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 ปญหาการแพรกระจาย “ยาอันตราย” ไปสูชุมชน ทั้งที่เปนเรื่องผิดกฎหมายนั้น 

พบไดทกุพ้ืนทีท่ัว่ประเทศไทย และเปนปญหาเร้ือรังชนดิทีเ่รยีกไดวา “แกไมตก” จนกลายเปน

ปญหาหนักอกของบุคลากรในระบบสาธารณสุขมายาวนาน แมวาจะมีการบังคับใช                  

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนกฎหมายแมบทควบคุมการใชยาในระดับชาติ

 จดุกระจายยาอนัตรายในชมุชนทีสํ่าคญัและใกลชดิกบัชวีติของประชาชนมากทีส่ดุ 

เนือ่งจากทกุคนสามารถเขาถงึไดอยางสะดวกกค็อื รานขายของชาํ แมกฎหมายไมอนญุาต

ใหรานคาประเภทนี้จําหนายยาอันตรายก็ตาม อีกทั้งยังไดมอบหมายใหการออกตรวจ            

เพื่อเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายเพื่อจัดการปญหายาอันตรายในชุมชนทุกแหง                     

เปนหนึ่งในภารกิจประจําของเจาพนักงานคุมครองผูบริโภคในระดับพื้นที่ กระนั้น                     

การซือ้หายาอนัตรายจากรานชาํกยั็งกระทาํไดทัว่ไปจนเปนเรือ่งปกต ิ นบัตัง้แตยาอนัตราย

ที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ไปจนถึง “ยาเถื่อน” ซึ่งไมแสดงขอมูลแหลงผลิต                  

สวนผสม ฯลฯ เชน ยาผสมสารสเตียรอยด ยาชุด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีชองทางสมทบ             

อีกมากมายที่นํายาอันตรายเขาสูชุมชน เชน ตลาดนัด รถเร การขายตรง เปนตน

 ทามกลางสภาพการณอันนาวิตกเชนนี้ มีผูตั้งคําถามอยูเสมอวา ปญหานี้                     

จะไดรับการแกไขอยางไร? และยังมีคนอีกจํานวนมากที่งุนงงกับความเปนจริงที่เกิดขึ้นวา                 

ทําไมปญหานี้จึงแกไขไดยากหรือแกไขไมไดเอาเลย? ทั้งๆที่ปจจัยในการจัดการปญหานั้น 

ดูเสมือนวามีพรั่งพรอมอยูแลว ทั้งขอบังคับและบทลงโทษตามกฎหมาย รวมถึงกําลัง                

เจาหนาที่ในการตรวจสอบ เฝาระวัง และบังคับใชกฎหมาย และที่สําคัญคือ รานชําขายยา

อันตรายอยางโจงแจง เปนการกระทําผิดกฎหมายที่เกิดข้ึนอยางเปดเผย ไมใชการกระทํา

แบบลักลอบที่ตองอาศัยการสืบสาวแตอยางใด 

 อยางไรก็ตาม ใชวาทุกหนทุกแหงจะยอมจํานนหรือนิ่งงันตอคําถามดังกลาว...

 อยางนอยกยั็งมีทีน่ี.่..อาํเภอโนนคณู จงัหวดัศรีสะเกษ พืน้ทีท่ีส่ามารถพฒันา “พืน้ที่

ตนแบบรานชําปลอดยาอันตราย” ขึ้นมาไดสําเร็จ จนไดรับรางวัล “ตําบลตนแบบ”             

ของจงัหวัดศรสีะเกษในป ๒๕๕๓ นาํไปสูการขยายผลใหมกีารจดัการยาอนัตรายในราน

ชําทั้งอําเภอ รวมถึงอําเภออื่นๆของจังหวัดศรีสะเกษดวย 

     ที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงนี้หาใช “ไฟไหมฟาง” แตยังดํารงอยูอยางตอเนื่องยั่งยืน

บทนํา
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ภาพรวมการขับเคลื่อน : จากตําบลเขมแข็ง ถึงอําเภอเขมขน 

มุงสูจังหวัดปลอดการขายยาไมเหมาะสมในรานชํา

เหน็ปญหาเดมิๆ

รายงานไปไมมี

อะไรเปลี่ยน

ทําปญหาใหเห็น

ทั้งชุมชน

นําขอมูลเสนอ

ผูบริหาร

ระดับอําเภอ

ประชาคม ผูนํา 

ผูประกอบการ

รายตําบล

เห็นผลกระทบ

จากยาในชุมชน

ตอเนื่อง

ชวนผูใหญ /

ผูรับผิดชอบ

พื้นที่รวมคิด

ปกหมุดหมาย 

”ชุมชนมียาที่

เหมาะสมและ

ถูกกฎหมาย”

สํารวจปญหา        

X-ray ทั้งอําเภอ

เชื่อมโยงปญหา

กับผลกระทบ

ตอผูปวย

รวบรวม 

เรียบเรียง

วิเคราะหขอมูล

หาเครือขาย / 

ผูสนับสนุน

สรางทีมระดับ

ตําบลโดยสถานี

อนามัยเปนศูนย

ประสาน

เริ่มแกปญหาจาก

จุดที่ทําได ประเมินผลและ

สรุปผลใน 4 เดือน

จดัตัง้ตาํบลรานชาํ

ปลอดยาอันตราย

กติกาชุมชน/ บัญชี

ยาที่จําหนายได

ขยายผลรานชํา

ปลอดยาอันตราย

ทั้งอําเภอ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ออกตรวจแนะนํา

โดยเครือขายใน

ชุมชน / ตรวจซ้ํา

โดยทีมอําเภอ

ตําบลดีเดน ราน

ชําปลอดภัย 

จังหวัดศรีสะเกษ

2551 2552กอน 
2551 2553

เกิด “ตําบลตนแบบ

จัดการยาอันตราย

ในรานชํา” ที่ต.โพธิ์

ขยายสู “อําเภอตนแบบ

จัดการยาอันตรายฯ” 

ที่ อ.โนนคูณ

ต.โพธิ์ ไดรับรางวัล 

“ตําบลตนแบบ”

 ระดับจังหวัด
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ขยายผลเฝาระวัง

ยาอันตรายจาก

แหลงอื่นๆ

ออกตรวจเฝาระวัง

ตอเนื่องตามแผน

ดําเนินกิจกรรม

เครือขายตอเนื่อง

ดําเนินกิจกรรม

เครือขายตอเนื่อง

ออกตรวจ     

ตลาดนัด เฝาระวัง

รถเรขายยา

สง/ขายยา        

ทางไปรษณีย    

ทางวิทยุชุมชน

สํารวจความพึงพอใจ

ของอสม.ผูนําชุมชน

สํารวจการรับรู

และความคิดเห็น

ของผูประกอบการ 

/ประชาชน

รับเรื่องรองเรียน / 

จัดการปญหาโดย

เครือขาย

ตลาดนัดสุขภาพ

แลกเปลี่ยนเรียนรู/

ทําแผนโดย

เครือขายชุมชน

บูรณาการ

กับงานอื่นๆ

แลกเปลี่ยนเรียนรู/ทําแผน

โดยเครือขายชุมชน

อสม.ดีเดนระดับ

ชาติ งาน คบส.

ดานสุขภาพ

เขารวมอบรม

หลักสูตร ผูนํา

ระบบยา กพย.

เขารวมเครือขาย

ระดับเขต + ภาค 

+ หนวยงานที่

เกี่ยวของ

วิทยากร / แลก

เปลี่ยนเรียนรูนอก

เครือขาย

เขาสูงานในระบบ

สุขภาพระดับ

อําเภอ (DHS)

นําเสนอขอมูลสูสื่อ

สาธารณะ

นําขอมูลจาก

ชุมชนสูขอเสนอ

เชิงนโยบาย

ถอดบทเรียนงาน

เครือขาย คบส. 

โนนคูณ

ขยายประสบการณและกระบวนการจาก

อ.โนนคูณสูอําเภออื่นๆในศรีสะเกษ 

ขณะที่ในพื้นที่อ.โนนคูณ ยังคงทํางานนี้

อยางเขมแข็งตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

2554 2555 2556 2557
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 รายงานฉบับน้ีจะเปนการ “มองยอนหลัง” ไปยัง
ปฏบิตักิารจดัการยาอนัตรายในชมุชนอยางย่ังยืน จากกรณี
ศึกษาที่อําเภอโนนคูณแหงนี้  เพื่อทําความเขาใจวา                 
นอกเหนือจากตัวบทกฎหมาย และระบบเฝาระวังและ 
จัดการปญหาตาม “กลไกปกติ” ท่ีมีอยูแลว ยังมีสิ่งใด            
อีกบางที่จะชวยเสริมใหเจตนารมณของรัฐในการท่ีจะ
ปกปองสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนจากการใชยาที่
มีอันตรายหรือผลขางเคียงสูง สามารถกาวขามอุปสรรค           
ที่มีอยู และบังเกิดผลเปนจริง



ภาค ๑ : 

กอนจะถึง “จุดสตารท” มี “ตนทุนเดิม” เปนฐาน

 ภญ. เบญจมาศ บุดดาวงศ                          

ผูจุดชนวนการขับเคลื่อนปฏิ บั ติการ                      

ยาอันตรายในชุมชนที่อําเภอโนนคูณ              

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเร่ิมตนอยางเปน

ทางการในป ๒๕๕๑ เปนชาวจังหวัด

ลํ า พู น  ย า ย เข า ม า เ ป น เ ภ สั ชกรที่                          

โรงพยาบาลโนนคูณตั้งแตป  ๒๕๔๔              

หลังจากแตงงานกับปลัดอําเภอหนุม                 

ชาวอุบลราชธานี และตัดสินใจยายมา            

ตั้งรกรากในถิ่นฐานบานเกิดของสามี

 ภญ.เบญจมาศ จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม             

ในป ๒๕๔๐ เริ่มตนชีวิตการทํางานที่โรงพยาบาลทุงหัวชาง ซึ่งตั้งอยูในภูมิลําเนาของ              

ตัวเธอเอง ประสบการณที่ส่ังสมมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตครั้งยังทํากิจกรรมนักศึกษา                  

ตอยอดดวยการทํางานในสถานพยาบาลที่อยูในเขตชนบททําใหเธอไดซึมซับหลายสิ่งที่             

โนมนําใหเกดิความสนใจทาํงานเชงิรุกกบัชมุชนเพือ่ชวยใหปญหาตางๆดขีึน้ ดงัทีเ่ธอเลาวา

 “ตอนเปนนกัศึกษาไดออกคาย ทาํกจิกรรมกบัเพือ่นๆ เวลาออกไปชมุชนทาํใหเหน็

วา ในชุมชนมีปญหาเยอะนะ ทั้งเรื่องยาและเรื่องอื่นๆอีกสารพัด ประสบการณเหลานี้เปน

เหมอืนพื้นฐานที่ทาํใหคดิตอยอดตอนมาทาํงานวา เราจะทําอะไรเพื่อชวยแกปญหาไดบาง”

ภญ.เบญจมาศ  บุดดาวงศ



 อยางไรก็ตาม ๔ ปแรกของการทํางานที่

โรงพยาบาลทุงหัวชางยังไมมีโอกาสทําอะไร         

ไดมาก เพราะในขณะนั้นที่โรงพยาบาลมีเภสัชกร

คนเดียว จนปหลังๆ ไดตําแหนงเพิ่มขึ้นมา                  

แตยังไมทันไดทํางานเชิงรุกกับชุมชนจริงจังนัก               

ก็เปนจังหวะที่เริ่มมีครอบครัวและโยกยายมาสู

อําเภอโนนคูน ซึ่งเปนอําเภอเล็กๆ ในจังหวัด

ศรีสะเกษ อยางไรก็ตาม ความสนใจตอปญหาใน

ชุมชนยังมีอยูในใจเสมอ

 ขอดีของที่น่ีคือเปนอําเภอที่อยูติดเขต

จังหวัดอุบลราชธานี โดยอยูหางจากอําเภอ

วารินชําราบ อันเปนที่พํานักเพียง ๔๐ กิโลเมตร 

จึงสามารถเดินทางไปเชาเย็นกลับได แตอุปสรรค

สําหรับการทํางานในชวงแรกๆ คือ โนนคูณเปน

อําเภอเล็กๆ ไมมีรถประจําทางที่วิ่งเขาตัวอําเภอ

โดยตรง ตองอาศัยรถสายอื่นที่วิ่งผานใกลๆ             

เปนพาหนะหลัก หรือไมก็ตองขับรถไปเอง แตนั่นก็

เปนเพียงความไมสะดวกที่ไมถือเปนปญหาสําหรับ

การทํางานที่นี่

 ปแรกๆของการทํางานที่โรงพยาบาล         

โนนคูณ เวลาสวนใหญหมดไปกับ “งานประจํา” แม

จะมกีารออกพ้ืนทีล่งชุมชนอยูดวย แตเกอืบทัง้หมด

เปนการทํางานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายตาม

หนาที่ เชน การตรวจรานชํา ตลาดนัด รถเร              

เมื่ อพบปญหาก็ ใหคําแนะนํา  จัดการปญหา                  

เฉพาะหนารายกรณี และทํารายงานไปตามขั้นตอน ควบคูกับการทํางานประจําและดูแล

ครอบครัวที่มีสมาชิกใหมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เธอถือวาชวงนี้เปนชวงของการ “ปรับตัวและ

สะสมเครือขาย”  

ภญ.เบญจมาศ ออกคายทํากิจกรรม               

กั บ เพื่ อ นๆ  ในสมั ย เ ป นนั กศึ กษา                   

คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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 “เพิ่งยายมาใหม ไมรูจักใครเลย ตองเรียนรูอะไรอีกหลายอยาง ทั้งเรียนรูชุมชน 

ภาษา วัฒนธรรม ยังทําอะไรไมไดมากและไมกลาทําอะไรมาก”

 จดุเปลีย่นเกดิขึน้ เม่ือเร่ิมสําเหนียกถงึบางส่ิงบางอยางทีก่อรปูชดัเจนมากขึน้เรือ่ยๆ

ในความรูสึก

 “เมื่อทํามาไดสักพักหนึ่ง รูสึกวามันเหมือนเดิมมาหลายปแลวนะ โดยเฉพาะเรื่อง

ของยา มันมีปญหาและความไมถูกตองเกิดขึ้นในพื้นที่มากขึ้นดวย แตระบบงานที่เปนอยู    

เราทําไดแครายงานปญหาแลวก็จบ เหมือนทําเสร็จไปเปนปๆ ไมมีอะไรคืบหนา                         

มากไปกวานี้ 

 “ตอนนั้นพอรูจักคนในพื้นที่ดีแลววาใครเปนใคร ทั้งคนไข ชาวบาน เจาหนาที่            

ดวยกันเอง รวมไปถึงเร่ืองของวัฒนธรรม ภาษา ชีวิตความเปนอยู ชุมชน เลยคิดวา                      

เรานาจะมีขอมูลพอแลวละ”

 ในการที่จะเขาไป “แกปญหา” ใหกับชุมชน ภญ.เบญจมาศ มีความเชื่อมั่นมาตั้งแต

ครั้งยังทํากิจกรรมนักศึกษาวา การไปเสริมพลังภาคประชาชนใหเขมแข็งคือสิ่งที่สําคัญ

ทีส่ดุในการแกปญหาใหกับชมุชน ไมใชการทีเ่จาหนาทีจ่ะเขาไปเปนตวัแทนรบัผดิชอบดแูล

หรือทําใหทุกๆอยาง เพราะไมมีทางเปนไปได

 “เรื่องการใชยาอยางเหมาะสมนั้น มีความคิดมาตลอดวา ชาวบานตองมีความรู 

ไมใชใหเราไปดูแลให ไลตามไมไหวหรอก ทั้งอําเภอมีเราคนเดียว... ฉะนั้น ประชาชนตอง

ดูแลตัวเองใหได ถาเขาไมดูแลตัวเอง กําลังเจาหนาที่มีเทาไรก็ตามแกไมไหวถึงแกได                      

ก็ไมยั่งยืน แตสิ่งใดที่เกินศักยภาพของเขา เชน เรื่องขอกฎหมาย การประสานหนวยงาน

ตางๆ อยางนี้สงตอมาใหเราได

 “อกีอยางหนึง่คอื เชือ่มัน่วาชาวบานมศีกัยภาพ มคีวามสามารถ เขาไมมเีงนิเดอืน

แบบเรา แตเขาดูแลกันและอยูกันมาได สามารถสงเสียลูกหลานไดจนเติบใหญทั้งที่มีปญหา

ใหแกสารพัด ชาวบานแตละคนแมไมมีความรูอะไรมากมาย แตก็มีความสามารถเฉพาะตัว 

สังเกตงายๆวา งานบางอยางเราทําไมได อยางซอมไฟ ซอมรถ ฯลฯ แตเขาชวยเราทําได 

เพราะฉะนั้น เขายอมดูแลตนเองไดถาหากรูขอมูล นอกจากนี้ ชาวบานเขามีผูนําของเขา   

เขาเชื่อผูนําและพรอมที่จะรวมมือกับผูนําของเขา เม่ือมีเรื่องไหนที่ไมเชื่อฟงกฎระเบียบ               

