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บทความวิจยั

ความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางเทคนิคในงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ของเจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน จังหวัดบุรีรมั ย์
อุษณีย์ อนุวรรตวรกุล
กองส่งเสริมงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความรู้ในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเจ้าหน้ าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) ในจังหวัดบุรรี มั ย์ตลอดจนศึกษาถึงระดับสมรรถนะทางเทคนิคในงานด้านนี้ท่ี
เจ้าหน้าที่รายงานว่ามี และระดับสมรรถนะที่เจ้าหน้าที่คาดหวัง วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา ประชากรที่
ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ซ่งึ รับผิดชอบหรือรับมอบหมายงานคุ้มครองผู้บริโภคใน รพ.สต. ทุกแห่ง (226 แห่ง) ในจังหวัดบุรรี มั ย์
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามซึง่ วัดความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะทางเทคนิคของตนในการปฏิบตั งิ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ตลอดจนระดับสมรรรถนะที่
ตัวอย่างคาดหวังอยากจะมี แบบสอบถามถูกส่งทางไปรษณียไ์ ปสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อกระจายให้ตวั อย่างตลอดจน
การเก็บแบบสอบถามคืน ผลการวิ จยั : ตัวอย่าง186 รายตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 82.3) ตัวอย่างยังมีความรูไ้ ม่เพียงพอ
เกีย่ วกับอาหารในเรือ่ งอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมในการเก็บนมพลาสเจอร์ไรส์ (ตอบถูกร้อยละ 53.2 ของตัวอย่าง) ปริมาณสารโพลาร์
ในน้ามันทอดอาหาร (ตอบถูกร้อยละ 22.0 ของตัวอย่าง) และบทลงโทษของการผลิตหรือจาหน่ ายอาหารทีไ่ ม่บริสทุ ธิ ์ (ตอบถูก
ร้อยละ 14.5 ของตัวอย่าง) สาหรับความรูด้ า้ นยาในประเด็นฉลากยามีตวั อย่างเพียงร้อยละ 52.7 ทีม่ คี วามรูถ้ ูกต้อง ความรูด้ า้ น
เครื่องสาอาง 2 ประเด็นทีต่ วั อย่างมีความรูน้ ้อยกว่าร้อยละ 60 คือ การแสดงเลขจดแจ้งบนฉลากเครื่องสาอาง (ตอบถูกร้อยละ
57.0 ของตัวอย่าง) และตัวอย่างเพียงร้อยละ 8.1 ทราบว่า การโฆษณาเครื่องสาอางไม่ตอ้ งขออนุ ญาตจาก อย. สาหรับความรู้
ในการปฏิบตั งิ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภควัดทีเ่ จ้าหน้าทีต่ อบถูกน้อยกว่าร้อยละ 55 คือ การใช้ชุดทดสอบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื (ตอบ
ถูกร้อยละ 53.8) และการแสดงเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ร้อยละ 13.4) ตัวอย่างประเมินตนเองว่ามี
สมรรถนะน้อยในเรื่องการดาเนินคดี (การยึด อายัด ผลิตภัณฑ์อาหารทีผ่ ดิ กฎหมาย และการประมวลหลักฐานเพื่อดาเนินคดี)
และในเรือ่ งการดาเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (การสุม่ เก็บตัวอย่างเพื่อส่งให้ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ และ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น) ตัวอย่างรายงานว่าอยากมีสมรรถนะทัง้ หมดที่สารวจในระดับที่สูง
(มากกว่า 4.0 จากคะแนนเต็ม 5) สมรรถนะทีต่ วั อย่างต้องการให้พฒ
ั นามากทีส่ ดุ (มีความแตกต่างมากระหว่างระดับสมรรถนะ
ทีม่ แี ละทีต่ อ้ งการ) คือ สมรรถนะในการดาเนินคดีและในเรื่องการดาเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (การสุม่ เก็บ
ตัวอย่างเพือ่ ส่งให้ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สขุ ภาพด้วยชุดทดสอบเบือ้ งต้น) สรุป :เจ้าหน้าทีใ่ น
รพ.สต. ของจังหวัดบุรรี มั ย์ ยังต้องการการพัฒนาสมรรถนะในงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนัน้ จึงควรจัด
หลักสูตรการอบรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่อไป
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บทนา
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจาตาบล (รพ.
สต.) เป็ น ด่ า นหน้ า ของกระทรวงสาธารณสุ ข ในการ
ให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนในตาบล หมูบ่ า้ น
และชุ ม ชน โดยเน้ น ให้ป ระชาชนมีส่ว นร่ ว มในการดู แ ล
สุขภาพของตนเองและสามารถเข้าถึงบริการทีม่ คี ุณภาพได้
มาตรฐานอย่างทัวถึ
่ งเท่าเทียมกัน ภารกิจของ รพ.สต. มี 5
ด้า น คือ การส่ง เสริม สุข ภาพ การรัก ษาพยาบาล การ
ควบคุมป้องกันโรค การฟื้ นฟู และการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
(1) การศึกษาในอดีตพบว่า เจ้าที่หน้าที่รพ.สต. เป็ นผู้ท่มี ี
ส่ ว นร่ ว มในงานดู แ ลสุ ข ภาพของชุ ม ชนด้ า นยาและ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในระดับปฐมภูม ิ (2)
การศึก ษาในอดีต มีข้อ เสนอแนะว่ า ควรพัฒ นา
สมรรถนะเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยในด้านการคุ้มครอง
ผู้ บ ริโ ภคในเรื่อ งอาหารปลอดภัย (3) การด าเนิ น งาน
คุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพต้ อ งใช้ท ัก ษะ
เฉพาะด้า นซึ่ง เป็ น เรื่อ งทางเทคนิ ค หรือ สมรรถนะทาง
เทคนิ ค อั น ประกอบด้ ว ยความรู้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพ ได้ แ ก่ อาหาร ยา เครื่ อ งส าอาง
เครื่องมือแพทย์ วัตถุอนั ตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ยาเสพติด
วัตถุท่อี อกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาท ตลอดจนความรูท้ วไป
ั่
และทักษะของการดานินงานด้านนี้ (3) ดังนัน้ เพื่อให้การ
ด าเนิ น งานคุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาความต้องการพัฒ นา
สมรรถนะทางเทคนิคในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ของเจ้า ที่ห น้ า ที่ รพ.สต. เพื่อ ประโยชน์ ต่ อ วางแผนการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ร ั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นนี้ ท าให้ ก าร
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา ประชากรที่
ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ซ่งึ รับผิดชอบหรือรับมอบหมายงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคใน รพ.สต. ทุกแห่ง (226 แห่ง) ในจังหวัด
บุรรี มั ย์ ผูว้ จิ ยั เลือกจังหวัดบุรรี มั ย์เป็ นสถานทีศ่ กึ ษา เพราะ
เป็ นหนึ่งในจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของผูว้ จิ ยั ในการ
นิเทศติดตามงานการการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็ นข้อมูลทัวไปส่
่ วนบุคคล
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ส่วนทีส่ องเป็ นคาถามวัดความรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับอาหาร ยา
เครื่องสาอาง วัตถุ อนั ตราย และวัตถุ ออกฤทธิ ์ต่อจิตและ
ประสาท ตลอดจนความรู้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านคุ้ ม ครอง
ผูบ้ ริโภค นามาจากคูม่ อื การปฏิบตั งิ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคใน
หน่ ว ยบริก ารปฐมภู ม ิ (รพ.สต.) ที่จ ัด ท าโดยส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์ (4) และคู่มอื ปฏิบตั งิ าน รพ.สต.
ชุดบริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง (5) คาถามในส่วนนี้ม ี
ตัวเลือกสองตัว (ถูก /ผิด) (คาถามแสดงอยู่ในตารางที่ 1)
ค าถามส่ ว นที่ส ามถามเกี่ย วกับ ความคิด เห็น ต่ อ ระดับ
สมรรถนะทางเทคนิ ค (ต่อไปจะเรียกว่า สมรรถนะ)ในการ
ปฏิบตั งิ านด้านนี้ซ่งึ เจ้าหน้าทีม่ อี ยูแ่ ละทีค่ าดหวังอยากจะมี
(คาถามแสดงอยูใ่ นตารางที่ 3) สมรรถนะทางเทคนิคในทีน่ ้ี
หมายถึง ความสามารถในการทางานใน 5 หมวดต่อไปนี้
หมวดที่ 1 การเพิ่ม ศัก ยภาพของประชาชนในเรื่อ งการ
บริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพ หมวดที่ 2 การด าเนิ น การ
ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมวดที่ 3 การให้
ความรู้ ผู้ ผ ลิ ต และจ าหน่ าย หมวดที่ 4 การรายงาน
ผลข้า งเคีย งที่ก่ อ ให้เ กิด อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพจากการใช้
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพต่างๆและหมวดที่ 5 การดาเนินคดี
คาถามในส่วนนี้พฒ
ั นามาจากกิจกรรมที่ระบุใน
คู่มอื ปฏิบตั งิ านของ รพ.สต. ชุดบริโภคปลอดภัย คนไทย
แข็งแรง ตัวเลือกของคาตอบมี 5 ระดับ จาก 1 (น้อยทีส่ ุด)
ถึง 5 (มากทีส่ ดุ ) ก่อนนาเครือ่ งมือไปใช้จริง
แบบสอบถามถูกตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านในประเด็นความเหมาะสมและความ
ชัด เจนของค าถาม หลัง ปรับ แก้ ต ามค าแนะน า ผู้ วิจ ัย
ทดสอบแบบสอบถามกับเจ้าหน้ าที่ รพ.สต. ที่รบั ผิดชอบ
งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในจังหวัดบุรรี มั ย์ จานวน 15 คน ค่า
ความเที่ยงของแบบสอบถามส่วนที่สองและสามมีค่า 0.93
และ 0.96 ตามลาดับ
การเก็บข้อมูลดาเนินการในช่วงธันวาคม 2558–
มกราคม 2559 โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ ปยัง
หัวหน้ ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุข
จัง หวัด บุ รีร มั ย์ เพื่อ กระจายไปยัง ทุ ก รพ.สต. และเก็บ
แบบสอบถามกลั บ คื น โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิง พรรณนา
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
สรุปข้อมูล

