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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการปั ญหาเครื่องสาอางที่มสี ่วนผสมของสารห้ามใช้โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ณ ตาบลดอนกลอย อาเภอพิบูลย์รกั ษ์ จังหวัดอุดรธานี วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั รวบรวมปั ญหาเครื่องสาอางทีม่ สี ่วนผสมของสาร
ห้า มใช้ใ นพื้น ที่วิจ ัย จากรายงานผลการคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคของโรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพต าบล (รพ .สต.) ดอนกลอยใน
ปี งบประมาณ 2559 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ หลังจากนัน้ ดาเนินการจัดการปั ญหาในชุมชนโดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ
คือ 1) ระยะเตรียมพืน้ ที่ โดยจัดอบรมและประชุมสมาชิกในชุมชนเพื่อระดมความคิดในการจัดการปั ญหาฯ ผูเ้ ข้าอบรมและประชุม
ประกอบด้วยผูน้ าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนร้านชา และตัวแทนประชาชนในชุมชน มาตรการทีร่ ่วมกันกาหนดเพื่อลด
ปั ญหาฯ คือ การจัดตัง้ ศูนย์แจ้งเตือ นภัย เฝ้ าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปั ญหานี้ของตาบล โดยมี อสม. เป็ นผู้ดาเนินกิจกรรม
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคร่วมกับพีเ่ ลีย้ ง คือ เจ้าหน้าทีร่ พ.สต. ดอนกลอย ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากผูเ้ ข้าอบรม 60 คนก่อนและหลังการอบรม
ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสาอางทาสิว ทาฝ้ า หน้าขาว 2) ระยะดาเนินงานคุม้ ครองผู้บริโภคด้านเครื่องสาอาง
กิจกรรมในขัน้ นี้เป็ นการตรวจสถานทีจ่ าหน่ายเครื่องสาอาง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยของสารห้าม
ใช้ในเครื่องสาอาง วิธกี ารเลือกซือ้ เครื่องสาอางทีป่ ลอดภัยในการใช้ และการแจ้งเตื อนภัยเกีย่ วกับเครื่องสาอางอันตรายในชุมชน
รวมถึงการแจ้งบทลงโทษทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ และ3) ระยะประเมินผลทาโดยประเมินศักยภาพศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ
ผลการวิ จยั : การจัดการปั ญหาฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทาโดยการระบุความเสีย่ งโดยกระตุน้ ให้ชุมชนรับรูป้ ั ญหา ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา เลือกมาตรการลดความเสีย่ ง และสื่อสารความเสีย่ ง ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนในการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลของการจัดการปั ญหาฯ ความรูเ้ กีย่ วกับเครื่องสาอางทาสิว ทาฝ้ า และหน้าขาวของตัวอย่างเพิม่ ขึน้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตหิ ลังการอบรม การประเมินศักยภาพศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ พบว่าอยู่ในความเข้มแข็ง ระดับ 4 โดยจัดเป็ น
ชุมชนกาลังพัฒนา สรุป: การจัดการปั ญหาฯ โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ผ่านการให้ความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยของ
สารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง การเปิ ดเวทีให้คนในชุมชนเข้าใจปั ญหา ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา เลือกกิจกรรม และดาเนินการแก้ไข
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RESEARCH ARTICLE
Management of the Problem on Cosmetics with Prohibited Substances by Using Community
Participation: A Case Study of Don-gloy Subdistrict, Phibunrak District in Udon Thani Province
Wanee Dhanasilangkura
Consumer Protection and Public Health Pharmacy Department, Udonthani Provincial Public Health Office

Abstract
Objective: To develop a model for managing cosmetic problems containing prohibited substances by using
community participation at Don-gloy subdistrict, Phibunrak district in Udon Thani province. Method: The researcher
collected the problem of cosmetics containing prohibited substances in study area from the report on consumer protection
of Don-gloy subdistrict health promoting hospital (SHPH) in the fiscal year 2016 and interview with responsible officers.
There were 3 stages of problem management by the community: 1) preparation by organizing training and meeting
among community members to brainstorm for the solutions of the problem. Participants in the training and meeting
included community leaders, public health volunteers, representatives of groceries, and community representatives.