ออกนอกลูนอกทาง ผูนําเขาจัดการได ไมใชเรา”     
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นี่คือพื้นฐานความคิดและความเชื่อมั่นของ ภญ.เบญจมาศ ที่เปนฐานรากใน

การทํางานเพื่อจัดการปญหายาอันตรายในชุมชนที่อําเภอโนนคูณในเวลาตอมา

 เมือ่ขามพนชวงเวลาแหงการปรับตัว และเร่ิมมองเหน็ทศิทางชดัเจนจนพรอมทีจ่ะ

รกุเพือ่จัดการกบัปญหาใหญของชมุชนแลว ส่ิงแรกที ่ภญ.เบญจมาศ ลงมอืทาํกค็อื แสวงหา

เพื่อนรวมคิดรวมทํา

 “จากการที่มีโอกาสไดพบปะ ไปอบรมกับเจาหนาที่สาธารณสุขดวยกัน ก็เริ่มมอง

หาเพื่อนรวมทีมที่คิดวาพูดคุยกันไดเขาใจ แลวเขาไปคุยถึงปญหาการใชยาวา ที่ทํางานกัน

มานั้น ไมเห็นวาสถานการณจะดีขึ้นเลยนะ เรามาเริ่มแกปญหากันใหจริงจัง ลองดูกันใหรู

วาจะไดผลอยางไร ดีไหม”

 บุคคลที่เธอเขาไปชักชวนก็คือ 

คุณทศพล ยอดจักร  นั กวิชาการ

สาธารณสุขชํานาญงาน ซึ่งเปนผูรับ              

ผิ ดชอบงานคุ มครองผู บ ริ โภคด าน

สาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอโนนคูณ 

 คุณทศพล เ ป น ช า วจั ง ห วั ด

ศรีสะเกษ หลังจบการศึกษาในหลักสูตร 

นกัวชิาการสาธารณสขุ มาบรรจทุีอ่าํเภอ

โนนคูณ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ ปเดียวกัน            

กับที่  ภญ.เบญจมาศยายมาทํางานที่              

โรงพยาบาลโนนคูณ เคยปฏิบัติงานใน

สถานีอนามัย (ขณะนั้น) กอนที่จะมา

ประจําอยูที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

โนนคูณ 

คุณทศพล ยอดจักร

กําลังสําคัญจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนคูณ
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 เมื่อมาปฏิบัติงานอยูในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนคูณ ไดรับมอบหมาย             

ใหรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข (คบส.) โดยมีคําส่ังแตงต้ังเปน

เลขานุการของคณะอนุกรรมการงานเภสัชกรรม คุมครองผูบริโภคและการแพทยแผนไทย 

ทําหนาทีเ่ปนผูรบัผดิชอบและประสานงานระหวางโรงพยาบาลกบัพืน้ทีใ่นทกุรพ.สต.รวมถงึ

การประสานขอมลูหรือรายงานเปนทางการทางหนงัสือราชการใหกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

เชน ปกครองอําเภอโนนคูณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอโนนคูณ เปนตน และยังเปนตัวหลัก

ของสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอในการฝกอบรบผูประกอบการและผูนาํชมุชน หรอืในการ

ออกตรวจเฝาระวังและจัดการในพื้นที่ที่เปนทีมของอําเภอ 

 คุณทศพลเลาถึงสภาพปญหาที่ทําใหเขารวมเปนแกนนําดําเนินโครงการนี้                 

อยางจริงจังและตอเนื่องวา

 “เมื่อเริ่มเขามาทํางานในสสอ. งานคบส.ก็เปนงานหนึ่งที่รับผิดชอบ ทุกปเรามีการ

เก็บรายงานเรียกวา คบส.๑ จากรานคาในพื้นที่ และรวบรวมเปนคบส ๓ สงจังหวัด                  

คนทํางานจะรูวาแบบรายงานที่ไดรับมานั้นไมสามารถนําขอมูลไปใชจัดการปญหาไดจริง 

ประกอบกับขอมูลคนแพยาจากโรงพยาบาลก็เยอะมากขึ้นเร่ือยๆ สภาพเหลานี้ทําใหเกิด 

การคยุกนักบัทางเภสชักรของโรงพยาบาลวา ถาจะแกปญหาใหไดผล เราตองลงไปในพืน้ที่

เพื่อใหไดขอมูลจริงทั้งหมด” 

 สิ่งที่คุณทศพลมักจะทําหนาที่เสมอเมื่อออกพื้นที่รวมกันเปนทีม คือ ไปตรวจดูยา

และนํายานั้นออกมาวางบนโตะหรือแคร แลวอธิบายแตละตัววาเปนยาอะไร จัดอยูใน              

กลุมยาประเภทไหน และเหตุใดรานชําจึงจําหนายยากลุมนี้ไมได หรือบางกรณีเปน                     

ยาอันตราย เชน ยาชุดที่ทีมไมอนุญาตใหจําหนายตอ คุณทศพลจะเปนผูทําหนาที่ตรวจนับ

และบันทึกขอมูล และใหเจาของรานเซ็นรับทราบ พรอมยึดยานั้นใหแกทีมตรวจ

 นอกจากนี ้คุณทศพลยังมีความสามารถดานเทคโนโลย ีเชน โปรแกรมคอมพวิเตอร 

เครื่องเสียง ซ่ึงความรูดานเทคโนโลยีของคุณทศพล ชวยใหการรวบรวมขอมูลจากการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองรวดเร็วหรือความรูดานเครื่องเสียง เครื่องมือทาง

อิเล็กทรอนิกส ชวยในการจัดกิจกรรมฝกอบรมตางๆไดเปนอยางดี
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 บุคคลที่เธอเขาไปชักชวนอีกคนหนึ่ง คือ คุณทองสมุทร ออมแกว ผูอํานวยการ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงรวงทอง (ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๕๖) ซึ่งตั้งอยูใน

พื้นที่ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ

 คณุทองสมทุรเปนชาวศรีสะเกษโดยกาํเนดิ ฝงตัวทาํงานเปนเจาหนาทีส่าธารณสขุ

อยูในจงัหวดัแหงนีม้าตัง้แตป ๒๕๒๕ ดวยความเอาจริงเอาจงัและเปนคนทีใ่ครๆกส็ามารถ

เขาถึงและพึ่งพาไดจึงสั่งสมความศรัทธาจนกลายเปน “ผูมีบารมี” ที่ชาวบานเชื่อถือ และ          

มีผลงานการทํางานเชิงรุกกับชุมชนเปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง บางเรื่องถือเปนระดับ             

“แถวหนา” ที่ทําไดสําเร็จกอนใครๆ เชน การใชสวม ๑๐๐ เปอรเซ็นตทั้งตําบล การสง              

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เขาประกวดจนไดรับรางวัลชนะเลิศ               

ระดับประเทศ ตั้งแตเริ่มการประกวดเปนครั้งแรกในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท 

 คุณทองสมุทรเปนผูอาวุโสที่ไมไดใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือเฉพาะดานสุขภาพ

เทานั้น แตยังเปนผูรูที่คนในพื้นที่เชื่อถือและเชื่อใจ เขามาขอคําปรึกษาในทุกๆเรื่อง                      

ท้ังดานกฎหมายไปจนถึงการเกษตร ซึ่งเปนส่ิงที่สนใจ รวมถึงการคลี่คลายไกลเกลี่ย                 

ขอขัดแยงตางๆ ทั้งระหวางชาวบานดวยกันเอง และระหวางเจาหนาที่รัฐกับชาวบาน               

แมกระทั่งเมื่อเกิดขอพิพาทระหวางโรงพยาบาลกับชาวบาน คุณทองสมุทรคือ                                      

คนที่ทั้ง ๒ ฝายยอมรับใหเปนคนกลาง สามารถเจรจาไกลเกลี่ยจนไดขอยุติที่ทุกฝายพอใจ 

ไมตองขึ้นโรงขึ้นศาล     

คุณทองสมุทร ออมแกว

ผูอํานวยการ รพ.สต.ทุงรวงทอง
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 “สิ่งหนึ่งที่ทําใหกลาเริ่มทําเรื่องนี้ก็คือ การที่มีคนอยางพี่หมุด (ชื่อเรียกสั้นๆของ

คุณทองสมทุร) อยูในพืน้ทีเ่ปาหมาย พีเ่ขาเปนคนทีม่คีวามผกูพนักบัผูนาํชมุชนทีด่ ีสามารถ

ใหคําแนะนํา ตักเตือนผูประกอบการได มั่นใจวาเขาทําอะไรจริงจัง และเขาทําได”  

ภญ.เบญจมาศ กลาวถึงสาเหตุที่เขาไปชักชวนคุณทองสมุทรเปนคนแรก

 ขณะที่เจาตัวเองเลาวา

 “ผมทํางานอยูที่รพ.สต.ทุงรวงทองมานาน ๒๒ ป รูหมดวาอะไรเปนอะไรในพื้นที่ 

หลบัตาเดนิกย็งัได เวลาไปตรวจงานคุมครองผูบริโภค พืน้ทีผ่มมรีานชาํ ๒๗ ราน เจอปญหา

ยาอันตรายกี่รานๆ ก็รายงานขึ้นไป วนๆอยูอยางนี้ ไมเห็นวามีการทําอะไร เงียบอยูแคนั้น

 “ป ๒๕๕๑ พอนองหญิง (ชื่อเลนของ ภญ.เบญจมาศ) มาชวนวา พี่หมุด...                    

เรามาทาํงานคุมครองผูบรโิภคเรือ่งตาํบลตนแบบเร่ืองการควบคมุยาอนัตรายกนัไหม ผมก็

เลยตอบตกลง บอกเขา อือ.. .ทําก็ไดนองหญิง พี่ทํางานดานนี้มาก็ไมรูจะสํารวจ                             

ไปทําไมแลวนะ มาลองกันดู”

 นัน่คอืคาํตอบรับทีส่ะทอนถงึจดุรวมในการทาํงานแบบหวงัผลสมัฤทธิข์องแกนนาํ

ทั้งคู

 คุณทองสมุทร ขยายความคิดที่ทําใหตอบรับเปนแกนนําปลุกปน “ตําบลตนแบบ

รานชําปลอดยาอันตราย” วา

 “นองหญิงเขามีความตั้งใจเปนทุนเดิม ผมเองก็ต้ังใจอยากใหชาวบานมีสุขภาพดี

อยูแลว ตอนชวน นองเขาไมไดชวนเปลาๆนะ เขาใหขอมูลดวยวา คนนั้น คนนี้แพยา                 

เขตของผมมีใครบางที่แพ จากสถานการณนี้เราก็เห็นวามันรุนแรง เกิดความหวงใย                     

จะไปมองวาชาวบานเขาโงก็ไมได เพราะจะรูวาไฟมันรอนก็ตองโดดเขาไปเหยียบถึงจะรู” 

 เมื่อคุณทองสมุทร “ผูมีอิทธิพล” ระดับตําบลพยักหนาตอบรับคําชวนแบบคน

มีใจเดียวกัน ภญ.เบญจมาศก็ไมรีรอที่จะเริ่มตน “สตารท” ปฏิบัติการจัดการปญหายา

อันตรายในชุมชน ซึ่งเธอสรุปภาพไววาเปนปญหาที่ “ยืดเยื้อ ยุงเหยิง และ ย ่ําแย”                

โดยเล็งเปาปูพรมระดับตําบลในทันที 
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นายอําเภอมอบปาย “รานชําปลอดยาอันตราย” 
แกเครือขายฯ



ทําปญหาใหเห็นเปนขอมูลเชิงประจักษ

 จุดเริ่มตนปฏิบัติการจัดการยาอันตรายในชุมชน ที่ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ 

จงัหวดัศรสีะเกษ อยูทีก่ารรวบรวมขอมลูสภาพปญหาใหเหน็ประจกัษวา รานชําเปนแหลง

กระจายยาอันตรายสูชุมชน และสถานการณเชนนี้สุมเสี่ยงตอชีวิตของประชาชน              

ในพื้นที่

 ขอมูลที่จะนํามาประมวลใหเห็นภาพปญหาดังกลาวมาจาก ๒ แหลง 

 แหลงแรก คือ ขอมูลสถานการณการแพรกระจายของยาอันตรายในรานชํา

 แหลงที่สอง คือ ขอมูลอันตรายจากการใชยาที่ซื้อจากรานชํา

 การจัดทําขอมูลในสวนแรก คือ การประมวลสถานการณการแพรกระจายของ 

ยาอันตรายในรานชํานั้น เปนส่ิงที่อาศัยการตอยอดจากงานประจํา เนื่องจากขณะนั้น 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษมีนโยบายใหการสุมตรวจรานชําในทุกชุมชนเปน

ภารกิจที่ทุกอําเภอตองทําตอเนื่องปละ ๒ ครั้งอยูแลว โดยที่ผานมา เม่ือพบปญหาอะไร           

ก็รายงานขึ้นไปยัง สนง.สสจ. เปนรายตําบล และใหคําแนะนําตักเตือนหรือดําเนินการกับ

แตละราน ก็ถือเปนอันจบขั้นตอน แตในคราวนี้มีสิ่งที่ทําเพิ่มก็คือ การตรวจแบบปูพรม             

ทุกราน พรอมบันทึกขอมูลและภาพเปนหลักฐาน โดยทีมตรวจประกอบดวย เจาหนาที่             

จากโรงพยาบาล รพ.สต. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ อสม. และผูนําชุมชน แลวนําขอมูล

ที่สํารวจไดมาประมวลภาพรวมเขาดวยกันวา ในอําเภอโนนคูณมีรานชําที่พบ                                  

การมียาอันตรายไวจําหนายกี่ราน 

ภาค ๒ : 

“เปลี่ยนรานชําทั้งตําบล” ทําสําเร็จไดภายใน ๑ ปี



 “หลังจากพี่ทองสมุทรตอบรับ ก็คุยกันตอวาจะเร่ิมตนกันอยางไร ไดขอสรุปวา           

ข้ันแรกเรามาสํารวจพื้นฐานกอนดีไหมวา ปญหามันมากนอยแคไหน เพราะถาพูดไป                 

โดยไมมหีลกัฐานทีแ่ทจรงิมนักค็งไมมนํ้ีาหนกั กเ็ลยคดิวา การสาํรวจรานชาํปนี ้คราวนีเ้รา

สาํรวจทกุรานทัง้อาํเภอเลย และชวนผูนาํชมุชนไปกบัเราดวย จากนัน้กน็าํขอมลูมารวมกนั

วาเจอยาอะไรบาง สรปุใหออกมาเปนตัวเลขและกราฟทีเ่ขาใจไดงาย” ภญ.เบญจมาศเลาถงึ 

ขั้นตอนและความคิดเบื้องหลัง

 ดวยการนําขอมูลที่เก็บตามวาระปกติมาใชประโยชน ตอยอดดวยการวิเคราะห

เพิ่มเติมดังกลาว ทําใหเห็นภาพสถานการณชัดเจนขึ้นวา จากการสํารวจขอมูลในป 

๒๕๕๑ พบวา รานชําในพ้ืนท่ีอําเภอโนนคูณจําหนายยาอันตรายซึ่งเปนยาที่                   

หามจําหนายถึงรอยละ ๗๗.๓

 ขอมูลอีกสวนหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับขอมูลในสวนแรก แตไมคอยถูกนํามา            

เช่ือมโยงกันก็คือ ขอมูลผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่มารักษาตัว                        

ที่โรงพยาบาล และสืบพบสาเหตุวาเกิดจากการใชยาที่ซื้อหาจากรานชําในชุมชน ที่พบถึง

รอยละ ๓๖.๗๒ หรือมากกวาหนึ่งในสามของผูปวยกลุมนี้ทั้งหมด

 แกนนาํตระหนกัดวีา ขอมลูชดุนีส้ามารถใชเปนตวั “จดุชนวน” การขบัเคลือ่น

งานได เพราะชวยสะทอนสภาพปญหาใหเห็นท้ังขนาดที่กวางขวางและผลกระทบ              

ที่กวางไกล จนหนวยงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของไมอาจมองขามไดอีกตอไป

ใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตร

 ขั้นตอนในการ “จุดชนวนใหติด” ก็เปนเรื่องสําคัญลําดับตอไปที่มีการวางแผน

อยางรอบคอบ

 “พอไดขอมูลแลว ทีนี้เรามาหาคนชวยดีกวา...” 