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No2 Jul-Dec 2016

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
แบบสอบถาม 186 จาก 226
ฉบับที่ส่งให้
ตัวอย่าง ถูกตอบกลับมาจากทุกอาเภอของจังหวัดบุรรี มั ย์
คิดเป็ นอัตราตอบกลับร้อยละ 82.3 ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ นเพศหญิงร้อยละ 54.8 มีอายุเฉลี่ย 39.33±10.92 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอ้ ยละ 85.5 อีกร้อยละ 9.1
จบการศึก ษาสูง กว่า ปริญญาตรี ร้อ ยละ 61.3
เป็ น
ผูป้ ฏิบตั งิ านใน รพ.สต. อีกร้อยละ 38.7 เป็ นผูอ้ านวยการ
รพ.สต. ตั ว อย่ า งมี ร ะยะเวลาปฏิ บ ั ติ ร าชการ เฉลี่ ย
16.6±11.46 ปี มีป ระสบการณ์ ท างานคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค
ด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเฉลีย่ 8.44±8.57 ปี ตัวอย่างร้อยละ
89.8 เคยผ่านการอบรมความรูใ้ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ
ความรู้ในงานคุ้มครองผูบ้ ริ โภคฯ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนของผูท้ ่ตี อบคาถามได้
ถู ก ต้อ งในเรื่อ งความรู้เ กี่ ย วกับ การคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคฯ
สาหรับความรูด้ า้ นอาหารวัดด้วยคาถาม 9 ข้อ ตัวอย่าง
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 87 ตอบถูกใน 5 ข้อ คือ “กาแฟ
กินแล้วผอม” เป็ นโฆษณาเกิน จริง ลูก ชิ้นและไส้กรอกมี
บอแรกซ์มากกว่าอาหารอื่น สถานที่ผลิตอาหารที่บรรจุ
ในภาชนะพร้อมจาหน่ายและไม่ได้จาหน่ายตรงต่อผูบ้ ริโภค
นัน้ ต้องผ่านเกณฑ์ primary GMP อาหารบางประเภท
เช่น มันฝรังทอดหรื
่
ออบกรอบต้องมีฉลากโภชนาการแบบ
จีดเี อ และการโฆษณาสรรพคุณอาหารต้องขออนุ ญาตจาก
ส านั ก คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเด็น ที่ม ี
ผู้ตอบถูกน้ อยกว่าร้อยละ 60 คือ อุณหภูมทิ ่เี หมาะสมใน
การเก็บนมพลาสเจอร์ไรส์ (ตอบถูกร้อยละ 53.2 ของ
ตัวอย่าง) ปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันทอดอาหาร (ตอบ
ถูกร้อยละ 22 ของตัวอย่าง) และบทลงโทษของการผลิต
หรือจาหน่ายอาหารทีไ่ ม่บริสทุ ธิ ์ (ตอบถูกร้อยละ 14.5 ของ
ตัวอย่าง) (ตารางที่ 1)
ความรู้ด้านยาวัดด้วยคาถาม 3 ข้อ ตัวอย่าง
มากกว่าร้อยละ 90 ทราบว่าร้านชาสามารถจาหน่ ายยา
ได้เ ฉพาะยาสามัญ ประจ าบ้า นและการโฆษณาขายยา
ทุ ก ประเภทต้อ งมีใ บอนุ ญ าตโฆษณา แต่ ม ีเ พีย งร้อ ยละ
52.7 ทีม่ คี วามรูถ้ กู ต้องเรือ่ งฉลากยา (ตารางที่ 1)
ความรูด้ ้านเครื่องสาอางวัดด้วยคาถาม 6 ข้อ
ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 88 ตอบถูกใน 3 ประเด็น คือ