Collectively determined measure to reduce the problem was the establishment of a center for warning, surveillance and
compliant handling of the problem in the district with public health volunteers as the operator together with mentor or
the officers in the SHPH. The researchers collected data from 60 participants before and after training on knowledge
on purchasing cosmetics for acne, freckles, and face whitening. 2) activities of consumer protection in cosmetics involved
the inspection of cosmetic selling stores, public education on knowledge on harm of substances prohibited in cosmetics,
how to buy safe cosmetics and warning of harmful cosmetics in the community, and Informing legal penalties to
entrepreneurs. 3) evaluation phase was conducted by assessing the potential of the warning center. Results: Community
involvement in handling the problem included the identification of risks by raising community awareness on the problem,
collective analysis of the problem, and selection of measures for risk reduction and risk communication, in order to
cooperate with all sectors in monitoring progress and evaluation of problem handling. Knowledge related to acne, freckles
and face whitening increased significantly after training. Assessment of the potential of the warning center revealed its
strength at Level 4, implying being a community in the stage of development. Conclusion: The handling of the problem
with participation of all sectors in the community through public education on knowledge about the harmful effects of
substances prohibited in cosmetics, opening the forum for people in the community to understand the problem, finding
the solution, choose an activity, and working cooperatively to handling the problem. Even though the evaluation of
warning center reflected the community being in the stage of development, community representatives were happy and
volunteered to work cooperatively
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บทนา
ปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคใช้เครื่องสาอางมากขึน้ โดยเฉพาะ
เครื่อ งส าอางในกลุ่ ม ทาสิว ฝ้ า หรือ ที่ท าให้ ห น้ า ขาว
เนื่องจากค่านิยมที่ให้ความสาคัญกับการมีผวิ ขาว รวมทัง้
อิทธิพลของสื่อและการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ ริโภคจึงมี
โอกาสสัมผัสกับเครื่องสาอางทีม่ สี ่วนผสมของสารอันตราย
ห้ามใช้ตามกฎหมาย และเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์เพิม่ ขึน้
(1) พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 กาหนดให้
สารประกอบของปรอท ไฮโดรควิโนน และกรดเรทิโนอิก
เป็ นวัตถุห้ามใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง (2)
ไฮโดรควิโนนทาให้เกิดการระคายเคือง จุดด่างดา และเป็ น
ฝ้ า ถาวร สารประกอบของปรอทท าให้ท างเดิน ปั ส สาวะ
อักเสบและไตอักเสบ กรดเรทิโนอิกหากดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
อาจเป็ นอันตรายต่อทารกในครรภ์ (3) เครื่องสาอางทีผ่ สม
สารดังกล่าวจัดเป็ น “เครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้”
ตามกฎหมาย โดยมีบทกาหนดโทษสาหรับผู้ผลิตเพื่อขาย
นาเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิต คือ จาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับ ไม่ เ กิน 5 แสนบาท หรือ ทัง้ จ าทัง้ ปรับ ผู้ จ าหน่ า ย
เครื่อ งสาอางประเภทนี้ ต้อ งระวางโทษจาคุ ก ไม่เ กิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาทหรือทัง้ จาทัง้ ปรับ (4) ถึงแม้จะมี
บทกาหนดโทษตามกฎหมาย แต่ยงั พบสารห้ามใช้ดงั กล่าว
ในเครื่องสาอาง (5)
กระทรวงสาธารณสุขโดยสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ได้กากับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางหลัง
ออกสู่ ท้ อ งตลาดโดยท าโครงการความปลอดภั ย ด้ า น
เครื่อ งส าอาง ผลการด าเนิ น งานในปี ง บประมาณ 2559
พบว่ า เครื่ อ งส าอางที่ ส่ ง ตรวจวิ เ คราะห์ จ านวน 714
ตัวอย่าง มีสารห้ามใช้ 234 ตัวอย่าง (ร้อยละ 32.77) การ
ตรวจสอบฉลากเครื่อ งสาอาง จ านวน 182,051 ครัง้ พบ
ฉลากไม่ถูกต้อง 4,268 ฉลาก (ร้อยละ 2.34) ผลตรวจสอบ
โฆษณาเครื่องสาอางจานวน 6,678 ครัง้ พบว่าไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 232 ครัง้ (ร้อยละ 3.47) (5)
ในปี ง บประมาณ 2559 การตรวจเฝ้ า ระวัง โดย
หน่วยตรวจสอบเคลื่อนทีเ่ พื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขต
7 และ 8 และภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและอาเภอ โดย
ได้ร ับ ความร่ ว มมือ จากศูน ย์วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ท่ี 8
พบว่าเครื่องสาอาง 64 ตัวอย่างที่เก็บจากจังหวัดอุดรธานี
และได้รบั การตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบือ้ งต้น พบสารห้าม
ใช้ 19 ตัว อย่ าง (ร้อ ยละ 29.68) (6) การตรวจสอบฉลาก
เครื่องสาอาง จานวน 5,684 ครัง้ พบไม่ถูกต้องจานวน 16

ครัง้ (ร้อยละ 0.28) (5) ในอดีตสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานีใช้มาตรการให้คาแนะนาและให้ความรูแ้ ก่สถานที่
จาหน่ายเครื่องสาอางทีก่ ระทาผิด หากมีการกระทาผิดซ้าจึง
จะบัง คับ ใช้ก ฎหมาย การด าเนิ น งานในอดีต ยัง ขาดการ
ร่ ว มมือ กับ ภาคีเ ครือ ข่ า ยระดับ ชุ ม ชน เช่ น อสม. ผู้เ ป็ น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าทีผ่ สู้ ามารถ
ทาหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ชุมชน นอกจากนี้ยงั พบว่า วิธกี าร
สือ่ สารเพื่อการแจ้งเตือนยังขาดประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมา จะเห็นว่า จังหวัดอุดรธานียงั พบ
ปั ญ หาเครื่อ งสาอางที่มีส่ว นผสมของสารห้า มใช้ และยัง
ต้อ งการระบบในการจัด การความเสี่ย งที่มีป ระสิท ธิภาพ
ดัง นัน้ ผู้วิจ ัย จึง ต้อ งการพัฒนารูปแบบการจัด การปั ญหา
เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้ โดยมุ่งเน้ นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการปั ญหาทีเ่ หมาะสมกับชุมชน

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการปั ญหาเครื่องสาอางทีม่ สี ่วนผสมของสาร
ห้ า มใช้ โ ดยการมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ต าบลดอนกลอย
อาเภอพิบลู ย์รกั ษ์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์
–พฤษภาคม พ.ศ.2560 การวิจยั มี 3 ระยะ คือ ระยะเตรียม
ชุ ม ชน ระยะการด าเนิ น งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ด้ า น
เครื่องสาอาง และระยะประเมินผล โดยมีการดาเนินการดังนี้
ระยะเตรียมชุมชน
ผู้วิจ ัย ศึก ษาสภาพการณ์ ท วั ่ ไปในชุ ม ชน ได้แ ก่
จ านวนหมู่บ้า น จ านวนประชากร อาชีพ หลัก ของคนใน
ชุมชน การเดินทางคมนาคม หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูล
การดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านเครื่องสาอางของตาบล
ดอนกลอยจากรายงานผลการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ของ รพ สต. ดอนกลอย ในปี งบประมาณ 2559 (7) และการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั เตรียมความพร้อมของพืน้ ทีโ่ ดย
ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกระบวนการด าเนิ น งานแก่
สาธารณสุขอาเภอพิบูลย์รกั ษ์ และเจ้าหน้ าที่ของ รพสต.
