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บทคดัย่อ 
วตัถปุระสงค์: เพื่อศกึษาความรู้ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพของเจ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพสต.) ในจงัหวดับุรรีมัย์ตลอดจนศกึษาถึงระดบัสมรรถนะทางเทคนิคในงานด้านน้ีที่
เจ้าหน้าที่รายงานว่าม ีและระดบัสมรรถนะที่เจ้าหน้าที่คาดหวงั วิธีการ: การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิพรรณนา ประชากรที่
ศกึษา คอื เจ้าหน้าที่ซึ่งรบัผดิชอบหรอืรบัมอบหมายงานคุ้มครองผู้บรโิภคใน รพ.สต. ทุกแห่ง (226 แห่ง) ในจงัหวดับุรรีมัย ์
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถามซึง่วดัความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพ ความรูใ้นการปฏบิตังิานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค ความคดิเหน็ต่อระดบัสมรรถนะทางเทคนิคของตนในการปฏบิตังิานคุม้ครองผูบ้รโิภค ตลอดจนระดบัสมรรรถนะที่
ตวัอย่างคาดหวงัอยากจะม ีแบบสอบถามถูกสง่ทางไปรษณียไ์ปส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเพื่อกระจายใหต้วัอย่างตลอดจน
การเกบ็แบบสอบถามคนื ผลการวิจยั: ตวัอย่าง186 รายตอบแบบสอบถาม (รอ้ยละ 82.3) ตวัอย่างยงัมคีวามรูไ้ม่เพยีงพอ
เกีย่วกบัอาหารในเรือ่งอุณหภมูทิีเ่หมาะสมในการเกบ็นมพลาสเจอรไ์รส ์(ตอบถูกรอ้ยละ 53.2 ของตวัอยา่ง)  ปรมิาณสารโพลาร์
ในน ้ามนัทอดอาหาร (ตอบถูกรอ้ยละ 22.0 ของตวัอยา่ง)  และบทลงโทษของการผลติหรอืจ าหน่ายอาหารทีไ่มบ่รสิทุธิ ์(ตอบถูก
รอ้ยละ 14.5 ของตวัอยา่ง) ส าหรบัความรูด้า้นยาในประเดน็ฉลากยามตีวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 52.7 ทีม่คีวามรูถู้กตอ้ง ความรูด้า้น
เครื่องส าอาง 2 ประเดน็ทีต่วัอยา่งมคีวามรูน้้อยกวา่รอ้ยละ 60 คอื การแสดงเลขจดแจง้บนฉลากเครื่องส าอาง (ตอบถูกรอ้ยละ 
57.0 ของตวัอยา่ง) และตวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 8.1 ทราบวา่ การโฆษณาเครื่องส าอางไมต่อ้งขออนุญาตจาก อย.  ส าหรบัความรู้
ในการปฏบิตังิานคุม้ครองผูบ้รโิภควดัทีเ่จา้หน้าทีต่อบถูกน้อยกวา่รอ้ยละ 55 คอื การใชชุ้ดทดสอบสารเคมกี าจดัศตัรพูชื (ตอบ
ถูกรอ้ยละ 53.8) และการแสดงเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลติภณัฑ์สุขภาพ (รอ้ยละ 13.4)  ตวัอย่างประเมนิตนเองว่ามี
สมรรถนะน้อยในเรื่องการด าเนินคด ี(การยดึ อายดั ผลติภณัฑอ์าหารทีผ่ดิกฎหมาย และการประมวลหลกัฐานเพื่อด าเนินคด)ี 
และในเรือ่งการด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพ (การสุม่เกบ็ตวัอยา่งเพื่อสง่ใหศ้นูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และ
การตรวจสอบผลติภณัฑ์สุขภาพดว้ยชุดทดสอบเบื้องต้น) ตวัอย่างรายงานว่าอยากมสีมรรถนะทัง้หมดที่ส ารวจในระดบัที่สูง 
(มากกวา่ 4.0 จากคะแนนเตม็ 5) สมรรถนะทีต่วัอยา่งตอ้งการใหพ้ฒันามากทีส่ดุ (มคีวามแตกต่างมากระหวา่งระดบัสมรรถนะ
ทีม่แีละทีต่อ้งการ) คอื สมรรถนะในการด าเนินคดแีละในเรื่องการด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพ (การสุม่เกบ็
ตวัอยา่งเพือ่สง่ใหศ้นูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และการตรวจสอบผลติภณัฑส์ขุภาพดว้ยชุดทดสอบเบือ้งตน้) สรปุ :เจา้หน้าทีใ่น 
รพ.สต. ของจงัหวดับุรรีมัย ์ ยงัต้องการการพฒันาสมรรถนะในงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ุขภาพ  ดงันัน้จงึควรจดั
หลกัสตูรการอบรมทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่อไป  
ค าส าคญั:สมรรถนะ การคุม้ครองผูบ้รโิภค ผลติภณัฑส์ขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล 
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บทน า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.

สต.) เป็นด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุขในการ
ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพเชงิรุกแก่ประชาชนในต าบล หมูบ่า้น 
และชุมชน โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สขุภาพของตนเองและสามารถเขา้ถงึบรกิารทีม่คีุณภาพได้
มาตรฐานอยา่งทัว่ถงึเท่าเทยีมกนั ภารกจิของ รพ.สต. ม ี5 
ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพ  การรกัษาพยาบาล การ
ควบคุมป้องกนัโรค  การฟ้ืนฟู  และการคุ้มครองผูบ้รโิภค 
(1) การศกึษาในอดตีพบว่า เจา้ที่หน้าที่รพ.สต. เป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมในงานดูแลสุขภาพของชุมชนด้านยาและ
ผลติภณัฑส์ขุภาพในระดบัปฐมภมู ิ(2)  

การศึกษาในอดีตมีข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนา
สมรรถนะเจา้หน้าที่ของสถานีอนามยัในด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในเรื่องอาหารปลอดภัย (3) การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องใช้ทักษะ
เฉพาะด้านซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคหรือสมรรถนะทาง
เทคนิค อันประกอบด้วยความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่   อาหาร ยา เครื่องส าอาง 
เครื่องมอืแพทย ์วตัถุอนัตรายที่ใชใ้นบ้านเรอืน ยาเสพตดิ 
วตัถุที่ออกฤทธิต่์อจติและประสาท ตลอดจนความรูท้ ัว่ไป
และทกัษะของการด านินงานดา้นน้ี (3)  ดงันัน้ เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมี
ประสทิธิภาพ ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาความต้องการพฒันา
สมรรถนะทางเทคนิคในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภค
ของเจ้าที่หน้าที่ รพ.สต. เพื่อประโยชน์ต่อวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่ ร ับผิดชอบงานด้าน น้ี   ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 
วิธีการวิจยั 

