
 
 

การพัฒนาเครือข่ายร้านค้า สู่ ชุมชน 
บทคัดย่อ: ปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ของ รพ.สต ต าบลพร่อน ในปี2558   พบว่า หมวด
สถานที่ อุปกรณ์และสิทธิผู้บริโภค ( ความสะอาด ) ผ่านร้อยละ 48.00 หมวดผลิตภัณฑ์  ผ่านร้อยละ 
40.00  หมวดเคร่ืองส าอาง ผ่านร้อยละ  84.00 หมวดยา ผ่านร้อยละ 76.00   หมวดบุหร่ี  ผ่านร้อยละ 100  
และมีสถานีวิทยุในพื้นที่ ที่มีการโฆษณาสินค้าบางตัวชวนเชื่อเกินจริง ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้บริโภค ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและมีการตรวจสอบการจ าหน่ายสินค้าในร้านค้าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยให้
เครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เครือข่ายมีความเข็มแข็ง  มีการท างานแบบบูรณาการตาม
นโยบาย  “ ประชารัฐ ”  และสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่  วัตถุประสงค์   1. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในเร่ืองเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมกันพัฒนาให้ เกิดมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค   3. เพื่อให้ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    กิจกรรมการด าเนินงาน  1.ประชุม
ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อรับทราบนโยบาย วิธีการด าเนินงาน และผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน   2. ส ารวจข้อมูลร้านค้า / ร้านช าในพื้นที่   3.ประชุมอสม.เพื่อรับทราบกระบวนการท างาน
และผลลัพธ์  4.จัดท าเวทีประชาคมสุขภาพคืนข้อมูลสุขภาพสถานการณ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคแก่ชุมชน  
5. พัฒนารูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานในชุมชน 
เช่น โรงพยาบาลตากใบ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ  รพ.สต ผู้น าชุมชน อบต.  อสม. 
ผู้ประกอบการร้านค้า และกลุ่มแม่บ้าน ได้มีการประชุมเพื่อค้นหาปัญหาและการด าเนินงานเชิงรุกใน
การเฝ้าระวังและมาตรการร้านค้าในชุมชน ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในทีม   6. น าแผนงาน
สู่การปฎิบัติ ระยะเวลา     ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558   ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น  ( ผลทางตรง ) ร้านท่ีไม่
ผ่าน ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่  มีขนมปี๊บชนิดแบ่งขาย ไม่มีวันหมดอายุ  บริเวณร้านไม่สะอาด  จ าหน่าย
ขนมหมดอายุ   จัดวางสินค้าไม่มีเป็นระเบียบ ไม่แยกของกินของใช้   มียาปฎิชีวนะ  ( ห้ามจ าหน่าย )   ไม่
มีการพัฒนาจากค าแนะน าของ จนท.   ผลทางอ้อม ( ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น )   1. ร้านค้ามีการ
พัฒนา / ปรับปรุง ร้าน เพิ่มขึ้น 17 ร้าน 2. กลุ่มแม่บ้าน ( วัดพระพุทธ ) มีการระบุ วัน/ เดือน/ ปี หมดอายุ
ของผลิตภัณฑ์ ( ขนมดอกจอก ) ก่อนวางจ าหน่าย 3. ประชาชนมีทางเลือกในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า
โดยพิจารณาจากสติ๊กเกอร์สี  4. ส่ง อสม. ดีเด่น สาขา คุ้มครองผู้บริโภคเข้าประกวดระดับจังหวัด ปี 
2557 คือ นางชวนพิศ คงประเสริฐ 5. เกิดร้านค้าต้นแบบ นายสว่าง  หมวกสกุล ในระดับอ าเภอ  บทเรียน
ท่ีได้รับ  การท างานร่วมกันเป็นทีม การประสานงานในแต่ละภาคีในการออกตรวจร้าน   ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
แต่เมื่อทุกฝ่ายเข้าใจในการท างานความร่วมมือก็จะตามมา    การพัฒนางานในชุมชนโดยรับฟังความ
คิดเห็นจากชุมชนเป็นวิธีเร่ิมต้นการท างานที่ดีเพราะสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น  การสร้าง
การมีส่วนร่วม  ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ และยั่งยืน  โอกาสพัฒนาต่อเนื่อง   การบูรณาการ
การท างานร่วมกับประชารัฐ ขับเคลื่อนโดยใช้เคร่ืองมือ  DHS ต่อไป 