 ภญ.เบญจมาศ เลาถึงข้ันตอนการยกระดับขอมูลจากแผนกระดาษใหเกิดพลัง           

ขับเคล่ือนงานระดบัพืน้ทีต่อวา ทาํโดยการขอนาํเสนอขอมลูนีต้อทีป่ระชมุสวนราชการของ

อําเภอประจําเดือน ซึ่งมีนายอําเภอเปนประธาน

ใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตรใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตร
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 เริ่มตนจากการประสานงานกับผูบริหารโดยตรง คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

เพื่อขอนําเรื่องนี้เขาในวาระการประชุม และขอใหนายอําเภอเปนผูเกริ่นนําเขาสูเนื้อหาที่จะ

นําเสนอ โดยภญ.เบญจมาศเปนผูนําเสนอขอมูลเอง เพราะรูในรายละเอียดและเปาหมาย

ปลายทาง

 สาระสําคัญที่นําเสนอในเวลา ๒๐ นาที ก็คือ ภาพการแพรกระจายยาอันตราย

ในชุมชนที่พบถึงรอยละ ๗๗ จากรานชําทั้งหมดในอําเภอ ทั้งที่เปนยาที่กฎหมายควบคุม

หามขายในรานชาํ และชีใ้หเห็นผลกระทบทีเ่กดิ ณ ปลายทาง คอื ขอมลูอาการไมพงึประสงค

จากการใชยาที่ซื้อจากรานชําที่มีสัดสวนถึงหน่ึงในสาม จากนั้นนําไปสูขอสรุปวา                    

หากหนวยราชการไมรวมมือจัดการ ปญหาจะหนักขอและประชาชนที่จะไดรับอันตรายจะ

เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซ้ํายังมีปญหาจากการใชยาอันตรายที่ซื้อจากรานชําที่ยังไมเกิดใหเห็นทันที

อีกมากมาย เชน การดื้อยา เปนโรคไต ฯลฯ ซึ่งยังไมสามารถประเมินสถานการณชัดเจนได   

กอนจะปดทายวา ปญหาน้ีไมไดเพิง่เกดิแตเกดิมานานแลว ทีผ่านมาฝายสาธารณสขุพยายาม

แกดวยตัวเอง แตแกไมสําเร็จ วันนี้จึงตองมาขอแรงสนับสนุนจากฝายตางๆ

 หลังการนําเสนอ ที่ประชุมมีมติใหกลุมหนวยงานสาธารณสุขเปนหลักในการ   

ดําเนินงานจัดการปญหายาอันตรายในชุมชน และใหทุกหนวยงานที่ใหบริการประชาชน          

เขามามีสวนรวม

นําขอมูลเขาประชุมหารือวาระเฉพาะหัวหนาสวนราชการในอําเภอ

และมีมติเห็นชอบใหทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมกันแกไขปญหา
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 ผลสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในขัน้น้ี มีปจจัยหลกัมาจากการเตรยีมตวัทีด่ ีดงัที ่ภญ.เบญจมาศ 

เลาวา

 “เราหวัง...เราเตรียมตรงนี้เลย เพราะคิดวา ไปพูดเฉยๆคงไมได แตตองทําให              

ทุกคนเห็นภาพวา สถานการณรุนแรงแคไหน และถาเกิดขึ้นกับใครแลวมันรุนแรงเพียงไร 

ทั้งขั้นที่ชวยตัวเองไมได และที่ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีตัวอยางในพื้นที่แลว เราใหขอมูลที่ชัดเจน

เลยวา รายไหนอยูที่บานไหน ทําใหมีน้ําหนัก ขณะเดียวกัน ตัวเองก็มีความเชื่อวา คนเรา

ทุกคนตางมีประสบการณในเรื่องของความเจ็บปวย ทั้งกับตัวเอง ญาติพี่นอง เมื่อเห็นภาพ

ผลกระทบหรืออันตรายที่เกิดขึ้น ทุกคนเชื่อมโยงไดวาเราตางมีโอกาสเกิดสิ่งเหลานี้ได

 “ตั้งแตตอนเตรียมตัว นึกไวในใจทั้งหมดแลววา การนําเสนอขอมูลนี้เราตองการ

ใหเกิดอะไร เชน เราตองการความรวมมือจากตํารวจในการรวมทีมออกตรวจพื้นที่                

เพราะทําใหคนเกรงขาม และตองการใหผูนําชุมชนชวยเรา เพราะรานชําเปนลูกบาน                

ของคุณ คุณตองคุยได เปนตน อยางไรก็ตาม นั่นคือแผนในใจ แตในที่ประชุมนี้เปน                      

ขั้นตอนที่เราใหขอเท็จจริง แลวบอกวา ขอลองทํา จะพยายามทําแบบนี้ โดยหนวยงานของ

เราเปนหลักกอน หลังจากนี ้จะประสานขอความรวมมอืเปนเรือ่งๆไป เพือ่ใหไดรบัความเหน็

ชอบรวมกันกอน 

 “คอยๆไปทีละขั้น แตมีพิมพเขียวเตรียมไวแลว”   

 นั่นคือเบื้องหลังการ “จุดชนวน” ดวยขอมูลแบบวางแผนลวงหนา ที่นํามาสู

เครือขายสนับสนุนจากสวนราชการในอําเภอสมความตั้งใจ และกลายเปนพันธมิตรที่

นําพาปฏิบัติการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายในเวลาตอมา
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เริ่มตนจาก “เปาหมายที่เปลี่ยนแปลงได” กอน

         จากผลสํารวจปญหายาอันตราย

ในรานชําทั้งอําเภอ ปฏิบัติการเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงไดขีดกรอบไวที่ตําบลโพธิ์            

ที่คุณทองสมุทรเปนผูบริหารรพ.สต.              

ในพื้นที่กอนเปนอันดับแรก 

 และ ณ จุดเริ่มตนของการ

ทํางานกับพื้นที่ ก็ได “ทอนเปา” ลง โดย    

มุงไปที่จุดที่ไวตอการเปลี่ยนแปลง หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ มีโอกาสจัดการ             

ไดสําเร็จกอน นั่นคือ “รานชํากองทุน

หมูบาน” ซึ่งกระจายตัวอยูในทุกชุมชน

ของตําบลนี้

 รานชํากองทุนหมูบานมีสภาพ

ทั่วไปและชนิดของที่จําหนายไมแตกตาง

จากรานชําทั่วไป แตจุดแตกตางอยูตรงที่

เงินลงทุนและกําลังคนในการบริหาร            

มาจากทรัพยากรสวนกลางของชุมชน    

ถือเปนสมบัติที่ชุมชนรวมกันดูแลและ           

เก็บเกี่ยวผลประโยชน ซึ่งนั่นแนนอนวา 

ผูนําชุมชนแหงนั้นตองมีสวนเกี่ยวของ       

ในการดูแลโดยตรงดวย 
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ยาในรานชํากองทุนหมูบาน
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 ดวยเหตนุี ้รานชาํกองทนุหมูบานจึงเปนเปาหมายทีม่โีอกาสเปลีย่นแปลงไดมากกวา

รานชําทั่วไป

 “ตอนที่เริ่มทํางาน รานชํากองทุนหมูบานยังมีอยูเยอะ และพบเกือบทุกชุมชน              

โดยมากผูนําของหมูบาน คือ ผูใหญบาน หรือ อสม. เปนคนบริหารจัดการ จากการสํารวจ

พบวา รานเหลานี้ขายยาอันตรายเหมือนรานทั่วไปเลย เหมือนเปนรานชําแหงหนึ่งนั่นละ 

 “ทีมเรามีความคิดวา นาจะเริ่มจากจุดที่กระทบกับผลประโยชนของคน                          

นอยที่สุดกอน แลวอีกอยางคือ รานพวกนี้บริหารโดยผูนําชุมชน ดังนั้น ถาเราเริ่มจาก            

รานชํากองทุนหมูบาน ทุกคนจะมองวา มันเปนเรื่องสวนรวม กระทบเรานิดๆ หนอยๆ              

ถึงมีการยึดยา หรือกําไรลดลงก็ไมใชมีแตของเราที่ลดหรือเสียไป และอีกอยางคือ                     

รานแบบน้ีสิตองเปนตัวอยางที่ดีนําทางใหกับที่อื่น” ภญ.เบญจมาศอธิบายแนวคิดที่เลือก

กําหนดเปาหมายแรกที่รานชํากองทุนหมูบาน แทนที่จะทํากับรานทั้งหมดในทีเดียว 

 จุดเริม่ตนเพ่ือการเปลีย่นแปลงกค็อื การสรางความรูและความตระหนกัตอปญหา

ใหเกิดขึ้นกับผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารรานชํากองทุนหมูบาน โดยเชิญผูประกอบการ

ทุกรานและผูนําเขารวมประชุม

 คุณทองสมุทรแจกกระดาษเปลาใหผูแทนจากรานชําทุกราน ซึ่งขอมูลจากการ

สํารวจกอนหนายืนยันวา ขายยาอันตรายแทบทุกราน แลวขอใหผูประกอบการเขียน               

ลงไปวา ยาแตละตวัทีร่านขายอยูนัน้ใชแกหรือรักษาอะไร มขีอควรระวงัและขอหามอยางไร           

แลวนํามาสง ปรากฏวา กระดาษที่สงคืนมาแทบจะวางเปลา

ยาในรานชํากองทุนหมูบาน
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 “จากกิจกรรมนี้ พี่หมุดเขาก็เลย          

นําเขาประเด็นวา นี่คือตัวอยางวาทําไมถึง           

มีกฎหมายไมใหขายยากันไดทั่วไป จากนั้น  

กใ็หพวกเราเภสชักรใหขอมูลตามวา ยาทีพ่บ

ในรานแตละตวัมอีนัตรายหรือพษิจากการใช 

รวมทั้งขอควรระวังอยางไรบาง แลวพี่หมุด

ก็สรุปวา เห็นความแตกตางหรือยังวา 

ระหวางคนที่มีความรูพอที่จะจายยาไดกับ

คนที่ไมมีความรูไปจายยาจะทําใหเกิดอะไร 

แลวใหเภสัชกรเสริมวา ตอนนี้พบคนไข            

แพยาจากรานชํา เทา ไร อาการเปน                 

อยางไรบาง เพราะขอมูลนี้รานชําไมรู              

แตโรงพยาบาลรู จึงสะทอนกลบัไปให” ภญ.เบญจมาศเลาถงึกระบวนการทีใ่ชในการประชมุ

กับผูประกอบการในขั้นเริ่มตน ซึ่งเริ่มเปดมุมมองใหผูประกอบการรานชําของชุมชน                       

ทีส่วนใหญมสีถานะเปนผูนาํควบคูอยูดวยเร่ิมมองเห็นปญหาในแงมมุทีไ่มเคยมองเหน็มากอน

 อยางไรก็ตาม กิจกรรมนี้ยังเปนเพียงนํ้าใสๆ หยดแรกที่หยาดลงไปเจือจาง

ปญหาอันเรื้อรังเทานั้น

ลักษณะยาในรานชํา

ยาหมดอายุ เก็บยาปนสินคาอื่นๆ

ใชกระปองเดิม เทรวมหรือใชกระปองยาอื่น

หรือวางบนพื้น ซองบรรจุเปอย ยาชื้น
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เคียงบาเคียงไหล ใหความเปน “เพื่อน”

 หลังใหขอมลูเพือ่กระตุกกระตุนมุมมองใหเกดิความคดิใหมๆ  และแจงขอกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับการขายยาอันตรายกับผูประกอบการแลว ตอมาไดมีการประชุมตอเนื่อง            

ในลักษณะ “ประชาคม” โดยนอกจากจะมีตัวแทนผูประกอบการเขารวมแลวยังขยายไปสู

กลุมผูนําชุมชนจากทุกฝาย และผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในระดับตําบล                       

มารวมกนัคดิและตกลงกนัวา ถาจะใหตาํบลโพธิเ์ปนตาํบลตนแบบรานชาํปลอดยาอนัตราย

จะเปนไปไดหรือไม และจะทําอยางไรกันตอไป

  แมเริ่มมองเห็นภาพปญหาและ

สวนที่ตนเองเกี่ยวของ แตแนนอนวา                   

ผูประกอบการยอมหวงผลประโยชน                       

ที่จะสูญเสียไป ทั้งเรื่องการจัดการกับ                         

“ยาผิดกฎหมาย” ที่ลงทุนไวไมนอยในราน 

  “ผู นํ าชุ มชน เขาถาม เลยว า                         

จะเอาอยางไร เรากต็องใชกฎหมายนาํกอน

เล็กนอยวา ในความเปนจริงแลวถาเจอ  

แบบนี้ดําเนินการตามกฎหมายไดเลย                   

ยึดไดเลย ดําเนินคดีไดดวย แตเราไมทํา

หรอก แลวถามกลับไปวา จะเอาอยางไร          

กันดี?”

  จากนั้น จึง เปนขั้นตอนของ            

การเจรจา โดยแกนนําไดเตรียมรางกติกา

มากอนเพื่อเปนกรอบแนวทาง การเจรจา

ยึดหลักความยืดหยุนแตขณะเดียวกันก็                

ยืนหยัดในความถูกตอง จนไดกติกาที่ตอง

ปฏิบัติรวมกันทั้งตําบล
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ประชาคมรานชําปลอดยาอันตราย 

ชี้ใหเห็นถึงโทษของการใชยาไมถูกตอง
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 ประเด็นสําคัญคือ ใหมีระยะเวลาในการจัดการกับยาอันตรายในรานใหหมดไป

ภายในเวลา ๔ เดือน ยกเวนยาตองหามที่มีอันตรายมาก ไดแก ยาผสมสเตียรอยดและ             

ยาชุด จะตองปลอดจากรานทันที โดยจะมีทีมของเจาหนาที่สาธารณสุข ตํารวจและ                 

ผูนําชุมชนออกตรวจเปนระยะเพื่อใหเปนไปตามกติกาที่กําหนด

 เพือ่ใหเกดิกติกาทีนํ่าไปสูผลทางปฏบัิติไดจริงและเปนไปอยางยัง่ยนื ในกระบวนการ

เจรจาน้ีฝายแกนนําสาธารณสุขจึงเลือกที่จะเปดรับฟงปญหาทุกเรื่องดวยความจริงใจ             

เพื่อชวยคิดแกปญหาตางๆของผูประกอบการใหลุลวง โดยวางสถานะเปน “เพื่อนคูคิด”

 “ชวยกันคิด คอยๆปรับ ไมใชเอากฎหมายมาบังคับใหทําแบบปุบปบ รานที่มียา  

เก็บไวเยอะจะทําอยางไรดี แลกเปลี่ยนหรือขายตอไดไหม เราชวยคิดและแนะนําอยางเต็มที่ 

เพราะถาเราไมชวย เขาจะขายตลอดไป เราขอแคขายตรงนี้หมดแลวจบ แตอยางยาชุด         

ยาสเตียรอยด เราขอเลยวา อันนี้มันอันตรายจริงๆ ปลอยไปคงไมได”

 สิง่สาํคญัทีอ่ยูเบ้ืองหลงักระบวนการพดูคยุกค็อื มมุมองทีม่ตีอผูเกีย่วของกบัปญหา

 “เรื่องของทัศนคติที่มีตอกันเปนเรื่องที่สําคัญ การทํางานตรงนี้เราใชความจริงใจ 

ดีไมดีจะพูดเลย และไมเคยคิดโทษในสิ่งที่เขาทําดวยความไมรู จะคอยบอกใหทําในสิ่งที่            

ถูกตอง บอกเขาวา ที่ทําไปแบบนี้ เพราะไมรูใชไหม ถารูก็คงไมทํา เจาของราน                              

เขาก็ตอบวา ใช การมองวาเขาไมตั้งใจหรือไมรูไวกอน ทําใหเราไมมีทาทีเปนศัตรู                        

เราใชความเปนมิตร ในการทํางาน   

รวมกัน” 

เริ่มจัดตั้งตําบลรานชําปลอดยาอันตรายที่ ต.โพธิ์ ป ๒๕๕๒

ออกตรวจโดยทีมเจาหนาที่ฯ แนะนําและเก็บยาอันตราย 

เริ่มจากกองทุนหมูบาน ใหเวลารานยาปรับเปลี่ยนจัดการ

25252525



ภญ.เบญจมาศอธิบาย

 ดวยทัศนคติที่นําไปสูการชวยกันคิดแกปญหาแบบเคียงบาเคียงไหลเชนนี้ ทําให   

ขอขดัแยง ความคบัของใจ ทีจ่ะกลายเปนอปุสรรคกดีขวางการขจดัยาอนัตรายออกไปจาก

รานชําคอยๆไดรับการคลี่คลายไปทีละจุดๆ 

กระนัน้ กตกิาทีก่าํหนดข้ึนนีไ้มอาจเปนคาํตอบในการสรางความเปลีย่นแปลง

ระดบัตาํบลไดอยางเบ็ดเสร็จ แตยงัตองอาศัยปฏิบติัการอยางถงึลกูถงึคนในระดบัพืน้ที่

รวมดวยอีกยกใหญเลยทีเดียว 

ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!

