลฯ และ 5) ส่งต่อ
ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการดาเนิ น งานไปยัง หน่ ว ยงานเครือ ข่ า ย
ภายนอก เช่น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อ
จัดการปั ญหากรณีรา้ ยแรงหรือเกิดอันตรายในวงกว้างหรือที่
เกินศักยภาพของจังหวัด
หน่ วยงานปลายน้ า คือหน่ วยงานที่ควบคุมกากับ
คุณภาพและการกระจายของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพระดับอาเภอ
จนถึงชุมชน ข้อเสนอต่อการดาเนินงานระดับปลายน้าทีจ่ ะ
ช่วยเชื่อมต่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ในชุมชน มีดงั นี้ 1) อาเภอควรสร้างเครือข่ายการดาเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพทีป่ ระกอบด้วย บุคลากรจาก
องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน สถานศึกษา วัด ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ หน่ วยงานภาครัฐ ฯลฯ พร้อมทัง้
สร้างแกนนาทีจ่ ะขับเคลื่อนงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในพืน้ ที่ 2)
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ควรจัดตัง้ ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ผลกระทบจากการใช้ย าและผลิต ภัณฑ์สุขภาพ เพื่อ เป็ น
ข้อ มู ล ในภาพรวมสะท้อ นกลับ ไปยัง ชุ ม ชน เพื่อ ใช้แ ก้ไ ข
ปั ญ หาระดับ อ าเภอ 3) เครือ ข่ า ยระดับ อ าเภอสร้า งช่ อ ง
ทางการติด ต่ อ ประสานงานของเครือ ข่ า ยระดับ อ าเภอสู่
เครือข่ายระดับตาบลหรือชุมชนและรับช่วงจัดการปั ญหา
หรือผลกระทบทีเ่ กินความสามารถของเครือข่ายระดับตาบล
หรือชุมชน และเป็ นตัวกลางในการส่งต่อการจัดการปั ญหาสู่
เครือ ข่ า ยภายนอกที่มีศ ัก ยภาพสู ง กว่ า เช่ น ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือหน่ วยงานภายนอกหากเครือข่าย
ระดับ อ าเภอไม่ สามารถจัด การปั ญหาได้ 4) ส่ง เสริม การ
บูรณาการงานในชุมชนผ่านนโยบายสาธารณะของชุมชน
เช่ น ธรรมนู ญ หรื อ แผนพั ฒ นาต าบลหรื อ มติ จ ากการ
ประชาคม เพื่อ ให้เ กิด การขับ เคลื่อ นพร้อ มกัน สนับ สนุ น
อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบตั ิงาน และคอยกระตุ้นให้มี
การดาเนินกิจกรรมในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และ
5)
พัฒนาการเรียนรูค้ วามรูด้ า้ นยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มี
ความตื่นตัว รูเ้ ท่าทันการขายและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ
รู้ก ฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง พร้อ มทัง้ จัด ให้มีเ วทีแ ลกเปลี่ย น
เรียนรูแ้ ละถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน
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Community Empowerment in the Management of the Problems on Inappropriate
Drugs and Health Products: Case Study of Nonkhun District, Sisaket Province
Benjamas Booddawong1, Worasuda Yoongthong2
1Nonkhun Hospital, Sisaket Province
2Bureau of Drug, Food and Drug Administration, Ministry of Health

Abstract
Objective: To study the approach for community empowerment in managing the problems on inappropriate
drugs and health products, and to identify key success factors of the consumer protection network in Nonkhun District,
Sisaket Province. Method: The study was a qualitative study by concluding the lessons learned and conducing content
analysis on the data from document study and in-depth interview with 2 core members of the consumer protection
network at the provincial level, 5 from the district level and 9 from sub-district level. Results: In 2008, the network
surveyed the availability of drugs and health products at groceries in the District in order to identify the magnitude of
problem and link the findings to the data on those with adverse reactions from drugs and health products. Eighteen
percent of those with adverse reactions experienced the reactions from taking the products bought in the community.
The network used this information in driving the activities both at the leaders and members. The activities began with
the projects on “dangerous drug free groceries” in Pho sub-district with a strong network. The network was expanded
throughout the District via community meeting with the establishment of rules regarding the problems in the community.
In 2011, the network participated in the health planning of District leading to the integration of the activities on health
consumer protection of the District and network activities. Community was empowered through learning and sharing
activities and the inspection of the problems in the community. In 2013, the network became community information
center by linking the activities with the Regional Medical Science Center of at Ubonratchathani and Drug System
Monitoring and Development Centre, aiming at curbing the problems at the system level. Key success factors included
the appointment of capable core members, availability of environment and instruments that facilitate the functions of
network, planning for activities that build upon the previous ones, continuous encouragement of working teams with
the horizontal coordination, the recognition of role models. Restrictions in the work of the Network were beliefs and
values in drug use, advertising and direct to consumer distribution of health products. Conclusion: Relevant parties
should simultaneously integrate community empowerment at all levels including up-stream level (central regulatory
agencies), mid-stream (provincial or regional regulatory agencies) and down-stream (district or community) in order to
create efficient consumer protection in health.
Keywords: conclusion of lesson learnt, community empowerment, inappropriate drug distribution, inappropriate drugs
and health products, consumer protection
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