 
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาเครือข่ายร้านค้า สู่ ชุมชน 

ž โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร่อน  ต าบลพร่อน  อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
ž  

         ท่ีมาของปญัหา  
ตามแนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ 

มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ ดังนั้นจึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการได้แก่ ด้านสุขภาพจิต การออกก าลังกาย การอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาหารสะอาดปลอดภัย ซึ่งจะน าไปสู่สุขภาวะที่ดีด้วยอาหารและเคร่ืองอุปโภค บริโภค 
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์หากประชาชนเลือกซื้อสินค้า / อาหารที่ไม่สะอาดและไม่ได้
มาตรฐาน ย่อมส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง   ดังนั้นร้านค้า ร้านช า ในหมู่บ้านจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจอย่าง ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานร้านขายของช า และตระหนักถึงความส าคัญในการ
จ าหน่ายสินค้า 

จากข้อมูลปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ของ รพ.สต ต าบลพร่อน ในปี
2558   ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จากการออกตรวจร้านค้า / ร้านช าตามแบบบันทึกการตรวจมาตรฐานร้าน
ขายของช า พบว่า หมวดสถานที่ อุปกรณ์และสิทธิผู้บริโภค ( ความสะอาด ) ผ่านร้อยละ 48.00 หมวด
ผลิตภัณฑ์  ผ่านร้อยละ 40.00  หมวดเคร่ืองส าอาง  ผ่านร้อยละ  84.00 หมวดยา ผ่านร้อยละ 76.00   
หมวดบุหร่ี  ผ่านร้อยละ 100  และมีสถานีวิทยุในพื้นที่ ที่มีการโฆษณาสินค้าบางตัวชวนเชื่อเกินจริง ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและมีการตรวจสอบการจ าหน่ายสินค้าในร้านค้าให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยให้เครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เครือข่ายมีความเข็มแข็ง  มีการ
ท างานแบบบูรณาการตามนโยบาย  “ ประชารัฐ ”  และสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่   



 
 
ผังก้างปลาวิเคราะห์ปัญหา 
 

 
          
                                                                         
                                                  - พฤติกรรมการบริโภค                              - ไม่ตระหนกในการจ าหน่ายสินค้า                            - มีสถานีวิทยุในพื้นที่ 
                                                - ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม                             -  จ าหน่ายสินค้าเกินขอบเขตของมาตฐานร้านค้า          - มีการโฆษณาอวดโอ้ผลิตภัณฑ์เกิน 
                                            - ไม่รู้สิทธิผู้บริโภค                                     -   สถานที่ / ร้านค้า ไม่เอื้ออ านวยต่อการ จริง 
             พัฒนา                     -  ไม่มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนซ้ือ                    ประกอบการร้านค้า 
           เครือขา่ย                 -    ความรู้ / ความตระหนักในการเลือก 
           ร้าน คา้/   ซ้ือผลิตภัณฑ์ / สินค้า 
          ร้านช าในพ้ืนที่                                                                                                
                                     -จนท. มีไม่เพียงพอต่อจ านวนร้านค้าที่รับผิดชอบ   -ผู้น าไม่ค่อยให้ความส าคัญต่องานคุ้มครองผู้บริโภค 
                                        - จนท.เป็นบุลคลากรในพื้นที่                           - ศักยภาพของผู้น าในการเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ 
                                                                                                         - เครือข่ายสุขภาพอื่นๆไม่มีบทบาทด้านสุขภาพ                                    
                - อปท. ไม่มีบทบาทในงานงานคุ้มครองผู้บริโภค 
                                                                                                                -หน่วยงานในพื้นที่ขาดการบูรณาการร่วมกัน 
                                                                                                                         
                                                                                     
                                                                                             
                                                     