ดอนกลอย ผู้วจิ ยั ยังจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและจัดเวที
ประชาคม โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรม 60 คน ประกอบด้วย ผูน้ า
ชุ ม ชน ตัว แทนอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ตัว แทนร้ า นช า
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกลอย และตัวแทน
ประชาชนในชุมชน ผูว้ จิ ยั ดาเนินการประชุมโดยใช้หลักการ
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ข อง Appreciation-Influence-Control (A-I-C) (8)ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการทีก่ ่อให้เกิดการร่วมกันจัดทาแผนการแก้ปัญหา
สาหรับการให้ความรู้ ผูว้ จิ ยั นาเสนอปั ญหาเครื่องสาอางทีม่ ี
ส่วนผสมของสารห้ามใช้ คือ อันตรายของสารห้ามใช้โดย
แสดงภาพอาการแพ้ ข่าวทีป่ รากฏในสื่อต่าง ๆ อุบตั กิ ารณ์
ของอันตรายทีเ่ กิดจากการใช้เครื่องสาอางทีผ่ สมสารห้ามใช้
และน าเสนอผลการด าเนิ น งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
เครื่ อ งส าอาง ตลอดจนการตรวจพบเครื่ อ งส าอางที่มี
ส่วนผสมสารห้ามใช้ในร้านชาในชุมชน จากนัน้ ผู้วจิ ยั เปิ ด
เวทีเ พื่อ ให้ ผู้ เ ข้า ร่ ว มประชาคมร่ ว มแสดงความคิด เห็น
ก าหนดทิศ ทางในการจัด การปั ญ หา และจัด ท าแผนหรือ
กิจกรรม การดาเนินกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลา 3 ชัวโมง
่
ผู้ วิจ ัย วัด ความรู้ ข องผู้ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม เกี่ย วกับ
เครื่องสาอางทาสิว ฝ้ า และที่ทาให้หน้ าขาวก่อนและหลัง
การประชุ มเชิงปฏิบ ัติก ารทัน ที ผู้วิจ ัยสร้า งแบบทดสอบ
ความรู้ฯ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หลังจากนัน้ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม
ของเนื้อหาและภาษา และความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวัด โดยผู้เ ชี่ย วชาญ 3 ท่ า นซึ่ง เป็ น
เภสัชกรของกลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีม่ ปี ระสบการณ์การ
ทางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสาอางอย่างน้ อย 5 ปี
แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยจานวน 10 ข้อ เพื่อวัดความรู้
เกีย่ วกับอันตรายทีเ่ กิดจากการใช้เครื่องสาอางทีม่ สี ่วนผสม
ของสารห้ามใช้ และวิธกี ารเลือกซื้อเครื่องสาอางที่ถูกต้อง
เช่น ข้อใดเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการใช้เครื่องสาอางทีผ่ สม
ปรอท ข้อใดต่อไปนี้เป็ นร้านทีม่ หี ลักแหล่งแน่นอนซึง่ เหมาะ
กับการเลือกซือ้ เครื่องสาอาง เป็ นต้น
ต่ อ มาผู้ วิ จ ั ย จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารร่ ว มกั บ
เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี เพื่อ
เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ชุ ม ชน
ประกอบด้ว ย อสม. 20 คน และเจ้า หน้ า ที่ รพสต. ดอน
กลอย 4 คน วิทยากรทีบ่ รรยายในการอบรม คือ เจ้าหน้าที่
จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี การบรรยาย
ใช้เวลา 3 ชัวโมงประกอบด้
่
วยความรูเ้ กีย่ วกับการตรวจเฝ้ า
ระวัง การเก็บ ตัว อย่ า ง การใช้ชุ ด ทดสอบเครื่อ งส าอาง
เบือ้ งต้น และการบันทึกข้อมูลแจ้งเตือนภัยในหน้าต่างเตือน
ภั ย สุ ข ภ า พ แ ละ กา รท ดลอง ป ฏิ บ ั ติก า รต รว จ สอบ
เครื่องสาอางโดยใช้ชุดทดสอบเบือ้ งต้น
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ร ะ ย ะ ด ำ เ นิ น ง ำ น คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ด้ ำ น
เครือ่ งสำอำง
การปฏิบ ัติก ารในระยะนี้ เ ป็ น ไปตามกิจ กรรมที่
ชุมชนกาหนดไว้ในการประชุม คือ ชุมชนจัดตัง้ ศูนย์แจ้ง
เตือนภัย เฝ้ าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปั ญหาเครื่องสาอาง
ของตาบลดอนกลอย โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่าน
การอบรมเพื่อการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุ ม ชน และพี่เ ลี้ย งซึ่ง เป็ นเจ้ า หน้ า ที่ รพ.สต. ท าหน้ า ที่
ประสานงานและดาเนิ นการกิจกรรมดังนี้ ตรวจเฝ้ าระวัง
สถานที่จาหน่ ายเครื่องสาอาง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในชุมชนและร้านค้าทราบเกีย่ วกับอันตรายจากเครื่องสาอาง
ที่ผ สมสารห้า มใช้แ ละวิธีเ ลือ กซื้อ เครื่อ งส าอาง รับ เรื่อ ง
ร้อ งเรีย นจากการใช้เ ครื่อ งส าอางที่ผ สมสารห้า มใช้แ ละ
รายงานผ่านระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ เก็บตัวอย่าง