เครื่องสาอางที่อ้างว่าขจัดสิวฝ้า-ทาให้หน้าขาวมักพบสาร
ห้ า มใช้ เครื่อ งส าอางต้ อ งมีฉ ลากภาษาไทย และการ
โฆษณาว่ า คอลลาเจนในเครื่อ งส าอางสามารถซึม ผ่ า น
ผิว หนัง ไปทดแทนคอลลาเจนตามธรรมชาติ เป็ น สิ่ง ผิด
กฎหมายส่วนประเด็นทีม่ คี วามรูน้ ้อยกว่าร้อยละ 60 คือ
การแสดงเลขจดแจ้งบนฉลากเครื่องสาอาง (ตอบถูกร้อยละ
57 ของตัวอย่าง) และตัวอย่างเพียงร้อยละ 8.1 ทราบว่า
การโฆษณาเครื่อ งส าอางไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าตจาก อย.
(ตารางที่ 1)
ความรูด้ า้ นเครื่องมือแพทย์วดั ด้วยคาถาม 2 ข้อ
ตัว อย่า งร้อ ยละ 85.5 รู้ว่า ถุ ง ยางอนามัย บิ๊ก อาย ถุ ง มือ
แพทย์ จัดเป็ นเครือ่ งมือแพทย์ตามกฎหมาย แต่มเี พียงร้อย
ละ 54.3 ที่ รู้ ว่ า เก้ า อี้ น วดไฟฟ้ า-อุ ป กรณ์ แ ม่ เ หล็ ก เพื่อ
สุขภาพจัดเป็ นเครื่องมือแพทย์ดว้ ย (ตารางที่ 1) ความรู้
ด้า นสารระเหย วัตถุ อนั ตราย และวัต ถุ อ อกฤทธิว์ ดั ด้ว ย
คาถาม 1 ข้อในแต่ละด้าน ซึ่งตัวอย่างร้อยละ 3.8, 88.2
และ 67.2 ตอบคาถามในผลิตภัณฑ์ทงั ้ สามถูกต้อง (ตาราง
ที่ 1)
ส่วนความรู้ในการปฏิบ ตั ิงานคุ้ม ครองผู้บริโภค
วัดด้วยคาถาม 7 ข้อ ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 74 มีความรู้
ถูกต้องใน 5 ประเด็น คือ การส่งต่อผูท้ ไ่ี ด้รบั อันตรายจาก
สมุน ไพร สายด่ว น อย.รับ เรื่อ งตรวจสอบหรือ ร้อ งเรีย น
เ กี่ ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ ผู้ ม ี ห น้ า ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล
ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิธกี ารจัดการกับ
ป้ ายโฆษณาโอ้ อ วดเกิ น จริง และช่ อ งทางที่ผู้ บ ริโ ภค
สามารถใช้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รบั อนุ ญาต
ถูกต้องหรือไม่ ทัง้ นี้เจ้าหน้าที่ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 55
ในประเด็น ต่อไปนี้ การใช้ชุดทดสอบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื
(ตอบถูกร้อยละ 53.8) และการแสดงเครื่องหมาย อย. บน
ฉลากผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (ร้อยละ 13.4) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 2 แสดงระดับความรู้โดยรวมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ของ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในจังหวัดบุรรี มั ย์ ตัวอย่างร้อยละ
79.03 มีความรูโ้ ดยรวมระดับปานกลาง (ตอบคาถามถูก
ร้อยละ 60-79 ของจานวนข้อทัง้ หมด) เมื่อพิจารณาความรู้
รายด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่รพ.สต. ร้อยละ 64.5 มีความรู้
ด้านอาหารระดับปานกลาง ร้อยละ 48.4 และ 44.6 มี
ความรู้ด้า นยาระดับ มากและปานกลาง ตามล าดับ มี
ความรูด้ า้ นเครื่องสาอางระดับมากร้อยละ 41.9 มีความรู้
ด้านเครือ่ งมือแพทย์ระดับมากและปานกลางร้อยละ 49.5
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ตารางที่ 1.จานวน (ร้อยละ) ของผูท้ ต่ี อบคาถามได้ถกู ต้องในเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและการดาเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคฯ (n=186)
คาถาม (คาตอบทีถ่ อื ว่ามีความรูถ้ กู ต้อง)
จานวนคน (ร้อยละ)
ความรู้ด้านอาหาร
98.4
1. โฆษณาทีป่ ระกาศสรรพคุณ “กาแฟกินแล้วผอม” เชื่อไม่ได้ อยูใ่ นประเภทกล่าวเกินจริง(ถูก)
2. ลูกชิน้ และไส้กรอกเป็ นอาหารทีม่ โี อกาสตรวจพบสารบอแรกซ์มากกว่าอาหารชนิดอื่น(ถูก)