กลุ่มประชาชน ผู้ประกอบการ 

บุคลากรตรวจสอบร้านค้า 

ร้อยละ 

ส่ิงแวดล้อมและอ่ืนๆ 

เครือข่ายชุมชน 



 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในเร่ืองเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมกันพัฒนาให้ เกิดมาตรการในการ
คุ้มครองผู้บริโภค  
3. เพื่อให้ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
1.ประชุมภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อรับทราบนโยบาย วิธีการด าเนินงาน และ
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
2. ส ารวจข้อมูลร้านค้า / ร้านช าในพื้นที่ 
3.ประชุมอสม.เพื่อรับทราบกระบวนการท างานและผลลัพธ์ 
4.จัดท าเวทีประชาคมสุขภาพคืนข้อมูลสุขภาพสถานการณ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคแก่ชุมชน  
5. พัฒนารูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานใน
ชุมชน เช่น โรงพยาบาลตากใบ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ  รพ.สต ผู้น าชุมชน อบต.  อส
ม. ผู้ประกอบการร้านค้า และกลุ่มแม่บ้าน ได้มีการประชุมเพื่อค้นหาปัญหาและการด าเนินงานเชิง
รุกในการเฝ้าระวังและมาตรการร้านค้าในชุมชน ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในทีม 
6. น าแผนงานสู่การปฎิบัติ ดังนี้ 

6.1 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย  
 มีการอบบรมเป้าหมาย  ความรู้ในการเลือกซื้อสินค้า  การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สิทธิ

ของผู้บริโภค  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ควรจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค  ขอบเขตของยาที่
สามารถจ าหน่ายได้ในร้านค้า และเกณฑ์มาตฐานในการตรวจร้านค้า / ร้านช า 

 มีข้อตกลงร่วมกัน โดยการก าหนดมาตรฐานร้านช า 3 ระดับ มีเกณฑ์การพิจารณา 5 หัวข้อ 
 สะอาด 
 สินค้ามี อย. 
 ไม่ขายยาชุด ยาอันตราย 
 ไม่ขายเคร่ืองส าอางผสมสารหน้าขาว 
 ไม่มีโฆษณาชวนเชื้อ  อวดอ้างสรรพคุณ 

 
 
 
 
 



 
 

 การก าหนดสติ๊กเกอร์เพื่อยกระดับร้านค้าให้ด้วยมาตรฐาน  โดย ก าหนดสติ๊กเกอร์สี ดังนี้ 
ระดับดี                                    ผ่านเกณฑ์ ๑ , ๒ ข้อ 

ระดับดีมาก                               ผ่านเกณฑ์ ๓ – ๔ ข้อ 

ระดับดีเยี่ยม                              ผ่านเกณฑ์ ทุกข้อ  

 
6.2 การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 
 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการท างานในการด าเนินงาน ประกอบด้วยฝ่ายอ านวยการ และ 

ฝ่ายท างาน ประกอบด้วย ร.พ ตากใบ สสอ.ตากใบ  รพ.สต  กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ
ร้านค้า ผู้น าชุมชน  อสม. และ อบต  

 มีการออกตรวจร้านค้า จ านวน 25 ร้าน โดยเครือข่ายการท างานในพื้นที่  
 ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานการตรวจร้านและเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค การเฝ้า

ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสติ๊กเกอร์สีที่ติดตามร้านค้า  ผ่านสถานีวิทยุตากใบเรดิโอ ทุก
วันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. 

 รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ด้านสิทธิผู้บริโภคจากประชาชนผ่านช่องทาง กล่องรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ทางรพ.สต และ อบต. หรือ ที่บ้านของ อสม. 