เครื่องสาอางทีไ่ ม่อยู่ในประกาศพบสารห้ามใช้และไม่อยู่ใน
หน้ าต่ างเตือนภัยสุขภาพเพื่อตรวจหาสารห้ามใช้ด้วยชุด
ทดสอบเบือ้ งต้น
ศู น ย์ แ จ้ ง เตื อ นภั ย ฯ เผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ
อันตรายจากการใช้เครื่องสาอางทีม่ สี ารห้ามใช้ โดยใช้ส่อื ที่
สามารถเข้า ถึง ชุ ม ชนได้ เช่ น การขอให้ผู้ใ หญ่ บ้า นเปิ ด
ข้อความเสียงผ่านหอกระจายข่าวในช่วงเวลาเช้าเป็ นเวลา 1
ชัวโมง
่
สัปดาห์ละ 3 วัน อสม.ประจาหมู่บา้ นประชาสัมพันธ์
แจกแผ่ น พับ รายชื่อ เครื่อ งส าอางอัน ตรายและแผ่ น พับ
วิธกี ารเลือกซื้อเครื่องสาอางให้แก่คนในชุมชนและร้า นชา
เดือนละ 1 ครัง้ ส่วนกลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับจังหวัด
นาข้อมูลที่ได้รบั จากการแจ้งเตือนภัยในหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพมาดาเนินการต่อไป
ระยะประเมินผล
ผูว้ จิ ยั ประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์แจ้งเตือน
ภัย ฯ โดยใช้แ บบประเมิน ตามโครงการพัฒ นาเครือ ข่ า ย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน (9) แบบประเมินมีคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ผลการประเมิน แบ่ ง เป็ น 4 ระดับ คือ
ระดับ 1 (20) หมายถึง ชุมชนต้องมีผลการประเมินมากกว่า
0 คะแนนในทุ ก กิจ กรรมที่ร ะบุ ใ นเกณฑ์ ร ะดับ 1 และมี
แผนงานและโครงการเฝ้ าระวังปั ญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานและสถานการณ์
ปั ญ หา โดยมีก ารจัด ทาประชาคมหรือ มีส่ว นร่ วมกับภาคี
เครือข่ายในชุมชนครอบคลุมทุกภาคส่วน ส่วนระดับ 2 (45
คะแนน) หมายถึง ชุมชนต้องมีผลการประเมินมากกว่า 0
คะแนนในทุกกิจกรรมทีร่ ะบุในเกณฑ์ระดับ 1 และ 2 และมี

การพัฒ นาศัก ยภาพศูน ย์แ จ้งเตือ นภัยฯ เช่ น มีพ้ืน ที่ และ
อุปกรณ์โดยเฉพาะแก่ผู้ปฏิบตั ิงาน มีป้ายศูนย์ฯ มีแผนผัง
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางาน กาหนด
ผูร้ บั ผิดชอบซึง่ ได้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา มี อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนอย่างน้อยหมู่บา้ นละ 2 คนที่
ผ่านการประเมินตามหลักสูตร ส่วนระดับ 3 (15 คะแนน)
หมายถึง ชุมชนต้องมีผลการประเมินมากกว่า 0 คะแนนใน
ทุกกิจกรรมที่ระบุ ในเกณฑ์ระดับ 1-3 และมีการตรวจเฝ้ า
ระวังและส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบตั ิการ
ตลอดจนเก็ บ ข้ อ มู ล การเฝ้ าระวั ง นิ เ ทศติ ด ตาม และ
ประเมินผล ส่วนระดับ 4 (20 คะแนน) หมายถึง ชุมชนต้อง
มีผลการประเมินมากกว่า 0 คะแนนในทุกกิจกรรมทีร่ ะบุใน
เกณฑ์ร ะดับ 1-4 และมีม าตรการการจัด การปั ญ หาของ
ชุ ม ชน มีก ารสื่อ สารเพื่อ แจ้ง เตือ นภัย เกี่ย วกับ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน ชุมชนพัฒนากลไกในการจัดการตนเอง
ผลักดันนโยบายสาธารณะ เช่น กติกาชุมชน เทศบัญญัติ
งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ระดับความเข้มแข็งของพืน้ ทีแ่ บ่งได้
3 ระดับ คือ ก. ชุมชนกาลังพัฒนา เป็ นชุมชนระดับ 4 ได้
คะแนนน้ อยกว่า 50 คะแนน ข. ชุมชนพัฒนา เป็ นชุมชน
ระดับ 4 ได้คะแนนตัง้ แต่ 50 ถึง 79 คะแนน และ ค. ชุมชน
เข้มแข็ง เป็ นชุมชนระดับ 4 ได้คะแนนตัง้ แต่ 80 คะแนนขึน้
ไป
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและเปรียบเทียบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารก่อนและหลังการอบรมโดยใช้ paired t-test

ผลการวิ จยั
ระยะเตรียมชุมชน
การเก็บ ข้อ มูลการดาเนิ น งานคุ้ม ครองผู้บ ริโภค
ด้านเครื่องสาอางของตาบลดอนกลอยจากรายงานผลการ
ดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ รพ.สต. ดอนกลอย ใน
ปี งบประมาณ 2559 และการสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ท่ี
รั บ ผิ ด ชอบ พบว่ า กิ จ กรรมในอดี ต ที่ ผ่ า นมาเป็ นการ
ดาเนินงานเฝ้ าระวังของพนักงานเจ้าหน้ าที่ตามกฎหมาย
(เช่น เภสัชกรโรงพยาบาลและนักวิชาการใน รพ.สต. ดอน
กลอย) ที่ส ารวจร้า นช า ปี ล ะ 1 ครัง้ การด าเนิ น งานพบ
เครื่องสาอางที่ อย. ประกาศว่าไม่ปลอดภั ย เจ้าหน้ าที่ให้
คาแนะนาและตักเตือนผูป้ ระกอบการร้านชา และรายงานผล
ต่ อ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี หากพบ

เครื่องสาอางทีไ่ ม่เคยมีประกาศว่าไม่ปลอดภัยจาก อย. แต่
พบว่าฉลากไม่ถูกต้อง หรือได้รบั เรื่องร้องเรียนว่า ผูใ้ ช้เกิด
อาการทีท่ าให้สงสัยว่าเครื่องสาอางดังกล่ าวอาจมีส่วนผสม