 การผลักดนัใหเกดิกติกาวาดวยการจดัการยาอนัตรายในรานชาํ ทีย่อมรบัรวมกนั

ทุกฝายทั้งตําบล ซึ่งถือเปนเรื่องใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนก็นับวายากแลว แตสิ่งที่ทาทาย

กวาที่รออยูตรงหนาก็คือ จะทําใหกติกากาวขามจากขอตกลงบนแผนกระดาษไปสู                 

ความจริงไดอยางไร?

 สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในขั้นตอนนี้คือ การกํากับ 

ติดตามอยางทั่วถึง และจัดการกับปญหาได ดังน้ัน               

“ทีมตรวจที่มีประสิทธิภาพ” จึงเปนหัวใจหลักที่ ยึด              

กุมความสําเร็จ 

 เริ่มตนจากองคประกอบของทีม ที่ตองมีความ

สามารถพอที่จะจัดการปญหาไดนั้นเปนที่ยําเกรง              

และพรอมที่จะใหความรูในส่ิงที่ผูประกอบการยังคาใจ

หรือไมเขาใจไดอยางชัดเจน

 ทมีในการตรวจรานชาํทัง้ตําบลมีคณุทองสมุทร 

และเจาหนาที่ของรพ.สต.ทุงรวงทองเปนแกนนําหลัก                

รวมดวยเจาหนาที่ของโรงพยาบาลโนนคูณที่ดูแลงาน  

ดานการคุมครองผูบริโภคและการสรางเสริมสุขภาพ

ชุมชน ที่สําคัญคือ มีเจาหนาที่ ตํารวจ อสม. และ                      

ผูนําชุมชนรวมดวย 

ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!

เครือขายชุมชนออกตรวจ

แนะนําในเขตพื้นที่ตนเอง
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 ทั้งนี้ การตรวจยาอันตรายในรานชํานั้น สามารถดําเนินการไปพรอมกับ                        

การออกตรวจสนิคาทีอ่ยูในขายเฝาระวงัอืน่ๆ เชน สุรา ยาสบู เครือ่งสาํอาง อาหาร เปนตน

 หลักสําคัญของส่ิงที่ตรวจเปนไปตามกติกาท่ีกําหนดไวรวมกัน คือ ไมมียาชุด             

ยาสเตยีรอยดจําหนายในราน และจดัการกบัยาอนัตรายทีม่อียูเพือ่ใหปลอดจากรานภายใน 

๔ เดือน หลังประกาศใชกติกาตําบล

 ในชวง ๔ เดอืนของการปรับตัว ทมีสาธารณสุขในพืน้ที ่ประกอบดวย รพ.สต. และ 

อสม. เปนทีมหลักในการตรวจเยี่ยม เปาหมายหลักคือ การสํารวจขอมูลพื้นฐาน (baseline) 

ของรานชํากองทุนหมูบานแตละรานวามียาอะไรอยูบาง และใหประธานกองทุนลงนาม             

รับทราบวา ในอีก ๔ เดือน จะตองไมมียาเหลานี้ 

 ระยะทีถ่อืเปนการใหโอกาสปรับปรุงตัวน้ีใชแนวทาง “ยดืหยุน และ ออนโยน” แนะนาํ

พูดคุยฉันมิตร ทําความเขาใจกับปญหาเฉพาะหนาของผูประกอบการและชวยแกไข                   

โดยตระหนักถึงความเปนจริง ๒ ขอ คือ หนึ่ง ยาที่มีอยูคือตนทุนของผูประกอบการ                 

ตองชวยดูแลแบบเอาใจเขามาใสใจเรา ไมใหเสียหาย แตขณะเดียวกันก็ตองไมใหประชาชน

ไดรับอันตราย สอง ประชาชนในชนบทยังไมสามารถเขาถึงหนวยบริการสาธารณสุข                 

ไดตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามค ่ําคืน รานชําจึงเปนที่พึ่งในยามเจ็บปวยฉุกเฉิน           

ไดระดับหนึ่ง

 เครือ่งมอืสาํคญัทีช่วยแกไขปญหาในระยะเปลีย่นผานใหเปนไปอยางละมนุละมอม

พอสมควรก็คือ การทําบัญชียาอันตรายที่อนุญาตใหขายในรานชําได โดยจะลดจํานวน

ยาลงเรื่อยๆ และมีการ แนะนํายาทดแทนท่ีรักษาอาการเดียวกันแตสามารถขายได               

ในรานชํา โดยทีม รพ.สต.และอสม. ที่ออกตรวจรานในชวงระยะเปลี่ยนผาน ๔ เดือน                

จะเปนผูสนับสนุนใหคําแนะนําแกรานชําทุกรานในพื้นที่ตําบลโพธิ์ เพื่อใหเปนไปตามแผน            

ที่วางไว และที่สําคัญคือ ตองถายรูปหลักฐานที่พบเอาไวอางอิงดวย

 “ถาเราบอกวา รานชาํขายไดแตยาสามญัประจาํบาน ชาวบานกย็งัไมรูวาคอือะไร

บาง เราก็ทํารายชื่อไปใหเลย บอกยี่หอเปนตัวอยางดวย บางทีเขาไมเคยรูมากอนเลยวา           

มันมียาอื่นๆที่ไดผลพอๆกับยาอันตรายที่เขาขายอยู” ภญ.เบญจมาศกลาวถึงมาตรการ               

ที่ชวย “ตอบโจทย” ใหกับรานชําได  
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 ในขั้นตอนการตรวจนี้ถือ เปนโอกาส                      

ในการตรวจสอบยาทั้งหมดที่ขายในรานชํา              

ทั้ งตํ าบลไปดวย ทํ า ให ไดพบปญหาและ                        

ถือโอกาสนี้ใหคําแนะนําในเรื่องอื่นๆควบคูไป

ดวย 

 “ ไปรานหนึ่ ง เจอยาแกปวดซองหนึ่ ง               

หมดอายุมาแลวตั้ง ๓ ป แตยังอยูในลังขาย             

สวนหนึ่งเพราะชาวบานอานวันหมดอายุที่พิมพ

     เปนตัวยอและระบบเขียนวันที่แบบภาษาอังกฤษไมออก ผมถาม               

กํานันวา กลากินไหมยาหมดอายุ ๓ ปแลว เขาตอบวา ไมกลา ผมก็เลยถามตอวา แลวเกิด

กํานันปวดหัวขึ้นมา เจอเขาจะหยิบยานี้ใสปากกินไหม เขาตอบ ก็กินสิ อาว...ถามัน                      

กัดกระเพาะตับไตไสพุงจะทําอยางไร เห็นไหมนี่ เอายาใหมๆ มาวางทับยาเกาไปเร่ือยๆ 

สุดทายขายเกลี้ยงแลวจะเกิดปญหาอยางไร ผมก็อธิบาย  ยกตัวอยางไป...ตอนตรวจตอง 

ใหความรูเขาเยอะๆ นะครับ” คุณทองสมุทรเลาถึงผลพลอยไดจากกระบวนการสํารวจยา

 การกระทําเชนนี้ไมไดทําเพียงเพื่อใหความรูเฉพาะหนา แตบุคลากรสาธารณสุข             

รุนอาวุโสผูนี้มีเจตจํานงเบื้องหลัง 

ยืดหยุน...ออนโยน
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 “ผมเชื่อวา การศึกษาจากสิ่งที่เห็นอยูตรงหนา เรียนจากการกระทํามันใหผลจริง 

สิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั้น จากประสบการณของผมก็คือ ทําใหเขาเห็น

คุณคาของตวัเอง เกดิสํานกึทีดี่ตอสังคม เม่ือทาํงานกบัรานคา กจ็ะพยายามใหเขาเหน็คณุคา

ของสิง่ทีเ่ขาทาํวามนักระทบตอคนอืน่อยางไร ถาทาํสิง่ทีไ่มดกีไ็ปทาํรายญาตพิีน่องของเขา

และตัวเขาเอง เอายาอันตรายมาขาย มันก็เหมือนฆาพี่นองตัวเอง ฟงอยางนี้เขาก็มี               

จิตสํานึกแลว คอยๆพูดกัน ย้ํากันบอยๆ แรกๆเขาดามาก็อยาโกรธ เขาก็จะเห็นวาเรารัก

เขาจริง แลวเขาจะใหความเกรงใจ ในที่สุด เขาก็จะชม ไปๆมาๆ มีของมาฝาก ทํากับขาว

ใหกิน เกิดความไวใจ พูดอะไรเขาก็ฟง”

 จดุ “ไฮไลต” สาํหรับการกาวขามไปสูตําบลตนแบบกค็อื การออกตรวจตดิตาม

เมื่อครบกําหนด ๔ เดือนที่ตกลงกันไว

 จุดยืนหลักในระยะนี้ปรับเปลี่ยนจากความยืดหยุนออนโยนไปสู “ความเด็ดขาด” 

หมายถึง การจัดการกับรานชําที่ดื้อแพง ไมปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงกันไวดวยการยึดยา 

นอกรายการทีอ่นญุาตใหจาํหนาย ซึง่ถอืเปนมาตรการทีร่นุแรงทเีดยีวสาํหรบัผูประกอบการ 

ขณะเดียวกันก็สรางความเสียหายใหกับผูดําเนินการดวย

มาตรการเด็ดขาด 

ขอใหรานสงมอบผลิตภัณฑที่เปนอันตรายตอประชาชนที่ชัดเจนใหเจาหนาที่ (...ยึด)
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 “ตอนไปตรวจคร้ังแรกเราบนัทกึ ถายรูปไว แลวใหประธานกองทนุเซน็ชือ่รบัทราบ 

พอไปรอบสอง ยงัเจออยูกถ็ามเขาวา ทาํไมไมทาํตามกติกา ทาํแบบนีผ้มจะยดึนะ ดทูาทแีลว 

พูดอยางไรก็ไมฟง ผมก็ยึดเลย รานนั้นมูลคาไมต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ บาท เขาบอกเขาขาดทุน 

ผมวา ไมรูละ จะยดึ แตมันยากตอนตองมานบัยากนัทลีะเม็ดๆ แตกต็องทาํใหเหน็เปนตวัอยาง 

ไอรานโนนเห็นเขาก็วิ่งไปขนของตัวเองไปซุก...นองหญิงเขาก็ตกใจ เปนหวง กลัวผมไม

ปลอดภัย แตเราก็ตองคุมกันตัวเองไวดวย เวลาออกตรวจตองมีตํารวจ ผูใหญบาน                     

ไปดวยกัน ใหมีกฎหมายคุมครองเรา เริ่มแรกเปนแบบนี้ละครับ” คุณทองสมุทรเลา

 ในระยะนี้ รานที่ดื้อแพงตางแสดงอาการตอตานตางๆนานา บางรานบอก                     

ไมรูเรือ่งดวย เพราะตอนไปทาํขอตกลง เขาไมไดไป บางทีก่ข็มขูวาจะทาํใหสญูเสยีตาํแหนง

หนาที่การงาน บางรานเขาขายตองยึด แตสรางเงื่อนไขใหติดขัดทําใหยืดเยื้อ อีกทั้งมีการ

บอกตอกันไปในระหวางกรรมการหมูบานตางๆ ซึ่งเปนกลุมผูบริหารรานชําชุมชนวา                

ถายืนกรานเสียงแข็งวาไมใหยึด เจาหนาที่ก็ทําอะไรไมได

 “ปญหาเยอะนะ แตขอสําคัญคือ เราตองไมหนีปญหา ถาเราถอยแสดงวาเราแพ 

ภาษาอีสานวา บหาญ ผมไมหนี แตจะอธิบายวา ที่ไปยึดไมใชวาพอแมพี่นองผมไดอยูที่นี่ 

ยาอันตรายแบบนี ้ บานแมผมไมไดกนิดวย แตญาติพีน่องคณุนัน่แหละกนิ ยาไมใชขนม ไมใช

ของขบเคี้ยว หรืออาหารกระปอง ฉะนั้นจะขายตามใจชอบไมได

 “บางทีก็โดนขูวา คุณหมออยากทํางานเปนหมอตอหรืออยากออกจากงาน                   

ผมคิดวาผมทํางานตรงไปตรงมา ก็บอกเขาวา อยามาขูกัน ผมเองก็รูกฎหมาย อัยการทาน

มีหนาที่ของทาน ทานคงอยากเปนอัยการสูงสุด ไมอยากใหตําแหนงทานแปดเปอนหรอก 

ผมเปนขาราชการ ทานคงเกรงใจผมบางนะ อยามาทา...เวลาเจอแบบนี้ผมก็จะตอบโตไป

ทันที เขาก็ไมกลา เพราะผมมาทํางาน จริงใจกับทุกคนรอบขาง และเราตองมีเทคนิค                

การตอบกลับดวย” คุณทองสมุทร เลาถึงการเอาตัวรอดจาก “แรงกระแทก” ในขั้นของการ

บังคับใหเปนไปตามกติกา

 อยางไรก็ตาม สิ่งที่เขาเนนย้ําคือ ควรมีเจาพนักงานตามกฎหมายไปดวยเสมอ 

“พอการไปยดึกลายเปนเร่ืองเปนราว ผมกเ็ลยประสานขอตาํรวจไปดวย เอา...ดาบ

คนใหหนอย มีอะไร เขาก็ชวยคนให รานก็ไดแตนิ่ง ทําอะไรไมได เวลาไปตรวจมีตํารวจ             

ไมตองพูดมากหรอก ไมกลาดาเรามาก เกรงใจเรา เราก็บอกตํารวจวา อยูเฉยๆ ไมมีอะไร

หรอก เอามาเปนพี่เลี้ยง เปนเพื่อนหนอย” 
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 ผูใหญบานและกาํนนั คอืเจาพนกังานอกีสวนหนึง่ทีจ่ะตองประสานขอใหรวมตรวจ

รานในชุมชนดวยเสมอ และเนื่องจากเรื่องนี้ไดรับมติ “ไฟเขียว” มาจากนายอําเภอและ           

สวนราชการทั้งหมดแลว ทีมงานจึงขอใหผูใหญบานและกํานันบันทึกผลการตรวจเยี่ยม           

รานชําลงใน สมุดรายงานของกํานันผูใหญบาน ที่ตองนําเสนอตอนายอําเภอทุกเดือน 

ทําใหมีแรงจูงใจในการออกรวมคณะ เพราะถือเปนผลงานไดในตัว

 “ที่สําคัญคือ ตองสรางความเขาใจใหผูใหญบาน กํานัน อบต. คือคนของเขาเอง

ในพื้นที่นั่นแหละ ใหเขารูสึกสํานึกไดวา เขามีหนาที่ตองดูแลพื้นที่ของเขา” คุณทองสมุทร

กลาวเสริม

 หลังจากที่มีการแจงสถานการณปญหา ใหความรูดานขอกฎหมายการ                

จาํหนายยา การจดัทาํกติกาตําบล และจดัระบบการตรวจรานชาํอยางสม ่าํเสมอเพือ่ตดิตาม

ผล และกํากับดูแลใหเปนไปตามกติกาแลว ในสวนของรานชํากองทุนหมูบานที่มีดวยกัน        

๑๒ ราน พบวา เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเปาหมายอยางชัดเจน 

 ผลสาํเรจ็ในขัน้แรกนี ้ทาํใหทมีงานเกดิความม่ันใจ และขยายผลไปสูรานชาํทัง้หมด

ในตําบลที่มีอยูราว ๓๐ ราน ดวยกระบวนการเดียวกัน

ออกตรวจซ้ําโดยเครือขายอําเภอ ๒ ครั้ง/ป ประกอบดวย จนท.ในพื้นที่ (จนท.PCU, อบต.) สสอ. 