การศกึษานี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา ประชากรที่
ศกึษา คอื เจ้าหน้าที่ซึ่งรบัผดิชอบหรอืรบัมอบหมายงาน
คุม้ครองผูบ้รโิภคใน รพ.สต. ทุกแหง่ (226 แห่ง) ในจงัหวดั
บุรรีมัย ์ผูว้จิยัเลอืกจงัหวดับุรรีมัยเ์ป็นสถานทีศ่กึษา เพราะ
เป็นหนึ่งในจงัหวดัทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของผูว้จิยัในการ
นิเทศตดิตามงานการการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑ์
สขุภาพ  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ แบบสอบถามซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ส่วนแรกเป็นขอ้มลูทัว่ไปสว่นบุคคล 

สว่นทีส่องเป็นค าถามวดัความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัอาหาร ยา  
เครื่องส าอาง วตัถุอนัตราย และวตัถุออกฤทธิต่์อจิตและ
ประสาท ตลอดจนความรู้ในการปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผูบ้รโิภค น ามาจากคูม่อืการปฏบิตังิานคุม้ครองผูบ้รโิภคใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) ที่จ ัดท าโดยส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดับุรรีมัย ์(4) และคู่มอืปฏบิตังิาน รพ.สต. 
ชุดบรโิภคปลอดภยั คนไทยแขง็แรง (5) ค าถามในสว่นน้ีมี
ตวัเลอืกสองตวั (ถูก/ผิด) (ค าถามแสดงอยู่ในตารางที่ 1) 
ค าถามส่วนที่สามถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อระดับ
สมรรถนะทางเทคนิค (ต่อไปจะเรยีกว่า สมรรถนะ)ในการ
ปฏบิตังิานดา้นน้ีซึ่งเจา้หน้าทีม่อียูแ่ละทีค่าดหวงัอยากจะม ี
(ค าถามแสดงอยูใ่นตารางที ่3) สมรรถนะทางเทคนิคในทีน้ี่
หมายถงึ ความสามารถในการท างานใน 5 หมวดต่อไปน้ี 
หมวดที่ 1 การเพิ่มศกัยภาพของประชาชนในเรื่องการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมวดที่ 2 การด าเนินการ
ตรวจสอบเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์สุขภาพ หมวดที่ 3 การให้
ความรู้ผู้ผลิตและจ าหน่าย หมวดที่  4 การรายงาน
ผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้
ผลติภณัฑส์ขุภาพต่างๆและหมวดที ่5 การด าเนินคด ี

ค าถามในส่วนน้ีพฒันามาจากกิจกรรมที่ระบุใน
คู่มอืปฏบิตังิานของ รพ.สต. ชุดบรโิภคปลอดภยั คนไทย
แขง็แรง ตวัเลอืกของค าตอบม ี5 ระดบั จาก 1 (น้อยทีสุ่ด) 
ถงึ 5 (มากทีส่ดุ)  ก่อนน าเครือ่งมอืไปใชจ้รงิ 

แบบสอบถามถูกตรวจความตรงเชิงเน้ือหาโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านในประเดน็ความเหมาะสมและความ
ชัดเจนของค าถาม หลังปรับแก้ตามค าแนะน า ผู้วิจ ัย
ทดสอบแบบสอบถามกบัเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่รบัผดิชอบ
งานคุม้ครองผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์จ านวน 15 คน ค่า
ความเที่ยงของแบบสอบถามส่วนที่สองและสามมคี่า 0.93 
และ 0.96 ตามล าดบั   

การเก็บขอ้มูลด าเนินการในช่วงธนัวาคม 2558–
มกราคม  2559 โดยสง่แบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงั
หวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค ส านักงานสาธารณสุข
จังหวดับุรีรมัย์ เพื่อกระจายไปยงัทุก รพ.สต. และเก็บ
แบบสอบถามกลับคืนโดยเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดับุรรีมัย ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
สรุปขอ้มลู 



 

 
Thai Journal of Pharmacy Practice 

 Vol. 8 No2 Jul-Dec 2016 
 

 390 

ผลการวิจยั 
ข้อมลูทัว่ไป 

แบบสอบถาม 186 จาก 226 ฉบบัที่ส่งให้
ตวัอย่าง ถูกตอบกลบัมาจากทุกอ าเภอของจงัหวดับุรรีมัย ์
คดิเป็นอตัราตอบกลบัร้อยละ 82.3  ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 54.8  มอีายุเฉลี่ย 39.33±10.92 ปี  
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ 85.5  อกีรอ้ยละ 9.1 
จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 61.3 เป็น
ผูป้ฏบิตังิานใน รพ.สต. อกีรอ้ยละ 38.7 เป็นผูอ้ านวยการ 
รพ.สต .  ตัวอย่างมีระยะ เวลาปฏิบัติราชการ เฉลี่ย 
16.6±11.46 ปี มีประสบการณ์ท างานคุ้มครองผู้บริโภค
ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพเฉลีย่ 8.44±8.57 ปี ตวัอยา่งรอ้ยละ 
89.8 เคยผา่นการอบรมความรูใ้นงานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ  
 