ของสารห้ามใช้ พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บตัวอย่างเพื่อส่งต่อ
ให้ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการต่อไป
เวทีประชาคมกาหนดมาตรการเพื่อลดความเสีย่ ง
ดังนี้ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้ า
ระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปั ญหาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ประจาตาบลดอนกลอยโดยมี อสม. เป็ นผูด้ าเนินการร่วมกับ
เจ้าหน้าทีใ่ น รพ.สต. ซึง่ เป็ นพีเ่ ลีย้ ง การให้ความรูแ้ ก่ผขู้ าย
ในเรื่ อ งอั น ตรายตลอดจน บทลงโทษที่ รุ น แรง การ
ด าเนิ น การตามกฎหมายกรณี พ บการกระท าผิด การให้
ความรูแ้ ก่ประชาชนในชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายให้ช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์
ทีอ่ าจเป็ นอันตราย
ผู้วิจ ัย น าทฤษฎีก ารจัด การความเสี่ยง (10) มา
วิเคราะห์การจัดการปั ญหานี้ของชุมชนได้ดงั นี้ 1) การระบุ
ต้นเหตุของความเสีย่ งให้ชุมชนรับรู้ ต้นเหตุของความเสีย่ ง
คือ เครื่องสาอางมีส่วนผสมของสารห้ามใช้เป็ นอันตราย ซึง่
ต้องตรวจสอบจึงจะทราบถึงความเสีย่ ง การแก้ปัญหาทีผ่ ่าน
มามีเพียงหน่วยงานของรัฐเพียงภาคส่วนเดียว ทีด่ าเนินการ
2) การประเมินความเสีย่ ง พบว่า การตรวจพบสารห้ามใช้
ในเครื่ อ งส าอางระดับ ประเทศ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ35 ของ
ตัวอย่างที่เก็บทัง้ หมด ในระดับจังหวัดอุดรธานี พบการ
ปนเปื้ อ นร้อยละ 29.68 ของตัวอย่างทัง้ หมด รวมถึง อย.
ประกาศเครื่องสาอางที่มสี ารห้ามใช้มากกว่า 800 รายการ
เมื่อ พิจ ารณาระดับ ต าบลดอนกลอยซึ่ง มีเ พีย งข้อ มู ล การ
ตรวจเฝ้ าระวัง เนื่องจากไม่มชี ุดทดสอบเบือ้ งต้น พบว่า พบ
เครื่องสาอางทีอ่ ยู่ในประกาศทีร่ ะบุผลิตภัณฑ์ซง่ึ พบสารห้าม
ใช้ 6 รายการจาก 27 รายการที่ตรวจสอบ (ร้อยละ 22.22)
3) การลดความเสีย่ งโดยชุมชนกาหนดมาตรการร่วมกันใน
เวทีป ระชาคม สมาชิก ที่มีบ ทบาทส าคัญ ประกอบด้ว ย
ตัวแทนหน่ วยงานสาธารณสุข ตัวแทนศูนย์วิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ ตั ว แทนผู้ น าชุ ม ชน ตั ว แทนอาสาสมั ค ร
สาธารณสุข ตัวแทนผูป้ ระกอบการ และตัวแทนประชาชนใน
ชุ ม ชน และ 4) การสื่อ สารความเสี่ย งเพื่อ ให้ เ กิด ความ
ร่ ว มมือ จากทุ ก ภาคส่ ว นในการลดความเสี่ย ง มีท ัง้ การ
สื่อ สารในองค์กร เช่ น การสื่อ สารต่ อ ผู้บริหารเพื่อ ให้เกิด
นโยบายสนับสนุ นโครงการการจัดการปั ญหานี้โดยการมี
ส่วนร่วมในชุมชน การสื่อสารข้ามองค์กร เช่น การสื่อสาร
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กับ หน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยท้ อ งถิ่ น ที่เ กี่ย วข้อ ง ภาคี
เครือข่าย และสาธารณะ เช่น การสื่อสารกับประชาชนใน
ชุมชน ให้ทราบถึงอันตรายของสารห้ามใช้ สถานการณ์การ
ตรวจพบสารห้ามใช้ การเลือกซือ้ เครื่องสาอางทีถ่ ูกต้อง และ
การจัดเวทีประชาคม การสื่อสารกับผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายให้
ทราบถึ ง อั น ตรายของสารห้ า มใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กซื้ อ
เครื่องสาอางมาจาหน่ าย และบทกาหนดโทษทางกฎหมาย
กรณีฝ่าฝืน และ 5) การติดตามความก้าวหน้าของมาตรการ
ที่ก าหนดขึ้น ได้ แ ก่ การสร้ า งความเข้ม แข็ง และความ
ต่ อ เนื่ อ งในการเฝ้ า ระวัง โดยชุ ม ชน รวมทัง้ มาตรการลด
ความเสีย่ ง เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดตัง้
ศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ประจาตาบลดอนกลอย
หลัง การอบรมเชิง ปฏิบ ัติก ารและการจัด ท าเวที
ประชาคม ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีความรูเ้ กีย่ วกับเครื่องสาอางฯ
ทีส่ งู ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยในช่วงก่อน
และหลัง ได้ร ับ ความรู้เ ท่ า กับ 5.00±1.82 และ 8.03±1.40
ตามลาดับจากคะแนนเต็ม 10
ระยะดาเนิ นงานคุ้มครองผูบ้ ริโภค
การด าเนิ น งานในช่ ว งปลายเดื อ นมี น าคม –
เมษายน 2560 ของศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ประจาตาบลดอน
กลอย มี 3 กิจกรรม คือ การตรวจเฝ้ าระวังเครื่องสาอางใน
ชุมชน การตรวจสอบฉลากเครื่องสาอาง การประชาสัมพันธ์
เรื่ อ งอั น ตรายของสา รห้ า มใช้ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ ก ซื้ อ
เครื่องสาอางให้แก่ประชาชน
การตรวจเฝ้ าระวังเครื่องสาอางฯ ในชุมชน 1 ครัง้
