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Abstract 
Objective: To explore the integration of pharmacist’s roles in health consumer protection into community health 

system. Method: This study was qualitative research collecting the data by conducting in-depth interview with 
pharmacists and those in community health system, observing pharmacists’ work process and doing documentary 
research on pharmacists’ work.  Data collection was conducted between November 2015 and July 2016. Data were 
analyzed through interpreting and examining the meaning of qualitative data. Results: Integration of the works on 
consumer protection practice into community health system was not limited only to those related to law enforcement 
targeting on the control and supervision of health products to ensure safety of use. Instead, it was a step out of legal 
context to reach the public as a consumer directly affected by consuming health products. Dimension of the problems 
on consumer protection, hence, were related to social and cultural context in the community. Resolution of the problems 
was inevitably in collaboration with the community within its context to identify its potential and empower the community 
on its knowledge base together with pharmacists’ scientific one by using knowledge management process leading to 
learning of community and the continuous and sustainable monitoring of the problems as its normal way of life. 
Conclusion: Expanding of the roles of pharmacists on consumer protection in community context requires the integration 
of knowledge, skills and expertise from various disciplines, including pharmaceutical sciences, social sciences and 
humanities etc., that needs to be trained.  Pharmacists need to shift their paradigm of working to step over ideology of 
scientific thinking and adopting a holistic view by deserting the idea of oneself as a center of knowledge. The shift 
equates bending down oneself to the existing knowledge within the community and integrating it to become practical 
knowledge for the community, valuing and meaning giving on self and work that benefits the mankind, respecting the 
others, and viewing oneself and others as human sharing happiness and suffering in society. The shift enhances values 
and meaning of the work on consumer protection in community for humanity in remedying the society consistent to the 
real philosophy of community health system. 
Keywords: pharmacist, consumer protection, integration, community health system, paradigm 
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บทน า 
 สุขภาพชุมชนเป็นปรัชญาแนวคิดในการตรา
กฎหมายดา้นสุขภาพ (1, 2) ที่ประเทศใชใ้นการขบัเคลื่อน
ไปสู่สงัคมแห่งสุขภาวะของคนไทย แนวคิดนี้มพีื้นฐานมา
จากสาธารณสุขมูลฐานซึ่งเป็นแนวคิดสากลที่ได้รับการ
ยอมรับที่ผ่านการสงัเคราะห์ให้สอดคล้องกับบริบทด้าน
สขุภาพของประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไป แนวคดิน้ีมพีืน้ฐานมา
จากประสบการณ์ในการด าเนินนโยบายดา้นสาธารณสขุมลู
ฐานในอดีตที่ผ่านมา และเกิดจากความต้องการในการรื้อ
ฟ้ืนงานสาธารณสุขมูลฐานขึ้นมาอีกครัง้ผ่านเครื่องมือ
บรกิารปฐมภูม ิ(3-5) การเกดิขึน้ของนโยบายหลกัประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 
และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ . 2550 คือ 
ตัวอย่างของความพยายามในการ “บูรณาการ” ความ
ร่วมมอืจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ด้วยกนัเพื่อจดัระเบยีบ
สงัคมสุขภาพขึน้ใหม่ภายใต้แนวคดิสุขภาพชุมชน ความทา้
ทายคอืการพฒันาแนวคดิดงักล่าวใหเ้กดิขึน้ใหเ้ป็นทีย่อมรบั
ในสงัคมวงกว้างและการจัดการกับความไร้ระเบียบของ
ระบบสขุภาพในปัจจุบนั 

 หลักการบูรณาการ (integration) เป็นหลักการ
หนึ่งของระบบบริการปฐมภูมิที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สุขภาพชุมชน (6) โดยเป็นการรวมเขา้ดว้ยกนัของคน กลุ่ม
คน องค์กร องค์ความรู้ วิทยาการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอย่างผสมผสาน เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในระดบั
ต่าง ๆ ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย หลกัการนี้ใหค้วามส าคญั
กบัความเชื่อมโยง ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยย่อย โดยมี
เป้าหมายร่วมเป็นตวัก ากบักระบวนการขบัเคลื่อนใหไ้ปใน
ทิศทางเดียวกนั ทัง้ยงัต้องค านึงถึง “บริบท” ที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั ้น เพื่ อหวังผลให้ เกิดการปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต 
พฤติกรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ ที่จะ
น าไปสู่สุขภาวะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบสุขภาพ
ชุมชน (7, 8) 
 มูลเหตุดงักล่าวท าให้วิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขมีการปรบักระบวนทัศน์ในการท างานเพื่อให้
สอดคล้องกับระบบสุขภาพที่ เปลี่ยนไป เช่นเดียวกับ 
“วชิาชพีเภสชักรรม” ที่มบีทบาทตามกฎหมายในการดูแล
สุขภาพด้านเภสชักรรมและการคุ้มครองผู้บรโิภค (ด้านยา
และผลติภณัฑ์สุขภาพ) เพื่อให้ประชาชนมคีวามปลอดภยั
ในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (9) การแสดงบทบาท
วิชาชีพเภสชักรรมภายใต้แนวทาง “เภสชักรรมปฐมภูมิ” 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของระบบสุขภาพชุมชน อย่างไรก็ตามการแสดง
บทบาทดงักล่าวยงัไม่ถูกสงัเคราะหเ์พื่อก าหนดเป็นแนวทาง
ปฏบิตัทิีช่ดัเจน ท าใหง้านเภสชักรรมปฐมภูมดิ าเนินไปตาม
ความพร้อมของทรัพยากรและปัจจัยหนุนเสริมที่แต่ละ
หน่วยงานม ี(10) และความพึงพอใจในงานนี้ของเภสชักร
เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้ภสชักรท างานดา้นเภสชักรรมปฐม
ภูมิ (11) สะท้อนให้เห็นว่า บทบาทดังกล่าวไม่ได้ถูก
ก าหนดใหย้ดึถอืปฏบิตัโิดยทัว่ไป ประกอบกบัแนวทางการ
พัฒนาบทบาทเภสัชกรรมปฐมภูมิมีความแตกต่างกัน
ระหว่างองค์กรหลากหลายทีเ่กี่ยวขอ้ง ท าให้แบบแผนการ
แสดงบทบาทดงักล่าวมคีวามหลากหลายตามไปดว้ย 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อตอบค าถามว่า เภสชั
กรบูรณาการบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบ
สุขภาพชุมชนอย่างไรในระบบสุขภาพชุมชน และใน
กระบวนการนัน้เภสชักรรมีกระบวนทัศน์อย่างไรในการ 
บูรณาการ ผลการวิจัยจะช่วยอธิบายและแสดงให้เห็น
หลกัการพืน้ฐานของการบูรณาการบทบาทดงักล่าว อนัจกั
น าไปสู่การพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในระบบ
สขุภาพชุมชนใหม้คีวามชดัเจนต่อไป 

 
วิธีการวิจยั 
 การวจิยันี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรม
วิจยัของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เลขที่ 
30/2558 รับรอง ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 การวิจัยมี
ระเบยีบวธิวีจิยัดงันี้ 
 รปูแบบการวิจยั 

 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพแบบการศกึษา
เฉพาะกรณี  (case study approach) (12) รูปแบบเ ป็น
การศกึษาเชงิพรรณนาและมุ่งหาค าอธบิายดว้ยการตคีวาม
และให้ความหมายชุดประสบการณ์ของเภสชักรผู้ใหข้อ้มูล
ในการแสดงบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบ
สขุภาพชุมชน 

 ผูใ้ห้ข้อมูล 

 ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก คือ เป็น
เภสชักรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านการคุ้มครอง
ผู้บรโิภคในชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน มผีลงานในด้านนี้
เป็นที่ประจกัษ์ และได้รบัการยอมรบัในวชิาชพีเภสชักรรม 
สหวชิาชพี หรอืสงัคมในวงกวา้งอย่างน้อยในระดบัจงัหวดัที่
เภสชักรสงักดัอยู่ การคดัเลอืกผู้ให้ขอ้มูลใช้การเลือกแบบ
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ยดึจุดมุ่งหมายของการศกึษา (purposeful sampling) (12) 
และการคดัเลอืกแบบเจาะจง (13) ร่วมกบัการแนะน าต่อกนั
ไป (snow-ball technique) (12) โดยเริ่มต้นจากทีมวิจัย
พจิารณาร่วมกนัเพื่อคน้หาเภสชักรทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ท างานคุ้มครองผู้บริโภคเชิง รุกและมีการประสานกับ
หน่วยงานอื่นในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และได้รบั
การยอมรับในวงการวิชาชีพเภสัชกรรม และ/หรือ ใน
ระดบัประเทศ เภสชักรท่านดงักล่าวเป็นผู้แนะน าเภสชักร
ผูใ้หข้อ้มูลรายอื่น ๆ รวมทัง้หมด 3 คน ผูว้จิยัยงัเกบ็ขอ้มูล
เพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลเสริมที่เภสชักรผู้ให้ข้อมูลหลกัให้
ค าแนะน า ไดแ้ก่ บุคลากรวชิาชพีอื่นหรอืบุคลากรในองคก์ร
อื่นที่ท างานร่วมกันกับเภสัชกรผู้ให้ข้อมูลหลัก การเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเสริมเดิมมีเป้าหมายเพื่อการยืนยนั
ขอ้มูล (triangulation) (12) ทีไ่ดจ้ากเภสชักรผูใ้หข้อ้มลูหลกั
เท่านัน้ แต่เมื่อไดพู้ดคุย ผูใ้หข้อ้มูลเสรมินี้ไม่เพยีงแต่เป็นผู้
ยนืยนัขอ้มูลเท่านัน้ แต่ยงัสามารถใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการวเิคราะหข์อ้มลูอกีดว้ย ผูว้จิยัจงึไดใ้ชข้อ้มลูเหล่าน้ีใน
การเขยีนรายงานการวจิยัดว้ย 

  วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
คณุภาพ 

 หลังจากติดต่อประสานงานชี้แจงโครงการและ
ไดร้บัการตอบรบัจากเภสชักรผูใ้หข้อ้มูลแลว้ ผูว้จิยัเดนิทาง
ไปพบผู้ให้ขอ้มูล ณ พื้นที่ปฏิบตัิงาน ผู้วิจยัใช้เทคนิคการ
เกบ็ขอ้มูลหลายวธิแีบบผสมผสาน เพื่อให้ได้ขอ้มูลจากชุด
ประสบการณ์ของผู้ให้ขอ้มูลที่เพยีงพอส าหรบัการตีความ
และให้ความหมาย ประกอบด้วย การสงัเกตกระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึกในผู้ให้ข้อมูล
หลัก และการสนทนากลุ่มกบับุคคลที่ท างานร่วมกบัผู้ให้
ข้อมูลหลกั เครื่องมือในการศกึษาคือตัวผู้วจิยัซึ่งรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ (12, 13) ผู้วิจ ัยใช้เครื่อง
บนัทกึเสยีงและการจดบนัทกึในการบนัทกึขอ้มูล การเกบ็
ข้อมูลท าระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง กรกฎาคม 
2559 ภายหลังจากการลงพื้นที่แต่ละครัง้ผู้วิจ ัยวิเคราะห์
ขอ้มลูเบือ้งตน้ร่วมกบัการศกึษาเอกสารผลงานของเภสชักร 
 การวิเคราะหข์้อมูล  

การศึกษาใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ (12) โดยการน าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามแต่ละ
ครัง้มาวิเคราะห์เบื้องต้น เมื่อได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจะน า
ขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหร์่วมกนัอกีครัง้หนึ่ง   
 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การบูรณาการบทบาท
เภสชักรดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคในระบบสุขภาพชุมชนมี
ความสัมพันธ์กับปรัชญาและแนวคิดของระบบสุขภาพ
ชุมชนอย่างชัดเจน ประเด็นหลักที่พบในการวิจัยมี 4 
ประเดน็ส าคญั คอื 1) การท าความเขา้ใจปัญหาการคุม้ครอง
ผู้บรโิภคในมติิที่เป็นองค์รวม 2) การใช้กระบวนการมสี่วน
ร่วมของชุมชนภายใต้บรบิทของชุมชนในการแก้ปัญหา 3) 
การบูรณาการบทบาทเภสชักรดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคใน
ระบบสุขภาพชุมชน และ 4) การปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์
ของเภสชักรในการด าเนินงานใหส้อดคล้องกบัปรชัญาและ
แนวคดิขา้งตน้ ดงัมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1. การท าความเข้าใจปัญหาด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
 การด าเนินงานของเภสัชกรด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระบบสุขภาพชุมชน เริ่มต้นจาการท าความ
เขา้ใจปัญหาดา้นการคุ้มครองผู้บรโิภค ผลการวจิยัสะทอ้น
ให้เหน็มุมมองของเภสชักรต่อปัญหาการคุม้ครองผูบ้รโิภค
ในชุมชนว่ามลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
            1.1 ผูบ้ริโภคอยู่ในภาวะจ ายอมและตกเป็นเหยือ่ 
 พฤตกิรรมการบรโิภคยาและผลติภณัฑส์ุขภาพไม่
เหมาะสมในชุมชน เป็นผลจากการใช้ชุดความรู้และความ
เชื่อทีชุ่มชนผลติขึน้เองผ่านการบอกต่อถงึผลของผลติภณัฑ์
เมื่อได้ทดลองใช้ด้วยตนเอง และผ่านการโฆษณาชวนเชื่อ
โดยผู้ประกอบการ ชุดความรู้และความเชื่อนี้สมัพันธ์กับ
ความหวังของประชาชนที่ต้องการจะพ้นจากความทุกข์
ทรมานจากความเจบ็ป่วย เช่น ผูป่้วยโรคเรือ้รงั ผูป่้วยนอน
ติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ เงื่อนไขเหล่านี้น าพาผู้ป่วยไปสู่
การแสวงหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเยียวยาความ
ทุกขข์องตนเอง ผู้ป่วยเหล่านี้จงึเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัใน
การโฆษณาชวนเชื่อของผู้ประกอบการ ความหวงัที่จะพน้
จากความทุกขท์รมานเป็นที่มาของการระบาดของยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  ดังค ากล่าว “คนไข้เขารอ
ความหวงัอยู่ พอเหน็คนมาขายกซ็ื้อ” (อสม.1) 
 นอกจากนี้  พฤติกรรมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่เหมาะสมเป็นภาวะจ ายอมของผูบ้รโิภคต่อสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมทีผ่ลกัดนัใหต้้องใชร้่างกายท างานหนัก
เพื่อหาเลี้ยงปากท้องตนเองและครอบครวั เมื่อร่างกายมี
ความติดขัดไม่สามารถท างานหรือท างานได้น้อยลง 
ประชาชนกลุ่มนี้จะแสวงหายาเพื่อแกไ้ขอุปสรรคหรอืความ
ติดขดัในการด ารงชีวิตประจ าวันเหล่านี้ เพื่อให้ร่างกาย
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สามารถกลบัไปท างานต่อไดเ้ป็นปกต ิดงัค ากล่าว “ชวีติจรงิ
เนีย่บางคนมนัต้องใชน่้ะ อย่างยาแก้ปวดยาซองอย่างนี้น่ะ 
มนัไม่มทีางเลอืก” (เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 ยาทีท่ าใหเ้กดิชุดความรูแ้ละความเชื่อเหล่านี้มคีุณ
ลกัษณะเฉพาะคอืสามารถตอบสนองต่อภาวะผดิปกติของ
ร่างกายที่เห็นผลรวดเร็ว ยาสเตียรอยด์ถูกน ามาใช้เป็น
เครื่องมอืต่อรองกบัความทุกขแ์ละความหวงัของประชาชน
มากที่สุด ด้วยฤทธิท์างเภสชัวิทยาของสเตียรอยด์ที่ออก
ฤทธิห์ลายระบบทัว่ร่างกายและเหน็ผลในเวลาอนัสัน้ ท าให้
อาการผดิปกตขิองร่างกาย เช่น อาการปวด อาการไข ้ภาวะ
เบื่ออาหาร ดีขึ้นอย่างทนัตาเห็น ท าให้ผู้ป่วยพึงพอใจใน
ฤทธิข์องยาและใชย้าต่อเนื่อง กลายเป็นชุดความรูแ้ละความ
เชื่อของชุมชนทีผ่ลติ ส่งต่อ แพร่กระจาย และฝังแน่นอยู่ใน
ชุมชน ดงัค ากล่าว 

“(พูดถงึยาสเตยีรอยด์)...แกบอกว่ามนักนิมาเยอะ
แลว้ กนิมาเป็น 10 ปีแลว้ จากทีบ่อกว่ายีห่อ้นี้ด.ี..กนิไดปี้นึง 
ก็เปลีย่นมาเป็นอีกยีห่้อนึงทีว่่าดี ก็กินมาอีกเรือ่ย ๆ ”  
(พยาบาลวชิาชพี) 

1.2 ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคมีลักษณะ
แพรก่ระจาย 
 การแพร่กระจายของยาและผลติภณัฑ์สุขภาพไม่
เหมาะสมในชุมชน สมัพนัธก์บัความทุกขจ์ากความเจบ็ป่วย
ของประชาชนในชุมชน เมื่อความทุกข์ได้รบัการเยียวยา 
ความนิยมในตวัผลิตภณัฑ์จะขยายไปในวงกว้างผ่านการ
บอกต่อเล่าขาน การแพร่กระจายจะด าเนินผ่านช่องทางที่
ประชาชนเขา้ถงึง่าย เช่น รา้นขายของช า การขายตรง การ
แฝงมากบัรถเร่ มหรสพพืน้บา้น และวทิยุชุมชน จนเกดิผล
กระทบในวงกวา้งทีย่ากต่อการควบคุม ดงัค ากล่าว “มนัเตม็
ไปหมด มนัฮิตกินกนัทัง้หมู่บ้าน แล้วมนัโฆษณาทางวทิยุ
ชุมชน” (อสม.) 
 การแพร่กระจายนี้ยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัวถิใีนการ
ดูแลสุขภาพและค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อ
ร่างกาย วถิีและค่านิยมเหล่านี้ถูกกระตุ้นและสร้างขึ้นโดย
การท าให้สุขภาพเป็นสินค้า เช่น การดูแลสุขภาพด้วย
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีพ่ยายามท าใหคุ้ณค่าเหมอืนเป็นยา 
ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวกระจ่างใส 
ผลติภณัฑส์ าหรบัภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ชุดความ
เชื่อนี้พร้อมที่จะผลิตได้เสมอเมื่อมีความทุกข์หรือความ
ตอ้งการชนิดใหม่เกดิขึน้ในชุมชน 

“.....ในปัจจุบนั มันสามารถสร้างภาพมายาของ
ผลิตภัณฑ์สินค้าทีไ่ม่จําต้องบริโภคให้กลายเป็นของ
จาํเป็นตอ้งบรโิภคไปเสยีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นครมีหน้าขาว ครมี
สาวสะพรัง่ น้าํมนันวดฟิตปัง๋พลงัหนุ่ม ไปจนกระทัง่ วติามนิ 
อาหารเสริมและหยูกยาต่าง ๆ มากมาย ” (หนังสือถอด
บทเรยีนของเภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 