เภสัชกร หัวหนาฝายเวชฯ ตํารวจประจําตําบล และผูนํา (กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. อสม.) 
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“หลังจากจัดการกับรานกองทุนฯไดผลแลว ก็พรอมขยายไปทั้งตําบล เพราะ           

เหลืออีกประมาณ ๑๘ รานเทานั้น วิธีการคือออกตรวจเปนหลัก โดยใชขอมูลที่เคยสํารวจ

ไวเดิมเปนฐาน แลวลงไปติดตามวายังมีอีกไหม ถาเขาเปลี่ยนคนขาย เราก็เปดภาพถาย          

จากคอมพิวเตอรโนตบุกใหดูเปนหลักฐานวา มาตรวจรอบแรกพบอะไรบาง” 

 อาศยัการตดิตาม ใหความรู และออกตรวจอยางสมํ่าเสมอ โดยทมีตรวจทีเ่ขมแขง็ 

ใหคําแนะนําฉันเพื่อน ทําใหยาอันตรายในรานชําในตําบลโพธิ์ลดนอยลงอยางเห็นไดชัด 

หลายรานปลอดยาประเภทนี้ไปอยางถาวรนับตั้งแตนั้นเปนตนมา

 ผลการตดิตามประเมินผลหลงัดําเนินโครงการ พบวา เฉพาะรานชาํกองทนุหมูบาน

นั้น ปลอดยาอันตรายทุกแหง แตในสวนภาพรวมของรานชําทุกรานในตําบลนั้น                        

พบยาอันตรายหลงเหลือในรานชํา ๗ ราน จากทั้งหมด ๓๐ ราน คิดเปน รอยละ ๒๕.๙ 

ของรานชําทั้งหมด 

 กลาวไดวาแนวรบเรื้อรังดานยาอันตรายในรานชํา ไดเร่ิมปรากฏใหเห็นแลว 

ณ ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบทเรียนจากกาวแรก 

“การสรางตําบลตนแบบจัดการยาอันตรายในรานชํา” ทําอยางไร

คนหา “ผูนําการ

เปลี่ยนแปลง”

สรางฐานขอมูล 

รวบรวมองคความรู

สื่อสารขอมูล 

ความรู สถานการณ

พัฒนามติ/

นโยบายสาธารณะ

แบบมีสวนรวม

กํากับ ติดตาม 

สนับสนุนใหปฏิบัติ

ตามกติกา
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องคประกอบ คุณลักษณะ

1. คนหาผูนําการเปลี่ยนแปลง เลือกบุคคลที่มีความเปนผูนํา (leadership) ไดรับ

การยอมรับ มีอิทธิพลตอกลุมเปาหมายมาเปน                  

ผูขับเคลื่อนหลักในพื้นที่

2. สรางฐานขอมูล รวบรวม

องคความรู

- สะทอนสถานการณใหเห็นขนาดของปญหาและ 

   ผลกระทบชัดเจน

- เปนขอมูลเชิงประจักษ (evidence base)

3. สื่อสารขอมูล ความรู

สถานการณ

- สรุปขอมูล ความรูใหกระชับ เขาใจงาย เกี่ยวของ

  กับกลุมเปาหมายโดยตรง เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นวา

  เปนเรื่องของเขาโดยตรง

4. พัฒนามติ/นโยบาย

สาธารณะแบบมีสวนรวม

- ระดมการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของมารวมกัน

   กําหนด โดยเตรียม “พิมพเขียว” ไวลวงหนาวา

   ตองการใหเกิดอะไร ใครรวมตรงไหนจึงจะสําเร็จ

- คํานึงถึงความเปนจริง สามารถปฏิบัติได 

- มี “ตัวชวย” เชน ชวงเวลาเปลี่ยนผาน ทางเลือก 

5. กํากับ ติดตาม สนับสนุน

ใหปฏิบัติตามกติกา

- ใชหลัก “ยืดหยุน ออนโยน” แต “เด็ดขาด” เอาจริง 

   โดยมีทัศนคติเชิงบวก แตขณะเดียวกันก็จริงจังตอ

   การรักษาประโยชนของประชาชน

- สรางทีมกํากับ ติดตาม ที่มีพลัง/อํานาจในการ

   ผลักดันสูเปาหมาย

- ออกตรวจสม่ําเสมอ เนนจัดการจุดที่มีปญหา

   เพื่อไมใหลุกลาม
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เครือขายออกแจกจายปายรณรงคฯ และติดตามผล



 กาวแรก ซึ่งถือเปนกาวสําคัญที่สุดในการปกหลักการขับเคลื่อนงานจัดการ               

ยาอันตรายในรานชําที่ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณไดผานพนไปแลว พรอมกับฝาก

ประสบการณและบทเรียนอันมั่นคง พรอมกับเสริมสรางความมั่นใจใหกับผูเกี่ยวของ                

พอสมควร และสิ่งเหลานี้เปนเสมือน “ตนทุน” สําหรับการกาวไปสูขั้นตอไป 

 นั่นคือ การขยายผลไปสูพื้นที่ทั้งอําเภอ 

 อําเภอโนนคูณประกอบดวย ๕ ตําบล นอกเหนือจากตําบลโพธิ์ ก็คือ                    

ตําบลโนนคอ ตําบลหนองกุง ตําบลบกและตําบลเหลากวาง โดยแตละพื้นที่ตางก็มี 

“ตนทุน” ในการทํางานคุมครองผูบริโภคสั่งสมไวแลวพอสมควร 

 “ตนทุน” ที่สําคัญคือ ผูบริหาร รพ.สต.ที่เขมแข็ง ทํางานถึงลูกถึงคน และแกนนํา

อสม.ที่มีความกระตือรือรน ยึดเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง และผานการพัฒนา

สมรรถนะทั้งดานความรูและทักษะการทํางานภาคสนาม พรอมที่จะเปนแกนนําขับเคลื่อน

งานในชุมชนของตนเองอยูในทุกตําบล 

 นอกจากนี้ ทั้งเจาหนาที่รพ.สต.และอสม.ในพื้นที่เหลานี้ยังเปนสวนหนึ่งในการ           

ออกสํารวจสถานการณยาอันตรายที่วางขายในรานชําในป ๒๕๕๑ ที่กลายมาเปนขอมูล

สําคัญในการทําใหสวนราชการทั้งอําเภอมีมติสนับสนุนโครงการตําบลตนแบบรานชํา 

ปลอดยาอันตราย แนวรวมสําคัญเหลานี้จึงไดรับการปูพื้นฐานใหเขาใจสภาพปญหาและ

สถานการณมาตั้งแตตน 

 แรงสนับสนุนที่สําคัญอีกสวนหนึ่งก็คือ บุคลากรจากหนวยราชการในอําเภอ           

โนนคูณ โดยผูที่มีสวนรวมผลักดันอยางใกลชิดก็คือ ฝายเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล

โนนคูณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนคูณ และ เจาหนาที่ตํารวจสภ.โนนคูณ

ภาค ๓ : 

  สานตอสู “การขยายผลระดับอําเภอ”



โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เครือขาย คบส. อําเภอโนนคูณ ชมรม อสม. อําเภอโนนคูณ

นายพายัพ ณภัทรหนองบัว                        

ประธานเครือขาย คบส.

อําเภอโนนคูณ

นายสมรวย พิทักษ

ประธาน อสม. 

อําเภอโนนคูณ

นายสมรวย พิทักษ

รองประธานเครือขาย คบส.

อําเภอโนนคูณ

 ที่ปรึกษา

  -  นายอําเภอโนนคูณ

  -  ผูกํากับการ สภอ.โนนคูณ

  - หัวหนาสํานักงานสาธารณสุข

     อําเภอโนนคูณ (สสอ.)

  -  ผูอํานวยการ รพ.โนนคูณ

  -  เจาพนักงานคุมครองผูบริโภค  

     รพ.โนนคูณ (คุณเบญจมาศ)

  -  ผช.สสอ. (คุณธนสิทธิ์ สุจริตภักดี)

  -  ผูประสานงานจาก สสอ. 

     (คุณทศพล)

  -  ฝายเวชศาสตรชุมชน รพ.โนนคูณ

  -  คุณทองสมุทร ออมแกว 

ประธาน อสม. เขต รพ.สต.

นายสีทา คําสิริ      เขต รพ.สต.ทุงรวงทอง

นายกิ่งทวี โพธิ์แกว    เขต รพ.สต.หัวเหลา

นายสมโภชน บุญเริ่ม    เขต รพ.สต.เหลาเสน

นายเหลา พรหมสุข     เขต รพ.สต.หยอด

นายพายัพ ณภัทรหนองบัว   เขต รพ.สต.โนนคูณ

นายรําแพน สุขรี่               เขต รพ.สต.หนองมะเกลือ

นายตอย บัวหลา       เขต รพ.สต.หนองกุง

นายสมบูรณ ศรีสุธรรม    เขต รพ.สต.โคกสะอาด

นายสมรวย พิทักษ   เขต รพ.สต.โนนคอ

สมาชิกเครือขาย คบส.

- อสม. รพ.สต. ละ 10 คน         

- ผูใหญบาน / กํานัน

- ตัวแทนผูประกอบการ 5 คน  

 - ตํารวจ 11 คน 

- เจาหนาที่ รพ.สต. 8 คน        

- วิทยุชุมชน 2 คน

- ตัวแทนองคกรสวนทองถิ่น 5 แหง

ประสานงาน
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 จากผังโครงสรางเครือขาย คบสอ.โนนคณู จะเหน็วาไดออกแบบใหผูนาํชมุชน คอื 

แกนนาํ อสม. จากทกุตําบลเปนผูขบัเคลือ่นหลกั ผูแทนสวนราชการตางๆ รวมเปนทีป่รกึษา 

และระบุองคประกอบของสมาชกิเครือขายทีป่ระกอบดวยผูเกีย่วของทกุฝายชดัเจน สะทอน

ใหเห็นความเชือ่มัน่ในศักยภาพของภาคประชาชนในการดแูลสขุภาพของตนเองและชมุชน

คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”

 การขยายผลสูทั้งอําเภอเกิดขึ้นระหวางป 

๒๕๕๒-๒๕๕๓ เริ่มตนดวยการจัดประชาคมราย

ตําบลในกลุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการ             

รานขายของชํา ผูนําชมุชน อาสาสมัครสาธารณสุข 

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กลุมแมบาน           

รวมถึงพระสงฆและผูอาวุโสในชุมชน โดยมีทีมงาน

จากตําบลตนแบบมารวมใหขอมูลแลกเปลี่ยน            

เรียนรู

 การจัดประชาคม รวม ๕ ครั้งนี้ มีการ            

นําเสนอขอมูลสถานการณและผลกระทบที่เกิด             

จากการใชยา เรยีนรูกฎหมายยา ระดมความคดิเหน็

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความเขาใจในดาน

บริบทของพื้นที่และพื้นฐานวิถีชีวิต วัฒนธรรมของ

ประชาชน ระหวางชมุชนกบัเจาหนาที ่มกีารซกัถาม

เพือ่สรางความเขาใจ เสนอขอเรยีกรองหรอืเงือ่นไข

เพิ่มเติม จัดทําแนวทางในการประสานความรวม

มือของทุกฝาย จนไดมติเปนกติกาชุมชนที่ ผู

เกีย่วของจากทกุชมุชนในอาํเภอแหงนีเ้หน็พองตอง

กันและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้

คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”
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สรุปกฎกติกาจากการทําประชาคมอําเภอโนนคูณ

 ๑. ประชาสัมพันธโดยสื่อบุคคล บอรด ปาย หนังสือ  ครอบคลุมทุกราน                              

 ๒. กํานัน ผูใหญบานประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานทราบ

 ๓. สรุปยาที่จําหนายได จําหนายไมได เปนเอกสารใหรานชํา และมีแหลงซื้อยา

สามัญประจําบานในอําเภอ

 ๔. สรางเครือขายในชุมชนทุก รพ.สต. (อสม., ผูนํา, รานคา, จนท.สาธารณสุข, 

อบต. ฯลฯ) และออกตรวจแนะนําตักเตือนกันเองในชุมชน

 ๕. ใหเวลาในการจัดการกับยาอันตราย (สงคืน แลกเปลี่ยน ทําลาย ฯลฯ)

 ๖. ออกตรวจโดยทีมอําเภอ (รพ., สสอ., ตํารวจ) และยึดผลิตภัณฑสุขภาพที่เปน

อันตรายสูง

 ๗. มีการควบคุมคุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบการที่เปนผูนําชุมชน อสม. 

เพื่อเปนแบบอยางในชุมชน

 ๘. จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนและตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ: Single window 

เตอืนภยัในชมุชนทกุ รพ.สต. เพือ่เฝาระวงั จัดการขอรองเรียนหรอืทดสอบผลติภณัฑสขุภาพ

ที่อาจไมปลอดภัยที่เขามาในชุมชน

 ๙. ยึดแนวทางการทํางาน (สโลแกน) คือ “เขาใจ ยืดหยุน ออนโยน เด็ดขาด และ

ทํางานเปนเครือขาย”

* กฎกติกานี้จัดทํารางแรกในป ๒๕๕๒ และมีการปรับปรุงใหเหมาะสม                    

อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

 ผลการทําประชาคมแยกรายตําบล มีผูเขารวมประชาคมรวม ๒๖๑ คน ทําให               

ทุกฝายไดรับรูและเขาใจสถานการณและผลกระทบที่เกิดจากการใชยาในชุมชน ไดเรียนรู

กฎหมายยา นํามาซึ่งการตั้งกฎเกณฑกติกาของชุมชนในการจัดการดานยา อยูภายใต

กฎหมายยาและวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในชุมชน

 สิ่งที่เกิดตามมาคือ เครือขายยอยระดับพื้นที่ตามหนวยบริการปฐมภูมิ ๙             

เครือขาย อาสาออกตรวจแนะนําประชาสัมพันธแกรานคาและประชาชนในพื้นที่ตนเอง          

โดยมีทีมเครือขายระดับอําเภอเปนพี่เลี้ยง
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 เครือขายระดับชุมชนในทุกเขต รพ.สต. ออกตรวจแนะนํา ประชาสัมพันธ                

พรอมทั้งสอบถามถึงการรับรูตอโครงการและความคิดเห็นตอการดําเนินงานรานชํา               

ปลอดยาอันตรายและการจัดการยาในชุมชน  

 ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามกติกา ขอ ๓ นั่นคือ “สรุปยาที่จําหนายได จําหนาย 

ไมได เปนเอกสารใหรานชํา และมีแหลงซื้อยาสามัญประจําบานในอําเภอ” ไดมีการสรุป

รายการยา เผยแพรเพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้

รายการยาที่สามารถจําหนายในรานชําพื้นที่อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่
รายการยา

ที่จําหนายได
ที่

รายการยา

ที่จําหนายได
ที่

รายการยา

ที่จําหนายได

๑ พาราเซตามอล แผง ๑๒ ผงน้ําตาลเกลือแร 

(ผูใหญ) 

๒๓ ยาแกวิงเวียน 

(ไดเมน) 

๒ ยาพาราเซตามอล น้ํา ๑๓ ยาระบายแมกนีเซีย ๒๔ น้ําเกลือลางแผล

๓ ยาน้ําขับลมสําหรับเด็ก ๑๔ แอลกอฮอล ๗๐ % ๒๕ โพวิดีนใสแผลสด

๔ ยาแกไอน้ําดํา ๖๐ ซีซี ๑๕ ลดกรดอลูมิเนียม+แม็กนีเซีย 

(น้ํา)

๒๖ ยานํ้าแกไอสามัญ

ประจําบาน

๕ คาลาไมนโลชั่น ๑๖ ลดกรดอลูมิเนียม+แม็กนีเซีย

(เม็ด)

๒๗ ยาธาตุน้ําขาว

๖ ยานวดขี้ผึ้งน้ํามันระกํา ๑๗ ยาขับลม (โซดามินท) เม็ด ๒๘ มหาหิงคุ

๗ ยาแกแพเม็ดเปนแผง 

(ซีพีเอ็ม)

๑๘ ยาดมทุกยี่หอ ๒๙ สําลี

๘ ยาแกแพชนิดน้ํา 

(ซีพีเอ็ม)

๑๙ ยาหอม ทุกยี่หอ ๓๐ ผากอซ ติดแผล

๙ ยาธาตุน้ําแดง ๒๐ ยาหมอง ทุกยี่หอ ๓๑ พลาสเตอร

ติดผากอซ

๑๐ ยาขับลมคารมิเนทีฟ) ๒๑ ขี้ผึ้งสําหรับสูดดม

๑๑ ผงน้ําตาลเกลือแร 

(เด็ก)

๒๒ ยาครีมทาแกแพผื่นคัน

*หมายเหตุ:  ลําดับที่ ๑-๑๔ มีจําหนายที่โรงพยาบาล
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 หลักในการจัดทํารายการยาที่ใหขายใน

