สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักการและเหตุผล
การบริโภคที่ดี เปนปจจัยสําคัญแรกที่จะทําใหคนมีสุขภาพดี การบริโภคที่ไมเหมาะสมนําไปสูการ
เจ็บปวย เชน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เปนตน โรคเหลานี้เปนสาเหตุการเสียชีวิตใน
ระดับตนของประเทศปญหาดานการบริโภคในปจจุบัน เกิดในทุกสวนของการบริโภค ตั้งแต ความดอย
คุณภาพของผลิตภัณฑ และบริการที่สงมอบที่เกิดจากผูผลิต มุงหมายแตผลกําไรเพียงอยางเดียว ประกอบ
กับผูบริโภคการขาดขอมูลขาวสาร และความรูในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการทําให
พฤติกรรมบริการบริโภคมีปญหาเพิ่มมากขึ้นไปอีก เชน การใชยาในทางที่ผิด ถูกเอารัดเอาเปรียบในการ
เขาถึงผลิตภัณฑ และบริการทําใหไดรับอันตราย หรือเสียเปรียบโดยไมรูเทาทัน ประกอบกับการคุมครอง
ดานการบริโภคของของประเทศยังไมมีความชัดเจนเปนเอกภาพ ยิ่งทําใหปญหาการบริโภคเปนปญหาสําคัญ
ระดับประเทศที่ทุกภาคสวนตองใหความสําคัญ
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปาหมายที่จะมุงสรางหลักประกันและความมั่นคงการมีสุขภาพที่ดีแก
ประชาชนโดยกําหนดเปนนโยบาย และเปนภารกิจระดับชาติที่อยูภายใตวิสัยทัศน "เปนองคกรหลักดาน
สุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี" และมีเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดาน
สาธารณสุข (4 Excellence Strategies) หัวขอที่ 1 P&P Excellence (การปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ และความปลอดภัยดานอาหารและลดปจจัยเสี่ยง ตอโรคไมติดตอเรื้อรัง) หัวขอที่ 3 Governance
Excellence (ความมั่นคงดานยาและเวชภัณฑและ การคุมครองผูบริโภค) สอดคลองกับการพัฒนางาน
คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาล ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชน
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนมิใหไดรับอันตรายจากผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมไดคุณภาพมาตรฐาน
โดยเฉพาะประชาชนในทองถิ่นหางไกลตองไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการเลือกซื้อเลือกใช
ผลิตภัณฑสุขภาพ ดังนั้น จึงมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหเขามามีสวนรวม
ในการคุมครองผูบริโภค โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดถายโอนภารกิจดานการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพใหแก อปท. ใน 4 ภารกิจ ไดแก การผลิตสื่อ/เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพ การเสริมสรางศักยภาพผูบริโภค/ความรูในการบริโภค/เรียกรองสิทธิอันชอบ
ธรรม การสรางและขยายเครือขายการมีสวนรวมในงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของผูบริโภคใน
ทองถิ่น และ การตรวจสอบติดตามคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสถานที่จําหนายตามที่ระบุใน
พ.ร.บ.แตละประเภท ซึ่งการกระจายอํานาจไปยังทองถิ่น สิ่งสําคัญเพื่อสนับสนุนใหทองถิ่นสามารถตัดสินใจ
ดําเนินการจัดการปญหาที่มีความแตกตางกันในแตละทองถิ่น ซึ่งจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถใหแกทองถิ่น
สามารถดําเนินการจัดการปญหาไดอยางเขมแข็งและตอเนื่อง
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีการบรูณาการในการแกไขปญหาในการคุมครองผูบริโภคแบบ
หลักมาตรการทางสังคมและหลักรัฐศาสตร สงเสริมและเสริมสรางการมีสวนรวมดวยกลไกระบบสุขภาพระดับ
อําเภอ District Health System (DHS) โดยมีการทํางานรวมกันทุกภาคสวนดวยการบูรณาการทรัพยากร
ภายใตบริบทของพื้นที่ มีการกําหนดนโยบายสาธารณะของชุมชนเองเพื่อความยั่งยืน คือธรรมนูญสุขภาพ
อําเภอสวางแดนดิน ฉบับที่ 1 ป 2559 โดยมีการกําหนดการสนับสนุนการแกไขปญหาดานงานคุมครอง
ผูบริโภคไวในหมวดที่ 4 สุขภาพดี ขอ 35 จัดใหมีกลไกเฝาระวังติดตาม ตรวจสอบสินคาและบริการ รวมถึง