ในร้านชาจานวน 27 แห่ง ตาบลดอนกลอยไม่มีตลาดนัด
ร้านชาจึงเป็ นสถานที่หลักในการตรวจ พบร้านชา 3 แห่ง
(ร้อยละ 11.11) จาหน่ ายเครื่องสาอางที่มฉี ลากไม่ถูกต้อง
และพบเครื่องสาอาง 3 รายการที่มรี ายชื่อในประกาศเรื่อง
การพบสารห้ามใช้ คือ คลีโอเม่ไวท์ , beauty night cream
และpop popular facial cream ซึง่ พบในเป็ นร้านทีเ่ คยตรวจ
พบในอดีต โดยเจ้ า ของร้ า นคนเดิม น าไปเก็บ ในกล่ อ ง
เจ้าของร้านคนใหม่ทซ่ี ้อื กิจการและสินค้าไม่ทราบเรื่องราว
จึงนาขึน้ วางจาหน่ าย การตรวจสอบฉลากเครื่องสาอาง 27
รายการ พบเครื่อ งสาอางที่มีฉ ลากไม่ ถู ก ต้ อ ง จ านวน 2
รายการ
การประชาสัมพันธ์เรื่องอันตรายของสารห้ามใช้
และวิธีการเลือกซื้อเครื่องสาอางให้แก่ประชาชนในตาบล
ดอนกลอย จานวน 72 ครัวเรือนนัน้ พบว่า มีประชาชนให้
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ทางศูนย์ฯ ตรวจสอบเครื่องสาอางให้ 2 รายการ เนื่องจาก
เกิด อาการหน้ า แดงและผื่น แพ้ คื อ Bowy Kim แตงกวา
Night 1 และ Bowy Kim ขมิ้น Night 2 ผลการตรวจพบ
สารประกอบปรอทใน Bowy Kim แตงกวา Night 1
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้ป้อนข้อมูลในหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ
และเก็บ ตัว อย่ า งเพื่อ ส่ง ตรวจสอบยืน ยัน ผลกับ ทางศู น ย์
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ท่ี 8 จากการสอบถามพบว่ า
ประชาชนซื้ อ เครื่ อ งส าอางดั ง กล่ า วผ่ า น Facebook
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จึงให้คาแนะนาการเลือกซือ้ เครื่องสาอาง
เครื่องสาอางดังกล่าวมีฉลากไม่ถูกต้อง
เจ้า หน้ า ที่ รพ.สต.ดอนกลอย และ อสม.ประจา
หมู่บา้ นยังได้ประชาสัมพันธ์วธิ กี ารเลือกซือ้ เครื่องสาอางมา
จ าหน่ ายและบทลงโทษตามกฎหมายแก่ ผู้ จ าหน่ าย
เครื่องสาอาง ณ สถานที่จาหน่ าย 27 แห่ง ผู้ประกอบการ
กล่าวว่า ยินดีให้ความร่วมมือในการคัดเลือกเครื่องสาอางที่
เหมาะสมมาจาหน่ าย โดยมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ คือ ไม่
อยากให้ ค นในหมู่ บ้ า นของตนเกิด อัน ตรายจากการใช้
เครื่องสาอางทีผ่ สมสารห้ามใช้ รวมถึงเกิดความตระหนักถึง
บทลงโทษที่รุนแรงหากกระทาการฝ่ าฝื นกฎหมาย จึงไม่
อยากมีปัญหา เพราะทางร้านไม่ได้กาไรจากการจาหน่ าย
เครื่องสาอางเป็ นหลัก และยังมีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณ
โทษ ผู้ประกอบการยังเสนอให้หน่ วยงานของรัฐสนับ สนุ น
เครื่องมือในการคัดกรองทีส่ ะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ
ให้กบั ทางผูป้ ระกอบการ
ผู้ใหญ่ บ้านทัง้ 11 หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องอันตรายของเครื่องสาอางที่ผสมสารห้ามใช้ผ่านเสียง
ตามสาย อาทิตย์ละ 3 วัน เวลา 6.30 -7.30 น. ประชาชนที่
ให้สมั ภาษณ์กล่าวว่า ได้รบั ฟั งข้อมูลจนจาได้แล้ว แต่ไม่เห็น
ภาพ อยากให้มภี าพประกอบ เพราะจะทาให้ตนเองเข้าใจ
มากยิง่ ขึน้
ระยะประเมิ นผล
ผูว้ จิ ยั ประเมินศักยภาพศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ พบว่า
ชุมชนไม่มกี จิ กรรมใดในระดับ 1 2 3 และ4 ได้ 0 คะแนน
จึง จัด อยู่ใ นระดับ 4 ซึ่ง ได้ค ะแนน 49 คะแนน จึง ถือ ว่ ามี
ความเข้มแข็งจัดเป็ นชุมชนกาลังพัฒนา การประเมินพบสิง่
ทีเ่ ป็ นโอกาสในการเสริมความเข้มแข็ง ดังนี้ เครือข่ายชุมชน
ตาบลดอนกลอยที่เกิดขึ้นยังมีภาคีท่สี าคัญไม่ครบถ้วน ที่
สาคัญ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแม้จะมีตวั แทน
จากหน่ วยงานดังกล่ าวเข้าร่ วมเสนอความคิด เห็นในเวที

ประชาคม แต่ พ บว่ า องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ยัง ไม่ มี
บทบาทในการร่วมดาเนินกิจกรรม นอกจากนี้ ตาบลดอน
กลอยยังไม่มี อสม. ที่ผ่านการประเมิน อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ชุ ม ชนตามหลั ก สู ต รของกรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ จากการสัม ภาษณ์ อสม. ประจ าหมู่ บ้ า นที่
ดาเนินงานพบว่า ยังขาดความมันใจในการให้
่
คาแนะนากับ
ทางร้านค้า จึงควรมีการอบรม อสม. เพื่อเพิม่ ศักยภาพและ
ฝึกภาคปฏิบตั เิ พิม่ เติม

สรุปและการอภิ ปรายผล
ในอดีต ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด อุ ด รธานี
จัดการปั ญหาเครื่องสาอางทีม่ สี ่วนผสมของสารห้ามใช้ โดย
ใช้มาตรการให้คาแนะนาและให้ความรู้ แก่สถานทีจ่ าหน่ าย
เครื่องสาอาง ซึ่งเป็ นการแก้ไขปั ญหาเพียงภาคส่วนเดียว