ความรู้ในงานคุ้มครองผูบ้ริโภคฯ 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนของผูท้ี่ตอบค าถามได้
ถูกต้องในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ส าหรบัความรูด้า้นอาหารวดัดว้ยค าถาม 9 ขอ้ ตวัอย่าง
มากกวา่หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 87 ตอบถูกใน 5 ขอ้ คอื “กาแฟ
กินแล้วผอม” เป็นโฆษณาเกินจริง ลูกชิ้นและไส้กรอกม ี 
บอแรกซ์มากกว่าอาหารอื่น  สถานที่ผลิตอาหารที่บรรจุ  
ในภาชนะพรอ้มจ าหน่ายและไมไ่ดจ้ าหน่ายตรงต่อผูบ้รโิภค
นัน้ตอ้งผ่านเกณฑ ์primary GMP   อาหารบางประเภท 
เช่น มนัฝรัง่ทอดหรอือบกรอบตอ้งมฉีลากโภชนาการแบบ
จดีเีอ และการโฆษณาสรรพคุณอาหารตอ้งขออนุญาตจาก
ส านักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ประเด็นที่มี
ผู้ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 60 คอื อุณหภูมทิี่เหมาะสมใน
การเก็บนมพลาสเจอร์ไรส์ (ตอบถูกร้อยละ 53.2 ของ
ตวัอย่าง)  ปรมิาณสารโพลาร์ในน ้ามนัทอดอาหาร (ตอบ
ถูกรอ้ยละ 22 ของตวัอย่าง)  และบทลงโทษของการผลติ
หรอืจ าหน่ายอาหารทีไ่มบ่รสิทุธิ ์(ตอบถูกรอ้ยละ 14.5 ของ
ตวัอยา่ง) (ตารางที ่1)  

ความรู้ด้านยาวดัด้วยค าถาม 3 ขอ้ ตวัอย่าง
มากกว่าร้อยละ 90  ทราบว่าร้านช าสามารถจ าหน่ายยา 
ได้เฉพาะยาสามัญประจ าบ้านและการโฆษณาขายยา    
ทุกประเภทต้องมีใบอนุญาตโฆษณา แต่มีเพียงร้อยละ 
52.7 ทีม่คีวามรูถ้กูตอ้งเรือ่งฉลากยา (ตารางที ่1) 

ความรูด้้านเครื่องส าอางวดัดว้ยค าถาม 6 ขอ้ 
ตวัอย่างมากกว่ารอ้ยละ 88  ตอบถูกใน 3 ประเดน็ คอื 

เครื่องส าอางที่อ้างว่าขจดัสวิฝ้า-ท าให้หน้าขาวมกัพบสาร
ห้ามใช้ เครื่องส าอางต้องมีฉลากภาษาไทย และการ
โฆษณาว่าคอลลาเจนในเครื่องส าอางสามารถซึมผ่าน
ผิวหนังไปทดแทนคอลลาเจนตามธรรมชาติ เป็นสิ่งผิด
กฎหมายส่วนประเดน็ทีม่คีวามรูน้้อยกว่ารอ้ยละ 60 คอื 
การแสดงเลขจดแจง้บนฉลากเครื่องส าอาง (ตอบถูกรอ้ยละ 
57 ของตวัอย่าง) และตวัอย่างเพยีงรอ้ยละ 8.1 ทราบว่า 
การโฆษณาเครื่องส าอางไม่ต้องขออนุญาตจาก อย. 
(ตารางที ่1)  

ความรูด้า้นเครื่องมอืแพทยว์ดัดว้ยค าถาม 2 ขอ้ 
ตัวอย่างร้อยละ 85.5 รู้ว่าถุงยางอนามยั บิ๊กอาย ถุงมือ
แพทย ์จดัเป็นเครือ่งมอืแพทยต์ามกฎหมาย แต่มเีพยีงรอ้ย
ละ 54.3 ที่รู้ว่าเก้าอี้นวดไฟฟ้า-อุปกรณ์แม่เหล็กเพื่อ
สขุภาพจดัเป็นเครื่องมอืแพทยด์ว้ย (ตารางที ่1)  ความรู้
ด้านสารระเหย วตัถุอนัตราย และวตัถุออกฤทธิว์ดัด้วย
ค าถาม 1 ขอ้ในแต่ละดา้น ซึ่งตวัอย่างรอ้ยละ 3.8, 88.2 
และ 67.2 ตอบค าถามในผลติภณัฑท์ัง้สามถูกตอ้ง (ตาราง
ที ่1)  

ส่วนความรู้ในการปฏิบตัิงานคุ้มครองผู้บริโภค 
วดัดว้ยค าถาม 7 ขอ้ ตวัอยา่งมากกวา่รอ้ยละ 74 มคีวามรู้
ถูกตอ้งใน 5 ประเดน็ คอื การสง่ต่อผูท้ีไ่ดร้บัอนัตรายจาก
สมุนไพร สายด่วน อย.รบัเรื่องตรวจสอบหรือร้องเรียน
เ กี่ ย ว กับผ ลิตภัณฑ์ สุ ข ภ าพ  ผู้ มีห น้ า ที่ เก็ บข้ อมู ล
ผูป้ระกอบการเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์สุขภาพ วธิกีารจดัการกบั
ป้ายโฆษณาโอ้อวดเกินจริง  และช่องทางที่ผู้บริโภค
สามารถใช้ตรวจสอบว่าผลิตภณัฑ์สุขภาพได้รบัอนุญาต
ถูกต้องหรอืไม่ ทัง้น้ีเจ้าหน้าที่ตอบถูกน้อยกว่ารอ้ยละ 55 
ในประเดน็ ต่อไปนี้ การใชชุ้ดทดสอบสารเคมกี าจดัศตัรพูชื 
(ตอบถูกรอ้ยละ 53.8) และการแสดงเครื่องหมาย อย. บน
ฉลากผลติภณัฑส์ขุภาพ (รอ้ยละ 13.4) (ตารางที ่1) 

ตารางที่ 2 แสดงระดบัความรู้โดยรวมเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑ์สุขภาพและการด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ของ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในจงัหวดับุรรีมัย ์ตวัอย่างรอ้ยละ 
79.03  มคีวามรูโ้ดยรวมระดบัปานกลาง (ตอบค าถามถูก
รอ้ยละ 60-79 ของจ านวนขอ้ทัง้หมด) เมื่อพจิารณาความรู้
รายด้าน พบว่า เจา้หน้าที่รพ.สต. รอ้ยละ 64.5  มคีวามรู้
ดา้นอาหารระดบัปานกลาง รอ้ยละ 48.4 และ 44.6 มี
ความรู้ด้านยาระดับมากและปานกลาง ตามล าดับ  มี
ความรูด้า้นเครื่องส าอางระดบัมากรอ้ยละ 41.9  มคีวามรู้
ดา้นเครือ่งมอืแพทยร์ะดบัมากและปานกลางรอ้ยละ 49.5  
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ตารางท่ี 1.จ านวน (รอ้ยละ) ของผูท้ีต่อบค าถามไดถ้กูตอ้งในเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพและการด าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคฯ (n=186) 