การรับเรื่องราวรองทุกขดานการคุมครองผูบริโภคระดับตําบล และการเสริมสรางศักยภาพของผูบริโภค และ
ขอ 39 ตองจัดใหมีคณะกรรมการดูแลและคุมครองผูบริโภคในระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน มีหนาที่สุม
ตรวจผลิตภัณฑและเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนรายงานตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ พรอมชุมชนตอง
ใหความรวมมือทุกขั้นตอน จึงถือเปนนโยบายสาธารณะของชุมชนที่เดนชัด ดังนั้นเมื่อนําบทเรียนสําคัญมาถอด
สังเคราะหเพื่อการทดลองขยายผล จึงเสนอโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายและจัดการปญหาดาน
การคุมครองผูบริโภค อําเภอสวางแดนดิน
วัตถุประสงค
1. พัฒนาศักยภาพเครือขายคุมครองผูบริโภคในชุมชน
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานคุมครองผูบริโภคในชุมชน
3. มีการเฝาระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงดานคุมครองผูบริโภคในชุมชน
4. เพื่อแกไขปญหาดานคุมครองผูบริโภคในชุมชน แบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
เปาหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคในสถานบริการปฐมภูมิ อําเภอสวางแดนดิน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสวางแดนดิน
นักเรียนแกนนํา อย. นอยในโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแหงอําเภอสวางแดนดิน
ครูที่ปรึกษาชมรม อย.นอยในโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแหงอําเภอสวางแดนดิน
กํานันทุกตําบล อําเภอสวางแดนดิน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอสวางแดนดิน

กิจกรรมที่ตองดําเนินการตามวัตถุประสงค
กิจกรรม
กลุมเปาหมาย/เปาหมาย
ระยะเตรียมการ
1.ประชุมคณะทํางานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ตัวแทน รพ.สต./ศสม./รพ. จํานวน 30 คน
ระดับอําเภอสวางแดนดิน เพื่อมอบหมายงาน เตรียม ประธาน อสม. ทุกตําบล จํานวน 25 คน
จัดประชุมใหพัฒนาศักยภาพเครือขาย
กํานันทุกตําบล
จํานวน 16 คน
ผูแทน อปท.
จํานวน 18 คน
ครูในโรงเรียนเปาหมาย จํานวน 10 คน
ระยะดําเนินการ
1.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หลักสูตร อสม.
อสม. หมูบานละ 2 คน จํานวน 374 คน
เชี่ยวชาญดานงานคุมครองผูบริโภคและหลักสูตร
นักวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
2.อบรมพัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียน อย.นอย
ครูและนักเรียน อย.นอย จํานวน 300คน
กลุมเปาหมาย
3. จัดตั้ง “ศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนทาง
รพร.สวางแดนดิน
ผลิตภัณฑสุขภาพ”ในโรงพยาบาลโรงพยาบาล
รพ.สต.
สงเสริมสุขภาพตําบลโรงเรียนมัธยม องคการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ปกครองสวนทองถิ่นและบานผูนําชุมชน
องคการปกครองสวนทองถิ่น
4.อสม.นักเรียน รวมกับบุคลากรสาธารณสุของคกร

ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
รพร.สวางแดนดิน
รพ.สต.
โรงเรียน
องคการปกครองสวนทองถิ่น
เครือขาย อสม.
รพร.สวางแดนดิน
รพ.สต./เครือขาย อสม.
องคการปกครองสวนทองถิ่น

