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วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษากิจกรรมในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับตาบลของจังหวัด
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สรุปผลการทางานหรือสรุปบทเรียนเพื่อเป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 2) ความรูใ้ นการบันทึกการตรวจสถานทีผ่ ลิตและ
การบันทึกอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง 3) การบันทึกการส่งต่อข้อมูลเกีย่ วกับโฆษณาทีไ่ ม่ถูกต้องหรือการจัดการปั ญหาโฆษณา 4) การ
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Abstract
Objective: To study the activities for consumer protection in health products at district levels in Roi Et province
conducted by community hospitals, district health promoting hospitals (DHPHs) and district health offices in 2016.
Method: The researchers surveyed the activities for consumer protection in health products in 4 areas including 1)
strategic management 2) post-marketing control 3) community empowerment and network strengthening and 4)
database and reporting system. Data were collected by distributing the questionnaires to the subjects in charge of
such activities who worked in all 269 aforementioned health institutions at district level within Roi Et, one for each
institution. Results: Response rate was 65.80% (N=177). Subjects conducted activities for consumer protection in the
area of strategic management more than in any other areas. Community hospitals, DHPHs and district health offices
were able to conduct more than 92 percent of the activities in this area appeared in the questionnaire. Activities in
the area of databases and reporting systems were the least conducted with 76-86% of the activities in the
questionnaires conducted. Training of the practitioners in the following areas was needed 1) evaluation of work or
summary of the lesson learnt for using as an input for future improvement of working 2) knowledge on documentation
of the results from the inspection of production sites, and other relevant records. 3) documentation of the refer of
information on illegal advertising or the handling of the problem 4) networking and forum for exchanging knowledge
in work improvement 5) activities on training, meetings, learning with entrepreneurs and 6) Innovations in consumer
protection. Conclusion: This research identified the activities of consumer protection within the province of Roi Et
needing an improvement.
Keywords: consumer protection, public health pharmacy, health products
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บทนา
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 ได้
บัญญัติให้มอี งค์กรของรัฐ ซึ่งมีอานาจหน้ าที่ในการกากับ
ดูแลผู้ประกอบธุรกิจมิให้ประกอบธุรกิจที่เป็ นการละเมิด
สิทธิผบู้ ริโภค และประสานการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการ
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค รวมทั ง้ เป็ น
หน่วยงานทีใ่ ห้ผบู้ ริโภคได้ใช้สทิ ธิรอ้ งเรียน เพื่อขอให้ได้รบั
การพิจารณาและชดเชยความเสียหายเมื่อถูกผู้ประกอบ
ธุรกิจละเมิดสิทธิ (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติดา้ นสาธารณสุข