ค าถาม (ค าตอบทีถ่อืวา่มคีวามรูถ้กูตอ้ง) จ านวนคน (รอ้ยละ) 
ความรู้ด้านอาหาร 
1. โฆษณาทีป่ระกาศสรรพคุณ “กาแฟกนิแลว้ผอม” เชื่อไมไ่ด ้อยูใ่นประเภทกล่าวเกนิจรงิ(ถกู)  

 
98.4 

2. ลกูชิน้และไสก้รอกเป็นอาหารทีม่โีอกาสตรวจพบสารบอแรกซม์ากกวา่อาหารชนิดอื่น(ถกู) 97.3 

3. สถานที่ผลติอาหารที่บรรจุในภาชนะพรอ้มจ าหน่าย และผูผ้ลติไม่ได้จ าหน่ายตรงต่อผู้บรโิภค
สถานทีผ่ลตินัน้ ตอ้งผา่นเกณฑ ์primary GMP (ถกู) 

94.6 

4. มนัฝรัง่ทอดหรอือบกรอบ, ขา้วโพดคัว่ทอดหรอือบกรอบ, ขา้วเกรยีบหรอือาหารขบเคีย้วชนิดพอง, 
ขนมปงักรอบ หรือแครกเกอร์ หรอืบิสกิต และ เวเฟอร์สอดไส้ ต้องมีฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 
(GDA: Guideline Daily Amounts)(ถกู) 

90.3 

5. การโฆษณาสรรพคุณอาหารตอ้งขออนุญาตจากส านกัคณะกรรมการอาหารและยา (ถกู) 87.6 
6. การเลอืกซื้ออาหารไม่ควรค านึงแค่ว่ามเีครื่องหมาย อย.หรอืไม่ แต่ต้องอ่านขอ้มูลที่ระบุอยู่บน
ฉลากเพือ่ประโยชน์ในการใชพ้จิารณาตดัสนิใจเลอืกซือ้ (ถกู)    

61.3 

7. อุณหภมูทิีเ่หมาะสมในการเกบ็นมพลาสเจอรไ์รส ์คอื 15 องศาเซลเซยีส (ผดิ)   53.2 
8. น ้ามนัทอดอาหารทีไ่มเ่หมาะต่อการน ามาบรโิภคจะมคีา่สารโพลารเ์กนิรอ้ยละ 20 (ผดิ)   22 
9. การจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารหมดอาย ุและผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพพบสิง่ทีน่่าเป็น อนัตราย
ต่อสุขภาพ หรอืมกีารปนเป้ือนวตัถุอนัตราย จะเขา้ขา่ยเป็นอาหารไมบ่รสิทุธิ ์มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 3 ปี 
หรอืปรบัไมเ่กนิ 30,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั(ผดิ) 

14.5 

ความรู้ด้านยา 

1. รา้นคา้รา้นช าสามารถจ าหน่ายยาไดเ้ฉพาะยาสามญัประจ าบา้น (ถกู)   
 

97.3 
2. การโฆษณาขายยาทุกประเภทตอ้งมใีบอนุญาตโฆษณา(ถกู) 91.4 
3. ผลติภณัฑย์าจะมเีครือ่งหมาย อย. บนฉลาก(ผดิ) 52.7 

ความรู้ด้านเคร่ืองส าอาง 
1. เครื่องส าอางทีอ่า้งวา่ขจดัสวิฝ้า ท าใหห้น้าขาวภายใน 3 วนั 7 วนั มกัพบสารหา้มใช ้เช่น สาร
ไฮโดรควโินน กรดวติามนิเอ สารปรอทแอมโมเนียหรอืสารประกอบปรอท (ถกู)   

 
96.8 

2. เครือ่งส าอางบางรายการไมจ่ าเป็นตอ้งมฉีลากภาษาไทย(ผดิ) 93 
3. การโฆษณาวา่คอลลาเจนทีเ่ป็นสว่นประกอบในเครื่องส าอางสามารถซมึผ่าน ผวิหนัง หรอืเขา้ไป
ทดแทนคอลลาเจนที่มีอยู่ในผิวตามธรรมชาติได้ เป็นการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ เกินจริง และเกิน
ขอบขา่ยของเครือ่งส าอางตามกฎหมาย(ถกู) 

88.7 

4. มผีลติภณัฑเ์ครือ่งส าอาง ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นสผีวิใหข้าวมากกวา่สผีวิเดมิตามธรรมชาตไิด(้ผดิ) 73.1 
5. เลขจดแจง้บนฉลากเครือ่งส าอางตอ้งมเีครือ่งหมาย อย. แสดงทีฉ่ลาก (ผดิ) 57 
6. การโฆษณาเครือ่งส าอางตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา(ผดิ) 8.1 
ความรู้ด้านเครื่องมือแพทย ์

1. ถุงยางอนามยั บิก๊อาย ถุงมอืแพทย ์จดัเป็นเครือ่งมอืแพทย ์ตามพระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย ์
พ.ศ. 2551 (ถกู) 

 
85.5 

2. เกา้อีน้วดไฟฟ้า อุปกรณ์แมเ่หลก็ ทีช่ว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติ ลดหรอืบรรเทาอาการ
เจบ็ปวด ไมจ่ดัเป็นเครือ่งมอืแพทย(์ผดิ) 

54.3 
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ตารางท่ี 1.จ านวน (รอ้ยละ) ของผูท้ีต่อบค าถามไดถ้กูตอ้งในเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพและการด าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคฯ (n=186) (ต่อ) 

ค าถาม (ค าตอบทีถ่อืวา่มคีวามรูถ้กูตอ้ง) จ านวนคน (รอ้ยละ) 
ความรู้ด้านสารระเหย 

ทนิเนอร,์ สารลา้งส,ี สารลา้งไขมนั, น ้ายาซกัแหง้, น ้ามนัรถยนต,์  กาว, น ้ายาลบค าผดิ  และน ้ายา
ปากกาเน้นขอ้ความ  ทุกรายการจดัเป็นสารระเหย ตามพระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 
2533 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2543)(ผดิ) 

 
3.8 

ความรู้ด้านวตัถอุนัตราย 

ยาจุดกนัยงุ น ้ายาลา้งจาน จดัเป็นวตัถุอนัตรายทีใ่ช้ในบา้นเรอืนตามพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย 
พ.ศ.2535 (ถกู) 