รพร.สวางแดนดิน/รพ.สต.
โรงเรียน
รพร.สวางแดนดิน
รพ.สต.
โรงเรียน
องคการปกครองสวนทองถิ่น
เครือขาย อสม.
รานอาหารรานแผงลอยจําหนายอาหารรานคารานชําโรงอาหารในโรงเรียน รพร.สวางแดนดิน

ปกครองสวนทองถิ่นผูนําชุมชนและภาคีเครือขาย
ออกตรวจรานอาหารรานแผงลอยจําหนายอาหาร
รานคารานชํา

ทุกแหงในอําเภอสวางแดนดิน

5.จัดเวทีประชาคมดานการคุมครองผูบริโภคโดย
พัฒนานโยบายสาธารณะของชุมชนในรูปแบบ
ธรรมนูญสุขภาพอําเภอ/ตําบล
6.จัดทํามาตรการจัดการความเสี่ยงของชุมชน
ขอตกลงเพื่อจัดการตนเองในชุมชน
ระยะติดตามประเมินผล
1. ติดตามผลลัพธของการจัดประชุมกลุมเปาหมาย

ตําบล/หมูบานตนแบบ ตําบลละ 1 หมูบาน

2. ติดตามพัฒนาระบบฐานขอมูลงานคุมครอง
ผูบริโภคในชุมชน และการเฝาระวังและบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานคุมครองผูบริโภคในชุมชน

ตําบล/หมูบานตนแบบ ตําบลละ 1 หมูบาน

ตัวแทน รพ.สต./ศสม./รพ. จํานวน 30 คน
ประธาน อสม. ทุกตําบล จํานวน 25 คน
กํานันทุกตําบล
จํานวน 16 คน
ผูแทน อปท.
จํานวน 18 คน
ครูในโรงเรียนเปาหมาย จํานวน 10 คน
อสม. หมูบานละ 2 คน จํานวน 374 คน
มีการปรับปรุงฐานขอมูลดานคุมครองผูบริโภค และมีการเฝาระวังและ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานคุมครองผูบริโภคในชุมชนสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดแนวทางมาตรการหรือขอบัญญัติใหสอดคลอง
ตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของดานงานคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข

รพ.สต.
โรงเรียน
องคการปกครองสวนทองถิ่น
เครือขาย อสม.
รพร.สวางแดนดิน
รพ.สต.
องคการปกครองสวนทองถิ่น

3. ติดตามการปญหาดานคุมครองผูบริโภคในชุมชน
แบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ1ครั้ง/ป
โดยนําเสนอการแกไขปญหาในแตละพื้นที่ ที่ไดรับการแกไขปญหาโดยภาคี
เครือขาย