โดยขาดการประสานงานร่วมกับเครือข่ายระดับชุมชน อีก
ทั ้ง ระบบการเฝ้ าระวั ง และแจ้ ง เตื อ นภั ย โดย อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและพี่เลี้ยงในชุมชนยังขาด
ประสิท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากขาดความรู้ แ ละทัก ษะในการ
ดาเนินงาน ผู้วจิ ยั จึงนาแนวคิดเรื่องการจัดการความเสีย่ ง
และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็ นเครื่องมือในการแก้ไข
ปั ญหา พบว่า เมื่อมีการนากระบวนการวางแผนแบบมีสว่ น
ร่ ว มของชุมชนทาให้ทงั ้ ภาครัฐและภาคประชาชนได้รบั รู้
ปั ญหา ทัง้ ยังเป็ นการเปิ ดเวทีให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การออกความคิดเห็น เลือกกิจกรรมและดาเนินการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง โดยพิจารณาจากสิง่ ทีม่ อี ยู่ในชุมชน เช่น
เลือ กให้ ผู้ น าชุ ม ชนประกาศหรือ ประชาสัม พัน ธ์ ค วามรู้
เกี่ย วกับ อัน ตรายของเครื่องสาอางที่ผสมสารห้ามใช้และ
วิธกี ารเลือกซือ้ เครื่องสาอางผ่านเสียงตามสายในทุกหมู่บา้ น
และมี ก ารพั ฒ นาความรู้ ตลอดจนศั ก ยภาพของภาคี
เครือข่ายให้สามารถตรวจสอบสารห้ามใช้ได้ดว้ ยตนเอง ทัง้
ยัง มี ก ารสื่อ สารเพื่อ ร่ ว มกัน แก้ ไ ขปั ญหาในการด าเนิ น
กิจกรรม
จ า ก ที่ ก ล่ า ว ม า จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า รู ป แ บ บ ที่ ใ ช้
ประกอบด้วย 1) การระบุความเสี่ยงโดยกระตุ้นให้ชุมชน
รับรูป้ ั ญหา 2) การให้ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 3) การ
ก าหนดและเลือ กมาตรการลดความเสี่ย ง 4) การสื่อ สาร
ความเสี่ย งเพื่อ ให้เ กิด ความร่ ว มมือ ทุ ก ภาคส่ ว น ซึ่ง เป็ น
วิธกี ารทีส่ อดคล้องกับการศึกษาของกัญญารัตน์ คุณหงส์ จี
ระศักดิ ์ เจริญพันธ์ และนิรุวรรณ เทรินโบล์ ทีพ่ ฒ
ั นารูปแบบ
การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชนในการคุ้มครองผู้บ ริโ ภค

ด้านเครื่องสาอาง ในตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์
ซึง่ ประกอบด้วยการกระตุน้ ให้เกิดการรับรูส้ ภาพปั ญหา การ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดแผนการดาเนินการของชุมชน
ร่วมกัน การบริหารจัดการโดยชุมชน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และการทางานเป็ นทีม (11)
ข้อจากัดของระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั นี้
ท าให้ ผู้ วิ จ ัย ต้ อ งคัด เลื อ กพื้ น ที่ ซ่ึ ง ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มกั บ การ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้า นเครื่อ งส าอาง อีก ทัง้ ความร่ ว มมือ เป็ น องค์ป ระกอบ
สาคัญ ในการผลัก ดัน ให้ก ารจัดการปั ญหาเครื่องสาอางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยงั คุ้นเคยกับชุมชนนี้
ท าให้สามารถคัด เลือ กสมาชิก ในชุ ม ชนที่เ หมาะสม และ
สามารถร่วมกันทางานเพื่อจัดการปั ญหา
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส ถ า น ที่ จ า ห น่ า ย
เครื่องสาอางในตาบลสามารถตรวจสอบสินค้าเพื่อป้ องกัน
การนาเครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัยมาจาหน่ ายในพื้นที่ ใช้
เครื่องมือได้แก่ แผ่นพับแสดงเครื่องสาอางที่เป็ นอันตราย
การตรวจสอบข้อมูลในหน้าต่างเตือนภัย และแผ่นพับการ
เลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางที่ ถู ก ต้ อ ง จากการสั ม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการมีความกังวลใจเนื่องจากตนเองได้ตรวจสอบ
ตามทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาแล้ว แต่เมื่อเจ้าหน้าที่
เข้ามาตรวจสอบในร้านของตน ก็ยงั คงพบเครื่องสาอางที่
ระบุ ใ นประกาศว่ า พบสารห้ า มใช้ จึ ง มี ข้ อ เสนอจาก
ผูป้ ระกอบการ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั หาเครื่องมือทีส่ ะดวกและง่าย
มากขึน้ ต่อการคัดกรองสินค้าเครื่องสาอางทีป่ ลอดภัย
ในการประชาสัมพันธ์ให้ผจู้ าหน่ ายเครื่องสาอาง
ในต าบลทราบถึ ง บทลงโทษที่รุ น แรงของการจ าหน่ า ย
เครื่องสาอางทีผ่ ดิ กฎหมาย ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่กล่าวว่า
ไม่เคยทราบถึงข้อมูลบทลงโทษ แต่ เมื่ออธิบายถึงผลของ
อันตรายจากเครื่องสาอางทีผ่ สมสารห้ามใช้ ผูป้ ระกอบการ
ยินดีให้ความร่วมมือ เนื่องจากกลัวในเรื่องของบาปบุญคุณ
โทษ
ข้อเสนอในการจัดการปัญหา
ในการดาเนินงานทีผ่ ่านมา อย. สนับสนุน แผ่นพับ