 
88.2 

ความรู้ด้านวตัถอุอกฤทธ์ิ 

ประชาชนทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชย้า alprazolam สามารถน าใบสัง่ยาจากแพทยไ์ปซือ้ทีร่า้นขายยาได ้
(ผดิ)   

 
67.2 

ความรู้ในการปฏิบติังานคุ้มครองผูบ้ริโภค 

1. หากพบผูป้ว่ยทีม่หีนงัตาบวมหลงัจากรบัประทานสมนุไพรควรสง่ต่อหรอืแนะน าใหผู้ป้ว่ยไป
โรงพยาบาลโดยเรว็ทีส่ดุ(ถกู) 

 
97.3 

2. หากตอ้งการแจง้ใหต้รวจสอบหรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพทีค่าดวา่จะไมป่ลอดภยั 
สามารถแจง้ไดท้ีส่ายด่วน อย. โทร 1556 (ถกู) 

96.8 

3. การเกบ็ขอ้มลูสถานทีผ่ลติ จ าหน่าย ผลติภณัฑส์ขุภาพ รา้นคา้ รถเร ่ตลาดนดั ในชุมชนของทา่น เป็นหน้าที่
ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา(ผดิ) 

86.6 
 

4. เมือ่พบวา่มรีา้นคา้ขายผลติภณัฑส์ขุภาพตดิป้ายโฆษณาโออ้วดเกนิจรงิ ควรแจง้กบัเจา้หน้าที่
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั (ถูก)   

75.8 

5. ชอ่งทางทีผู่บ้รโิภคจะตรวจสอบวา่ผลติภณัฑส์ขุภาพไดร้บัอนุญาตถกูตอ้งหรอืไม ่มเีฉพาะเพยีง
หน้าเวบ็ไซดข์องส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา(ผดิ) 

74.7 

6. ชุดทดสอบเบือ้งตน้ทีใ่ชส้ าหรบัตรวจหาความเป็นพษิของสารเคมกี าจดัศตัรพูชื หากตวัอยา่งที่
น ามาตรวจวเิคราะหม์คีา่ความเป็นพษิต ่า สทีีไ่ดจ้ากการทดสอบกจ็ะมสีเีขม้ขึน้ (ผดิ)   

53.8 

7. ผลติภณัฑส์ขุภาพทุกประเภททีผ่า่น อย.แลว้จะแสดงเครือ่งหมาย อย.บนฉลาก (ผดิ)  13.4 
 
และ 40.9 ตามล าดบั มคีวามรูด้า้นวตัถุออกฤทธิร์ะดบัมาก
รอ้ยละ 67.2  มคีวามรูด้า้นวตัถุอนัตรายระดบัมากรอ้ยละ 
88.2  มคีวามรูด้า้นสารระเหยระดบัน้อย รอ้ยละ 96.2  และ
มคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคระดบั
มากและปานกลางรอ้ยละ 33.9 และ 58.1 คามล าดบั 
 
ความต้องการพฒันาสมรรถนะ 
 ตา ร า งที่  3 แ สดง ร ะดับสมร รถนะ ในกา ร
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เป็นอยู่และที่คาดหวงัของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในจงัหวดั
บุรรีมัย ์ตวัอย่างรายงานว่า ตนเองมรีะดบัสมรรถนะในทุก

เรื่องที่ส ารวจอยู่ในระดับปานกลางถึงดี (คะแนนเฉลี่ย 
3.20-3.80) ยกเวน้ใน 4 ประเดน็ต่อไปน้ี 1) การสุม่เกบ็
ตัวอย่างเพื่อส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ
วเิคราะห ์(คะแนนเฉลีย่ 2.89±1.07จากคะแนนเตม็ 5) 2) 
การตรวจสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 
(คะแนนเฉลี่ย 3.12±1.02) 3) การยดึ อายดั ผลติภณัฑ์
อาหารที่ผิดกฎหมาย (คะแนนเฉลี่ย 2.63±1.23) และ 4) 
การประมวลหลักฐานเพื่อด า เนินคดี (คะแนนเฉลี่ย 
2.70±1.19) 

จากตารางที่ 3 ตัวอย่างในการวิจยัคาดหวงัว่า 
ตนเองควรมสีมรรถนะระดบัสงูในทัง้ 5 หมวดที่ปรากฏอยู่
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    ตารางท่ี 2.ระดบัความรูโ้ดยรวมเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพและการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ (n = 186)  
ความรูด้า้น คา่เฉลีย่±SD2 จ านวนคน (รอ้ยละ) ทีไ่ดค้ะแนน 

สงู1 ปานกลาง1 น้อย1 
อาหาร (9 ขอ้) 6.19±1.16 10.2 64.5 25.4 
ยา (3 ขอ้) 2.41±0.62 48.4 44.6 7.0 
เครือ่งส าอาง (6 ขอ้) 4.17±0.91 41.9 37.1 21.0 
เครือ่งมอืแพทย ์(2 ขอ้) 1.08±0.70 49.5 40.9 9.7 
วตัถุอนัตราย (1 ขอ้) 0.88±0.32 88.2 0 11.8 
สารระเหย (1 ขอ้) 0.04±0.19 3.8 0 96.2 
วตัถุออกฤทธิ ์(1 ขอ้) 0.67±0.47 67.2 0 32.8 
การด าเนินการฯ (7 ขอ้) 4.98±1.11 33.9 58.1 8.1 

รวม (30ขอ้) 20.75±2.56 11.83 79.03 9.14 
1: กลุ่มสงู ปานกลาง และน้อย คอื ตอบถูกมากกวา่รอ้ยละ 80 ของจ านวนขอ้ในดา้นนัน้ รอ้ยละ 60-79 ของจ านวนขอ้ในดา้น
นัน้ และน้อยกวา่รอ้ยละ 60 ของจ านวนขอ้ในดา้นนัน้ 
2: คะแนนมพีสิยัจาก 0 ถงึ จ านวนขอ้ (เชน่ ค าถามม ี9 ขอ้ คะแนนสงูสดุทีเ่ป็นไปได ้คอื 9) 
 