97.3

3. สถานที่ผลิตอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่ าย และผูผ้ ลิตไม่ได้จาหน่ ายตรงต่อผู้บริโภค
สถานทีผ่ ลิตนัน้ ต้องผ่านเกณฑ์ primary GMP (ถูก)
4. มันฝรังทอดหรื
่
ออบกรอบ, ข้าวโพดคัวทอดหรื
่
ออบกรอบ, ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคีย้ วชนิดพอง,
ขนมป งั กรอบ หรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต และ เวเฟอร์สอดไส้ ต้องมีฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
(GDA: Guideline Daily Amounts)(ถูก)
5. การโฆษณาสรรพคุณอาหารต้องขออนุญาตจากสานักคณะกรรมการอาหารและยา (ถูก)
6. การเลือกซื้ออาหารไม่ควรคานึงแค่ว่ามีเครื่องหมาย อย.หรือไม่ แต่ต้องอ่านข้อมูลที่ระบุอยู่บน
ฉลากเพือ่ ประโยชน์ในการใช้พจิ ารณาตัดสินใจเลือกซือ้ (ถูก)
7. อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมในการเก็บนมพลาสเจอร์ไรส์ คือ 15 องศาเซลเซียส (ผิด)
8. น้ามันทอดอาหารทีไ่ ม่เหมาะต่อการนามาบริโภคจะมีคา่ สารโพลาร์เกินร้อยละ 20 (ผิด)
9. การจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพพบสิง่ ทีน่ ่าเป็ น อันตราย
ต่อสุขภาพ หรือมีการปนเปื้ อนวัตถุอนั ตราย จะเข้าข่ายเป็ นอาหารไม่บริสทุ ธิ ์ มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ(ผิด)
ความรู้ด้านยา
1. ร้านค้าร้านชาสามารถจาหน่ายยาได้เฉพาะยาสามัญประจาบ้าน (ถูก)
2. การโฆษณาขายยาทุกประเภทต้องมีใบอนุญาตโฆษณา(ถูก)
3. ผลิตภัณฑ์ยาจะมีเครือ่ งหมาย อย. บนฉลาก(ผิด)

94.6

ความรู้ด้านเครื่องสาอาง
1. เครื่องสาอางทีอ่ า้ งว่าขจัดสิวฝ้า ทาให้หน้าขาวภายใน 3 วัน 7 วัน มักพบสารห้ามใช้ เช่น สาร
ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ สารปรอทแอมโมเนียหรือสารประกอบปรอท (ถูก)
2. เครือ่ งสาอางบางรายการไม่จาเป็ นต้องมีฉลากภาษาไทย(ผิด)
3. การโฆษณาว่าคอลลาเจนทีเ่ ป็ นส่วนประกอบในเครื่องสาอางสามารถซึมผ่าน ผิวหนัง หรือเข้าไป
ทดแทนคอลลาเจนที่ม ีอ ยู่ใ นผิว ตามธรรมชาติไ ด้ เป็ น การกล่ า วอ้า งที่เป็ น เท็จ เกิน จริง และเกิน
ขอบข่ายของเครือ่ งสาอางตามกฎหมาย(ถูก)
4. มีผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นสีผวิ ให้ขาวมากกว่าสีผวิ เดิมตามธรรมชาติได้(ผิด)
5. เลขจดแจ้งบนฉลากเครือ่ งสาอางต้องมีเครือ่ งหมาย อย. แสดงทีฉ่ ลาก (ผิด)
6. การโฆษณาเครือ่ งสาอางต้องได้รบั ใบอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ผิด)
ความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์
1. ถุงยางอนามัย บิก๊ อาย ถุงมือแพทย์ จัดเป็ นเครือ่ งมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย์
พ.ศ. 2551 (ถูก)
2. เก้าอีน้ วดไฟฟ้า อุปกรณ์แม่เหล็ก ทีช่ ว่ ยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิต ลดหรือบรรเทาอาการ
เจ็บปวด ไม่จดั เป็ นเครือ่ งมือแพทย์(ผิด)
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87.6
61.3
53.2
22
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ตารางที่ 1.จานวน (ร้อยละ) ของผูท้ ต่ี อบคาถามได้ถกู ต้องในเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและการดาเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคฯ (n=186) (ต่อ)
คาถาม (คาตอบทีถ่ อื ว่ามีความรูถ้ กู ต้อง)
จานวนคน (ร้อยละ)
ความรู้ด้านสารระเหย
3.8
ทินเนอร์, สารล้างสี, สารล้างไขมัน, น้ายาซักแห้ง, น้ามันรถยนต์, กาว, น้ายาลบคาผิด และน้ายา
ปากกาเน้นข้อความ ทุกรายการจัดเป็ นสารระเหย ตามพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.
2533 และแก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543)(ผิด)
ความรู้ด้านวัตถุอนั ตราย
88.2
ยาจุดกันยุง น้ายาล้างจาน จัดเป็ นวัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในบ้านเรือนตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย
พ.ศ.2535 (ถูก)
ความรู้ด้านวัตถุออกฤทธิ์
67.2
ประชาชนทีม่ คี วามจาเป็ นต้องใช้ยา alprazolam สามารถนาใบสังยาจากแพทย์
่
ไปซือ้ ทีร่ า้ นขายยาได้
(ผิด)
ความรู้ในการปฏิ บตั ิ งานคุ้มครองผูบ้ ริ โภค
97.3
1. หากพบผูป้ ว่ ยทีม่ หี นังตาบวมหลังจากรับประทานสมุนไพรควรส่งต่อหรือแนะนาให้ผปู้ ว่ ยไป
โรงพยาบาลโดยเร็วทีส่ ดุ (ถูก)
2. หากต้องการแจ้งให้ตรวจสอบหรือร้องเรียนเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีค่ าดว่าจะไม่ปลอดภัย
96.8
สามารถแจ้งได้ทส่ี ายด่วน อย. โทร 1556 (ถูก)
3. การเก็บข้อมูลสถานทีผ่ ลิต จาหน่าย ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ร้านค้า รถเร่ ตลาดนัด ในชุมชนของท่าน เป็ นหน้าที่
86.6
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ผิด)
4. เมือ่ พบว่ามีรา้ นค้าขายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพติดป้ายโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ควรแจ้งกับเจ้าหน้าที่
75.8
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ถูก)
5. ช่องทางทีผ่ บู้ ริโภคจะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้รบั อนุญาตถูกต้องหรือไม่ มีเฉพาะเพียง
74.7
หน้าเว็บไซด์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ผิด)
6. ชุดทดสอบเบือ้ งต้นทีใ่ ช้สาหรับตรวจหาความเป็ นพิษของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื หากตัวอย่างที่
53.8
นามาตรวจวิเคราะห์มคี า่ ความเป็ นพิษต่า สีทไ่ี ด้จากการทดสอบก็จะมีสเี ข้มขึน้ (ผิด)
7. ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทุกประเภททีผ่ า่ น อย.แล้วจะแสดงเครือ่ งหมาย อย.บนฉลาก (ผิด)
13.4
และ 40.9 ตามลาดับ มีความรูด้ า้ นวัตถุออกฤทธิ ์ระดับมาก
ร้อยละ 67.2 มีความรูด้ า้ นวัตถุอนั ตรายระดับมากร้อยละ
88.2 มีความรูด้ า้ นสารระเหยระดับน้อย ร้อยละ 96.2 และ
มีความรูพ้ น้ื ฐานด้านการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับ
มากและปานกลางร้อยละ 33.9 และ 58.1 คามลาดับ
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ต า ร า ง ที่ 3 แ ส ด ง ร ะ ดั บ สม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร
ด าเนิ น งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้า นผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพที่
เป็ น อยู่และที่ค าดหวัง ของเจ้า หน้ า ที่ รพ.สต. ในจัง หวัด
บุรรี มั ย์ ตัวอย่างรายงานว่า ตนเองมีระดับสมรรถนะในทุก