ผลการดําเนินงาน
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีการบรูณาการในการแกไขปญหาในการคุมครองผูบริโภคแบบ
หลักมาตรการทางสังคมและหลักรัฐศาสตร สงเสริมและเสริมสรางการมีสวนรวมดวยกลไกระบบสุขภาพระดับ
อําเภอ District Health System (DHS) โดยมีการทํางานรวมกันทุกภาคสวนดวยการบูรณาการทรัพยากร
ภายใตบริบทของพื้นที่ มีการกําหนดนโยบายสาธารณะของชุมชนเองเพื่อความยั่งยืน คือธรรมนูญสุขภาพ
อําเภอสวางแดนดิน ฉบับที่ 1 ป 2559 โดยมีการกําหนดการสนับสนุนการแกไขปญหาดานงานคุมครอง
ผูบริโภคไวในหมวดที่ 4 สุขภาพดี ขอ 35 จัดใหมีกลไกเฝาระวังติดตาม ตรวจสอบสินคาและบริการ รวมถึง
การรับเรื่องราวรองทุกขดานการคุมครองผูบริโภคระดับตําบล และการเสริมสรางศักยภาพของผูบริโภค และ
ขอ 39 ตองจัดใหมีคณะกรรมการดูแลและคุมครองผูบริโภคในระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน มีหนาที่สุม
ตรวจผลิตภัณฑและเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนรายงานตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ พรอมชุมชนตอง
ใหความรวมมือทุกขั้นตอน
จากการดําเนินโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพระดับอําเภอ
สวางแดนดิน มีกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการประกอบไปดวย นายอําเภอสวางแดนดิน ตัวแทนฝายปกครอง
ตัวแทน อปท. ครูเจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม. รวม 100 คน ผลการดําเนินกิจกรรมนี้ภาคีเครือขายได
รับทราบในประเด็นนโยบายเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคและขอมูลการดําเนินงานที่ผานมาของงานคุมครอง
ผูบริโภคอําเภอสวางแดนดิน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภคระดับอํ าเภอเพื่อ พัฒ นางาน
คุมครองผูบริโภคเขาสูนโยบายสาธารณะของชุมชน
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญดานงานคุมครองผูบริโภค มีเขา
รวมโครงการหมูบานละ 2 คน กิจกรรมประกอบไปดวยการอบรมใหความรู ฝกปฏิบัติทดสอบดวยชุดทดสอบ
สารปนเปอนในอาหาร ฝกการจําแนกยาประเภทตางๆ ในรานชํา ฝกการทดสอบการใชชุดทดสอบสเตียรอยด
ในยาแผนโบราณ วัดผลโดยชุดทดสอบแสดงความรูเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพของ อสม.วิทยาศาสตรการแพทย ดังตาราง
ขอมูลเกี่ยวกับความรู งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
1.การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ คือ การดูแลคุมครองประชาชนให
ไดรับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑดานสุขภาพ
2. อสม.วิทยาศาสตรการแพทยชุมชน มีหนาที่ ตรวจสารปนเปอนใน
อาหารอยางเดียว
3.หนวยงาน อย. ,รพ.สต., อบต. , สคบ. , รพร. เปนหนวยงานที่ดูแล
งานคุมครองผูบริโภค
4.การมียาชุดจําหนายในรานชําของหมูบานหรือรานขายยาเปนความ
ถูกตอง เพราะทําใหสะดวกดี
5.ยาที่มีราคาแพงและมีการโฆษณา เปนยาที่มีคุณภาพ รักษาโรคดี

กอนอบรม
หลังอบรม
ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด
93.5
6.5
94.8
5.2
59.7

40.3

66.2

33.8

85.7

14.3

81.8

18.2

89.6

10.4

92.2

7.8

51.9

48.1

97.4

2.6

6. สารที่หามใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอางไดแก ปรอท - แอมโมเนีย

74.0

26.0

77.9

22.1

7. สารบอแรกซพบไดเฉพาะที่ ไสกรอกและลูกชิ้นเทานั้น
8. สารบอแรกซ เปนพิษตอไต ทําใหไตวายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได
9. เมื่อจุมกระดาษขมิ้นในขั้นตอนสุดทายกอนรออานผล กระดาษขมิ้น
จะเปลี่ยนเปนสีสมจนแดง แสดงวาผลการทดลองไมพบสารบอแรกซ
10. หากอาหารมีการปนเปอนของสารฟอรมาลีน เมื่อนําไปทดสอบใน
ชุดทดสอบ ปรากฏวาน้ํายาทดสอบมีสีแดงเขม
11.หากอาหารมีการปนเปอนของสารฟอกขาว เมื่อนําไปทดสอบในชุด
ทดสอบ ปรากฏวาเปลี่ยนเปนสีฟาเข็มกวาสีน้ํายาทดสอบ
12.ผักและผลไมดอง แหนม หมูยอ หนอไมปบ เทานั้นที่ใชสารกันรา
13. ชุดทดสอบสารสเตียรอยดเบื้องตน เปนการทดสอบหา เดกซาเมทา
โซน , เพรดนิโซโลน
14. อันตรายจากการการบริโภคยาที่มีสารปนเปอนสเตียรอยด เปนลม
อาเจียน เวียนหัว
15. ขั้นตอนสุดทายในการอานผลการประเมินผล เมื่อพบสารปรอท