1.3 ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคเป็นปัญหาเชิง
ระบบ 
 ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นปัญหาเชิง
ระบบที่มปัีจจยัเกีย่วขอ้งหลากหลาย ตัง้แต่ คนขาย แหล่ง
กระจายยา ช่องทางจ าหน่ายและการส่งเสรมิการขาย เช่น 
การโฆษณาผ่านสถานีวทิยุ การขายตรง รถเร่ทีม่าพรอ้มกบั
มหรสพพืน้บา้น เหล่านี้คอืมติดิา้นกวา้งของปัญหาดา้นการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค 

“เรามองว่า สงัคมมนั dynamic ไปเรือ่ย ๆ วนันี้กนิ
ยาตัวนี้  วนัหนึง่ก็อาจจะมยีาตวัอืน่ ๆ ทีไ่ม่ใช่ยาตัวนี้  หรือ
อาจจะทําให้คนเป็นโรคตบั คือมนัจะม ีproduct อืน่ หรือมี
พฤตกิรรมอืน่ เดีย๋วคนกจ็ะป่วยอกีน่ะ”  (เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 ในมิติเชิงลึก การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่
เหมาะสมในชุมชนเป็นปัญหาเชงิพฤตกิรรมส่วนบุคคลทีม่ี
ความซบัซอ้น การทีผู่ป่้วยเรยีนรูท้ีจ่ะใชย้าดว้ยตนเองเพราะ
ภาวะจ ายอมทางสขุภาพ และใหคุ้ณค่ากบัผลลพัธท์ีด่ขีองยา
และผลติภณัฑส์ุขภาพโดยไม่สนใจผลกระทบระยะยาว เกดิ
เป็นชุดความรู้และความเชื่อ ที่ถูกผลิตซ ้า จนกลายเป็น
ค่านิยมปกติทีฝั่งลกึ พฤติกรรมผูบ้รโิภคจงึเป็นเพยีงปลาย
เห ตุของ ปัญหาที่ ยังมี ปั จจัยด้านลึกที่ เ กี่ ย วข้องอีก
หลากหลาย ท าให้ปัญหาดา้นการคุ้มครองผู้บรโิภคมคีวาม
ละเอยีดอ่อนและซบัซอ้น 

“ความรูส้กึของคนทีก่นิส่วนใหญ่เคา้จะบอกว่า ขอ
แค่ว่าวนันี้ฉันไม่ทรมาน ฉันยงัมชีวีติอยู่พอแล้ว ถ้าถามว่า
เค้ารู้มัย๊  เค้ารู้กันทุกคน พีช่ายเขาก็ตายแล้ว กินแบบ
เดยีวกนันีล่ะ พีส่าวเค้ากต็ายแล้ว กนิเหมอืนกนั พากนักนิ
จนตาย” (พยาบาลวชิาชพี) 

1.4 ปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคเช่ือมโยงกบั
ประเดน็ทางกฎหมาย 
 การเข้ามาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่
เหมาะสมในชุมชนส่วนใหญ่แฝงตัวมาอย่างผิดกฎหมาย 
เช่น การปลอมปนยาสเตยีรอยดใ์นยาแผนโบราณและหลอก
ขายใหก้บัผูป่้วยกลุ่มเป้าหมาย การซุกซ่อนขายยาหา้มขาย
ในร้านขายของช าในชุมชน และในบางกรณีท้าทาย
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กฎหมายโดยการโฆษณาชวนเชื่ออย่างเปิดเผยผ่านสือ่วทิยุ
ชุมชน เป็นต้น ปัญหาการคุม้ครองผูบ้รโิภคจงึเชื่อมโยงกบั
ประเดน็ทางกฎหมายอย่างแยกกนัไม่ออก 

“การนําสารสเตียรอยด์มาผสมในยาน้ําสมุนไพร
แผนโบราณทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีนถูกต้องตามกฎหมาย...
แต่เมือ่เภสชักรลงไปติดตามตรวจสอบในสถานทีผ่ลติ ผล
วิเคราะห์กลับไม่พบว่ามีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์แต่
อย่างใด แต่ยาเหล่านี้เมือ่ขายนอกจงัหวดั (ทีเ่ป็นแหล่งผลติ) 
กลบัพบว่ามสีารสเตยีรอยด์ผสมอยู่” (หนังสอืถอดบทเรยีน  
ของเภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 
2. กระบวนการในการแก้ปัญหา  
 กระบวนการแก้ปัญหาของเภสัชกรใช้วิธีการที่
หลากหลาย จากข้อมูลการวิจยั กระบวนการแก้ปัญหามี
ลกัษณะส าคญั 3 ประการไดแ้ก่  

2.1 การสรา้งพลงัให้กบัชุดความรูใ้หม่และการ
จดัการความรูใ้นชุมชน 
 พฤติกรรมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่
เหมาะสมในชุมชนเป็นผลจากการใช้ชุดความรู้และความ
เชื่อเดมิที่เกดิขึน้ผ่านการเรยีนรู้ ส่งต่อ และฝังแน่นจนเป็น
วถิปีกตขิองชุมชน โดยไม่รูส้กึว่าเป็นความผดิหรอืความไม่
เหมาะสม การด าเนินงานของเภสัชกร เพื่อแก้ปัญหา
ดงักล่าวจงึเป็นการสร้างชุดความรู้ใหม่ให้กบัชุมชนว่า “ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านัน้เป็นอนัตราย ผิดกฎหมาย 
และไม่ควรบรโิภค” เพื่อให้ชุดความรู้ใหม่นี้ค่อย ๆ ปรากฏ
โผล่ ขยายตัว และท าให้ชุดความรู้และความเชื่อเดิมลด
ความส าคญัลง ในการสรา้งพลงัใหก้บัชุดความรูใ้หม่   เภสชั
กรด าเนินการผ่านหลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่เกิดขึน้ในชุมชน
เพื่อให้ชุมชนประจักษ์ถึงผลผลิตของชุดความเชื่อเดิมที่
ไ ด้ รับการ เยียวยาด้วยชุ ดความรู้ ใ หม่  โดยการน า
สถานการณ์ปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในชุมชนและมผีลกระทบสงู
มาเปิดเผยให้ชุมชนได้รบัรู้ เช่น กรณีผู้ป่วยเสยีชีวิตหรือ
ผูป่้วยทีไ่ดร้บัผลกระทบรุนแรงในชุมชนมาเป็นตวัอย่างการ
เรียนรู้ โดยการตัง้ค าถามกับชุมชนว่า “ปรากฏการณ์ที ่
เ กิด ขึ้ น ชุ ม ช น รู้ สึก อ ย่ า ง ไ ร  แ ล ะ จ ะ ทํ า อ ย่ า ง ไ ร กับ
ปรากฏการณ์นัน้” การด าเนินงานเน้นการแลกเปลี่ยน 
พดูคุย และสรา้งความสมัพนัธใ์นแนวราบไม่ใหม้อี านาจของ
การควบคุม ก ากับ สัง่การ หรือตัดสินด้วยแนวคิดและ
วิธีการของเภสชักร ทัง้นี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้มีการแสดง
ความคดิเหน็อย่างกวา้งขวาง ท าใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนชุด

ความรู ้การสงัเคราะห ์และออกแบบการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
ระหว่างชุมชนกบัเภสชักร จนกลายเป็นวธิกีารแก้ปัญหาที่
เหมาะสมและชุมชนยอมรบั  

“มนัเป็นกระบวนการในชุมชน เหมอืนกบัผ่านการ
กระทําของตวัเขาเอง กนิแลว้มนัเป็นอย่างนี้นะ เคสที ่1 เคส
ที ่2 เห็นมัย๊ยายนัน้ เห็นไหมยายนี้  มนัก็เหมอืนกบัเรยีนรู้
ด้วยตัวของเขาเอง ยกตัวอย่างไปได้เรือ่ย ๆ คนนัน้เป็น
อย่างนี้นะ เคา้กจ็ะคุยไปเรือ่ย ๆ” (พยาบาลวชิาชพี) 

2.2 การสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการ
ปัญหาการคุ้มครองผูบ้ริโภคในชุมชน 

การเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจปัญหาการ
บริโภคไม่เหมาะสมในชุมชน ท าให้เภสัชกรเห็นความ
ซับซ้อนของปัญหาว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลาย 
กระบวนการแก้ปัญหาไม่สามารถจดัการได้ด้วยวิธกีารใด
วธิกีารหนึ่งหรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพยีงล าพงั แต่
ต้องอาศยัความร่วมมอืจากชุมชนในลกัษณะเครอืข่ายการ
ด าเนินงาน การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาจงึเป็นการ
ค้นหาและประเมินศักยภาพของชุมชน แล้วเชื่อมโยง
ประเดน็ปัญหาการคุ้มครองผู้บรโิภคเขา้ไปเพื่อให้เกดิการ
เรยีนรูแ้ละออกแบบวธิกีารแกปั้ญหาร่วมกนั 

“ชุมชนเค้ามีศกัยภาพ มนัมทีัง้ความรู้ ทัง้วิธีการ
เอาตัวรอด เพียงแต่ว่ามนัอาจจะเป็นกระบวนการทีม่นัไม่
เจ๋ง มนัอาจจะไม่เจ๋งมาก แต่กระบวนการจดัการความรู้มนั
เป็นตวัไปเจยีระไน” (เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 ในการเขา้ไปมสี่วนร่วมของเภสชักรในการพฒันา
เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคในชุมชน เภสชักรไม่ไดมุ้่งการน า
ประเด็นปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปเพื่อให้
เครือข่ายด าเนินการแก้ปัญหาในทนัที แต่เป็นการเข้าไป
เรียนรู้และพฒันาความสมัพนัธ์จนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ 
แล้วจึงพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาไป
ดว้ยกนั 