เรื่อ งที่ส ารวจอยู่ใ นระดับ ปานกลางถึง ดี (คะแนนเฉลี่ย
3.20-3.80) ยกเว้นใน 4 ประเด็นต่อไปนี้ 1) การสุม่ เก็บ
ตัว อย่ า งเพื่อ ส่ ง ให้ ศู น ย์ วิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ต รวจ
วิเคราะห์ (คะแนนเฉลีย่ 2.89±1.07จากคะแนนเต็ม 5) 2)
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
(คะแนนเฉลี่ย 3.12±1.02) 3) การยึด อายัด ผลิตภัณฑ์
อาหารที่ผิดกฎหมาย (คะแนนเฉลี่ย 2.63±1.23) และ 4)
การประมวลหลัก ฐานเพื่ อ ด าเนิ น คดี (คะแนนเฉลี่ ย
2.70±1.19)
จากตารางที่ 3 ตัว อย่า งในการวิจ ยั คาดหวัง ว่า
ตนเองควรมีสมรรถนะระดับสูงในทัง้ 5 หมวดที่ปรากฏอยู่
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ตารางที่ 2.ระดับความรูโ้ ดยรวมเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ (n = 186)
ความรูด้ า้ น
ค่าเฉลีย่ ±SD2
จานวนคน (ร้อยละ) ทีไ่ ด้คะแนน
1
สูง
ปานกลาง1
น้อย1
อาหาร (9 ข้อ)
6.19±1.16
10.2
25.4
64.5
ยา (3 ข้อ)
2.41±0.62
44.6
7.0
48.4
เครือ่ งสาอาง (6 ข้อ)
4.17±0.91
37.1
21.0
41.9
เครือ่ งมือแพทย์ (2 ข้อ)
1.08±0.70
40.9
9.7
49.5
วัตถุอนั ตราย (1 ข้อ)
0.88±0.32
0
11.8
88.2
สารระเหย (1 ข้อ)
0.04±0.19
3.8
0
96.2
วัตถุออกฤทธิ ์ (1 ข้อ)
0.67±0.47
0
32.8
67.2
การดาเนินการฯ (7 ข้อ)
4.98±1.11
33.9
8.1
58.1
รวม (30ข้อ)
20.75±2.56
11.83
79.03
9.14
1: กลุ่มสูง ปานกลาง และน้อย คือ ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนข้อในด้านนัน้ ร้อยละ 60-79 ของจานวนข้อในด้าน
นัน้ และน้อยกว่าร้อยละ 60 ของจานวนข้อในด้านนัน้
2: คะแนนมีพสิ ยั จาก 0 ถึง จานวนข้อ (เช่น คาถามมี 9 ข้อ คะแนนสูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 9)
ในตารางที่ 3 โดยระดับความคาดหวังอยูใ่ นช่วง 4.05-4.58
จากคะแนนเต็ม 5 เป็ นที่น่าสังเกตว่า สมรรถนะที่ตวั อย่าง
คาดหวังน้อยทีส่ ดุ คือสมรรถนะเกีย่ วกับการดาเนินคดี การ
ยึด อายัด ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผดิ กฎหมาย (คะแนนเฉลี่ย
4.06±1.00) และการประมวลหลัก ฐานเพื่ อ ด าเนิ น คดี
(คะแนนเฉลีย่ 4.05±1.01) แต่ระดับความคาดหวังดังกล่าว
ยังมากกว่า 4 ซึง่ จัดว่าอยูใ่ นระดับทีส่ งู
จากตารางที่ 3 ระดับสมรรถนะทีต่ วั อย่างประเมิน
ว่าตนเองมีนัน้ ต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ตวั อย่างต้องการมี
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติใ นทัง้ 18 ประเด็น ของทัง้ 5
หมวด ทัง้ นี้ ระดับสมรรถนะที่ตวั อย่างมีนัน้ ต่ ากว่าระดับที่
ตัว อย่า งต้อ งการมากที่สุด ใน 4 ประเด็น คือ 1) การยึด
อายัด ผลิตภัณฑ์อาหารทีผ่ ดิ กฎหมาย (ความแตกต่าง คือ
1.44±1.45) 2. การประมวลหลักฐานเพื่อด าเนิ น คดีตาม
พระราชบัญ ญัติอ าหาร พ.ศ. 2522 (ความแตกต่ า ง คือ
1.35±1.29) 3. การสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งเพื่ อ ส่ ง ให้ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ (ความแตกต่าง คือ
1.35±1.17) และ 4) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ชุดทดสอบ (ความแตกต่าง คือ 1.26±1.08) ประเด็นทีถ่ าม
ส่ว นใหญ่ ม ีค วามแตกต่ า งของระดับ สมรรถนะที่ม ีแ ละที่
คาดหวัง อยู่ ใ นช่ ว ง 0.87-1.03 คะแนน ส่ ว นประเด็น ที่
สมรรถนะที่มแี ละที่คาดหวังมีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุดมี 2
ประเด็น คือ 1) การให้ค วามรู้ ความเข้า ใจที่ถูก ต้อ งแก่
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ผูบ้ ริโภคในการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
ปลอดภัยและเหมาะสม (ความแตกต่าง คือ 0.77±0.74)
และ 2) การรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลที่สาคัญในพื้นที่
ชุมชน(ความแตกต่าง คือ 0.74±0.83)