51.9
24.7
15.6

48.1
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84.4

59.7
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40.3
20.8
35.1

10.4

89.6
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35.1

61.0

39.0
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28.6
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40.3
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31.2
44.2
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24.7
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16.9

61.0

39.0
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28.6

18.2

81.8

79.2

20.8

19.5

80.5

53.2

46.8

27.3

72.7

58.4

41.6

53.2

46.8

64.9

35.1

18.2

81.8

79.2

20.8

น้ํายาจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีสมหรือเขียว
16.อันตรายจากสารไฮโดรควิโนน เกิดจุดดางดําดางขาวที่หนา เปนฝา
ถาวรรักษาไมหาย
17.ขั้นตอนสุดทายในการอานผลการประเมินผล เมื่อพบสารไฮโดรควิ
โนน ครีมที่ผสมกับชุดทดสอบจะเปลี่ยนเปนฟาหรือน้ําเงิน
18.ขั้นตอนสุดทายในการอานผลการประเมินผล เมื่อพบกรดวิตามินเอ
ในผลิตภัณฑ เกล็ดของสารจะเปลี่ยนเปนสีฟา
19.เมื่อใชชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ําและชุดทดสอบเปลี่ยนเปนสี่มวง
แสดงวาเปนน้ํามันที่ใชได
20.อันตรายจากสารไฮโดรควิโนน เกิดจุดดางดําดางขาวที่หนา เปนฝา
ถาวรรักษาไมหาย

ขอมูลเกี่ยวกับความรู งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ

กอนอบรม

หลังอบรม

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

21.ขั้นตอนสุดทายในการอานผลการประเมินผล เมื่อพบสารไฮโดรควิ
โนน ครีมที่ผสมกับชุดทดสอบจะเปลี่ยนเปนฟาหรือน้ําเงิน
22.ขั้นตอนสุดทายในการอานผลการประเมินผล เมื่อพบกรดวิตามินเอ
ในผลิตภัณฑ เกล็ดของสารจะเปลี่ยนเปนสีฟา
23.เมื่อใชชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ําและชุดทดสอบเปลี่ยนเปนสี่มวง
แสดงวาเปนน้ํามันที่ใชได

19.5

80.5

53.2

46.8

27.3

72.7

58.4

41.6

53.2

46.8

64.9

35.1

กิ จ กรรมที่ 3 การอบรมพั ฒ นาศั กยภาพ ครู และนั กเรี ย น อย.น อย โดยได รั บ ความร ว มมื อจาอก
โรงเรียนทั้งสิน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันเฉียงเหนือ โรงเรียนสวางแดนดิน โรงเรียน
แวงพิทยาคม โรงเรียนหนองหลวงศึกษา โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรคและโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม การดําเนิน
โครงการพบวานักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพเพิ่มขึ้นรอยละ 85.32 รูจักหนวยงานใน
การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในพื้นที่รอยละ 90.76 และโรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรม อย.นอย รอยละ
100
ผลการดําเนิ น งานของเครือขายคุมครองผู บ ริโ ภค อํา เภอสว างแดนดิ น มี บทบาทในการเฝ าระวั ง
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย ทําใหมีการดําเนินการจับกุมผูประกอบการที่ทําผิดตามกฎหมาย 14 ราย
ไดแก
1. พรบ.ยา2 ราย ในประเด็นการขายยาอันตรายหรือยาแผนโบราณโดยไมไดรับอนุญาต
2. พรบ.เครื่องสําอาง10รายในประเด็นการขายเครื่องสําอางไมไดมาตรฐาน
3. พรบ.อาหาร2 ราย ในประเด็นการไมขออนุญาตผลิตอาหาร หรือ โฆษณาอาหารเกินจริง
โดยดําเนิ นการเปรีย บเทียบปรั บที่ สถานี ตํารวจภู ธรอําเภอสว างแดนดิ นและสํานั กงานสาธารณสุขจังหวั ด
สกลนคร