“ลองเปลีย่นจากวธิเีดมิ ๆ ทีเ่รามกัเอางานคุม้ครอง
ผู้บรโิภคด้านสุขภาพของเราเป็นตวัตัง้ แล้วคอยมองหาว่า
ใครเกีย่วขอ้งกบัเรา มาเป็นการมองว่ามใีคร หรอืเครอืข่าย
อะไรในชุมชนบ้าง...ลองเขา้ไปพูดคุย เรยีนรู้ว่าเขาทํางาน
อะไร” (หนงัสอืถอดบทเรยีนของเภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 บทบาทของเภสัชกรในการพัฒนาเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน คือ เป็นผู้จุดประกาย สร้าง
ประเด็น และหนุนเสริมวิชาการให้เครือข่ายเกิดความ
ตระหนักและขบัเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหา ด้วยบทบาทหน้าที่
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และความช านาญในเรื่องยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพ ท าให้
เภสชักรเป็นที่พึ่งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทางด้าน
วิชาการเมื่อมีการหยิบยกประเด็นของยาและผลิตภัณฑ์
สขุภาพมาเป็นวาระพฒันาร่วมกนั 

“ถ้าเป็นประเด็นนี้ก็จะเป็นเภสชักรทีต่้องมาช่วย 
เราไม่เข้าใจ เราก็จะปรึกษากนั เภสชักรก็จะมาช่วยหนุน
เสริมในงานของพวกเรา คล้ายกับว่าเภสัชกรจะเป็ น
นกัวชิาการของสมาคม” (ตวัแทนเครอืขา่ยภาคประชาชนใน
พืน้ทีท่ างานของเภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 การมสีว่นร่วมเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการแบบ
เครอืข่าย เพราะปัญหาการคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นปัญหาเชงิ
ระบบทีม่คีวามซบัซอ้น ทีต่้องอาศยัมุมมองทีห่ลากหลายใน
การท าความเขา้ใจและออกแบบวธิแีก้ปัญหาให้ครอบคลุม
ทัง้ระบบ การออกแบบกระบวนการท างานทีท่ าใหแ้ต่ละสว่น
ตระหนักในบทบาทของตนเอง และการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมที่สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละส่วน ท าให้เกดิ
พลังร่วมในการขบัเคลื่อนระบบให้ไปในทิศทางเดียวกนั
ภายใต้ศกัยภาพของแต่ละส่วนทีอ่ยู่คนละทีก่นัแต่เชื่อมโยง
กนัเป็นระบบ 

“เป็นการกระตุ้นให้ทุกเครือข่ายทีเ่ข้ามาร่วม
ทํางาน เกิดความตืน่ตวัเพราะเหน็ภาพชดัเจนว่าตนเองมี
ความสําคญัและมบีทบาทหน้าทีอ่ย่างไรในวงจรการแก้ไข
ปัญหา ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ”  
(หนงัสอืถอดบทเรยีนของเภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 

2.3 การบงัคบัด้วยกฎหมาย 
 การบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นใน
การด าเนินงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคในชุมชน อย่างไรก็
ตามการบังคับใช้กฎหมายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงาน ที่ต้องท าควบคู่กบัวิธีการอื่นเสมอเพื่อให้การ
แกปั้ญหามคีวามครอบคลุม  
 “การแกปั้ญหาคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ ไม่ได้
มแีนวทางเดยีวเท่านัน้ บางกรณีอาจจะตอ้งใชก้ฎหมาย บาง
กรณีอาจจะต้องใชพ้ลงัขบัเคลือ่นของสงัคม หรอืบางกรณีก็
อาจจะใช้แค่วิธีการง่าย  ๆ ทีค่ิดค้นโดยชาวบ้านก็พอ” 
(หนงัสอืถอดบทเรยีนของเภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นเครื่องมอืที่เภสชักรใช้
ในการแกปั้ญหาในกรณีวกิฤตทิีต่้องระงบัเหตุอย่างเร่งด่วน 
อนัเกดิจากการกระท าผดิกฎหมายโดยฉกฉวยผลประโยชน์
อย่างขาดศลีธรรม และสร้างผลกระทบต่อสุขภาพชวีติและ
ทรัพย์สินของผู้บริโภคอย่างรุนแรง เช่น การโฆษณายา

ปลอมแลว้หลอกขายในราคาแพงโดยการเร่โฆษณาขายใน
ชุมชนเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ พอได้เงินจากประชาชนแล้วก็
ออกจากพืน้ทีไ่ป และทิง้ความทุกขท์รมานไวใ้หป้ระชาชน  

“กม็คีนกงัวลว่า ไม่อยากเอากฎหมายไปจบั ตรงนี้
เราตอ้งเขา้ใจใหด้ ีถา้คนมนัจะตายเนีย่ ถา้เรามวัสนใจมติวิธิี
คดิว่าเคา้ใชเ้พือ่อะไร กนิเพราะคนมคีวามคดิยงัไง ผมคดิว่า
มนัต้องประยุกต์แบบสมดุลไง คอืเขา้ใจเคา้ดว้ย แต่ปัญหาที ่
มนัรุนแรงตอ้งเบรกใหไ้ดก้่อน” (เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 เภสชักรมีบทบาทในการชี้ประเด็นความผิดตาม
กฎหมาย แต่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภค เภสชักรตอ้งอาศยัอ านาจของหน่วยงานหรอืบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมจดัการ เช่น นายอ าเภอ ต ารวจ 
ผูน้ าชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การมสี่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้  นอกจากจะท าให้การบังคับใช้
กฎหมายได้ผลดีแล้วยังท าให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายอกีดว้ย 

“คือช่วงทีพ่วกเราไปตรวจร้านค้า มีเทศบาลกบั 
รพ.สต. และตํารวจไปด้วย คือไปยึดเขา...คือใช้กฎหมาย
ดว้ย แลว้กไ็ดค้วามร่วมมอืดว้ย” (เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 นอกจากการบงัคบัใช้กฎหมายโดยตรงแลว้ เภสชั
กรยงัพฒันาเครอืข่ายเฝ้าระวงัการกระท าผดิกฎหมายดา้น
การคุม้ครองผูบ้รโิภคในชุมชนเพื่อช่วยลดแรงปะทะ และท า
ใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายท าไดง้่ายขึน้ การพฒันาเครอืข่าย
เป็นการใชก้ระบวนการแบบมสี่วนร่วม เช่น เวทปีระชาคม 
เพื่อใหชุ้มชนก าหนดกฎเกณฑท์างสงัคมขึน้มาควบคุม และ
ก ากบัการกระท าผดิกฎหมายดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคเอง 
พลงัเครอืข่ายชุมชนเหล่านี้เป็นเหมอืนด่านหน้าในการดกั
จบัและจดัการปัญหาดว้ยตนเองก่อนทีจ่ะถงึเจา้หน้าที ่

“บางครัง้กเ็ป็นรถเรีย่ไร กไ็ม่ให้เขา้หมู่บ้าน รถเร่
ขายยาก็ไม่อยากให้เข้าหมู่บ้าน ถ้าเข้านีค่ือเค้ากจ็ะใช้กฎ
ของหมู่บ้าน คือปรบั บางทีตามกฎหมายมนัไม่มี ก็ใช้กฎ
ของหมู่บา้นแทน” (อสม.) 
 
3. การบูรณาการบทบาทของเภสชักรด้านการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคในระบบสุขภาพชุมชน  
 การอธบิายบทบาทของเภสชักรในระบบสุขภาพ
ชุมชนด้วยกรอบแนวคดิการบูรณาการช่วยให้เหน็บทบาท
ของเภสชักรทีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา แนวคดิ และเป้าหมาย
ของระบบสุขภาพชุมชนไดช้ดัเจนมากขึน้ ดงัมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 
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 3.1 การบูรณาการภายในระบบงานเภสชักรรม 
 การขยายบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าไปในชุมชน เริ่มต้นจากการ
เหน็ผู้ป่วยที่ได้รบัผลกระทบจากการใช้ผลติภณัฑ์ดงักล่าว
ที่มารับบริการในโรงพยาบาล แล้วพยายามเชื่อมโยง
ประเดน็ปัญหานี้กบักระบวนการเชงิป้องกนัเพื่อไม่ใหปั้ญหา
เกดิขึน้อกี โดยมองเชื่อมโยงไปถงึสาเหตุต้นตอของปัญหา
ในชุมชนว่า “ประชาชนไดย้าหรอืผลติภณัฑ์สุขภาพเหล่านี้
มาอย่างไร” กระบวนการทีเ่ขา้มาตอบสนองคอืการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคในชุมชน  “คนไข้แพ้ยามา ช็อคมา เป็นยาตวัทีท่ํา
ใหไ้ปทาํงานในชุมชน ขึ้นเวรบ่ายอย่างนี้ล่ะค่ะ พยาบาล ER 
ตามให้ไปช่วยดูหน่อย กนิยาเมด็สเีหลอืงมา แค่เอามอืจบั
มนักต็ดิ คนไขส้ัน่ ความดนัตก” (เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 นอกจากการพบปัญหาในผู้ป่วยที่มารบับริการที่
โรงพยาบาลแลว้ การเปิดพืน้ทีก่ารท างานของเภสชักรดา้น
การบริบาลเภสชักรรมเพื่อดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน เป็น
การเปิดโอกาสให้เภสชักรได้ลงไปสมัผสัปัญหาการใช้ยา
ของผู้ป่วยในบรบิทชุมชน ท าให้เภสชักรเหน็ปัญหาการใช้
ยาในมิติที่แตกต่างออกไป ปัญหาเหล่านี้เชื่อมโยงอยู่กับ
ปัญหาการดแูลผูป่้วยในโรงพยาบาลทีต่้องแกไ้ขไปพรอ้ม ๆ 
กนั 