ระยะ 20 ปี (2560-2579) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
มุ่ ง หวัง ให้เ กิด การปฏิรูป ระบบและสร้า งความเข้มแข็งสู่
ความยังยื
่ นด้านสุขภาพ ได้กาหนดงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพไว้ในแผนงาน
การลดปั จจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ (2)
กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งเขตสุขภาพออกเป็ น
12 เขต เพื่อเป็ นกลไกที่สาคัญในระดับกลุ่มจังหวัดในการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมสุขภาพและ
ควบคุ ม ป้ องกัน โรค และระบบคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค เขต
สุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ประกอบด้วยจังหวัด
ร้อ ยเอ็ด ขอนแก่ น มหาสารคาม และกาฬสิน ธุ์ (3)
กระทรวงสาธารณสุ ข แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพ ตามค าสั ง่ ที่ 205/2558 เพื่ อ
ดาเนินงานสร้างระบบคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการ อาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสุขภาพใน 4 จังหวัดดังกล่าว (4)
ในการปฏิบ ัติ ง านด้ า นคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค ด้ า น
สุขภาพของจังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรทีม่ บี ทบาทสาคัญ คือ
เภสัช กรและเจ้า หน้ า ที่ผู้เ กี่ย วข้อ ง จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด แบ่ ง
ผู้ ร ับ ผิด ชอบงานด้ า นนี้ อ อกเป็ น ผู้ ร ับ ผิด ชอบในระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) จานวน 231
แห่งๆ ละ 1 คน รวม 231 คน (5) ผูร้ บั ผิดชอบในระดับ
โรงพยาบาลชุ ม ชน 19 แห่ ง และผู้ ร ับ ผิด ชอบในระดับ
สานัก งานสาธารณสุข อ าเภอ 19 แห่ ง รวมทัง้ หมด 269
แห่ง ในการดาเนินงานมีการออกนิเทศการทางานด้านงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพซึง่ บูรณาการร่วมกันกับงาน
ทางด้านสาธารณสุขอื่น ๆ เป็ นประจาทุกปี แม้ว่าจะมีการ
ดาเนินงานด้านงานคุม้ ครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุข
มาอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนยังมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไม่เหมาะสม โดยร้อยละ 65.5 ของประชาชนบริโภค
อาหารที่มีไ ขมัน สูง ร้อ ยละ 49.6 บริโ ภคน้ า อัด ลมและ

เครื่องดื่มที่มรี สหวาน และร้อยละ 35.5 บริโภคขนมกรุบ
กรอบ (6) มีการกระจายยาอันตรายในชุมชนร้อยละ 30.9
(7) และมีปัญหาการโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายร้อยละ 73.4 (8)
การศึก ษาของสานัก งานคณะกรรมการอาหาร
และยาพบว่า รพสต. มีผลการปฏิบตั งิ านด้านงานคุม้ ครอง
ผู้บ ริโ ภคตามเป้ า หมายและกิจกรรมเฉลี่ย ร้อ ยละ 55.10
โดยยัง มี ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 80 ในแต่ ล ะ
กิจกรรมที่ต้องปฏิบตั ิ (9) ผู้ปฎิบตั ิงานใน รพสต. รายงาน
ว่ า ปั ญหาในการท างานด้ า นนี้ คื อ การมี บุ ค ลากรไม่
เพีย งพอต่ อ การปฏิบ ัติง าน (ร้อ ยละ 45.8 ของ รพสต)
บุ ค ลากรได้ร ับ การพัฒ นาศัก ยภาพไม่ เ พีย งพอต่ อ การ
ปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ 45.8) และงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบตั งิ าน (ร้อยละ 40.3) (10)
ผู้ วิ จ ั ย ท า กา รศึ ก ษา ค รั ้ง นี้ เพื่ อประเมิ น ว่ า
โรงพยาบาลชุ ม ชน รพสต. และส านั ก งานสาธารณสุ ข
อาเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถปฏิบตั ติ ามกิจกรรมการ
ดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มาก
น้อยเพียงใด ทัง้ ในด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการ
ควบคุม กากับผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด ด้านการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย และด้านฐานข้อมูลและระบบรายงาน
ทัง้ นี้ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการวางแผนพัฒ นางานการ
ด าเนิ น งานในส่ ว นที่ ข าด ตลอดจนพัฒ นาบุ ค ลากรที่
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นนี้ เพื่ อ ให้ ง านคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพมีประสิทธิภาพมากขึน้

วิ ธีการวิ จยั
การศึ ก ษาครั ง้ นี้ เ ป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง พรรณนา
ตัวอย่างในการวิจยั คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
ผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพในระดับ อ าเภอของจัง หวัด ร้อ ยเอ็ด
ได้แก่ ผูร้ บั ผิดชอบในระดับ รพสต. 231 แห่ง จานวนแห่ง
ละ 1 คน ผู้รบั ผิดชอบในระดับโรงพยาบาลชุมชน 19
แห่ ง จ านวนแห่ ง ละ 1 คน และผู้ร ับ ผิด ชอบในระดับ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 19 แห่ง จานวนแห่ง ละ 1
คนรวมทัง้ หมด 269 คน ผู้วิจ ัย สารวจความคิด เห็น ของ
ตัวอย่างระหว่างเดือน ตุลาคม 2560-มกราคม 2560 โดย
ใช้แ บบส ารวจที่ผู้วิจ ัย สร้า งขึ้น จากคู่ มือ การปฏิบ ัติง าน
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของ รพสต. (11) และแนวทางการ
พิจารณารางวัลความเป็ นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บ ริโ ภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (12) แบบสอบถามประกอบด้วย 2
ส่ว น คือ ส่ว นที่ 1 ข้อ มูลทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
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และส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ซึ่งเป็ นคาถามแบบ 2 ตัวเลือก คือ ปฏิบตั ิและ
ไม่ปฏิบตั ิ คาถามประกอบด้วยการดาเนินงานใน 4 ด้าน
ได้แ ก่ ด้า นการบริห ารเชิง ยุ ท ธศาสตร์ ด้า นการควบคุ ม
กากับผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ บ ริ โ ภคและความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ย และด้ า น
ฐานข้อมูลและระบบการรายงาน
แบบสอบถามได้ ร ับ การตรวจความตรงเชิ ง
เนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 4 ท่านในประเด็นความ
เหมาะสมและความชัด เจนของข้อ ค าถาม ผู้วิจ ัย เลือ ก
ค าถามที่ มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC: item object
congruence) อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง 0.75 – 1.00 แ ล ะ น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั เจ้าหน้ าที่ท่รี บั ผิดชอบงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด ร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ า ง
จานวน 39 คน พบว่า ความเทีย่ งของแบบสอบถามในส่วน
ที่ 2 มีคา่ 0.91
ผู้วิจ ัย น าแบบสอบถามไปมอบแก่ ผู้ร ับ ผิด ชอบ
หลักที่เป็ นตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบตั ิงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
โรงพยาบาลชุมชนและสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
และชีแ้ จงการตอบแบบสอบถามแก่บุคคลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ส่ง
แบบสอบถามไปยัง รพสต. ผ่านผู้รบั ผิดชอบหลักข้างต้น
หลัง จากนัน้ ผู้วิจ ัย เก็บ แบบสอบถามกลับ คืน ด้วยตนเอง
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
การสารวจได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน
177 ชุ ด จากตัว อย่ า งทัง้ หมด 269 คน (ร้ อ ยละ 65.80)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 111 คน (ร้อย
ละ 62.70) อายุเฉลี่ย 40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี 146