รานชําขางตนนี้ ยึดตามบัญชียาสามัญประจําบาน 

บางรายการอาจจะเกินขอบเขตกฎหมาย แต                      

ผูเกี่ยวของตกลงในหลักการวาจะคอยๆพิจารณา

ปรับปรุงกันไปตามลําดับ

 “ยาในรายการน้ีอาจไมถูกกฎหมายเปะๆ 

แตอยางนอยเราพยายามใหเปนยาที่มีสวนผสมของ

ยาสามัญประจําบาน ยังดีกวาขายยาปฏิชีวนะ หรือ

ยาที่มีสวนประกอบที่อันตรายอื่นๆ จากนั้นจึงคอยๆ

ปรับไปเรื่อยๆ” ภญ.เบญจมาศ กลาว

 นอกจากมาตรการที่ ทํ า กั บ ร านค า               

โดยตรงแลว ในขั้นการขยายผลนี้ ยัง เพิ่มมิ ติ                    

การสื่อสารกับชุมชนเพ่ือสรางภูมิตานทานอีกทาง

หนึ่งดวย โดยประชาสัมพันธ เผยแพรความรูไปสูกลุม

ผูบริโภคในชุมชน ไดแก อบรมความรูเรื่องยาแกกลุมผูสูงอายุ ครู นักเรียน ผูมีประวัติเกิด

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา จัดบอรดนิทรรศการในโรงพยาบาลโนนคูณและ              

รพ.สต.ตางๆ จัดรายการวิทยุ รับเปนแหลงฝกงานดานชุมชนแกสถาบันการศึกษาดานยา 

และการรวมเปนนักวิจัยชุมชนรวมกับหนวยงานตางๆ

 ในขั้นตอมาคือ การสรุปขอมูลและสรุปปญหาที่พบ นํามาวิเคราะหในระดับพื้นที่ 

จากนัน้จึงสงใหทมีเครอืขายระดับอาํเภอรวบรวมและวเิคราะหในภาพของอาํเภอ เครอืขาย

ระดับอําเภอออกตรวจประเมินและประชาสัมพันธซ้ําทุกราน 

 หากตรวจพบยาที่หามจําหนายในรานชํา จะดําเนินการตามกฎหมาย โดยใน            

ระยะแรกจะทําการยึดยาและตักเตือนเปนลายลักษณอักษร จากนั้นจึงสงคืนขอมูลให                

เครือขายระดับพื้นที่ดําเนินการตอตามกฎกติกาที่รวมกันวางไว

 การออกตรวจประเมินในชุมชนของตนเอง ทําใหเครือขายฯรับทราบสถานการณ

จรงิทัง้ทีเ่ปนขอมลูพืน้ฐานของรานชาํในพืน้ที ่และรับทราบความคดิเหน็ของผูประกอบการ

และประชาชน อีกทั้งไดเรียนรูเรื่องยา ผลิตภัณฑสุขภาพและกฎหมายที่เกี่ยวของพรอมๆ

กันไป ทั้งนี้  ตางก็ใหความเห็นวา การออกเย่ียมใหคําแนะนําประชาสัมพันธของ                         

ผูนําชุมชนนี้ เปนภารกิจหลักที่ปฏิบัติกันอยูแลว ไมไดเพิ่มภาระงานแตอยางใด

ทํางานกับรานชําฉันมิตร
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สรุปกระบวนการขยายผลจากระดับตําบลสูอําเภอตนแบบรานชําปลอดยาอันตราย

ไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพ

 โจทยสําคัญในข้ันของการขยายผลจาก 

“ตนแบบ” ที่สําเร็จในระดับตําบลไปสูระดับอําเภอ 

อยูที่การทําใหพื้นที่หลายแหงที่มีบริบทแตกตาง

หลากหลายสามารถขับเคลื่อนงานไปพรอมๆกัน           

ไดอยางมีคุณภาพตามเปาหมาย 

 คุณกมลรัตน จูมสีมา พยาบาลหัวหนา

งานเวชปฏิบัติชุมชน โรงพยาบาลโนนคูณ และ              

หนึง่ในทมีทีป่รกึษาของคบสอ.โนนคณู ผูซึง่เปนหนึง่

ในผูมีบทบาทสําคัญในขั้นตอนการขยายโครงการนี้สู

ทัง้อําเภอ ไดสรปุบทเรยีนจากการทาํงานทีผ่านมา เพือ่ชีใ้หเหน็ “กญุแจสาํคญั” ในการขยาย

ผลจากตนแบบตําบลสูทั้งอําเภออยางมีคุณภาพวา พื้นฐานสําคัญอยูที่หลักการทํางาน

แบบไมบีบคั้น ไมเรงรีบ อาศัยความสมัครใจของแกนนําในพื้นที่กอนเปนอันดับแรก

คุณกมลรัตน จูมสีมา (พี่มล)

ไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพ

เสริมดวยการ

สื่อสารความรู

สูชุมชน

ทําประชาคม

เพื่อใหไดกติการวมกัน

ออกตรวจรานชําครั้งแรก

เพื่อใหคําแนะนํา

ออกตรวจรานชําครั้งที่ ๒ 

เพื่อกํากับ ตรวจสอบให

เปนไปตามกติกา

โดยทีม 

รพ.สต.และอสม.

ในพื้นที่

โดยทีมอําเภอ

ไดแก รพ. สต. ผูนํา

ชุมชน ตํารวจและ

อสม.ในพื้นที่
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 “หลักการทํางานของพวกเราที่โรงพยาบาลโนนคูณในการทํางานกับพื้นที่คือ              

ไมเรงรีบ ไมเริ่มตนจากการบังคับ”

 หลักการพูดคุยกัน ตกลงกันแบบมีสวนรวม เริ่มตนตั้งแตขั้นของการตัดสินใจ           

ขยายผลจากระดับตําบลสูทั้งอําเภอเลยทีเดียว โดยมี การปรึกษากับหนวยงานที่ตอง

ประสานความรวมมือกัน ไดแก นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ            

เจาหนาทีต่าํรวจ ฯลฯ จนเห็นพองกนัวา จะขยายงานเร่ืองนี ้เพราะนัน่หมายถงึจะตองระดม

ทรัพยากรมารวมกัน ที่เห็นชัดเจนคือในขั้นตอนการออกตรวจรานคาทั้งอําเภอ 

 ขั้นตอนตอมาคือ การชักชวน รพ.สต.ที่สนใจเขารวมกอน ไมหวานแหไปทีเดียว

ทั้งอําเภอ

“เราไมไดเริ่มจากทุกรพ.สต.พรอมกัน แตใชการชักชวน เอาคนที่มีใจมาทํากอน 

ตําบลไหนบางที่พรอมก็มาคุยกัน และออกแบบระบบงานรวมกัน”

 ทั้งนี้ คุณกมลรัตนมีขอสรุปวา ผูเกี่ยวของที่สําคัญมากที่สุดที่ตอง “เอาดวย”              

จึงจะสามารถขับเคลื่อนงานเรื่องนี้สูระดับอําเภอใหสําเร็จ ไดแก ผูบริหารรพ.สต. และ             

เจาหนาที่ตํารวจ 

“ทมีหลักเหลานีต้องเหน็ความสําคญัรวมกนักอน แลวเราคอยไปชวนผูทีเ่กีย่วของ 

อยางเรื่องนี้ ถือเปนประเด็นที่ซับซอน เพราะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบาน และมีมิติ

เรื่องกฎหมายเกี่ยวของดวย ผูที่มีสวนเกี่ยวของจึงตองเห็นรวมกันเสียกอน”

 หลักการสําคัญอีกขอหนึ่งคือ ใหความรูความเขาใจที่ชัดเจนและทั่วถึงกอน 

การบังคับใชกฎหมาย

 “เราใหความสําคญักบัการทาํความเขาใจรวมกนั ไมเอากฎหมายนาํ เพราะเชือ่วา 

ชาวบานสวนใหญเขาไมรูกฎหมาย การที่เราจะไปปรับ ไปบังคับจึงทําใหลําบากใจ                

เพราะที่สุดแลวเจาหนาที่สาธารณสุขก็เปนคนในพื้นที่ เหมือนกับทั้งอําเภอก็เปนพี่เปนนอง

กันทั้งนั้นนั่นละ 

 “วธิกีารสือ่สารทีดี่ทีสุ่ดกค็อื คยุกนับอยๆ ทัง้แบบทีเ่ปนทางการบาง ไมเปนทางการ

บาง สอดแทรกเขาไปในการประชุมและโอกาสตางๆใหสมํ่าเสมอ จนชุมชนเขามองเห็น   

ความสาํคญั แมแตตวัเจาของรานกเ็ปลีย่นได ถงึเขาจะเห็นขอดวีา ขายยาแลวไดเงนิ เพราะ

พื้นฐานชีวิตของเขาเปนเรื่องเศรษฐกิจ แตถาเขาเห็นอยางอื่นสําคัญยิ่งกวา เขาเปลี่ยนได”
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 เธอยังใหแง คิดวาทาทีและวิธีการ             

ในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ มีความ

สําคัญมากตอผลที่จะตามมา

 “เวลาออกไปตรวจ เราไมไดไปแบบ           

เจานาย แตไปแบบเปนคนใน เหมือนเปนทีม

เดียวกัน ใหความเห็นอกเห็นใจ หวังดี และ            

ชวยเหลือใหเขาเปลี่ยนจากขายเปนไมขาย เชน 

เขาอยากเอายาอันตรายมาเปลีย่นเปนยาอืน่เพือ่

ไมใหเสยีตนทนุ เรากช็วยเขา ไมไดไปแบบ...ฉนัมี

อํานาจนะ อันนี้ตองปรับสองพัน หาพัน แตไป

ชวนเขาทํา เรามีขอมูล เอาผลกระทบไปคุยไป

แสดงใหเขาเขาใจ”

 ขอมูลที่มีพลังอยางมากในการทําให

ชุมชนเกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้ ก็คือ ขอมูลการ

แพยาของคนในชุมชน ที่ทางโรงพยาบาล

รวบรวมไว บางกรณท่ีีเกดิในพืน้ทีอ่าํเภอโนนคณู

รุนแรงมากถึงกับทําใหตาบอด และมีอีกหลาย

กรณีที่เกิดกระจายอยูตามตําบลตางๆ ทําให

สามารถเชื่อมโยงใหผูนํา  อสม. และเจาของ           

รานชํา เห็นผลกระทบของการขายยาอันตราย

ในชุมชนของตนเองไดชัดเจน

 “เราเอาขอมูลพวกนี้มาบอกเลา และชวนใหเขาคิดตอวา ถาเขามีสวนรวมทําให

คนอื่นมีสภาพแบบน้ีเขาจะรูสึกอยางไร” คุณกมลรัตน เลาถึงเนื้อหาสวนหนึ่งที่ใช                         

ในการสื่อสาร
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ทั้งนี้ ตั้งแตชวงกอนโครงการนี้ ทางฝายเภสัชกรของโรงพยาบาลโนนคูณ            

ไดพัฒนาระบบขอมูลเรื่องการแพยา โดยมุงผลเชิงปองกันมาอยางตอเนื่อง

 เริ่มตนจากการบันทึกขอมูลผูปวยจากการแพยาทุกราย ที่เขามารักษาตัว                      

ที่โรงพยาบาลอยางละเอียดพรอมภาพถาย จากนั้น ไดจัดทําบัตรประจําตัวใหผูที่มีอาการ

แพยาทุกรายพกติดตัว เพื่อแจงกับเจาหนาที่สาธารณสุขเมื่อมารับบริการ ควบคูไปกับ            

การสบืขอมลูแหลงยาทีน่าํไปสูการแพยา หากมาจากรานชาํ หรอืแหลงกระจายยาในชมุชน 

จะรีบแจงไปที่รพ.สต.เจาของพื้นที่ทันที เพื่อใหดําเนินการกับแหลงดังกลาว เชน ถาเปน           

รานชํา ก็จะลงพื้นที่แจงเจาของรานเพื่อจัดการทันที รวมทั้งประสานงานกับอสม.ในพื้นที่     

ดังกลาว เพื่อเยี่ยมบานผูปวยและกระจายขอมูลนี้ใหชุมชนไดทราบเพื่อเปนการเตือนให             

ระวังภัยดวย 

 ระบบดังกลาวคือที่มาที่ทําใหสืบทราบถึงสถานการณผูปวยที่ เกิดอาการ                       

ไมพึงประสงคจากการใชยาที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาล และสืบพบสาเหตุวาเกิดจากการ          

ใชยาที่ซื้อหาจากรานชําในชุมชน ที่พบถึงรอยละ ๓๖.๗๒ หรือมากกวาหนึ่งในสามของ           

ผูปวยกลุมนี้ทั้งหมด ซึ่งขอมูลนี้ไดมีสวนสนับสนุนอยางสําคัญใหหนวยงานทั้งอําเภอมอง

เหน็ภาพรวมของปญหา และตระหนกัตอความสาํคญัของการจดัการยาอนัตรายในรานชาํ

“ทาํงานทกุอยางเราตองมีขอมูล มันทาํใหเราพดูแลวมนี ้าํหนกั โรงพยาบาลเราเกบ็

ขอมูลคนไขแพยาไวเปนระบบเลย ตั้งแตป ๒๕๔๔ เปนตนมา เราบอกไดเลยวา เคยมีคนไข

อยูหมูบานไหน แพยาอะไร ไดยามาจากไหน ชาวบานเขารูจักกันหมดในชุมชน เมื่อเอาไป

นําเสนอเขาก็เห็นภาพ” ภญ.เบญจมาศเลาเสริมในสวนนี้

 อีกเรื่องหนึ่งคือ การเชื่อมโยงใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางพื้นที่                  

ทีป่ระสบผลสาํเรจ็แลวกบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ทัง้โดยการเชญิมาเปนวทิยากรบอกเลาถงึกระบวนการ

ทํางานและภาพการเปลี่ยนแปลงตอที่ประชุมระดับอําเภอ รวมทั้งการพาลงพื้นที่ใหศึกษา 

ดูงาน

 สสอ.และรพ.โนนคูณไดรวมสนับสนุนใหเกิดการถายทอดประสบการณจาก             

ตําบลโพธิ์ไปสูตําบลที่สนใจทํา รวมทั้งจากตําบลเหลานี้ชวยกันขยายไปสูตําบลอื่นๆ                   

ใหกวางไกลออกไปเรื่อยๆ จนเรื่องของการจัดการรานชําใหปลอดยาอันตรายกลายเปน

ปฏิบัติการที่สรางกระแสไปสูภาพรวมทั้งอําเภอ แมไมไดมีคุณภาพเทาเทียมกันทุกที่                   

แตก็ประคองกันไปไดในภาพรวม 
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 สิ่งสําคัญในการขยายงานไปสูภาพรวมและชวยกันพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นเปน

ลําดับก็คือ สิ่งที่คุณกมลรัตนเรียกวา “การเปดโอกาสใหคนเขามารวมชื่นชมความสําเร็จ” 

(appreciation)

 “เชน พอตําบลของพี่ทองสมุทรเขาเดนก็จะเริ่มมีคนสนใจมาดูงาน แลกเปลี่ยน            

ตอมาเมื่อตําบลอื่นทําแลว เมื่อมีคนสนใจ เราก็จะบอกใหไปดูงานที่ตําบลนั้นบาง เพราะ             

ตอนนี้โนนคูณไมไดมีดีเฉพาะที่ตําบลโพธิ์เทานั้น หรือไมก็ใหเจาหนาที่รพ.สต.และอสม.               

มาเปนวิทยากรนําเสนอเรื่องนี้ โดยเราจะกระจายโอกาส ไมลงที่เดิมซํ้าๆ  โอกาสเหลานี้

ทําใหเขาปรับพฤติกรรมไปเอง พื้นที่ที่ออนแอ พอเราบอกวา จะมีคนมาดูงาน และเชื่อวา  

เขาจะทําไดดี เขาก็จะตองไปเตรียมการ” นั่นคือเทคนิคการบริหารเบื้องหลังเพื่อพัฒนา

คุณภาพใหทั่วถึงทั้งอําเภอ

 ภญ.เบญจมาศ รวมสรุปบทเรียนในเรื่องนี้วา

 “หลังจากที่เลือกรพ.สต.ทุงรวงทองเปนจุดเริ่มตน เพราะมีผูนําที่กลาและเอาจริง

เอาจัง เราพบวาหลังจากทีน่ีท่าํสําเร็จ ทกุแหงกท็าํไดหมด ขอใหมตีวัอยางสกัทีห่นึง่นาํกอน 

เหมือนทุกคนไดเห็นภาพแลววาทําได และตองทําอยางไร”

 สุดทายก็คือ ความเด็ดขาด แตเปนไปดวยความจริงใจ

 “เมื่อออกตรวจแลวพบรานที่กระทําผิด เราก็ขออนุญาตยึด แตนั่นคือหลังมีการ

เตือนกอน และเจาหนาที่สาธารณสุขในแตละพื้นที่ตองไปคุยกับทางรานกอนวาเรา                      

จะเอาจริง บอกเขากอน เราจะไมมีการลอซื้อหรืออะไรทํานองนั้น”

 สิ่งเหลานี้คือ “กุญแจ” ที่เบิกทางใหอําเภอโนนคูณกลายเปนอําเภอแรกของ

ประเทศไทยที่กลาประกาศตัววา สามารถจัดการปญหายาอันตรายในรานชํา ใหมีการ

เปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีขึ้นไดนับตั้งแตป ๒๕๕๔ เปนตนมา และกลายเปน “แมแรง”        

ที่ทําใหอําเภออื่นๆเกิดการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหลายตอหลายอําเภอ             

ดวยกัน

45454545



สรุป “กุญแจสําคัญ” ของการขยายผล “รานชําปลอดยาอันตราย” สูระดับอําเภอ

 ๑. ตดัสนิใจเดนิหนารวมกนักบัหนวยงานหลกัทีต่องรวมมอืกนั ทีส่าํคญัคอืรพ.สต.