 “งานเภสชักรรมปฐมภูม ิมนัทําใหเ้ราเริม่ไปเยีย่ม
บ้าน แต่ก่อนไม่รู้จกัยาประดงหมอเสาร ์นกเป็ด ไม่รู้จกั ไป
เหน็ทีบ่า้นคนไข ้เฮย้! มอีย่างนี้ดว้ย” (เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 3.2 การบูรณาการกับระบบงานอ่ืนในระบบ
สาธารณสุข 

 ในระบบสุขภาพทีน่ าดว้ยประเดน็ทางสาธารณสุข 
พฤติกรรมบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นปัญหา
พืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะในบรบิท
ชุมชน เช่น ปัญหาการแสวงหายาและผลติภณัฑส์ุขภาพมา
ใช้ด้วยตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรงั พฤติกรรมการใช้ยา
บรรเทาอาการปวดในกลุ่มประชากรวยัท างาน การบรโิภค
ขนมเกนิพอดใีนกลุ่มเดก็นักเรยีน ลกัษณะดงักล่าวเป็นการ
เอื้อให้สามารถบูรณาการกระบวนการท างานด้านการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคเขา้กบักระบวนการดแูลกลุ่มเป้าหมายต่าง 
ๆ เหล่าน้ีไดเ้ป็นอย่างด ี

 “แต่พวกเราพบว่า งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพมันสามารถแทรกเข้าไปได้ทุกงาน แบบไม่ต้อง
พยายามยดัเยยีดด้วยซํ้า” (หนังสอืถอดบทเรยีนของเภสชั
กรผูใ้หข้อ้มลู) 

 ในระบบงานสาธารณสุขที่ให้ความส าคญักบัการ
ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการสุขภาพของตนเอง การออกแบบระบบงาน
คุ้มครองผู้บริโภคให้เข้าไปเชื่อมโยงกับระบบการดูแล
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูร
ณาการ ตัวอย่างจากการวิจัยที่สะท้อนภาพดังกล่าว คือ 
การบูรณาการแผนการท างานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคกบั
ระบบงานส่ง เสริมสุขภาพเด็กวัย เรียน เพื่ อพัฒนา
กระบวนการท างานร่วมกนัระหว่างกลุ่มงานเภสชักรรมกบั
กลุ่มงานดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ เป็นตน้ 
 “เพือ่ไม่ให้เสยีโอกาสดีทีว่ ิง่เข้ามาหา ดงันัน้ฝ่าย
คุ้มครองผู้บริโภคจึงอาสาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 
ระดมสมอง โดยเชญิตวัแทนเจา้หน้าทีส่าธารณสุข ตวัแทน
ครจูากสถานศกึษาทัง้คร ูอย.น้อย และครทูีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
สาธารณสุขต่าง ๆ ตลอดจนตวัแทนจากเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ในจังหวัดมาประชุมหารือในการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ” 
(หนงัสอืถอดบทเรยีนของเภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 3.3 การบูรณาการในระบบสุขภาพชุมชน 

 เครอืข่ายคุ้มครองผู้บรโิภคในชุมชนดงัอธบิายใน
ขอ้ 2.2 เป็นรปูแบบของการบรูณาการงานคุม้ครองผูบ้รโิภค
เขา้ไปในระบบสุขภาพชุมชน ทีเ่กดิจากการรวมกนัของคน
ในชุมชนเพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการแก้ปัญหาทีน่ าไปสู่
เป้าหมายที่แตกต่างหลากหลาย ลกัษณะร่วมประการหนึ่ง
ของเครอืขา่ยเหล่านี้คอื การขบัเคลื่อนไปเพื่อความเป็นปกติ
สุขของสงัคม ซึง่เป็นลกัษณะร่วมของเครอืขา่ยทีเ่ภสชักรใช้
ในการพจิารณาเพื่อเขา้ไปพฒันาระบบบรูณาการ  

การบูรณาการในลักษณะนี้หวังผลเพื่อให้เกิด
ความร่วมมอืในการขบัเคลื่อนประเดน็การคุม้ครองผูบ้รโิภค
ดา้นยาและผลติภณัฑส์ขุภาพเชงิประเดน็ เช่น เครอืขา่ยเฝ้า
ระวงัปัญหาสเตียรอยด์ เครือข่ายร้านขายของช าคุณภาพ 
เครอืขา่ยเฝ้าระวงัโฆษณา แลว้พฒันาเป็นองคก์รการท างาน
คุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมาในชุมชน เพื่อให้กระบวนการ
ขบัเคลื่อนเพื่อแกปั้ญหาการคุม้ครองผูบ้รโิภคกลายเป็นวถิี
ปกตขิองชุมชน ทีจ่ะเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งสงัคมสขุภาวะ
อนัเป็นเป้าหมายสงูสดุของระบบสขุภาพชุมชน 

“การดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ควร
มุ่งเน้นรูปแบบการทํางาน “เชงิรุก” โดยการเผยแพร่ความรู้
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จดักระบวนการ “เชือ่มโยง” เพือ่ให้
ภาคเีครอืข่าย ตลอดจนประชาชนในชุมชนมคีวามเขม้แขง็
และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังความเสีย่งให้กับตนเอง 
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ครอบครัว ไปจนถึง “ชุมชน” ในรูปแบบเครือข่ายองค์กร
ผู้บรโิภคในชุมชน” (หนังสอืถอดบทเรยีนของเภสชักรผู้ให้
ขอ้มลู)  

 
4. กระบวนทศัน์การบูรณาการบทบาทเภสชักรในระบบ
สุขภาพชุมชน 

 การวเิคราะหก์ระบวนทศัน์ (paradigm) ของเภสชั
กรในการบูรณาการบทบาทด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
ยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน แสดงให้
เห็นการเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ของ
เภสชักรจากฐานคตทิางความคดิเดมิทีมุ่่งเน้นความเป็นภว
วิสัย (objective) ไปสู่กระบวนทัศน์ที่มีความเป็นอัตวิสยั 
(subjective) ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของระบบ
สขุภาพชุมชน ดงันี้ 
 4.1 การมองในมิติท่ีเป็นองคร์วม และเช่ือมโยง
การท างานอย่างเป็นระบบ 

 การมองพฤติกรรมการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพของผู้บริโภคว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองเพียงล าพังที่
เกีย่วกบัแค่เฉพาะตวัผลติภณัฑแ์ละผูบ้รโิภคเท่านัน้ แต่เป็น
ผลจากปัจจัยแวดล้อมที่หลากหลายและซับซ้อน ตัง้แต่
ความรูแ้ละความเชื่อของประชาชนทีผ่กูโยงอยู่กบัความหวงั
ทีจ่ะหลุดพน้จากความทุกขจ์ากความเจบ็ป่วย และความบบี
คัน้ทางสงัคมให้ต้องใช้ร่างกายท างานหนักเพื่อตอบสนอง
ต่อระบบทุนจนเกิดความเจ็บป่วย กลายเป็นวงจร ความ
ทุกข์-ความหวงั-การแสวงหาทางบรรเทาทุกข์-ความทุกข์
ซ ้าซาก มุมมองนี้ เป็นการมองปัญหาด้านการคุ้มครอง
ผู้บรโิภคอย่างเป็นองค์รวมที่ท าให้เภสชักรเขา้ใจมติิความ
เป็นมนุษยข์องผูบ้รโิภค โดยไม่ตดัสนิพฤตกิรรมการบรโิภค
ว่าเป็นความผดิของผูบ้รโิภค แต่มองลกึเขา้ไปถงึความทุกข์
ที่อยู่เบื้องหลังของปัญหา ท าให้กระบวนการแก้ปัญหา
ด าเนินอยู่บนพื้นฐานความเขา้ใจและเหน็ใจ ตลอดจนมอง
ตนเองและผู้บรโิภคอย่างเท่าเทยีมในฐานะที่ต่างคนต่างก็
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องร่วมกันเยียวยาและแก้ไข
ปัญหาไปดว้ยกนั  
 “เวลาเรามองเนีย่มันจะไม่เห็นแค่ผู้ป่วย ไม่ได้
มองเห็นแค่ตัวยา แต่มองคนทีอ่ยู่รอบขา้งด้วย เราจะเหน็
ด้านลกึของวธิคีดิเค้า ปัจจยัทีม่นัมผีลต่อตวัเขา แล้วกเ็หน็
แนวทางในการทีจ่ะออกแบบเครือ่งไม้เครือ่งมอื หรอืว่าทํา
ให้มันเกิดระบบเพือ่ให้คนเหล่านี้ ได้รับความปลอดภัย ” 
(เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 

 การมองปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
เชื่อมโยงเป็นระบบ ท าให้เภสัชกรเห็นปัจจัยเกี่ยวข้อง
หลากหลาย การแกปั้ญหาจงึไม่ไดมุ้่งเน้นทีร่ะดบัปัจเจกเป็น
ส าคญั แต่มุ่งเน้นการจดัการเชงิระบบเพื่อแก้ไขปัญหาจาก
เหตุปัจจัยแวดล้อมที่เชื่อมโยงอยู่กับตัวปัจเจก โดยมอง
ตนเองเป็นสว่นหนึ่งของระบบทีต่อ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งสมัพนัธ์
กบัสว่นอื่น ๆ จงึจะสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างครอบคลุม 
 “พอตอนหลงัเราทํางานคุม้ครองผูบ้รโิภค เวลาเรา
มอง มนัจะเหน็ภาพทัง้หมด เหน็เป็นระบบ แลว้มนัทาํใหก้าร
ออกแบบมนัมเีหตุมผีล แต่มนัไม่ใช่เหตุผลทางวทิยาศาสตร์
ทัง้หมด มนัเป็นเหตุเป็นผลเชงิสงัคมศาสตร์” (เภสชักรผู้ให้
ขอ้มลู) 
 4.2 ความเป็นอตัวิสยัและการใช้ (อ านาจของ) 
ความรู ้
 ความเป็นอัตวิสยัของเภสชักรในการบูรณาการ
บทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน แสดงให้เห็น
จากวธิกีารมองปัญหาการใชย้าและผลติภณัฑ์สุขภาพจาก
มุมมองของผู้บริโภค โดยไม่ตัดสินด้วยชุดความรู้หรือ
มุมมองของตนเอง เป็นการกา้วขา้มก าแพงความรูข้องเภสชั
กร จาก “ยาแก้ความเจบ็ป่วย” ไปสู่ “ยาแก้ทุกข”์ หรอื “ยา
เพิม่ทุกข”์ เป็นการก้าวขา้มการมองปัญหาแบบภววิสยัซึ่ง
เป็นการมองจากมุมมองของตนเอง ไปสู่การท าความเขา้ใจ
ปัญหาในมุมมองของชุมชนทีม่มีติทิางสงัคมและวฒันธรรม
เขา้มาเกีย่วขอ้ง 
 “เรากจ็ะไปบอกชาวบา้นว่า อนัน้ีนะยาไม่เหมาะสม 
อนันัน้คอืมุมมองของเราไง ทนีี้ชาวบา้นเคา้ไม่ไดม้องยาไม่
เหมาะสมหรอก เค้ามองยาว่าเป็นเครือ่งช่วยชีวิตเขา ” 
(เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 ทัศนะการมองความรู้ดังกล่าวของเภสัชกรยัง
แสดงใหเ้หน็อกีจากการบูรณาการงานคุม้ครองผูบ้รโิภคใน
ระบบสุขภาพชุมชนด้วยการจัดการความรู้ (knowledge 
management) ที่เน้นการเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชนกับเภสชักร โดยให้ความส าคญักบั
ความรู้เดมิของชุมชน และปรบัแนวทางการใช้ความรู้ของ
เภสชักรให้สอดคล้องกับแนวทางของชุมชน เพื่อให้เกิด
ความรูแ้ละวฒันธรรมใหม่ในการจดัการปัญหาในชุมชน 
 “แต่ว่ามันอาศัยการไปเรียนรู้จากชุมชน คือเรา
เชือ่มัน่ในชุมชน เราก็เอาข้อมูลทีเ่รามีไปแลกเปลีย่นกบั
ชุมชน แลว้ชุมชนเคา้กจ็ะระดมสมองกนัคดิเครือ่งมอื ตอนที ่
เราไปช่วยเค้าคดิเนีย่ เรามองว่า เราไม่ได้เป็นเจา้หน้าทีไ่ง 
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เราก็คือคนหนึ ่งในชุมชน มันก็เลยทําให้เกิดการสร้าง
เครือ่งมอืทีชุ่มชนเคา้โอเค” (เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของเภสัชกรใน
การบูรณาการงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในระบบสุขภาพชุมชน
เกดิจากการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเองและพฒันา
กระบวนการท างานต่อเนื่อง จนเกดิความเขา้ใจและเรยีนรู้
ว่า ทีส่ดุแลว้ปัญหาการคุม้ครองผูบ้รโิภคในชุมชนไม่หยุดนิ่ง 
แต่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวตัรเช่นเดียวกบัปัญหาของสงัคม
ด้านอื่น ๆ ที่สงัคมต้องร่วมกนัเยยีวยาดว้ยพลงัความรูข้อง
ชุมชนเอง เภสชักรเป็นฟันเฟืองตวัหนึ่งทีจ่ะร่วมกบัฟันเฟือง
ตวัอื่น ๆ เพื่อขบัเคลื่อนสงัคมแห่งสขุภาวะไปดว้ยกนั 
 “ผมว่ามันน่าจะเลยระยะทีย่าก คือมันจะมีอยู่
ช่วงหนึง่ทีเ่รารู้สกึว่า ทําไมปัญหามนัเยอะ มนัแก้ไม่หมด 
ตอนนัน้จะรู้สึกว่ามันยาก แต่พอตอนหลัง ๆ เราเข้าใจ
ศักยภาพชุมชนมากขึ้น ผมมองว่าตรงนัน้มันไม่ยาก คือ
ปัญหาคงมอียู่ แต่ว่าเรามองว่า เดี๋ยวสงัคมมนัจะมีการจดั
สมดุลของมนัเอง” (เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 ทศันะในการมองคนอื่นอย่างเท่าเทยีม เชื่อมัน่ใน
ศกัยภาพของคน และมองตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมทีม่ี
หน้าทีใ่นการท าใหส้งัคมเป็นปกตสิุข เป็นทศันะในการมอง
ตนเอง คนอื่น และงานอย่างมคีุณค่า ทศันะนี้เป็นการรกัษา
ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบับรบิทแวดล้อมด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ท าให้การท างานและชีวิตของเภสชักรที่ท างาน
ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคมคีวามหมายต่อเพื่อนมนุษย ์และ
ท าใหเ้ภสชักรท างานโดยไม่ทุกขแ์ละลงมอืท าในสว่นทีท่ าได้
อย่างดทีีสุ่ด การท างานนี้จงึมคีุณค่าและความหมายต่อการ
มชีวีติอยู่และด าเนินต่อไปของเภสชักรแมจ้ะเป็นงานที่ยาก
และหนกั 
 “เราไปทําสิง่ทีรู่้สกึว่ามีประโยชน์กบัเค้าเนีย่ เรา
ไม่ได้มองว่า เราไปทําบุญคุณกบัเคา้นะ พอเราทําแล้ว เรา
เห็นเค้ามีชวีติ เค้ามีคุณภาพชวีติด ีเค้ามีความสุข หรือว่า
ไม่ได้ต้องการการยอมรบัอะไรนะ คือมนัเป็นความสุขไง ” 
(เภสชักรผูใ้หข้อ้มลู) 
 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
 การบูรณาการบทบาทเภสชักรด้านการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคในระบบสขุภาพชุมชนเริม่ตน้จาการท าความเขา้ใจ
ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคว่าเป็นปัญหาเชิงระบบ โดย
พฤติกรรมบริโภคเป็นผลจากบริบทแวดล้อม ตัง้แต่ระบบ
เศรษฐกิจ ค่านิยมทางสงัคม วัฒนธรรมของชุมชน และ

ปัจจยัจากตวัผูบ้รโิภคเอง ปัญหาเหล่านี้มคีวามซบัซอ้นและ
ต้องการการท าความเขา้ใจอย่างลกึซึ้งมากกว่าแค่การมอง
ปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้เพยีงผวิเผนิ แล้วลงมอืแก้ไขปัญหา
จากมุมมองของเภสชักรเท่านัน้ อีกทัง้ปัญหามมีิติทัง้ด้าน
กวา้งและลกึ ในมติดิา้นกวา้งตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากผูม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้งทีห่ลากหลายเขา้มาร่วมด าเนินการ ในขณะที่
ด้านลึกจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการศาสตร์และองค์
ความรูห้ลายแขนงเขา้ดว้ยกนัเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทัง้
ในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชนอย่างเป็นระบบ 

การบูรณาการเป็นแนวคดิในการแก้ปัญหาที่เกิด
จากการคดิ การมอง และการจดัการแบบแยกส่วน การบูร
ณาการใหค้วามส าคญักบัความเชื่อมโยง ความสมัพนัธ ์และ
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยย่อย โดยมเีป้าหมายร่วมเป็นตวั
ก ากบักระบวนการขบัเคลื่อนใหไ้ปในทศิทางเดยีวกนั โดย
ค านึงถึงบริบทที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ (7) การบูรณาการใน
ระบบสุขภาพมีความหลากหลาย เช่น การบูรณาการเชิง
ระบบ (systemic integration) (7) ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ระหว่างระบบบริการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแล
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การบูรณาการระบบการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องกบัระบบการดูแลผูป่้วยเฉพาะโรคเพื่อเชื่อมต่อการ
ดูแลเข้าไปในชุมชน การบูรณาการองค์กร (organisation 
integration) (14) เป็นการบูรณาการระดับโครงสร้างของ
การบริหารจัดการ หวังผลให้เกิดองค์กรที่มีการบริหาร
จดัการร่วม ตวัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ การจดัโครงสรา้ง
การบรหิารจดัการระบบสุขภาพแบบเขตบรกิารสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่แบ่งระดับสถานบริการตาม
ศกัยภาพในการจดับรกิาร และบรหิารคน งาน เงนิร่วมกนั
ระดบัเขตบรกิารสขุภาพ การบรูณาการแบบแผนการท างาน 
(normative integration) (15) เป็นการบูรณาการในระดับ
วสิยัทศัน์ แนวคดิ ค่านิยม และวฒันธรรมองค์กร (7) วธินีี้
เป็นการบูรณาการที่มีความเป็นรูปธรรมน้อยที่สุดแต่มี
ความส าคญัต่อความยัง่ยนืของระบบมากทีสุ่ด (15) เพราะมี
ผลต่อความสมัพนัธแ์ละแบบแผนการท างานร่วมกนัของคน
ในระบบ  การบู รณาการกระบวนการดู แล  (clinical 
integration or professional integration) เป็นการบรูณาการ
กระบวนการดแูลระหว่างสหสาขาวชิาชพี (15) เพื่อแสวงหา
ความร่ วมมือในการดูแลกลุ่มเ ป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
ตวัอย่างเช่น การพฒันาแนวทางการดูแลผูป่้วยสาขาต่าง ๆ 
ร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายที่ดูแลตามแผนการ
จดัระบบบรกิารสขุภาพ (service plan) (16) เป็นตน้ การบรู
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ณาการยงัมรีะดบัของความเขม้ขน้ (intensity) ทีแ่ตกต่างกนั 
ระดับแรก คือ  การเชื่ อมโยง  (linkage) ที่แ ต่ละส่วน 
(participants) มคีวามเป็นอสิระต่อกนั แต่เชื่อมโยงกนัดว้ย
การสือ่สารเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างกนัในกระบวนการ
ดูแล (14) การบูรณาการระดับการประสานงาน (co-
ordination) มรีปูแบบและโครงสรา้งชดัเจนกว่าการเชือ่มโยง 
เพราะมีการเชื่อมโยงระบบงานเข้าด้วยกันและใช้ข้อมูล
ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ และประสานผลลพัธก์ารดแูลระหว่าง
กนั (17) การบูรณาการระดบัสูงหรือแบบเต็มรูปแบบ (full 
integration) (7) เป็นการบูรณาการในระดับการบริหาร
ทรพัยากรร่วมกนั มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัการจดัองคก์รย่อย
ขึน้มารองรบัระบบการดแูลเฉพาะกลุ่ม (7) 

การบูรณาการบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในระบบสุขภาพชุมชนที่พบจากการวจิยันี้ อยู่ในลกัษณะที่
เภสชักรท างานบนพืน้ฐานสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในพืน้ที ่
(problem based management) โดยไม่ได้มองหรือตัดสนิ
ปัญหาจากมุมมองของเภสัชกรเอง แต่เป็นการประเมิน
สถานการณ์ที่เชื่อมโยงกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม
ของชุมชน (context based management) และแสดงให้
เห็นลักษณะของการบูรณาการที่หลากหลายในระดับที่
แตกต่างกัน ตัง้แต่การบูรณาการภายในระบบงานเภสชั
กรรมไปจนถึงการบูรณาการในระบบสุขภาพชุมชน ที่
ทัง้หมดเป็นระบบที่เชื่อมโยงกนัเพื่อส่งเสริมให้ระบบงาน
เภสชักรรมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะของชุมชน 
ดงันี้ 
 การบูรณาการระบบงานคุ้มครองผู้บรโิภคเขา้กบั
ระบบงานอื่นเฉพาะภายในระบบงานเภสชักรรมเป็นการบรู
ณาการเชงิระบบ (systemic integration) (7) คอื เป็นการบรู
ณาการแนวทางและผงัการด าเนินงานทัง้หมดเขา้ด้วยกนั
เป็นระบบงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค (pharmacy 
and health consumer protection system) ภ า ย ใ ต้
เป้าหมายเดียวกันคือความปลอดภัยในการใช้ยาและ
ผลติภณัฑส์ุขภาพของประชาชน แต่ละระบบงานต่างมสีว่น
ร่วมต่อเป้าหมายนี้ เพราะปัญหาการใช้ยาของผู้บริโภค 
(ผู้ป่วย) ตัง้แต่ปัญหาความร่วมมือในการใช้ยา การเกิด
อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ไปจนถึงการ
แสวงหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมาดูแลตนเองของ
ประชาชน ลว้นเป็นปัญหาร่วมในเชงิพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ทัง้สิ้น การบูรณาการในลักษณะนี้ เ ป็นการเชื่อมโยง 
(linkage) หรือประสานงาน ( co-ordination)  (7) โดยมี

ผูป่้วยทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการใชย้าและผลติภณัฑส์ุขภาพ
ไม่เหมาะสมในชุมชนเป็นตวัเชื่อม แต่ละระบบงานอาจแยก
การบริหารจดัการออกจากกนัแต่มีการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมและเชื่อมโยงขอ้มูลการดูแลผูป่้วยเขา้ด้วยกนั การวาง
ระบบเพื่อใหม้กีารดกัจบั และรายงานกรณีผูป่้วยเหล่านี้จาก
ระบบงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลแล้วเชื่อมโยงกับ
ระบบงานคุม้ครองผูบ้รโิภค เป็นการพฒันาระบบงานเภสชั
กรรมให้ครอบคลุมการดูแลทัง้ในระดับบุคคล ครอบครวั 
และชุมชน และครอบคลุมมติิมัง้การส่งเสรมิ ป้องกนั และ
รกัษา  

การบูรณาการระบบงานคุ้มครองผู้บรโิภคเขา้กบั
กระบวนการท างานของกลุ่มงานอื่นในระบบสาธารณสุข 
เพื่อดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น การดูแลสุขภาพตาม
ช่วงวยั (แม่และเดก็ จนถงึ ผูส้งูอายุ) ผูป่้วยกลุ่มโรคต่าง ๆ 
เป็นการพฒันาบทบาทของเภสชักรทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบรู
ณาการเชิงระบบ (systemic integration) (7) เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการขยาย
ขอบเขตงานคุ้มครองผู้บรโิภคให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
มากขึน้ ลกัษณะดงักล่าวสง่ผลดต่ีอทัง้กลุ่มเป้าหมายในดา้น
ที่ได้รับบทเรียนที่ผ่านการบูรณาการแล้ว  และกับทัง้
บุคลากรทางดา้นสาธารณสขุในดา้นการบรหิารทรพัยากรให้
สมประโยชน์ และท าให้เกดิบรรยากาศการท างานร่วมกนั
อย่างสรา้งสรรค ์

 การบูรณาการงานด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคเขา้
ไปในระบบสุขภาพชุมชนเป็นการบูรณาการที่มีขอบเขต
กว้างมากที่สุด เป็นการบูรณาการความร่วมมือ (co-
ordination integration) (14) ของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหาคุ้มครอง
ผู้บริโภคเชิงประเด็น เช่น เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาส
เตียรอยด์ในชุมชน เครือข่ายร้านขายของช าคุณภาพ 
เครือข่ าย เ ฝ้าระวัง โฆษณา แล้วพัฒนาเ ป็นองค์กร 
(organization integration) (14) ก า ร ท า ง า น ด้ า น ก า ร
คุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมาในชุมชน เพื่อให้กระบวนการ
ขับ เ ค ลื่ อ น เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า เ ป็ น วิ ถี ป ก ติ  (normative 
integration) (7, 15) ของชุมชนในการจดัการสขุภาพตนเอง 

 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเพื่อจัดการปัญหา
การคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน เป็นการเรียนรู้โดยการ
ปฏบิตัิจรงิ บนพื้นฐานการมสี่วนร่วมและความสมัพนัธ์ทีด่ี
ของคนในเครอืข่าย โดยมกีารถอดบทเรยีนเพื่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูแ้ละปรบัปรุงระบบ ซึง่เป็นการยกระดบัทกัษะ ความ
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ช านาญ และจิตส านึกที่ดีให้กบัชุมชน กระบวนการนี้เป็น
การวางรากฐาน ให้แก่ ชุ มชนโดยท า ให้ชุ มชน เห็น
ความส าคญัของปัญหาด้านการคุม้ครองผู้บรโิภค และเกดิ
การเรยีนรู้ในการเฝ้าระวงัและจดัการปัญหาด้วยชุมชนเอง 
โดยเภสัชกรมีบทบาทในการหนุนเสริมให้ระบบมีความ
เขม้แขง็มากขึน้ ปัญหาดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคมคีวามเป็นพล
วตัรแปรเปลีย่นไปตามกระแสบรโิภคของสงัคม การจดัการ
ปัญหาทลีะเรื่องเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จบ แต่ถ้าเภสชักร
สามารถส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจสภาพปัญหา เผชิญหน้า 
และจดัการกบัปัญหาสุขภาพด้วยตัวเองได้ ชุมชนจะเกิด
สมดุลดว้ยตวัเอง โดยเภสชักรเป็นสว่นหนึ่งในการเขา้ไปจดั
สมดุลดงักล่าว 

 การบูรณาการบทบาทของเภสัชกรด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระบบ
สุขภาพชุมชนมลีกัษณะเฉพาะทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการของ
การบูรณาการ (7, 14, 15) และปรชัญา-แนวคิดของระบบ
สขุภาพชุมชน (18, 19) ไดแ้ก่ 

1) การมีส่วนร่วม (participation) และการท าให้
เกดิเป้าหมายร่วม (comprehensive goal) เป็นความจ าเป็น
พืน้ฐานของการบูรณาการในระบบสุขภาพชุมชนทีจ่ะท าให้
แต่ละส่วนมองเหน็ทศิทางในการขบัเคลื่อนร่วมกนั (7) การ
เปิดพืน้ทีใ่หเ้กดิการแลกเปลีย่นกนัระหว่างความรูข้องเภสชั
กร และความรู้ของชุมชนบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดี
น าไปสูก่ารก าหนดเป้าหมายร่วมอย่างแทจ้รงิ แบบแผนของ
การเข้าไปมีส่วนร่วมของเภสชักรในระบบบูรณาการ คือ 
การเคารพองค์ความรู้ของชุมชนและการไม่ตัดสินด้วย
มุมมองและความรูข้องตนเอง แบบแผนนี้ก่อใหเ้กดิแนวทาง
การบูรณาการเป้าหมายการท างานด้านการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคเขา้กบัเป้าหมายร่วมคอื “สขุภาพด”ี ของชุมชน 

2) การจัดการความรู้บนพื้นฐานความสมัพันธ์ 
(management based on relationship) ในการบูรณาการ
บทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปในระบบสุขภาพ
ชุมชนของเภสชักร มคีวามสอดคลอ้งกบัปรชัญาและแนวคดิ
ของระบบสุขภาพชุมชนที่ให้ความส าคัญและเชื่อมัน่ใน
ศักยภาพของคนและชุมชน (18) กระบวนการนี้ ใ ห้
ความส าคญักบัการพฒันาและรักษาความสมัพนัธ์กับคน
และเครอืข่าย โดยบูรณาการให้มคีวามเป็นธรรมชาต ิและ
มองตนเองและคนอื่นอย่างเท่าเทียม ตลอดจนเชื่อมัน่ใน
ความรู้และศกัยภาพของชุมชน ลกัษณะเหล่านี้น าไปสู่การ
ยอมรบั การใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั และการเปิดพืน้ทีใ่หก้บั