คน (ร้อยละ 82.50) มีสถานภาพแต่งงาน 132 คน (ร้อยละ
74.60) ส่วนใหญ่ทางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุข ภาพ ไม่ เ กิน 5 ปี (ร้อ ยละ 40.68) และเคยฝึ ก อบรม
เกีย่ วกับการทางานด้านนี้ไม่เกิน 5 ครัง้ (ร้อยละ 67.23)
กิ จกรรมด้านการบริหารเชิ งยุทธศาสตร์
ตารางที่ 1 แสดงการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้า นการบริห ารเชิง ยุ ท ธศาสตร์ สานัก งานสาธารณสุ ข
อ าเภอ โรงพยาบาลชุ ม ชน และ รพสต. มีค ะแนนการ
ดาเนินกิจกรรมด้านนี้อยู่ในระดับที่สงู มาก คือ 0.96±0.06,
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0.96±0.06 และ 0.92±0.15 ตามลาดับ (จากคะแนนเต็ม 1)
นัน่ คือ สามารถทาได้รอ้ ยละ 96, 96 และ 92 ของกิจกรรม
ในด้านนี้ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ตัวอย่างทุกรายหรือ
เกือบทุกรายในทุกสถานทีท่ างานได้ดาเนินกิจกรรมด้านนี้
ประเด็นทีท่ าน้อยทีส่ ดุ (แต่ยงั ถือว่าปฎิบตั ไิ ด้อย่างมาก) คือ
การสรุปผลการทางานเพื่อใช้ในการพัฒนางาน ซึ่งทาได้
โดยสานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลชุมชน และ
รพสต. 13 แห่งจากทัง้ หมด 16 แห่ง, 9 แห่งจากทัง้ หมด
11 และ 113 แห่ ง จากทัง้ หมด 150 แห่ ง (ร้อ ยละ 75.3)
ตามลาดับ
กิ จกรรมควบคุม-กากับผลิ ตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด
ตารางที่ 2 แสดงการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้า นการควบคุ ม ก ากับ ผลิต ภัณฑ์ห ลัง ออกสู่ต ลาด การ
ด าเนิ น งานด้ า นนี้ ใ นส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ
โ ร ง พ ย า บ า ล ชุ ม ช น แ ล ะ ร พ ส ต . มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย
0.86±0.19,0.81±0.19 และ 0.88±0.17 ตามลาดับ (จาก
คะแนนเต็ ม 1) นั น่ คื อ สามารถท ากิ จ กรรมที่ ร ะบุ ใ น
แบบสอบถามได้รอ้ ยละ 81-88 ของกิจกรรมทัง้ หมดทีร่ ะบุ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รพสต. อย่างน้อยร้อย
ละ 84 สามารถปฏิ บ ั ต ทุ ก กิ จ กรรมด้ า นนี้ ที่ ร ะ บุ ใ น
แบบสอบถาม ยกเว้นในเรื่องงานเอกสาร คือ การมีบนั ทึก
การส่งต่ อข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง และบันทึก
การตรวจสถานที่ผลิตและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รพสต.
ร้อยละ 73 และ 70 สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สาธารณสุขอาเภอ
และโรงพยาบาลชุมชนสามารถปฏิบตั งิ านในด้านนี้ได้มาก
พอ ๆ กัน กิจกรรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้น้อยทีส่ ุดโดย
สาธารณสุ ข อ าเภอ (10-11 แห่ ง จาก 16 แห่ ง ) และ
โรงพยาบาลชุมชน (5-7 แห่งจาก 11 แห่ง) คือ ประเด็นที่
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ การมีระบบการรับเรื่องข้อ
ร้ อ งเรี ย น การมี ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี
ประสิท ธิภ าพ การจัด การเรื่อ งร้อ งเรีย นที่เ กิด ขึ้น การมี
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนทีช่ ดั เจนในพื้นที่ และการมี
บันทึกการส่งต่อข้อมูลเกีย่ วกับโฆษณาทีไ่ ม่ถูกต้อง
กิ จกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริโภคและความ
เข้มแข็งของเครือข่าย
ตารางที่ 3 แสดงการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและความเข้มแข็งของ
เครือ ข่า ย สานัก งานสาธารณสุข อ าเภอทุก แห่ งสามารถ
ดาเนินกิจกรรมทัง้ 7 ในด้านนี้ได้ โรงพยาบาลชุมชนและ

ตารางที่ 1. การปฏิบตั กิ จิ กรรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ ด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
กิจกรรม

จานวนผูต้ อบว่าปฏิบตั ิ (ร้อยละ)1
สสอ.
รพช.
รพสต.