และเจาหนาที่ตํารวจ

 ๒. เริ่มตนจากตําบลที่มีความพรอมและสมัครใจกอน แลวคอยขยายออกไป

 ๓. ใหความสําคัญกับการทําความเขาใจ ใหขอมูลเกี่ยวกับปญหา ผลกระทบและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ อยางสมํ่าเสมอตอเนื่องในทุกโอกาส ทั้งแบบเปนทางการและ                       

ไมเปนทางการ

 ๔. บริหารใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพื้นที่ที่มีประสบการณและทําได

สําเร็จกับพ้ืนที่ที่สนใจ และเปดโอกาสใหมีการศึกษาดูงาน เพื่อกระตุนใหพื้นที่ตองตื่นตัว

พัฒนาตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจ กระจายไปทั่วถึงทั้งอําเภอ

 ๕. การบังคับใชกฎหมายนั้น กระทําอยางจริงจังและจริงใจ โดยมีการเตือน               

ลวงหนา

เจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตราย

จากตําบลโพธิ์ ซึ่งเปนตําบลตนแบบในการจัดการปญหายาอันตรายในรานชํา           

ไดสาํเรจ็ การขยายสูตาํบลอืน่ๆในอาํเภอเดยีวกนัจงึไมไดเริม่ตนจากศนูยเสยีทเีดยีว เพราะ

มีตนแบบใหเรียนรูถึงขั้นตอนการดําเนินการ และวิธีจัดการกับปญหาที่จะเกิดขึ้น                    

อยางไรก็ตาม ปฏิบัติการนี้ก็ใชวาจะโรยดวยกลีบกุหลาบทั้งหมด เพราะแกนนําการ                   

ขับเคลื่อนที่มีคุณสมบัติระดับ “แชมเปยน” และมากดวยบารมี อยางเชน คุณทองสมุทรนั้น 

มิใชวาจะหาพบไดงายๆ

 ทั้งนี้ กรณีการขยายผลจากตําบลตนแบบสูระดับอําเภอที่โนนคูณไดสะทอน                  

ใหเห็นวา ทุกพื้นที่ตางมี “ตนทุน” สําหรับการพัฒนาทองถิ่นในแบบฉบับของตนเองทั้งส้ิน 

ขอเพียงไดรับการจุดประกายความคิด สนับสนุนความรู และขวัญกําลังใจ ก็สามารถ

เปลี่ยนแปลงสถานการณในแบบฉบับของตนเองได ดังเชนกรณีตัวอยางจากบางพื้นที่                 

ดังตอไปนี้

เจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตรายเจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตราย
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  พลงั อสม. คอืหวัใจสาํคญั แหง

ความสําเร็จ

 พ้ืนทีต่าํบลโนนคอนัน้อยู

ในเขตตัวอําเภอ หนวยบริการ  

ปฐมภูมิของพื้นที่แหงน้ี จึงอยูใน

ความดูแลของงานเวชศาสตร

ครอบครัว  รพ . โนนคูณ ที่ มี                   

คุณกมลรตัน เปนผูรบัผิดชอบหลกั

เปนที่รูกันมานานเกือบ ๒๐ ป                 

วา พลัง อสม.ในพ้ืนทีแ่หงนีมี้ความเขมแขง็อยางมาก ประจกัษพยานยนืยนักค็อื อสม.ในพืน้ที่

ตําบลโนนคอเคยไดรับรางวัลอสม.ดีเดนระดับชาติมาแลว 

 คุณสมรวย พิทักษ  หนึ่งในอสม.พื้นที่ตําบลโนนคอ ที่เคยไดรับรางวัลอันนา             

ภาคภูมิใจดังกลาวถึง ๒ ครั้งซอน คือ ในป ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ เลาถึงพัฒนาการของ

ตนเองวา

 “ผมเปนอสม.มาต้ังแตป ๒๕๓๓ เมือ่กอนกไ็มไดตระหนกัถงึบทบาทหนาทีห่รอืการ

มีจิตอาสาเทาไรนัก แตอยูนานๆไป การไดเรียนรูบทเรียนจากการทํางาน และการมีโอกาส

ไดศึกษาจากหลายๆเวที ทําใหเกิดการพัฒนา

ตนเอง และคิดถึงการถายทอดองคความรู                        

ที่ เราไดมาใหเกิดประโยชนตอคนอื่น เรียกวา                 

นานๆเขา สายเลือดอสม.มันก็คอยๆซึมซับ”               

เขาทิ้งทายแบบขําๆ

คุณสมรวย พิทักษ  

อสม.พื้นที่ตําบลโนนคอ

47474747



 “อสม.มีเรื่องใหสนใจไดหลากหลายแตกตางกันไป ผมเองต้ังแตแรกจับกิจกรรม

เรื่องการปองกันโรคเรื้อรัง การสงเสริมสุขภาพ เชน ออกกําลังกาย ปลูกผักกินเอง สําหรับ

เรื่องยาเมื่อกอนผมเองไมไดสนใจ เพราะคิดวา เราไมมีความรูเรื่องยาเลย จะไปทําอะไรได 

เมื่อมีการมอบหมายภารกิจใหอสม.ไปตรวจยาในรานชําปละครั้ง ก็มีแตความทอใจ ไมเชื่อ

วาตัวเองจะทําอะไรได เรียกไดวา ไมกลา ก็รูอยูนะวามี แตทางรานเขาบอกไมมี เราก็ลง

ขอมูลวา ไมมี...เรารูเราเห็น แตเราทําอะไรไมได แคอสม.คนเดียวไปตรวจ แลวก็จบไปได           

ปหนึ่ง ชาวบานเองเขาก็ไมเชื่อถือเรา เขาบอก เมื่อวานกูยังคุยกับมึงอยูดีๆ วันนี้มึงมาตรวจ

กูแลว ...(หัวเราะ)”

คุณสมรวย ซ่ึงปจจบุนัมีตําแหนงเปนประธานอสม.อาํเภอโนนคณู เลาถงึจดุเปลีย่น

ในเรื่องบทบาทอสม.กับการจัดการยาผิดกฎหมายในรานชําวา

 “พอดีมีเภสัชกรทานนี้ (ภญ.เบญจมาศ) เขามาคุยวาจะทําโครงการรานชํา              

ปลอดยาอนัตราย จากนัน้กไ็ดรับความรูเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่เรือ่งของการแพยา และ

ไดรูวาเกิดจากการซื้อยาจากรานชํานี่ละ คุยกันไปเรื่อยๆ ฝายอสม.ก็ไดสะทอนใหฟงถึง

ปญหาที่ผานมาทุกอยาง ทั้งการกระทบกระทั่ง การถูกเหยียดหยาม หารือกันจนไดขอสรุป

เรื่องหลักเกณฑ รายการยา และตกลงกันวา จากเดิม อสม.ลวนๆ ตอแตนี้จะออกไปตรวจ

ดวยกันเปนทีม โชคดีที่นายอําเภอและทานผูกํากับสภอ. ซึ่งเปนประธานและรองประธาน        

คบสอ. แกเอาดวย”

 แมจะมีการพัฒนาทีมตรวจใหมีองคประกอบเพียงพอที่จะจัดการปญหาการ            

กระทําผิดกฎหมาย และไดรับความรวมมือจากเครือขายมารวมทีมตรวจทั้งอําเภอ                     

แตกต็องพฒันาสมรรถนะของอสม.ใหสามารถดําเนนิการอยางเชีย่วชาญ โดยคณุทองสมทุร 

ในฐานะแกนนําจากพื้นที่ตนแบบไดเขามาสนับสนุนในสวนนี้

 “ผมเองตองเปนที่พึ่งใหนองๆในทีมอสม.ดวย เวลาไปตรวจ อยาปลอยใหเขา               

ทําแบบสะเปะสะปะ ผมจะตั้งเปนทีมใหทํางานแบบบูรณาการเลย ทีมนี้สํารวจเรื่อง                   

การบริโภคเกลือ ทีมนี้ดูไขเลือดออก ทีมนี้ตรวจรานชํา โดยผมทําหนาที่พี่เลี้ยงคอยดู               

การอธิบาย การพูดคุย บางรานเขาก็ดาเลย เอ...มันใหญขนาดไหนวะ มาตรวจรานกู...ก็จะ

คอยดูวา เขาจะแกปญหายังไง ถายังไมลงรอย บางคนก็ไมชอบขี้หนากัน เห็นทาไมดี                  

ก็จะเขาไปแสดงตัววา เปนเจาหนาที่รพ.สต. มากับอสม. ทําใหทาทีที่แข็งกราวออนตัวลง
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 “การที่อสม.จะทําหนาที่ดูแลชุมชนไดอยางเขมแข็ง เราตองชวยสรางความมั่นใจ 

ทั้งโดยวิธีการแสดงออก การพูด หรือการปกปองก็ตองทํา จะผิดจะถูกก็ตองปกปองไวกอน 

เพ่ือใหเขามั่นใจ แลวคอยมาวากันสอนกัน ถาเขาผิดจริงก็ขอโทษชาวบานตรงนั้น                          

ใหอภัยกันก็จบ

 “วิธีสอนอสม.ที่ดีที่สุดก็คือ ใหเดินตามหลังเรากอน อธิบายความ อันไหนดี ไมดี 

แลวดูไปดวยวา ใครมีแวว ใครตรวจรานคาได แลวใหความรู ใหเขาฝกฝน บางคนพูดดี๊ดี 

อยางสมรวยนี่ ทุกวันนี้เขาพูดเกงกวาผมอีก” คุณทองสมุทร เลาถึงการรวมพัฒนางานให

ขยายผลไปยังตําบลอื่นๆ   

 คุณสํารวย เลาถึงกระบวนการปกหลักงานนี้ที่ตําบลโนนคอวา ใชแนวทางเดียว

กับที่ทําที่ตําบลโพธิ์ โดยเริ่มจากการประชุมผูเกี่ยวของในพื้นที่ตําบล เพื่อหาแนวทางการ

ทํางานรวมกัน จากนั้นจึงแตงตั้งอสม.ที่จะรับผิดชอบการประสานงานกับทางหนวย

สาธารณสุข แลวจึงสื่อสารกับชุมชนโดยการจัดประชุมผูประกอบการ ใหบัญชียาที่ขายใน

รานชําได จากนั้นเวนระยะประมาณ ๑-๒ เดือน เพื่อใหทางรานปรับตัว แลวทีมอสม.ก็เขา

ตรวจรอบแรก เพื่อกระตุนเตือนวา เม่ือถึงกําหนดเวลาที่ตกลงกันไวจะมีทีมของอําเภอ              

มาตรวจ และติดปาย “รานชําปลอดยาอันตราย” ทุกราน

 “การตรวจของเราใชหลักยืดหยุน เมตตา

ตอกัน เพราะในเมื่อเขาลงทุนแลว เราเองก็ไม

อยากยึดไมอยากบังคับใชกฎหมาย นี่คือ

แนวทางที่ทานอาจารยทองสมุทรทํามากอน 

ต้ังแตลงตรวจครัง้แรกเราจะขอรอง อยาเอามา

ขาย ใชหลักคุณธรรมความออนโยน ทั้งที่             

แรงตานหรือความรนุแรงกม็มีาก หนกัใจกนัพอ

สมควร” คุณพายัพ ณภัทรหนองบัว ประธาน

เครือขายคบส.อําเภอโนนคูณ เลาถึงแนวทาง

การออกตรวจ ซึ่งยึดถือหลักการที่ทํามากอน

อยางเครงครัดคุณพายัพ ณภัทรหนองบัว  

ประธานเครือขายคบส.อําเภอโนนคูณ

49494949



 นอกจากการตรวจเฝาระวังรานชําแลว อสม.ยังเปน “โซขอกลาง” ที่สําคัญ               

เมื่อเกิดมีผูปวยดวยอาการไมพึงประสงคจากการใชยามารักษาตัวที่โรงพยาบาลโนนคูณ

“ทีมเราจะออกเคลื่อนที่เร็วเมื่อไดรับรายงานจากโรงพยาบาลวามีการแพยา                   

ข้ันแรกไปทีบ่านคนปวยกอน เพือ่เกบ็หลกัฐานยาทีเ่ปนสาเหตแุละไปแจงรานชาํทีข่ายยาให” 

 จากจุดเริ่มตนจนถึงวันนี้ แกนนําอสม.ทั้ง ๒ ทานใหความเห็นวา รานชําในเขต

ตําบลของตนเองที่ยังไมปฏิบัติตามกติกานาจะมีอยูราวรอยละ ๑-๒ เทานั้น

“อาจมีรานที่ยังแอบซอนไวบางสักรอยละ ๑-๒ แตสวนใหญมีความเขาใจถองแท

ขึ้นวา คนที่สามารถสั่งจายยาอันตรายไดคือแพทยหรือเภสัชกรที่มีความรูเทานั้น                     

ผลกระทบจากรายไดทีล่ดลงเปนเพยีงสวนนอย เพราะยาไมใชแหลงรายไดหลกัของรานชาํ 

เมื่อหาซื้อยากขึ้น ชาวบานก็เกิดความเคยชิน เพราะไปหาจากรานไหนๆก็ไมมี ที่เหลืออยู   

ก็คือรานที่ยังไมยอมสูญเสียผลประโยชน” คุณสมรวยระบุ

“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง

 แมอสม.จะเขมแขง็ แตกไ็มอาจทาํงานไดอยางโดดเดีย่วโดยลาํพงั จะตองมนีโยบาย

และการสนับสนุนจากรพ.สต.ในพื้นที่รองรับดวย

คณุสวรรณา แกวสขุ ผูอาํนวยการรพ.สต.เหลาเสน ซึง่เปน ๑ ใน ๙ หนวยบรกิาร

ปฐมภูมิของอําเภอโนนคูณ และเปนพื้นที่ที่สามารถจัดการยาอันตรายในรานชําไดอยาง            

เขมแข็ง เลาถึงเทคนิคเบื้องหลังความสําเร็จ

วาตองใชหลากหลายลลีาประกอบกนั โดยเธอ

ขยายความใหฟงอยางอารมณดีวา

 “คนแกก็ลูกเลนเยอะเปนธรรมดา 

(หวัเราะ) อาศยัความคุนเคยและประสบการณ 

แรกเร่ิมเราตองใหความรูกับอสม.ของเราให

ชัดเจนกอน จนเขาสามารถลงตรวจรานได”

“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง

คุณสวรรณา แกวสุข (พี่แมว)  

ผูอํานวยการ รพ.สต.เหลาเสน
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 การขยายงานในพื้นที่ตําบลบก อันเปนที่ตั้งของรพ.สต.แหงนี้เปนไปไดอยาง              

ราบรื่นพอสมควรเพราะมีกระแสความสนใจเรื่องผูปวยแพยาขั้นรุนแรง ซึ่งเปนคนในตําบล 

เกิดขึ้นในชวงไลเลี่ยกับโครงการฯ ทําใหเกิดหลักฐานยืนยันวา การซื้อยากินเองมีอันตราย

จริงๆ

 “เมื่อถึงขั้นออกตรวจรานชํา ที่สําคัญคือ ตองลงไปดูเองทุกราน โดยมีอสม.และ

ผูนําชุมชน คือ ผูใหญบานไปกับเราดวย เวลาที่เห็นสิ่งที่ตองปรับปรุงก็จะบอกทางรานแบบ

เปนมิตร ใหเขาเขาใจ ชีถ้งึผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัลกูหลาน โดยเฉพาะอยางการสะสมเขาไปเรือ่ยๆ 

ซึ่งเปนอันตรายที่มองไมเห็นทันที” 