การแลกเปลี่ยนเพื่อให้องค์ความรูไ้ด้เผยตวัอย่างอสิระ จน
น าไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาด้านการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคภายใตว้ถิแีละแนวทางของชุมชน 

3) การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคเขา้ไปใน
ระบบสขุภาพชุมชนของเภสชักรสะทอ้นภาพการพฒันาดว้ย
หลักการบูรณาการที่อิงอยู่กับบริบทของชุมชน (context 
based) ที่เป็นหลักการส าคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุ มชนให้มีค วามยั ง่ ยืน  (7, 18, 19) กระบวนการ ให้
ความส าคญักบัวถิีเดมิของเครอืข่าย โดยการเขา้ไปเรยีนรู้
จนเข้าใจ ร่วมกบัการพฒันาความสมัพนัธ์จนเกดิความไว้
เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนเรียนรู้และพัฒนาระบบบูรณาการ
ร่วมกนั จนวถิกีารคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สขุภาพชุมชน การบรูณาการในลกัษณะน้ีหวงัผลเพื่อใหเ้กดิ
ความร่วมมอื โดยมุ่งใหร้ะบบขบัเคลื่อนประเดน็การคุม้ครอง
ผู้บรโิภคภายใต้บรบิทและวถิีเดมิของชุมชนดว้ยชุมชนเอง
อย่างยัง่ยนื 
 การบรูณาการดงักล่าวเกดิขึน้ไม่เพยีงแต่เฉพาะใน
กระบวนการท างานเท่านัน้ แต่เป็นผลจากการเปลีย่นแปลง
ในระดับกระบวนทัศน์ของเภสชักรผู้ร ับผิดชอบงานด้วย 
กระบวนทศัน์เป็นกระบวนทางความคดิ การรบัรู ้วธิคีดิ และ
การสะทอ้นความคดิใหเ้ป็นความหมายหรอืใหม้คีุณค่าทีเ่ป็น
แบบแผน กระบวนทศัน์เป็นการคดิหรอืทศันะพื้นฐานของ
มนุษยชาติที่ด ารงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง การเคลื่อนย้าย
กระบวนทัศน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกระบวนทัศน์เดิมไม่
สามารถตอบค าถามหรอืแกปั้ญหาต่อปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ ได ้(20)  
 ทศันะแบบองคร์วม (holism) เป็นกระบวนทศัน์ใน
การมองสขุภาพบนพืน้ฐานความสมัพนัธข์องกาย-จติ-สงัคม 
(bio-psycho-social) มีผลลัพธ์คือ “สุขภาพดี” หรือ “สุข
ภาวะ” มากกว่าแค่ “หายป่วย” (8, 21, 22) กระบวนการเพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายในทศันะแบบองค์รวมนี้วางอยู่บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจว่า ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ระบบมาศกึษา แลว้น าสิง่ทีไ่ดจ้ากการศกึษามาอธบิายระบบ
ทัง้มวลได้ (23) ทัศนะดังกล่าวเป็นการมองชีวิตแตกต่าง
ออกไปจากกระบวนทศัน์แบบวทิยาศาสตร์ที่มองชวีติเป็น
กลไกไปสูม่ติขิองแนวคดิกระบวนระบบ (systemic thinking) 
กระบวนการแก้ปัญหาภายใต้ทัศนะนี้จึงเป็นการแก้เชิง
ระบบอย่างเชื่อมโยง เนื่องจากปัญหาที่เกดิขึน้อยู่ในระดบั
ของระบบทัง้หมดไม่ใช่สว่นใดสว่นหนึ่งเพยีงล าพงั (23) 
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 การมองและตีความปัญหาด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเภสชักรที่ได้จากการวิจยันี้ มีความแตกต่าง
จากเดิมที่เน้นการตัดสินผิดถูก และการกระท าเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั ซึง่เป็น
การมองและกระท าต่อปัญหาด้วยกระบวนทัศน์แบบ
วทิยาศาสตร ์มุมมองทีพ่บเป็นการมองปัญหาดว้ยกระบวน
ทัศน์องค์รวมที่ถือว่ า  พฤติกรรมการบริโภคยาและ
ผลติภณัฑ์สุขภาพของผู้บรโิภคเป็นผลจากการขบัดันของ
ปัจจยัแวดล้อมที่ซบัซ้อน การมองปัญหาในทศันะนี้ท าให้
เ ภ สัช ก ร เ ข้ า ใ จ มิติค ว าม เ ป็ นม นุษย์ข อ งผู้ บ ริ โ ภค 
กระบวนการแก้ปัญหาจึงด าเนินอยู่บนพื้นฐานของความ
เขา้ใจ และมุ่งเน้นการจดัการเชงิระบบเพื่อแกไ้ขปัญหาจาก
เหตุปัจจัยแวดล้อมที่เชื่อมโยงอยู่กับตัวปัจเจก การเข้า
ใจความเป็นองค์รวมและการเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบของเภสชักร เป็นการกา้วพน้จาก
การเอาตนเองเป็นศูนยก์ลางการแกปั้ญหาไปสู่การแสวงหา
ความร่วมมอืในการแกปั้ญหาทัง้ระบบอย่างยัง่ยนื 

 การใชค้วามรูด้า้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคของเภสชั
กรเพื่อแกไ้ขปัญหาในชุมชน ไม่ไดจ้ าเพาะอยู่แค่ความรูด้า้น
ยา ผลติภณัฑส์ุขภาพ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ แต่
ได้ข ย ายขอบเขตไปถึง คว ามรู้ ด้ านม นุษยศาสตร์  
สงัคมศาสตร ์การจดัการความรู ้การคดิเชงิระบบ ตลอดจน
การบูรณาการความรูเ้หล่านี้เขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นทกัษะ 
ความรู้ และความช านาญเฉพาะด้าน ประกอบกบัการใช้
ความรูเ้หล่าน้ีในการท างานของเภสชักรไม่ไดเ้อาตนเองเป็น
ศูนย์กลางของความรู้ แต่เป็นการบูรณาการความรู้เหล่านี้
เขา้กบับรบิทของชุมชนในลกัษณะการเรยีนรูร้่วมกนั เพื่อให้
กระบวนการแกปั้ญหากลมกลนืไปกบัวถิีชวีติของชุมชน จน
เป็นกระบวนการที่ชุมชนสามารถจดัการปัญหาด้วยตนเอง
ได ้ความรู ้ทกัษะ และความช านาญในลกัษณะนี้จ าเป็นต้อง
ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ
ท างานร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 การวิจัยนี้มุ่งเน้นอธิบายการบูรณาการบทบาท
ของเภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการแก้ปัญหา
ชุมชน โดยใช้กรอบทฤษฎีของการบูรณาการและระบบ
สุขภาพชุมชนเป็นหลกั (ศกึษากรอบแนวคดิการบูรณาการ
และระบบสุขภาพชุมชนในบทความเรื่องการบูรณาการใน
ระบบสุขภาพชุมชน ) อย่างไรก็ตามยังมีแนวคิดอื่นที่
น่าสนใจที่ใชอ้ธบิายการแกปั้ญหาในระดบัชุมชนใหม้คีวาม
ชดัเจนมากขึน้ เช่น แนวคดิ collective impact framework 

โดย John Kania และ Mark Kramer (24) ที่ระบุเงื่อนไขที่
ท าให้เกิดความส าเร็จในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่ง
คลา้ยคลงึกบัผลในการวจิยันี้ คอื 1) การท าใหเ้กดิเป้าหมาย
ร่วมที่เป็นเหมือนเข็มทิศที่ก าหนดให้แต่ละส่วนในระบบ
บูรณาการขับ เคลื่ อนไปในทิศทางเดียวกัน  2)  การ
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีต่่อเน่ืองทีจ่ะน าไปสู่ความเขา้ใจร่วมและ
วฒันธรรมร่วมทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัการบูรณาการแบบ
แผนการท างาน (normative integration) 3) การส่งเสรมิให้
แต่ละส่วนสร้างสรรค์กิจกรรมภายใต้บริบทตนเองที่จะ
น าไปสู่ เ ป้าหมายร่วม (mutually reinforcing activity) 4) 
การท า ให้ทุกฝ่ายวัดผลส า เร็จของงานที่ เหมือนกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ส าคัญ และ 5) การมีองค์กร
แกนกลา ง  (backbone support organizations) ที่ ค อย
สนับสนุนให้เกิดเงื่อนไขส าคัญทัง้ 4 ประการที่กล่าวมา
ขา้งต้น อนัเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการแกปั้ญหาทีม่ี
ความซับซ้อน และต้องอาศัยการสานพลังระหว่างภาคี
เครือข่าย เภสัชกรในการวิจัยนี้ท าหน้าที่เปรียบเสมือน
องคก์รแกนกลางในทฤษฎนีี้ 

ดงัได้กล่าวข้างต้น การวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ส ะท้อนแนวคิดและหลักการพื้ น ฐ าน  (fundamental 
concept) ของบทบาทเภสชักรดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคใน
ภาคปฏิบัติการระดับชุมชนที่จะต่อยอดสู่การปฏิบัติและ
พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น การท าวิจัย
เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชดัเจนขึ้นโดยใช้กรอบ
แนวคดิหรอืทฤษฎอีื่นใดมาช่วยอธบิายลว้นมสีว่นสง่เสรมิให้
การพัฒนาบทบาทเภสชักรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระบบสุขภาพชุมชนมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
คุณูปการในการพัฒนาบทบาทด้านนี้ให้มีความก้าวหน้า
มากยิง่ ๆ ขึน้ไป 
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