(N=16) (N=11) (N=150)
16
11
149 (99.3)

1. มีแผนงาน โครงการของอาเภอทีต่ อบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
อย. เขตสุขภาพและจังหวัด สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของหน่ วยงานด้าน
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
2. มีผรู้ บั ผิดชอบงานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีช่ ดั เจน
16
11
149 (99.3)
3. มีข นั ้ ตอนในการดาเนิ น กิจ กรรมขัน้ ตอนและเวลาที่เ หมาะสมในงานคุ้ม ครอง
16
11
143 (95.3)
ผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
4. มีแผนงานทีส่ อดคล้องกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในบริบทพืน้ ที่ หรือปั จจัยทีส่ าคัญอื่น ๆ
16
11
140 (93.3)
ทีม่ ผี ลมาจากการวิเคราะห์ความเสีย่ ง หรือได้รบั ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการ
ดาเนินการ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ
5. มีการสือ่ สาร ทาความเข้าใจในแผนการดาเนินงาน รูปแบบ ตัวชีว้ ดั และเป้ าหมาย
16
10
140 (93.3)
การดาเนินงาน ผ่านช่องทางต่ าง ๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิงานด้านการคุ้ม ครอง
ผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีการจัดทาแผนดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการระดับอาเภอประจาปี โดย
15
11
138 (92.0)
กาหนดเป้ าหมายอย่างชัดเจน
7. มีการสรุปผลการทางาน สรุปบทเรียนเพื่อเป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน
13
9
113 (75.3)
ค่าเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน2 0.96±0.06 0.96±0.06 0.92±0.15
1: สสอ. รพช. และ รพสต. หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ตามลาดับ การคานวณร้อยละทาเมื่อขนาดตัวอย่างเกินกว่าหนึ่งร้อยคน
2: ค่าเฉลีย่ คานวณจากผลรวมของคะแนนในแต่ละข้อย่อยหารด้วยจานวนข้อ โดยปฏิบตั หิ รือไม่ปฎิบตั จิ ะได้ 1 หรือ 0 คะแนน
ตามลาดับ ค่าเฉลีย่ มีพสิ ยั ทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 0-1
รพสต. สามารถท ากิจ กรรมที่ร ะบุ ได้ร้อ ยละ 88 และ 87
ของกิจกรรมทัง้ หมดที่ระบุ ตามลาดับ นัน่ คือ ได้คะแนน
เฉลี่ย 0.88±0.21 และ 0.87±0.21 (จากคะแนนเต็ม 1)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โรงพยาบาลชุมชน
และ รพสต. สามารถปฏิบ ัติง านในด้านนี้ ไ ด้ใ นลัก ษณะ
เดียวกัน นันคื
่ อ กิจกรรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้น้อยทีส่ ดุ
โดยโรงพยาบาลชุมชน (8-9 แห่งจาก 11 แห่ง) และ รพสต.
(น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85) คือ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก การพัฒนาเครือข่ายในการทางานโดยมีเวทีแลกเปลีย่ น
เรีย นรู้ใ นการพัฒ นางาน และการมีน โยบายชุ ม ชนเพื่อ
จัดการปั ญหาในพืน้ ที่
กิ จกรรมด้านฐานข้อมูลและระบบการรายงาน
ตารางที่ 4 แสดงการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านฐานข้อมูลและระบบการรายงาน สานักงานสาธารณสุข

อ าเภอ โรงพยาบาลชุ ม ชน และ รพสต. มีค่ า เฉลี่ย การ
ด าเนิ น งานด้ า นนี้ เ ท่ า กับ 0.85±0.16, 0.76±0.20 และ
0.86±0.19 ตามลาดับ หรือ สามารถท ากิจกรรมที่ระบุได้
ร้ อ ยละ 85, 76 และ 86 ของกิ จ กรรมทั ้ง หมดที่ ร ะบุ
ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายข้อ รพสต. เกินกว่าร้อยละ 80
รวมทัง้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอและโรงพยาบาลชุมชน
ทุกแห่งหรือเกือบทุกแห่ง สามารถดาเนินกิจกรรมด้านนี้ได้
ทุกข้อตามทีร่ ะบุในคาถาม ยกเว้นการรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูลและการมีนวัตกรรม สานักงานสาธารณสุขอ าเภอ
และโรงพยาบาลชุมชนน้อยกว่าครึง่ และ รพสต. ร้อยละ 51
พัฒนานวัตกรรมได้

การอภิ ปรายและสรุปผล
ส าหรั บ การวิ จ ัย ครัง้ นี้ ตั ว อย่ า งผู้ ป ฏิ บ ัติ ง าน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มอี ายุ
มากกว่า 40 ปี ขน้ึ ไป มีประสบการณ์ในการทางานด้านนี้
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ตารางที่ 2. การปฏิบตั กิ จิ กรรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ ด้านการควบคุมกากับผลิตภัณฑ์หลังออกสูต่ ลาด
กิจกรรม
จานวนผูต้ อบว่าปฏิบตั ิ (ร้อยละ)1
สสอ.