การอภิ ปรายและสรุปผล
เจ้ า หน้ า ที่ ข อง รพสต. ในการวิ จ ั ย เป็ นผู้ ท่ี
รับผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเคยผ่านการอบรมใน
เรื่องนี้ แต่ดว้ ยภารกิจในความรับผิดชอบทีห่ ลากหลายและ
เนื้ อ หาของความรู้ ใ นเรื่อ งนี้ ท่ี ม ี จ านวนมาก จึ ง ท าให้
ตัว อย่ า งมีค วามรู้ บ างด้ า นไม่ เ พีย งพอ การวัด ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ทาให้ทราบถึงประเด็นที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ใน รพสต. ยังมีความรูไ้ ม่เพียงพอและ
ควรได้รบั การอบรมเพิ่ม เติม ประเด็นดังกล่า ว ได้แก่ 1)
ความรูด้ า้ นอาหาร 4 ประเด็นซึง่ มีผตู้ อบถูกน้อยกว่าร้อยละ
60 คือ อุณหภูมทิ ่เี หมาะสมในการเก็บนมพลาสเจอร์ไรส์
(ตอบถูกร้อยละ 53.2 ของตัวอย่าง) ปริมาณสารโพลาร์ใน
น้ ามันทอดอาหาร (ตอบถูกร้อยละ 22 ของตัวอย่าง) และ
บทลงโทษของการผลิตหรือจ าหน่ า ยอาหารที่ไ ม่บริสุทธิ ์
(ตอบถูกร้อยละ 14.5 ของตัวอย่าง) 2) ความรูด้ า้ นยาใน
ประเด็นฉลากยาที่มตี วั อย่างเพียงร้อยละ 52.7 ที่มคี วามรู้
ถูกต้อง 3) ความรูด้ า้ นเครื่องสาอาง 2 ประเด็นทีต่ วั อย่างมี
ความรูน้ ้อยกว่าร้อยละ 60 คือ การแสดงเลขจดแจ้งบน
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ตารางที่ 3. ระดับสมรรถนะในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีเ่ ป็ นอยูแ่ ละทีค่ าดหวัง (n=186)
คาถาม1
ระดับสมรรถนะ (ค่าเฉลีย่ ±SD)
P
ทีเ่ ป็ นอยู่ ทีค่ าดหวัง ความแตกต่าง
หมวดที่ 1 การเพิ่ มศักยภาพของประชาชนในเรื่องการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ
1. การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนด้านความรูใ้ นการบริโภค 3.48±0.82
และเรียกร้องสิทธิอนั ชอบธรรม

4.45±0.70

0.97±0.94

<0.001

2. การร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคในการจัด ท า 3.49±0.86
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค และผลักดันให้เข้าสู่แผนสุขภาพ
ชุม ชน เพื่อ นาไปสู่การปฏิบ ตั ิ ตลอดจนมีก ารสรุป บทเรีย น
และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ที่ด าเนิ น งานร่ ว มกับ กลุ่ ม 13 เครือ ข่า ย เพื่อ ปรับ ปรุ ง และ
พัฒนางานให้ดขี น้ึ
3. การเพิม่ องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ 3.60±0.78
มีผ ลต่อสุขภาพให้ก บั เครือข่า ย ในเรื่องการเลือกซื้อ เลือ ก
บริโภคที่ถูกต้อง และขัน้ ตอนการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ตลอดจนการจัดการกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
4. สร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ คุ้มครอง 3.70±0.79
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณ ฑ์สุขภาพให้ก บั ประชาชนในท้อ งถิ่น
เช่น อสม. ครู นักเรียน ผูน้ าชุมชน เป็ นต้น

4.45±0.70

0.96±0.88

<0.001

4.50±0.68

0.90±0.87

<0.001

4.58±0.62

0.87±0.86

<0.001

5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ 3.65±0.69
สุขภาพในชุมชน
6. การให้ค วามรู้ก ับประชาชนในพื้น ที่ผ่านหอกระจายข่า ว 3.62±0.88
วิทยุชุมชน การเคาะประตูบ้าน การใช้ส่อื บุคคล เช่น อสม.
อย.น้อย เป็ นต้น และการใช้สอ่ื สิง่ พิมพ์
7. การให้ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่ผบู้ ริโภคในการเลือก 3.76±0.76
ซือ้ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้ปลอดภัยและเหมาะสม
8. การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลที่สาคัญในพื้น ที่ชุ ม ชน 3.81±0.81
เช่น สถานที่จาหน่ าย สถานที่ผ ลิต ร้านค้า รถเร่ ตลาดนัด
ตลาดคลองถม เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในชุมชน
คะแนนรวมรายหมวด 29.11±4.72
หมวดที่ 2 การดาเนิ นการตรวจสอบเฝ้ าระวังผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ
1. การสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งให้ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ 2.89±1.07
ตรวจวิเคราะห์