ในตารางที ่3 โดยระดบัความคาดหวงัอยูใ่นชว่ง 4.05-4.58 
จากคะแนนเตม็ 5 เป็นที่น่าสงัเกตว่า สมรรถนะที่ตวัอย่าง
คาดหวงัน้อยทีส่ดุ คอืสมรรถนะเกีย่วกบัการด าเนินคด ีการ
ยดึ อายดั ผลติภณัฑ์อาหารที่ผดิกฎหมาย (คะแนนเฉลี่ย 
4.06±1.00)  และการประมวลหลักฐานเพื่อด าเนินคด ี
(คะแนนเฉลีย่ 4.05±1.01) แต่ระดบัความคาดหวงัดงักล่าว
ยงัมากกวา่ 4 ซึง่จดัวา่อยูใ่นระดบัทีส่งู 
 จากตารางที ่3 ระดบัสมรรถนะทีต่วัอยา่งประเมนิ
ว่าตนเองมนีัน้ต ่ากว่าระดบัสมรรถนะที่ตวัอย่างต้องการมี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทัง้ 18 ประเด็นของทัง้ 5 
หมวด ทัง้น้ี ระดบัสมรรถนะที่ตวัอย่างมนีัน้ต ่ากว่าระดบัที่
ตัวอย่างต้องการมากที่สุดใน 4 ประเด็น คือ 1) การยึด 
อายดั ผลติภณัฑอ์าหารทีผ่ดิกฎหมาย (ความแตกต่าง คอื 
1.44±1.45) 2. การประมวลหลกัฐานเพื่อด าเนินคดีตาม  
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ความแตกต่าง คือ 
1.35±1.29)  3.  ก ารสุ่ ม เก็บตัวอย่ า ง เพื่ อ ส่ ง ให้ศูนย์
วทิยาศาสตรก์ารแพทยต์รวจวเิคราะห ์(ความแตกต่าง คอื 
1.35±1.17) และ 4) การตรวจสอบผลติภณัฑ์สุขภาพด้วย
ชุดทดสอบ (ความแตกต่าง คอื 1.26±1.08) ประเดน็ทีถ่าม
ส่วนใหญ่มีความแตกต่างของระดับสมรรถนะที่มีและที่
คาดหวังอยู่ในช่วง 0.87-1.03 คะแนน ส่วนประเด็นที่
สมรรถนะที่มแีละที่คาดหวงัมคี่าใกลเ้คยีงกนัมากที่สุดม ี2 
ประเด็น คือ 1) การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่

ผูบ้รโิภคในการเลอืกซื้อเลอืกบรโิภคผลติภณัฑ์สุขภาพให้
ปลอดภยัและเหมาะสม (ความแตกต่าง คือ 0.77±0.74) 
และ 2) การรวบรวมและจดัท าฐานขอ้มูลที่ส าคญัในพื้นที่
ชุมชน(ความแตกต่าง คอื 0.74±0.83) 
 
การอภิปรายและสรปุผล  

เจ้าหน้าที่ของ รพสต.  ในการวิจัย เ ป็นผู้ที่
รบัผดิชอบงานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเคยผ่านการอบรมใน
เรื่องน้ี แต่ดว้ยภารกจิในความรบัผดิชอบทีห่ลากหลายและ
เน้ือหาของความรู้ในเรื่องน้ีที่มีจ านวนมาก จึงท าให้
ตัวอย่างมีความรู้บางด้านไม่เพียงพอ การวัดความรู้
เกี่ยวกบัการคุ้มครองผู้บรโิภคฯ ท าให้ทราบถึงประเด็นที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ใน รพสต. ยงัมคีวามรูไ้ม่เพยีงพอและ
ควรได้รบัการอบรมเพิ่มเติม ประเด็นดงักล่าว ได้แก่ 1) 
ความรูด้า้นอาหาร 4 ประเดน็ซึง่มผีูต้อบถูกน้อยกวา่รอ้ยละ 
60 คอื อุณหภูมทิี่เหมาะสมในการเก็บนมพลาสเจอร์ไรส ์
(ตอบถูกรอ้ยละ 53.2 ของตวัอยา่ง)  ปรมิาณสารโพลารใ์น
น ้ามนัทอดอาหาร (ตอบถูกรอ้ยละ 22 ของตวัอยา่ง)  และ
บทลงโทษของการผลิตหรือจ าหน่ายอาหารที่ไม่บริสุทธิ ์
(ตอบถูกรอ้ยละ 14.5 ของตวัอยา่ง) 2) ความรูด้า้นยาใน
ประเดน็ฉลากยาที่มตีวัอย่างเพยีงรอ้ยละ 52.7 ที่มคีวามรู้
ถูกตอ้ง 3) ความรูด้า้นเครื่องส าอาง 2 ประเดน็ทีต่วัอยา่งมี
ความรูน้้อยกวา่รอ้ยละ 60 คอื การแสดงเลขจดแจง้บน 
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ตารางท่ี 3. ระดบัสมรรถนะในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพทีเ่ป็นอยูแ่ละทีค่าดหวงั (n=186)  
ค าถาม1 ระดบัสมรรถนะ (คา่เฉลีย่±SD) P 

ทีเ่ป็นอยู ่ ทีค่าดหวงั ความแตกต่าง 

หมวดท่ี 1 การเพ่ิมศกัยภาพของประชาชนในเร่ืองการบริโภคผลิตภณัฑส์ขุภาพ 

1. การเสรมิสรา้งศกัยภาพประชาชนดา้นความรูใ้นการบรโิภค
และเรยีกรอ้งสทิธอินัชอบธรรม  

3.48±0.82 4.45±0.70 0.97±0.94 <0.001 

2. การร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในการจัดท า
แผนงานคุ้มครองผู้บรโิภค และผลกัดนัให้เขา้สู่แผนสุขภาพ
ชุมชน เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิ ตลอดจนมีการสรุปบทเรียน 
และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงานคุม้ครองผูบ้รโิภค
ที่ด าเนินงานร่วมกับกลุ่ม 13 เครือข่าย เพื่อปรับปรุงและ
พฒันางานใหด้ขีึน้ 

3.49±0.86 4.45±0.70 0.96±0.88 <0.001 

3. การเพิม่องคค์วามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัผลติภณัฑต์่างๆที่
มีผลต่อสุขภาพให้กบัเครือข่าย ในเรื่องการเลือกซื้อ เลือก
บรโิภคที่ถูกต้อง และขัน้ตอนการตดิตาม ตรวจสอบเฝ้าระวงั
ตลอดจนการจดัการกบัผลติภณัฑต์่างๆ   