รพช.
รพสต.
(N=16) (N=11) (N=150)
1. มีการลงพืน้ ทีใ่ นชุมชนหรือการเยีย่ มบ้าน เพื่อสารวจสภาพปั ญหาทางด้านผลิตภัณฑ์
16
11
146 (97.0)
สุขภาพ
2. มีการตรวจแนะนาร้านชา ตรวจสอบฉลากหรือเอกสารสิง่ พิมพ์ทไ่ี ม่ถูกต้อง
16
10
146 (97.0)
3. มีการตรวจเฝ้ าระวังรถเร่ในชุมชน โดยมีเครือข่ายเฝ้ าระวัง
15
11
143 (95.0)
4. มีการตรวจสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
16
10
140 (93.0)
5. มีการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ตามแผนดาเนินงานประจาปี หรือกรณีท่ี
14
11
137 (91.0)
สงสัยว่ามีการกระทาผิดกฎหมาย
6. มีเครือข่ายเฝ้ าระวังการโฆษณา เกีย่ วกับการโฆษณาทีโ่ อ้อวดเกินจริง การโฆษณาที่
16
9
137 (91.0)
ไม่ได้รบั อนุญาต
7. มีระบบการรับเรื่องข้อร้องเรียน
11
7
137 (91.0)
8. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน มีการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
11
8
135 (90.0)
9. มีการแก้ปัญหาหรือความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ โดยใช้วธิ กี ารต่าง ๆ เช่น การกาหนดเป็ น
15
10
134 (89.0)
นโยบายในชุมชน
10. มีการจัดการเรื่องร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้
11
7
132 (88.0)
11. มีระบบการรายงานผลการดาเนินงานให้ผรู้ อ้ งเรียนหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั
15
10
132 (88.0)
ทราบ
12. มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนทีช่ ดั เจนในพืน้ ที่ มีผรู้ บั ผิดชอบและหน้าทีท่ ช่ี ดั เจน
11
6
131 (87.0)
มีสถานทีต่ งั ้ ศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียน
13. มีเครือข่ายผูบ้ ริโภคทีม่ สี ว่ นร่วมในการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
15
11
131 (87.0)
14. มีการจัดการความเสีย่ งในพืน้ ที่ โดยมีการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา มี
12
8
129 (86.0)
แนวทางในการจัดการปั ญหา
15. มีแนวทางการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรียน มี
15
8
126 (84.0)
แผนผังการรับและจัดการข้อร้องเรียนหรือคู่มอื การจัดการข้อร้องเรียน
16. มีบนั ทึกการส่งต่อข้อมูลเกีย่ วกับโฆษณาทีไ่ ม่ถูกต้อง
10
5
110 (73.0)
17. มีการบันทึกการตรวจสถานทีผ่ ลิต และมีการบันทึกอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
15
9
105 (70.0)
2
ค่าเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.86±0.19 0.81±0.19 0.88±0.17
1: สสอ. รพช. และ รพสต. หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ตามลาดับ การคานวณร้อยละทาเมื่อขนาดตัวอย่างเกินกว่าหนึ่งร้อยคน
2: ค่าเฉลีย่ คานวณจากผลรวมของคะแนนในแต่ละข้อย่อยหารด้วยจานวนข้อ โดยปฏิบตั หิ รือไม่ปฎิบตั จิ ะได้ 1 หรือ 0 คะแนน
ตามลาดับ ค่าเฉลีย่ มีพสิ ยั ทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 0-1
ระหว่ า ง 1-5 ปี และเคยการอบรมเกี่ย วกับ การทางานด้า นนี้ ไม่ เ กิน 5 ครัง้ ลัก ษณะตัว อย่ า งในงานวิจยั นี้ ค ล้า ยกับ ตัวอย่าง
ผู้ปฏิบตั ิงานใน รพสต. ของจังหวัดบุรรี มั ย์ ภารกิจรับผิดชอบที่หลากหลายและรายละเอียดในการทางานทีม่ จี านวนมาก ทาให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านอาจมีความรูไ้ ม่เพียงพอและควรได้รบั การอบรมเพิม่ เติม (13)
ตัวอย่างมีการดาเนินงานด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มากทีส่ ดุ ทัง้ ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
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ตารางที่ 3. การปฏิบตั กิ จิ กรรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ ด้านการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริโภคและความเข้มแข็งของเครือข่าย
กิจกรรม
จานวนผูต้ อบว่าปฏิบตั ิ (ร้อยละ)1
สสอ.