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพระดับอําเภอสวางแดนดิน
ผลผลิต
ผลผลิตที่เกิดจริง
ผลลัพธ
1.จํานวนบุคลากร/
1.จํานวนบุคลากร/
1.มีการประสานงานของ
เครือขายที่เขารวม80%
เครือขายที่เขารวม 85 % เครือขายคุมครองผูบริโภค
2. มีการจัดตั้ง
2.มีคําสั่งจัดตั้ง
ระดับอําเภอขึ้น
คณะกรรมการคุมครอง
คณะกรรมการคุมครอง
2.เครือขายและคณะกรรมการ
ผูบริโภคระดับอําเภอ
ผูบริโภคระดับอําเภอลงนาม เขาใจบทบาทหนาที่
โดยนายอําเภอสวางแดนดิน

ปญหาอุปสรรคพรอมแนวทางแกไข
- บางหนวยงาน เชน กํานัน สงตัวแทนมาเขารวมประชุมทําให
กลุมเปาหมายไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการดําเงินงานคุมครองผูบริโภค
จึงจําเปนตองแจงอีกครั้งในที่ประชุมภาคสวนราชการ อําเภอสวาง
แดนดิน

กิจกรรมที่ 2อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญดานงานคุมครองผูบริโภคและหลักสูตรนักวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผลผลิต
ผลผลิตที่เกิดจริง
ผลลัพธ
ปญหาอุปสรรคพรอมแนวทางแกไข
1.จํานวนอสม เขารวม80% 1.จํานวนอสม เขารวม
เกิดการเฝาระวังและรายงาน - ชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหารไมเพียงพอในการทดสอบ
2.อสม. มีความรูดานคุม
100%
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย
โดยรวมทั้งอําเภอ ทําให อสม. ไมไดใชชุดทดสอบทุกตัวอยางที่
ครองผูบริโภค
2.มีอสม. มีความรูดานคุม ตามกระบวนการ 5 รายงาน
ตองการวิเคราะห
ครองผูบริโภค

กิจกรรมที่ 3 การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนอย.นอยกลุมเปาหมาย
ผลผลิต
ผลผลิตที่เกิดจริง
ผลลัพธ
1.จํานวนครู/นักเรียนที่เขา 1.จํานวนบุคลากร/
1. มีการประสานงานกับ
รวม80%
หนวยงานที่เขารวมซอม
เครือขายคุมครองผูบริโภค
2. มีการดําเนินการกิจกรรม แผนรับอุบัติภัยหมู 85 % ระดับอําเภอขึ้น
อย. นอย
2. มีการดําเนินการกิจกรรม
อย. นอย ครบทุกโรงเรียน
(รอยละ 100)

ปญหาอุปสรรคพรอมแนวทางแกไข
- การดําเนินกิจกรรมตรงกับชวงเวลาสอบวัดความรูปลายภาคและ
ปดเทอมของโรงเรียน ทําใหมีโรงเรียนที่ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได
1 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

ประชุมคณะทํางานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพระดับอําเภอสวางแดนดิน
นายประทิม โกษาแสง นายอําเภอสวางแดนดินมอบนโยบายดานคุมครองผูบริโภค

คณะทํางานคุมครองบริโภค

วิทยากรBest practice ดานคุมครองผูบริโภคระดับเขตแนะนําแนวทางในการดําเนินงาน

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญดานงานคุมครองผูบริโภค

จัดตั้งศูนยเฝาระวังและเตือนภัยผลิตภัฑณสุขภาพที่ไมปลอดภัย

การอบรมพัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียน อย.นอย กลุมเปาหมาย

การฝกใชชุดทดสอบอยางงายในแกนนํานักเรียน อย.นอย

การดําเนินการแกไขปญหาในพื้นที่รวมกับภาคีเครือขาย (จับกุมรถเรขายยา)

การดําเนินการแกไขปญหาในพื้นที่รวมกับภาคีเครือขาย
(เฝาระวังและใหความรูผูจําหนายเครื่องสําอางไมไดมาตรฐาน)