4.51±0.68

0.87±0.74

<0.001

4.48±0.66

0.86±0.86

<0.001

4.53±0.64

0.77±0.74

<0.001

4.55±0.69

0.74±0.83

<0.001

36.05±4.42

6.94±5.19

<0.001

4.25±0.89

1.35±1.17

<0.001

4.38±0.78

1.26±1.08

<0.001

2. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบ เบื้องต้น 3.12±1.02
(Test kit) เช่น ชุดทดสอบตรวจอาหารสด ชุดทดสอบตรวจ
น้ า มัน ทอดซ้ า ชุ ด ทดสอบตรวจหาสเตีย รอยด์ ชุ ด ทดสอบ
ตรวจสารทีห่ า้ มใช้ในเครือ่ งสาอาง เป็ นต้น
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ตารางที่ 3. ระดับสมรรถนะในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีเ่ ป็ นอยูแ่ ละทีค่ าดหวัง (n=186) (ต่อ)
คาถาม1
ระดับสมรรถนะ (ค่าเฉลีย่ ±SD)
P
ทีเ่ ป็ นอยู่ ทีค่ าดหวัง ความแตกต่าง
3. การเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ม ี ข้อความ 3.38±0.89 4.40±0.74
1.03±0.94 <0.001
บ่งบอกถึงการโอ้อวดเกินจริง และอาจเกิดอันตรายตามเคเบิล
ทีวี วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับและโบรชัวร์
4. การรับและจัดการเรือ่ งร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

3.42±1.03

4.32±0.90

0.90±0.91

<0.001

คะแนนรวมรายหมวด
หมวดที่ 3 การให้ความรู้ผผ้ ู ลิ ตและจาหน่ าย

12.81±3.10 17.35±2.69

4.54±3.43

<0.001

1. การให้ค วามรู้ก ับ ผู้ผ ลิต ผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพ ให้เ ข้า ใจ ถึง 3.49±0.85
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
บทลงโทษของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมาย

4.44±0.79

0.95±1.00

<0.001

2. การให้ความรูก้ บั ผูจ้ าหน่ ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เข้าใจถึง 3.61±0.80
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
บทลงโทษของผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมาย

4.50±0.68

0.89±0.85

<0.001

คะแนนรวมรายหมวด

8.94±1.38

1.84±1.78

<0.001

7.10±1.55

หมวดที่ 4 การรายงานผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพต่างๆ
1. การแจ้งให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ 3.61±0.79 4.53±0.65
0.92±0.84
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ความปลอดภัย และสุ ข ภาพของ
ประชาชนปญั หา และแนวทางการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการ
เกิดผลข้างเคียงด้วย
2. การประเมินและรายงานผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ 3.51±0.86 4.44±0.74
0.87±0.94
ที่ก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ ความปลอดภัย และสุ ข ภาพของ
ประชาชน ให้สานักงานสาธารณสุข อาเภอ เพื่อส่งต่อไปยัง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
คะแนนรวมรายหมวด 7.18±1.46 8.97±1.23
1.78±1.59
หมวดที่ 5 การดาเนิ นคดี
1. การยึด อายัด ผลิตภัณฑ์อาหารทีผ่ ดิ กฎหมาย

<0.001

<0.001

<0.001

2.63±1.23

4.06±1.00

1.44±1.45

<0.001

2. การประมวลหลักฐานเพือ่ ดาเนินคดีตาม พระราชบัญญัติ 2.70±1.19
อาหาร พ.ศ. 2522
คะแนนรวมรายหมวด 5.33±2.28

4.05±1.01

1.35±1.29

<0.001

8.12±1.96

2.78±2.62

<0.001

1: คาถามย่อยมีพสิ ยั จาก 1 (น้อยทีส่ ดุ ) ถึง 5 (มากทีส่ ดุ ) คะแนนรวมรายหมวดคือผลรวมของคาถามย่อยในแต่ละหมวด
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ฉลากเครื่องสาอาง (ตอบถูกร้อยละ 57 ของตัวอย่าง) และ
ตั ว อ ย่ า ง เ พี ย ง ร้ อ ย ล ะ 8.1 ท ร า บ ว่ า ก า ร โ ฆ ษ ณ า
เครื่องสาอางไม่ต้องขออนุ ญาตจาก อย. 4) ความรูด้ า้ น
เครื่องมือแพทย์ โดยตัวอย่างร้อยละ 54.3 ที่รวู้ ่าเก้าอี้นวด
ไฟฟ้า-อุปกรณ์แม่เหล็กเพื่อสุขภาพจัดเป็ นเครื่องมือแพทย์
ด้วย 5) ความรูด้ า้ นสารระเหยในประเด็นผลิตภัณฑ์ท่ี
จัดเป็ นสารระเหยตามกฎหมาย (ตัวอย่างเพียงร้อยละ 3.8
ตอบถูก) 6) ความรู้ด้านวัตถุออกฤทธิ ์ในประเด็นที่ว่า
ร้านยาไม่สามารถขายยา alprazolam ได้ (ตัวอย่างร้อยละ
67.2 ตอบถูก) และ 7) ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภควัดทีเ่ จ้าหน้าทีต่ อบถูกน้อยกว่าร้อยละ 55 คือ การ
ใช้ชุดทดสอบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื (ตอบถูกร้อยละ 53.8)
และการแสดงเครือ่ งหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
(ร้อยละ 13.4) ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาใน
อดีตทีพ่ บว่า เจ้าหน้าทีข่ อง รพสต. มีความรูใ้ นบางประเด็น
ทีย่ งั ต้องพัฒนาให้ดขี น้ึ (2-3)
ตัวอย่างรายงานว่า ตนเองมีระดับสมรรถนะดีถงึ
ปานกลางในเรื่องการเพิม่ ศักยภาพของประชาชนในเรื่อง
การบริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพการให้ค วามรู้ผู้ผ ลิต และ
จาหน่ ายและการรายงานผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ แต่ตวั อย่าง
ประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะน้ อยในเรื่องการดาเนิ นคดี
(การยึด อายัด ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผิดกฎหมาย และการ
ประมวลหลั ก ฐานเพื่ อ ด าเนิ น คดี ) และในเรื่ อ งการ
ดาเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (การสุม่
เก็บตัวอย่างเพือ่ ส่งให้ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ และการ
ตรวจสอบผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพด้ว ยชุ ด ทดสอบเบื้อ งต้ น )
ตัวอย่างรายงานว่าอยากมีสมรรถนะทัง้ 5 หมวดในระดับ
ทีส่ งู แต่สมรรถนะทีอ่ ยากได้น้อยทีส่ ดุ คือ สมรรถนะในการ
ด าเนิ น คดี แต่ ก็ย ัง ถือ ว่ า มีค วามต้ อ งการในระดับ ที่ สูง
(มากกว่า 4.0 จากคะแนนเต็ม 5) ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า
งานดังกล่าวมีความเสีย่ งเนื่องจากก่อให้เกิดความขัดแย้ง
กับผู้เสียผลประโยชน์ หรือผู้ป ระกอบการที่ ถูกดาเนิ นคดี
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าสังเกตว่า ระดับของสมรรถนะที่
ตัว อย่ า งอยากมีนั น้ มีค่ า สูง กว่ า ระดับ ที่ต ัว อย่ า งเชื่อ ว่ า
ตนเองมีในทุกหมวดของสมรรถนะ ความแตกต่างดังกล่าว
บ่งชีถ้ งึ ความต้องการการพัฒนา
สมรรถนะที่ตวั อย่างต้องการให้พฒ
ั นามากที่สุด
(มีค วามแตกต่ า งมากระหว่า งระดับ สมรรถนะที่ม ีแ ละที่
ต้องการ) คือ สมรรถนะในการดาเนินคดีและในเรื่องการ

ดาเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (การสุม่
เก็บตัวอย่างเพือ่ ส่งให้ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ และการ
ตรวจสอบผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพด้ว ยชุ ด ทดสอบเบื้อ งต้ น )
ซึง่ เป็ นสมรรถนะทีต่ วั อย่างประเมินว่า ตนเองมีสมรรถนะนี้
น้ อยสมรรรถนะในกลุ่มนี้ ใช้มากในการปฏิบตั ิงานเชิงลึก
ที่ต้องฝึ กฝน และอาศัยประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างยังไม่
คุ้น เคยกับ การปฏิบ ัติง านดัง กล่ า ว และด้ว ยความเป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตอิ าหารพ.ศ. 2522
สมรรถนะดั ง กล่ า วจึ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการ
ปฏิบ ัติง าน อย่ า งไรก็ต าม การบัง คับ ใช้ก ฎหมายไม่ ใ ช่
คาตอบสุดท้ายของการดาเนิ นงานในพื้นที่เสมอไป และ
การใช้ตอ้ งเหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่ (6) ในขณะทีก่ าร
ส่งเสริมพัฒนา ให้ความรู้ และป้องกันการกระทาความผิด
น่ า จะเกิด ประโยชน์ เ ช่ น กัน และไม่ก่ อ ความเสี่ย งในการ
ปฏิบตั งิ าน สมรรถนะนี้เป็ นสิง่ ตัวอย่างคาดหวังมากทีส่ ดุ
โดยสรุ ป เจ้ า หน้ า ที่ รพสต. คาดหวั ง ที่ จ ะมี
สมรรถนะที่ สู ง กว่ า ที่ ม ี อ ยู่ ใ นทุ ก กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิ บ ัติ ง านบรรลุ เ ป้ าหมายหน่ ว ยงานส่ ว นกลางควรมี
นโยบายในการพัฒนาสมรรถนะในการดาเนินงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยพัฒนาความรู้ จัดสรรงบประมาณการ
พัฒ นางาน กาหนดให้หน่ วยงานภูม ิภาคเป็ นพี่เลี้ยงและ
ติดตามรับฟงั ปญั หาอุปสรรคในการดาเนินงาน และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญั หาใน รพสต. รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ ดังนัน้ ผลการศึกษาครัง้
นี้จะช่วยให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงประเด็นความรู้
และสมรรถนะในการด าเนิ น งานคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพ ซึ่ ง ต้ อ งพัฒ นา และสามารถสร้ า ง
หลักสูตรหรือกาหนดประเด็นการพัฒ นาที่ส อดคล้องกับ
ความต้องการของพืน้ ทีม่ ากยิง่ ขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
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ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด บุ รี ร ั ม ย์ เจ้ า หน้ าที่
โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบล จัง หวัด บุ รีร ัม ย์ ที่
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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Abstract
Objective: To determine the knowledge on consumer protection in health products among the officers at
sub-district health promoting hospitals (SDHPH) in Buriram, their self-perceived competency level and their
expected competency level in this area. Method: The study was a cross sectional research. Study population was
officers in charge of or those assigned as officers in charge of consumer protection in all 226 SDHPH in Buriram.
Research instrument was questionnaire with the questions on basic knowledge regarding health products, consumer
protection, self-perceived competency levels in consumer protection, and expected competency levels in this area.
The questionnaires were mailed to those in provincial public health office who further forwarded the questionnaires to
the subjects and collected them later. Results: One hundred and eighty six subjects (82.3%) completed the
questionnaires. The subjects showed inadequate knowledge on food regarding appropriate temperature for storage
of pasteurized milk (53.2% of subjects responded correctly), limit of polar compounds in repeatedly heat cooking oil
(22.0% of subjects responded correctly) and legal penalty for producing or selling in-purified food (14.5% of subjects
responded correctly). For knowledge on drug labels, 52.7% of subjects gave a correct answer. Two questions on
cosmetics with less than 60% of subjects with a correct response were the display of registration number on the
labels (57.0% of subjects with a right answer) and no legal requirement for prior approval of cosmetics advertising
from FDA (8.1% of subjects with a right answer). Two issues on knowledge for working on consumer protection with
less than 55% of subjects with a correct response were the use of test kit for pesticides (53.8% of subjects with a
correct answer) and the display of FDA symbol on the labels of health products (13.4% of subjects with a correct
answer). The subjects reported low levels of competency in litigation (seizure and distrainment of illegal food;
collection of evidence for litigation) and the surveillance of health products (sampling of products and sending them
to the Department of Medical Sciences; the examination of health products by test kits). The subjects expected to
have a high level in all surveyed competency (more than 4 out of full score of 5). The competencies with the highest
need for development (largest differences between perceived and expected competency levels) were those for
litigation and surveillance of health products (sampling of products and sending them to the Department of Medical
Sciences; the examination of health products by test kits). Conclusion: The officers in SDHPH of Buriram still need
competency development on consumer protection in health products. Therefore, training program should be
arranged in accordance of their need in order to improve the efficiency of working in this area.
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