รพช.
รพสต.
(N=16) (N=11) (N=150)
1. มีการจัดอบรมให้ขอ้ มูลแก่กลุ่มผูน้ าชุมชน อสม. อย. และกลุม่ เครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
16
11 146 (97.0)
2. มีกจิ กรรมอบรม ประชุม แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้กบั ผูป้ ระกอบการ
16
11 137 (91.0)
3. มีการประกาศเตือนผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้แก่ผบู้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง
16
10 134 (89.0)
4. มีการจัดนิทรรศการ จัดบอร์ดให้ความรู้ การรณรงค์ในชุมชน
16
10 131 (87.0)
5. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น เสียงตามสาย
16
9 128 (85.0)
6. มีการพัฒนาเครือข่ายในการทางาน มีเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการพัฒนางาน เช่น
16
8 125 (83.0)
การตัง้ เครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับอาเภอ
7. มีนโยบายชุมชนเพื่อจัดการปั ญหาในพืน้ ที่
16
9 113 (75.0)
2
ค่าเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.00±0.00 0.88±0.21 0.87±0.21
1: สสอ. รพช. และ รพสต. หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ตามลาดับ การคานวณร้อยละทาเมื่อขนาดตัวอย่างเกินกว่าหนึ่งร้อยคน
2: ค่าเฉลีย่ คานวณจากผลรวมของคะแนนในแต่ละข้อย่อยหารด้วยจานวนข้อ โดยปฏิบตั หิ รือไม่ปฎิบตั จิ ะได้ 1 หรือ 0 คะแนน
ตามลาดับ ค่าเฉลีย่ มีพสิ ยั ทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 0-1
ส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบล และส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ
สามารถดาเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 92 ของจานวนกิจกรรม
ที่สอบถามส่วนงานด้านฐานข้อมูลและระบบรายงาน มีการ
ดาเนิ น งานน้ อ ยที่สุด ร้อ ยละ 76-86 ของจ านวนกิจ กรรมที่
สอบถาม ประเด็นทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านควรได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ได้แ ก่ 1) การสรุ ป ผลการท างานหรือสรุ ป บทเรีย นเพื่อเป็ น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 2) ความรู้ในการบันทึกการ
ตรวจสถานที่ผลิตและการบันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การ
บันทึกการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ไม่ถูกต้องหรือการ
จัดการปั ญหาโฆษณา 4) การพัฒนาเครือข่ายในการทางาน มี
เวทีแ ลกเปลี่ย นเรียนรู้ในการพัฒนางาน 5) กิจ กรรมอบรม
ประชุ ม แลกเปลี่ย นเรียนรู้ ก ับผู้ป ระกอบการ 6) นวัต กรรม
ทางด้านการคุ้มครองผ้บริโภค ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
การศึกษาในอดีตทีพ่ บว่า กิจกรรมในงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ
ที่มีก ารปฏิบ ัติน้ อ ย คือ การตรวจสอบโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์
สุขภาพในพื้นที่ การติดตามและสรุปผลการดาเนินการ การ
กระตุน้ ให้เครือข่ายดาเนินกิจกรรมร่วมกันและต่อเนื่อง (6)
ผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านด้ า นงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคฯ ใน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลชุมชน และ รพ
สต . ต้ อ ง มี แ ผ นง า น กา รด า เนิ น ง า น กา รพั ฒ นา
ประสิท ธิภ าพของงานให้สอดคล้อ งกับ สิ่ง ที่ข าดในพื้นที่