 ให้ความรู้แก่นักเรียนในเร่ืองการเลือกซื้ออาหาร / ขนม ในร้านใกล้บ้าน  
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
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พัฒนาเครือข่าย ร้านค้า / ร้านช า ในพื้นที่ 

ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

ประชุมกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย 

ตรวจร้านค้า ครั้งท่ี 1  

จัดท าเวทีประชาคมสุขภาพโดยแยกหมู่และ 
คืนข้อมูลสุขภาพแก่ชุมชน 

ประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการตรวจร้าน 

                  สรุป / ประเมินผล  

ตรวจร้าน ครั้งที่ 2 

                  มอบสติก๊เกอร์แก่รา้นค้า  



 
 

ระยะเวลา 
 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558  
 
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น ( ผลทางตรง ) 
ร้านค้าในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร่อน  (N = 25 คน) 

ผลการตรวจร้านค้า 
ก่อนด าเนินการ (ร้าน) หลังด าเนินการ(ร้าน) เพิ่ม/ลด 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับดี 0      0 2 8.00 2 8.00 
ระดับดีมาก    0      0       5 20.00     5 20.00 
ระดับดีเยี่ยม       0      0       10 40.00 10 10.00 

หมายเหตุ ร้านท่ีไม่ผ่าน ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่  

 มีขนมปี๊บชนิดแบ่งขาย ไม่มีวันหมดอายุ 

 บริเวณร้านไม่สะอาด 

 จ าหน่ายขนมหมดอายุ 

 จัดวางสินค้าไม่มีเป็นระเบียบ ไม่แยกของกินของใช้ 

 มียาปฎิชีวนะ ( ห้ามจ าหน่าย ) 

 ไม่มีการพัฒนาจากค าแนะน าของ จนท.  

ผลทางอ้อม ( ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ) 

1. ร้านค้ามีการพัฒนา / ปรับปรุง ร้าน เพิ่มขึ้น 17 ร้าน 

2. กลุ่มแม่บ้าน ( วัดพระพุทธ ) มีการระบุ วัน/ เดือน/ ปี หมดอายุของผลิตภัณฑ์ ( ขนมดอกจอก ) 
ก่อนวางจ าหน่าย  
3. ประชาชนมีทางเลือกในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากสติ๊กเกอร์สี  
4. ส่ง อสม. ดีเด่น สาขา คุ้มครองผู้บริโภคเข้าประกวดระดับจังหวัด ปี 2557 คือ นางชวนพิศ คง
ประเสริฐ 
5. เกิดร้านค้าต้นแบบ นายสว่าง  หมวกสกุล ในระดับอ าเภอ 

 

 

 



 
 

บทเรียนท่ีได้รับ 
1. การท างานร่วมกันเป็นทีม การประสานงานในแต่ละภาคีในการออกตรวจร้าน   ไม่ใช่

เร่ืองง่าย แต่เมื่อทุกฝ่ายเข้าใจในการท างานความร่วมมือก็จะตามมา  
2. การพัฒนางานในชุมชนโดยรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนเป็นวิธีเร่ิมต้นการท างานที่ดี

เพราะสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 
3. การสร้างการมีส่วนร่วม  ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ และยั่งยืน  

 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ในช่วงที่เร่ิมของการตรวจร้านเป็นฤดูฝนยาวนาน ท าให้การเดินทางออกตรวจยากล าบาก 
 2. ร้านค้าบางร้านยังไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจร้าน  
 3. ผู้น า บางคน ไม่แสดงออกถึงบทบาทในงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน  
 4. เจ้าหน้าที่มีเวลาไม่ตรงกันท าให้มีการปรับเปลี่ยนแผนการออกตรวจบ่อย  
   
  โอกาสพัฒนาต่อเนื่อง ( แผนงาน / กิจกรรม ที่ก าหนดท าต่อไปในอนาคต ) 
 1. การต่อยอดการด าเนินงานต่อเน่ืองในปีต่อไป  
 2. การบูรณาการการท างานร่วมกับกับการออกตรวจร้านอาหาร / แผงลอย ในพื้นที่  
 3. การด าเนินงานเครือข่าย อย. น้อย ทุกโรงเรียนในพื้นที่  
 4. การส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ การปลูกผักกินเองในแต่ละครัวเรือน  
 5. ขยายเครือข่ายไปยังชุมชนอ่ืนๆในต าบลต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  Oral Best Practice 
 

เรื่อง 
 

การพัฒนาเครือข่ายร้านค้า สู่ ชุมชน  
 
 

โดย 
 

นางธัญญลักษณ์   คงทิตย์ 
พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 

 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร่อน 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

ปี 2559 
    