ที่ ป ระกาศเครื่ อ งส าอางที่ มี ส ารห้ า มใช้ แ ก่ ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้กบั ประชาชน
และผูจ้ าหน่ ายเครื่องสาอาง แต่แผ่นพับมีจานวนจากัด จึง
ไม่สามารถกระจายให้ถงึ ร้านค้าทุกร้าน รวมทัง้ ประชาชนได้
นอกจากนี้ อย. ควรปรั บ รู ป แบบการประกาศเตื อ น
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เครื่ อ งส าอางอั น ตรายทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ หรื อ
application ของ อย. โดยเผยแพร่ ให้ป ระชาชนทราบถึง
ช่ อ งทางอย่ า งแพร่ ห ลาย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ข้อ เสนอของ
เจ้าของร้านชาในชุมชนทีศ่ กึ ษา ซึง่ ต้องการวิธกี ารคัดกรอง
สินค้าเข้ามาจาหน่ายทีง่ ่าย
บทลงโทษตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ.
2558 กรณีทผ่ี ลิตเพื่อขาย นาเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิต
เครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ (รวมถึงการพบสารที่
ห้า มใช้ท งั ้ 3 ชนิ ด ) คือ ต้อ งระวางโทษจาคุ กไม่เ กินห้าปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท กรณีท่ขี ายเครื่องสาอางทีไ่ ม่
ปลอดภัยในการใช้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท จะเห็นได้ว่าบทลงโทษสูงมากกว่า
บทลงโทษตามพระราชบัญ ญัติเ ครื่อ งสาอาง พ.ศ. 2535
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทัง้ จาและปรับ ซึ่งสามารถเลือกลงโทษโดยการ
เปรียบเทียบปรับได้ (12) ดังนัน้ อย. ควรสื่อสารให้ผู้ขาย
หรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ราบในประเด็ น
บทลงโทษที่สูงมาก เพื่อให้ตระหนักและระมัดระวังในการ
เลือกซือ้ เครื่องสาอางเพื่อจาหน่าย
จ า กกา รพั ฒ นา รู ป แ บ บ กา รจั ด ก า ร ปั ญ ห า
เครื่องสาอางทีม่ สี ่วนผสมของสารห้ามใช้โดยการมีส่ วนร่วม
ของชุมชน พบว่า ปั จจัยสาคัญในการแก้ปัญหา คือ 1) ภาคี
เครือข่ายที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนใน
ชุมชน 2) ภาคีเครือข่ายในชุมชนต้องรับรูแ้ ละให้ความสาคัญ
กับ ปั ญหา 3) มี ก ารประชาคมหรือ ประชุ ม เพื่ อ ก าหนด
กิจกรรมร่วมกันเพื่อลดปั ญหา 4) การกาหนดอย่างชัดเจน
ถึง ผู้ร ับ ผิด ชอบในกิจ กรรมและด าเนิ น การตามแผน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของสิรลิ กั ษณ์ รื่นรวย (13) ทีศ่ กึ ษา
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยของงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
เครื่องสาอางในชุมชน กรณีศกึ ษาตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้าน
ไร่ จัง หวัด อุ ทยั ธานี พบว่ า องค์ป ระกอบที่เหมาะสมของ
เครือ ข่ า ยคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นเครื่อ งส าอาง ได้แ ก่ 1)
สมาชิกของเครือข่ายประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและ
เอกชน 2) สมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ยมี ก ารรับ รู้ ปั ญหาว่ า พบ
เครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ในชุมชนตนเอง 3) มี
จุดมุ่งหมายร่วมกันคือให้ความรู้ผู้บริโภค ผู้จาหน่ าย และ
จั ด ตั ้ง ศู น ย์ ร ั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น 4) สมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ย
รั บ ผิ ด ชอบและร่ ว มมื อ ในการท างานตามหน้ า ที่ ท่ี ร ั บ
มอบหมาย 5) การสื่ อ สารภายในเครื อ ข่ า ยโดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและชุมชนมีสว่ นร่วม
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ข้อ เสนอแนะในการท าวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไป คือ ควร
วัดผลความชุกของเครื่องสาอางที่ผสมสารห้ามใช้ก่อนและ
หลังดาเนินกิจกรรม รวมถึงวัดผลความรู้และพฤติกรรมที่
ถูกต้องในการเลือกซื้อเครื่องสาอางทาสิว ฝ้ า และที่ทาให้
หน้าขาวของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ควรมีกจิ กรรม
จัด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการและประชาชนให้
ครอบคลุมทุกร้าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการวิจยั นี้ไม่มี
การเก็ บ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
เครื่ อ งส าอางก่ อ นการด าเนิ น งาน จึ ง ไม่ มี ข้ อ มู ล เพื่ อ
เปรีย บเทียบกับข้อมูลหลังการจัดการปั ญหา จึงยังไม่อาจ
สรุปได้ว่า เกิดการเปลีย่ นแปลงใด ๆ จากวิธกี ารใช้
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