สาหรับกิจกรรมทีย่ งั ไม่สามารถดาเนินการได้นนั ้ ควรได้รบั
การส่ ง เสริ ม และพัฒ นาความรู้ แ ละระบบงานที่ ดี จ าก
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนงานทีส่ ามารถดาเนินได้แล้วนัน้
ควรมี ก ารยกย่ อ งและยกระดั บ ให้ เ ป็ นแบบอย่ า งแก่
ผูป้ ฏิบตั งิ านรายอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพสามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึก ษานี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการจัด การ
ความรู้ด้า นคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคของวิท ยาลัย การคุ้ม ครอง
ผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย และได้รบั ทุน
สนับสนุ นจากแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพ (คคส.) คณะเภสั ช ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญและ
ผู้ปฏิบตั ิกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทุก
ท่านทีไ่ ด้เสียสละเวลาให้ขอ้ มูลทีต่ ่อการวิจยั ในครัง้ นี้

เอกสารอ้างอิ ง
1. Consumer Protection Act B.E. 2522. Royal Gazette
No. 96, Part 72A special (May 4, 1979).
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ตารางที่ 4. การปฏิบตั กิ จิ กรรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฯ ด้านฐานข้อมูลและระบบการรายงาน
กิจกรรม
จานวนผูต้ อบว่าปฏิบตั ิ (ร้อยละ)1
สสอ.
รพช.
รพสต.
(N=16) (N=11) (N=150)
1. มีขอ้ มูลสถานประกอบการในชุมชน ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ครบถ้วนและถูกต้อง
16
10
146 (97.0)
2. มีขอ้ มูลภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เครือข่ายครู ฯลฯ ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
16
10
143 (95.0)
และครบถ้วน ถูกต้อง
3. มีขอ้ มูลทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานราชการและบุคคลทีต่ ดิ ต่อประสานงานที่
16
11
143 (95.0)
เกีย่ วข้อง
4. มีขอ้ มูลทีส่ นับสนุนการดาเนินงาน เช่น แหล่งหอกระจายข่าย วิทยุชมุ ชน ผูน้ าใน
16
10
143 (95.0)
ชุมชน ฯลฯ
5. มีการรวบรวมข้อมูลในการดาเนินงาน และสรุปผลข้อมูลในการดาเนินงานคุม้ ครอง
16
11
135 (90.0)
ผูบ้ ริโภค และใช้ในการวางแผนการดาเนินงานและติดตามการดาเนินงาน
6. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปผลข้อมูลจากปั ญหาด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในพืน้ ที่
12
7
126 (84.0)
7. มีการรวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูลทางด้านวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
10
5
119 (79.0)
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้าและใช้อา้ งอิงในการทางาน
8. มีนวัตกรรมทางด้านงาน คบส. ทีส่ ามารถนาไปแก้ไขปั ญหาหรือพัฒนางาน
7
3
77 (51.0)
2
ค่าเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.85±0.16 0.76±0.20 0.86±0.19
1: สสอ. รพช. และ รพสต. หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ตามลาดับ การคานวณร้อยละทาเมื่อขนาดตัวอย่างเกินกว่าหนึ่งร้อยคน
2: ค่าเฉลีย่ คานวณจากผลรวมของคะแนนในแต่ละข้อย่อยหารด้วยจานวนข้อ โดยปฏิบตั หิ รือไม่ปฎิบตั จิ ะได้ 1 หรือ 0 คะแนน
ตามลาดับ ค่าเฉลีย่ มีพสิ ยั ทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 0-1
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