3.60±0.78 4.50±0.68 0.90±0.87 <0.001 

4. สร้างและขยายเครอืข่ายการมสี่วนร่วมในการ  คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพให้กบัประชาชนในท้องถิ่น 
เชน่ อสม. คร ูนกัเรยีน ผูน้ าชุมชน เป็นตน้ 

3.70±0.79 4.58±0.62 0.87±0.86 <0.001 

5. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารด้านผลติภณัฑ์
สขุภาพในชุมชน    

3.65±0.69 4.51±0.68 0.87±0.74 <0.001 

6. การให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าว 
วทิยุชุมชน การเคาะประตูบ้าน การใช้สื่อบุคคล เช่น อสม. 
อย.น้อย เป็นตน้ และการใชส้ือ่สิง่พมิพ ์  

3.62±0.88 4.48±0.66 0.86±0.86 <0.001 

7. การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งแก่ผูบ้รโิภคในการเลอืก
ซือ้เลอืกบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพใหป้ลอดภยัและเหมาะสม 

3.76±0.76 4.53±0.64 0.77±0.74 <0.001 

8. การรวบรวมและจดัท าฐานข้อมูลที่ส าคญัในพื้นที่ชุมชน 
เช่น สถานที่จ าหน่าย สถานที่ผลิต ร้านค้า รถเร่ ตลาดนัด 
ตลาดคลองถม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั
และพฒันาผลติภณัฑส์ขุภาพในชุมชน  

3.81±0.81 4.55±0.69 0.74±0.83 <0.001 

คะแนนรวมรายหมวด 29.11±4.72 36.05±4.42 6.94±5.19 <0.001 

หมวดท่ี 2 การด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัผลิตภณัฑส์ขุภาพ 
1. การสุ่มเก็บตวัอย่างเพื่อส่งใหศู้นยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ตรวจวเิคราะห ์  

2.89±1.07 4.25±0.89 1.35±1.17 <0.001 

2. การตรวจสอบผลติภณัฑส์ุขภาพดว้ยชุดทดสอบ  เบื้องต้น 
(Test kit) เช่น ชุดทดสอบตรวจอาหารสด ชุดทดสอบตรวจ
น ้ามนัทอดซ ้า ชุดทดสอบตรวจหาสเตียรอยด์ ชุดทดสอบ
ตรวจสารทีห่า้มใชใ้นเครือ่งส าอาง เป็นตน้ 

3.12±1.02 4.38±0.78 1.26±1.08 <0.001 
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ตารางท่ี 3. ระดบัสมรรถนะในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพทีเ่ป็นอยูแ่ละทีค่าดหวงั (n=186) (ต่อ) 
ค าถาม1 ระดบัสมรรถนะ (คา่เฉลีย่±SD) P 

ทีเ่ป็นอยู ่ ทีค่าดหวงั ความแตกต่าง 

3. การเฝ้าระวงัการโฆษณาผลติภณัฑ์สุขภาพที่ม ี ขอ้ความ
บ่งบอกถงึการโออ้วดเกนิจรงิ และอาจเกดิอนัตรายตามเคเบลิ
ทวี ีวทิยชุุมชน หนงัสอืพมิพ ์ วารสาร แผน่พบัและโบรชวัร์ 

3.38±0.89 4.40±0.74 1.03±0.94 <0.001 

4. การรบัและจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ    3.42±1.03 4.32±0.90 0.90±0.91 <0.001 

คะแนนรวมรายหมวด 12.81±3.10 17.35±2.69 4.54±3.43 <0.001 

หมวดท่ี 3 การให้ความรู้ผูผ้ลิตและจ าหน่าย 

1. การให้ความรู้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เข้าใจ ถึง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน
บทลงโทษของผูผ้ลติผลติภณัฑส์ขุภาพทีผ่ดิกฎหมาย   

3.49±0.85 4.44±0.79 0.95±1.00 <0.001 

2. การใหค้วามรูก้บัผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑส์ุขภาพ ใหเ้ขา้ใจถงึ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน
บทลงโทษของผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑส์ขุภาพทีผ่ดิกฎหมาย 

3.61±0.80 4.50±0.68 0.89±0.85 <0.001 

คะแนนรวมรายหมวด 7.10±1.55 8.94±1.38 1.84±1.78 <0.001 

หมวดท่ี 4 การรายงานผลข้างเคียงท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพจากการใช้ผลิตภณัฑส์ขุภาพต่างๆ 

1. การแจง้ใหป้ระชาชนในชุมชนทราบถงึผลติภณัฑส์ุขภาพที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพของ
ประชาชนปญัหา และแนวทางการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้จากการ
เกดิผลขา้งเคยีงดว้ย  

3.61±0.79 4.53±0.65 0.92±0.84 <0.001 

2. การประเมนิและรายงานผลขา้งเคยีงของผลติภณัฑส์ขุภาพ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพของ
ประชาชน ให้ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอ เพื่อส่งต่อไปยงั
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

3.51±0.86 4.44±0.74 0.87±0.94 <0.001 

คะแนนรวมรายหมวด 7.18±1.46 8.97±1.23 1.78±1.59 <0.001 

หมวดท่ี 5 การด าเนินคดี     

1. การยดึ อายดั ผลติภณัฑอ์าหารทีผ่ดิกฎหมาย  2.63±1.23 4.06±1.00 1.44±1.45 <0.001 

2. การประมวลหลกัฐานเพือ่ด าเนินคดตีาม  พระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. 2522 

2.70±1.19 4.05±1.01 1.35±1.29 <0.001 

คะแนนรวมรายหมวด 5.33±2.28 8.12±1.96 2.78±2.62 <0.001 

1: ค าถามยอ่ยมพีสิยัจาก 1 (น้อยทีส่ดุ) ถงึ 5 (มากทีส่ดุ) คะแนนรวมรายหมวดคอืผลรวมของค าถามยอ่ยในแต่ละหมวด 
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ฉลากเครื่องส าอาง (ตอบถูกรอ้ยละ 57 ของตวัอยา่ง) และ
ตัว อย่ า ง เพีย ง ร้ อ ยล ะ  8.1 ท ร าบว่ า  ก า ร โฆษณา
เครื่องส าอางไม่ต้องขออนุญาตจาก อย.  4) ความรูด้า้น
เครื่องมอืแพทย ์โดยตวัอย่างรอ้ยละ 54.3 ที่รูว้่าเก้าอี้นวด
ไฟฟ้า-อุปกรณ์แม่เหลก็เพื่อสุขภาพจดัเป็นเครื่องมอืแพทย์
ดว้ย 5) ความรูด้า้นสารระเหยในประเดน็ผลิตภณัฑ์ที่
จดัเป็นสารระเหยตามกฎหมาย (ตวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 3.8 
ตอบถูก) 6) ความรู้ด้านวตัถุออกฤทธิใ์นประเด็นที่ว่า   
รา้นยาไมส่ามารถขายยา alprazolam ได ้(ตวัอยา่งรอ้ยละ 
67.2 ตอบถูก) และ 7)  ความรูใ้นการปฏบิตังิานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภควดัทีเ่จา้หน้าทีต่อบถูกน้อยกวา่รอ้ยละ 55 คอื การ
ใชชุ้ดทดสอบสารเคมกี าจดัศตัรูพชื (ตอบถูกรอ้ยละ 53.8) 
และการแสดงเครือ่งหมาย อย. บนฉลากผลติภณัฑส์ขุภาพ 
(ร้อยละ 13.4) ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัการศกึษาใน
อดตีทีพ่บวา่ เจา้หน้าทีข่อง รพสต. มคีวามรูใ้นบางประเดน็
ทีย่งัตอ้งพฒันาใหด้ขีึน้ (2-3) 

ตวัอย่างรายงานว่า ตนเองมรีะดบัสมรรถนะดถีงึ
ปานกลางในเรื่องการเพิม่ศกัยภาพของประชาชนในเรื่อง
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพการให้ความรู้ผู้ผลิตและ
จ าหน่ายและการรายงานผลขา้งเคยีงที่ก่อใหเ้กดิอนัตราย
ต่อสุขภาพจากการใชผ้ลติภณัฑส์ุขภาพต่างๆ แต่ตวัอย่าง
ประเมินตนเองว่ามสีมรรถนะน้อยในเรื่องการด าเนินคด ี
(การยดึ อายดั ผลิตภณัฑ์อาหารที่ผิดกฎหมาย และการ
ประมวลหลักฐานเพื่ อด า เ นินคดี)  และในเรื่ องการ
ด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัผลติภณัฑส์ุขภาพ (การสุม่
เกบ็ตวัอยา่งเพือ่สง่ใหศ้นูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น) 
ตวัอย่างรายงานวา่อยากมสีมรรถนะทัง้ 5 หมวดในระดบั 
ทีส่งู แต่สมรรถนะทีอ่ยากไดน้้อยทีส่ดุ คอื สมรรถนะในการ
ด าเนินคดี แต่ก็ย ังถือว่า มีความต้องการในระดับที่ สูง 
(มากกวา่ 4.0 จากคะแนนเตม็ 5) ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า 
งานดงักล่าวมคีวามเสีย่งเน่ืองจากก่อให้เกดิความขดัแยง้
กบัผู้เสยีผลประโยชน์หรือผู้ประกอบการที่ถูกด าเนินคดี
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสงัเกตว่า ระดบัของสมรรถนะที่
ตัวอย่างอยากมีนัน้ มีค่าสูงกว่าระดับที่ตัวอย่างเชื่อว่า
ตนเองมใีนทุกหมวดของสมรรถนะ ความแตกต่างดงักล่าว
บ่งชีถ้งึความตอ้งการการพฒันา 

สมรรถนะที่ตวัอย่างต้องการให้พฒันามากที่สุด 
(มีความแตกต่างมากระหว่างระดับสมรรถนะที่มีและที่
ต้องการ) คอื สมรรถนะในการด าเนินคดีและในเรื่องการ

ด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัผลติภณัฑส์ุขภาพ (การสุม่
เกบ็ตวัอยา่งเพือ่สง่ใหศ้นูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น)    
ซึง่เป็นสมรรถนะทีต่วัอยา่งประเมนิวา่ ตนเองมสีมรรถนะน้ี
น้อยสมรรรถนะในกลุ่มน้ีใช้มากในการปฏิบตัิงานเชิงลึก   
ที่ต้องฝึกฝน และอาศยัประสบการณ์ กลุ่มตวัอย่างยงัไม่
คุ้นเคยกับการปฏิบัติงานดังกล่าว และด้วยความเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญตัอิาหารพ.ศ. 2522 
สมรรถนะดังกล่ าวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการ
ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่
ค าตอบสุดท้ายของการด าเนินงานในพื้นที่เสมอไป และ
การใชต้อ้งเหมาะสมกบับรบิทของพืน้ที ่(6)  ในขณะทีก่าร
สง่เสรมิพฒันา ใหค้วามรู ้และป้องกนัการกระท าความผดิ 
น่าจะเกิดประโยชน์เช่นกันและไม่ก่อความเสี่ยงในการ
ปฏบิตังิาน สมรรถนะนี้เป็นสิง่ตวัอยา่งคาดหวงัมากทีส่ดุ  

โดยสรุปเจ้าหน้าที่  รพสต.  คาดหวังที่จะมี
สมรรถนะที่สูงกว่าที่มีอยู่ ในทุกกิจกรรมเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายหน่วยงานส่วนกลางควรมี
นโยบายในการพฒันาสมรรถนะในการด าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพแก่เจา้หน้าที ่รพ.สต. อยา่ง
ต่อเน่ืองทุกปี โดยพฒันาความรู้ จดัสรรงบประมาณการ
พฒันางาน ก าหนดให้หน่วยงานภูมิภาคเป็นพี่เลี้ยงและ
ตดิตามรบัฟงัปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และมสี่วน
รว่มในการแกไ้ขปญัหาใน รพสต. รวมถงึการสรา้งแรงจงูใจ
ในการพฒันาตนเองของเจา้หน้าที ่ดงันัน้ผลการศกึษาครัง้
น้ีจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบถงึประเดน็ความรู้
และสมรรถนะในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งต้องพัฒนา และสามารถสร้าง
หลกัสูตรหรือก าหนดประเด็นการพฒันาที่สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ 
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Health Products among Officers of Sub-District Health Promoting Hospitals in Buriram    

 
Usanee anuwatworakul 

Rural and Local Consumer Health Products Promotion Protection Division, Food and Drug Administration 

 
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. 
Keywords: competency, consumer protection, health products, sub-district health promoting hospitals  
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