 แตที่สําคัญคือ ตองมีความเด็ดขาด

 “บางรานเราไวใจ ไมไปตรวจบอยๆ ถาไปตรวจแลวเจอกข็อยดึเลย เพราะเคยเตอืน

แลว ถาไมยอมก็จะถามวา จะใหยึดหรือใหจับ บางรายเห็นเราเขาไปก็เอายาชุดไปซอน              

ในเกะเงิน แตเราสังเกตเห็นเขาตอนเขาเปดเกะหยิบเงินทอน 

 “บางทียึดยามาแลว ผูใหญบานที่ไปดวยกันเอยปากขอยาที่ยึดมา เพื่อเอาไปแจก

ชาวบานตอ ก็ตองอธิบายใหเขาฟงวา การใชยาแบบไมมีความรูมีอันตรายอยางไร                     

จนเขาเขาใจและยอม ไมโกรธ”

 เธอบอกวา ในฐานะที่เปน “ผูใหญ” ที่มีความรูในเรื่องสาธารณสุขจึงตองมีความ

พากเพียรในการอธิบายใหความรูกับประชาชน และจากประสบการณที่ผานมา เชื่อวา            

ความรูความเขาใจทําใหประชาชนเปลี่ยนแปลงได

“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม

 อกีสิง่หนึง่ทีท่าํใหรานชาํยินยอมเลกิขายยาอนัตรายกค็อื การใหความรู ใหเกยีรต ิ

ยกยองรานที่ทําตามกติกา ดังเชนกรณีของ คุณสุดสวาท วงศแกว หรือ “ปาสุด” เจาของ

รานชําซึ่งมีลูกคาหนาแนนตลอดวันในพื้นที่ตัวอําเภอโนนคูณ และเคยตอตานโครงการนี้          

มากอนในชวงเริ่มตน แตวันนี้กลายเปนรานชําตัวอยางที่แมแตอดีตรองเลขาธิการ                  

คณะกรรมการอาหารและยา ภญ.ศรีนวล กรกชกร ก็เคยมาเยี่ยมชมกิจการแลวเมื่อตนป 

๒๕๕๖

“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม
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 เธอเลาวา  เ ดิมทีที่ ร านขายยา

อันตรายและยาชุดหลากหลายประเภท และ

คนท่ีใชยาเหลานี้ก็รวมถึงคนในครอบครัว         

ของเธอ ทั้งตัวเธอเองและบิดาของเธอดวย

 “หูตาสวาง ไดรูเรื่องยากระจางเลย 

หลงัจากทีเ่ราไมรูเรือ่ง งมงายมานาน เม่ือกอน

พอเปนอะไรหนอยก็เอาฮีโร (มัยซิน) มาใหกู 

หรือไมก็ทัมใจ บวดหาย บางคนซื้อไปคลุกกิน

กับขาวเลยนะ ตอนน้ีแนะนําทุกคนที่เขามาใน

รานวา ไอของที่มีสเตียรอยดมีสารพิษน่ีอยา          

ไปกินเลย มันไมคุมกัน บางคนมาถามหาไดฟลีน ก็บอกวา กินไปทําไม กินแลวหายไหม            

กินมากี่ปกี่ชาติแลว รูวาตัวเองเปนโรคเกาตก็อยากินพวกสัตวปกหรือของหมักดองสิ”

 “รานนี้ แมแตกรรมการ อย. ระดับชาติยังแวะมาเยี่ยม เขาบอกพี่วา ของที่เปนพิษ

ตอสุขภาพขายไมไดแลวนะ ในเม่ือเขาบากหนามาหาเราขนาดนี้ ดื้อรั้นตอไปก็คงไมมี

ประโยชนแลว ทุกคนจะตราหนาวา มันดื้อรั้น” ปาสุดเลาดวยความภาคภูมิใจ

 กวาที่ปาสุดจะผอนคลายทาทีจาก “ฝายคาน” มาสนับสนุนก็ตองใชเวลาไมนอย 

โดยเจาหนาทีฝ่ายสาธารณสุขจากโรงพยาบาลโนนคณูและ รพ.สต. ตองผลดักนัมาใหขอมลู

อยางตอเน่ือง โดยไมนําพาคาํกระทบกระเทยีบเสียดสีในชวงแรกๆ จนเมือ่แกเริม่ใจออน และ

หันมารวมมือดวย กลุมแกนนําก็สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมดังกลาว

ดวยการยกยองใหรานเปนหนึ่งใน “ตนแบบ” และหาโอกาสยกยองเชิดชู ทั้งโดยการเชิญ             

ผูหลกัผูใหญมาเยีย่มเยยีนราน และการปาวประกาศใหรูไปทัว่ทัง้ตาํบลดงัที ่ภญ.เบญจมาศ 

เลาวา 

“หลายรานที่เคยขายเยอะๆ และตอตานอยางหนัก กลับมาเปนเพื่อนเราก็เยอะ 

สวนหนึ่งเปนเพราะเขาไดขอมูลจากเราทุกเวที เวลาเขาดามา เราก็ยังไปหาเขา แสดง                

ความเปนมิตร เขาก็คอยๆเปลี่ยน กลายมาเปนเพื่อนกัน บางครั้งก็เปนเพราะเขาพบ                    

บทพิสูจนวา คนที่ไดรับผลกระทบก็คือครอบครัวหรือตัวเขาเอง อีกอยางหนึ่งคือ เรามี                

เครือขายในพื้นที่คอยเปนหูเปนตาโดยเฉพาะอสม. ทําใหรานคาเปลี่ยนแปลงไดถึงระดับนี้

คุณสุดสวาท วงศแกว หรือ “ปาสุด”  

 เจาของรานชํา
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 “เมื่อเขาเปลี่ยน เขาทําดีแลว เราก็จะประชาสัมพันธ ยกยองใหคนอื่นๆไดทราบ 

เพื่อใหเขามั่นใจ และทําตอเนื่อง” 

 นั่นคือการถายทอดประสบการณที่เปนเสมือนคํายืนยันวา เรื่องของรานชํา     

ขายยาอนัตรายไมใชปญหาอมตะ แตเปนสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงไปสูทศิทางทีถ่กูทีค่วรไดดวย

ความจริงใจและเอาใจใสอยางตอเนื่อง
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 นับจากเริม่ดําเนนิการในป ๒๕๕๑ รานชาํในพืน้ทีอ่าํเภอโนนคณู จงัหวดัศรสีะเกษ 

ที่ปลอดยาอันตรายไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นเปนลําดับ และการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ยังปรากฏ             

ใหเห็นไดในปจจุบัน

 ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประจักษก็คือ การสํารวจรานชําที่จําหนายยาเกินขอบเขต                

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ในระยะเวลาการดําเนินงานในภาพรวมอําเภอโนนคูณ             

ผูเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาจากรานชําจากเดิมรอยละ ๓๖.๗๒ ในป ๒๕๕๑ 

เหลือ รอยละ ๔.๓๗ ในป ๒๕๕๕ จากผูเกิดอาการดังกลาวทั้งหมด 

 ขณะเดียวกัน จํานวนรานชําที่ยังพบยาอันตรายลดลงเปนลําดับจาก รอยละ ๗๗ 

ในป ๒๕๕๓ เปน รอยละ ๑๖ ในป ๒๕๕๕ และรอยละ ๑๔ ในป ๒๕๕๖

ภาพแสดงสัดสวนรานชําที่พบยาอันตรายในพื้นที่อําเภอโนนคูณ 

เปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖

ภาค ๔ : 

 สรุปบทเรียน “ปจจัยแหงความสําเร็จและยั่งยืน” อยูที่ไหน
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ใหเห็นไดในปจจุบัน
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ภาพแสดงจํานวนผูที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (ADR)

พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖

 ขณะเดียวกัน ในสวนของผูประกอบการรานชํา และเครือขายที่รวมในปฏิบัติการ 

ตางยอมรับตอโครงการนี้ โดยมีความเขาใจและพึงพอใจในระดับสูง

แผนภูมิแสดงผลการสํารวจการรับรูและความคิดเห็น

จากชุมชนตอการดําเนินโครงการ

รับรู       เห็นดวย

ผูประกอบการ ประชาชน

56565656



 ลาสุด ผลการตรวจ “รานยาปลอดภัย” โดยเครือขายคุมครองผูบริโภค                    

ที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. ในป ๒๕๕๗ ตําบลโพธิ์ ไดรับรางวัลที่หนึ่ง                       

ของเขตสาธารณสุขที่ ๑๐ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๕ จังหวัด

 ภญ.เบญจมาศ ในฐานะแกนนําผูขับเคลื่อนหลักมาตั้งแตตนกลาววา การติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่องเปนสิ่งที่ทีมงานใหความสําคัญ

 “เราตดิตามและประเมนิผลตลอด ทีไ่หนลดลง ทีไ่หนยงัสงูอยู แลววเิคราะหสาเหตุ

วาเปนเพราะอะไร เพื่อดูวา เราจะไปชวยตรงไหนไดบาง บางที่เราไปตรวจไมเจอ เขาอาจ

ซุกยาไว แตเมื่อไหรมีกรณีผูปวยแพยาจากพื้นที่เขามา เราจัดการทันที ๗ ปที่ผานมา                 

มันก็เดินหนาไปไดเรื่อยๆ บางชวงก็ลง บางชวงก็ขึ้น แตก็ทําตอไป”

 ดานคุณทองสมุทร ซึ่งยายจากรพ.สต.ทุงรวงทองไปยังรพ.สต.หนองกุง ซึ่งอยูใน

อําเภอเดียวกันตั้งแตป ๒๕๕๕ ระบุวา โครงการนี้ไดทําใหรานชําไมต ่ํากวารอยละ ๘๕             

ในอําเภอเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

 “ผมไมรบัรองละครับวาไมม ีเพราะเขากยั็งหวงผลประโยชนทีจ่ะไดอยู แตจากการ

ที่เรามีการตรวจตอเนื่อง ปหนึ่งไมตํ่ากวา ๒ ครั้ง ทําใหสถานการณดีขึ้น พอหาซื้อยาก           

ชาวบานก็ไมอยากซื้อ ถามวามีไหม จากการสุม การฟงชาวบานเขาเลา ผมเชื่อวาถึงจะ            

ไมปลอดรอยละ ๑๐๐ แตผมคิดวาลดลงไดประมาณรอยละ ๘๕” 

 การรักษาสถานการณที่ดีขึ้นไดคงที่นานหลายปเชนนี้ คุณทองสมุทรชี้วา                 

ตองอาศัยการกระตุนอยางตอเนื่อง ไมตางจากการเติมเชื้อไฟใหคุโชนไมมอดดับ

 “เรื่องแบบนี้มันมีวงจรขึ้นๆลงๆครับ การรักษาความตอเนื่องสําคัญ เหมือนกับ 

กองไฟ...ถาถานมนัจะหมดเรากต็องเอาใสเขาไปใหมนัมแีสงสวางขึน้มาอกี ถาเผลอ ไมมคีน

มาคอยดูแล มากระตุน ถอยหางออกไป มันจะหรี่ แลวก็ดับ” 
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อะไรบางคือปจจัยที่หนุนนําใหเรื่องนี้สําเร็จ

และเกิดความตอเนื่องมาไดยาวนานถึงวันนี้?

ปจจัยแหงความสําเร็จ

ตองเริ่มตนจากทัศนคติที่เหมาะสม

 ปจจัยตั้งตนในการจัดการรานชําใหปลอดยาอันตรายก็คือ ทัศนคติของคณะ               

ผูขับเคลื่อนงาน ที่ตางกําหนดจุดยืนไวที่มุมมองวา ผูประกอบการไมไดมีเจตนาที่จะทํา            

ผดิกฎหมาย แตทาํไปเพราะไมรู จงึตองใหความรูและคาํแนะนาํดวยความจรงิใจ ดงัสะทอน

ผานทัศนะของแกนนําหลัก เชน

  “มีความคิดวา บางอยางที่เขาทํา เราคิดวามันผิด แตบางครั้งเขาไมรู คนไมรูทํา

อะไรยอมไมผิด เราจึงใหขอมูลตลอด ถาเขารูแลวเปลี่ยน นี่คือนายกยอง” ภญ.เบญจมาศ 

บุดดาวงศ

 “สิ่งแรกที่เราตองใหจริงๆ ก็คือความจริงใจ ใหความรักและความหวงใยเขากอน 

หลักมันมีอยูวา ถาอยากใหเขาทําในสิ่งที่เราตองการ เราก็ตองใหในส่ิงที่เขาอยากไดกอน 

ถาเราอยากเปล่ียนพฤติกรรมของเขา เราก็ตองแกปญหาเฉพาะหนาใหเขากอน”                        

คุณทองสมุทร ออมแกว

 “ไมทําตัวเปนแบบเจานายไปออกตรวจ แตใหความเห็นอกเห็นใจ ไปแบบหวังดี” 

คุณกมลรัตน จูมสีมา

 “การตรวจของเราใชหลกัยืดหยุน เมตตาตอกนั เพราะในเมือ่เขาลงทนุแลว เราเอง

ก็ไมอยากยึด ไมอยากบังคับใชกฎหมาย แตใชหลักคุณธรรมความออนโยน” คุณพายัพ           

ณภทัรหนองบัว แกนนํา อสม. และ ประธาน

เครือขาย คบส. อําเภอโนนคูณ

 ดวยทัศนคติที่สอดคลองกันใน           

ทุกระดับเชนนี้ สงผลตอองคประกอบที่             

ตามมาทั้งหมด ไมวาจะเปนทาทีการปฏิบัติ 

การกําหนดข้ันตอน ไปจนถึงการติดตาม 

กํ ากั บผล  อั นส งผล โดยตรงต อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมา

ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ
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ใชขอมูลและความรูขับเคลื่อนสูการเปลี่ยนแปลง

 จากกรณีของอําเภอโนนคูณจะเห็นวา ขอมูลเปนองคประกอบสําคัญใน

กระบวนการทํางานหลายขั้นตอน เชน  

 •  การช้ีใหเห็นผลกระทบจากการจาํหนายยาอนัตรายในรานชาํ ทีเ่ปนสาเหตขุอง

อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาถึงประมาณหนึ่งในสามของที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหงนี้

 • การชี้ใหเห็นวา ปญหานี้เกิดขึ้นทั่วพื้นที่ โดยการสํารวจพบยาอันตรายใน              

รานชําถึงรอยละ ๗๗ ของรานชําทั้งหมดในพื้นที่

 • การที่ทางโรงพยาบาลโนนคูณนําฐานขอมูลการแพยาในแตละพื้นที่คืนกลับให 

รพ.สต. และ อสม. เพือ่เผยแพรตอรานชาํและประชาชนในแตละพืน้ที ่เพือ่ชีใ้หเหน็เหตทุีต่อง

จัดการกับรานชํา

 • การสาํรวจติดตามผลอยางตอเน่ือง เพือ่ทราบสถานการณ นาํขอมลูมาวเิคราะห

และวางแผนพัฒนางานใหกาวหนาอยางตอเนื่อง จนทําใหจํานวนรานชําที่มีปญหาลดลง

เปนลําดับ

 • ใหขอมูลเรื่องกฎหมายควบคุมการจําหนายยาอันตรายแกรานคาอยางกระชับ 

เขาใจงาย และทั่วถึง

 • การเช่ือมตอขอมูลตลอดสาย จากจดุทีเ่กดิผลกระทบไปสูตนทาง โดยเมือ่มกีรณี

ผูเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา ทางโรงพยาบาลจะประสานพื้นที่ในการสืบหา

รานชําทีเ่ปนตนเหต ุเพือ่จดัการปญหาอยางตรงจดุและทนัทวงท ีและกระจายขาวไปในพืน้ที่

เพื่อเรียนรูและเฝาระวังรวมกันตอไป

คุณกมลรัตน ชวน “สรางนําซอม” 

เพื่อลดการพึ่งพิงยา
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สรางเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน

 แมวาการจําหนายยาอันตรายในรานชําจะเปนส่ิงที่ ผิดกฎหมายชัดเจน                      

แตผูเกีย่วของในพ้ืนทีไ่มไดใชขอกฎหมายเปนเคร่ืองมือนาํ แตใชเพือ่ชีใ้หเหน็วากฎกตกิาของ

สังคมกําหนดไวอยางไร และชวยกันพัฒนา “เครื่องมือ” ที่จะสนับสนุนใหรานชําสามารถ

ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไมไดรับการกระทบกระเทือนมากนัก เชน การสรุปขอกฎหมายที่

เกี่ยวของจาก พ.ร.บ.ยาฯ ออกมาเฉพาะสวนที่เกี่ยวของเพื่อความกระชับและเขาใจงาย,               

การจัดประชาคมเพื่อรวมกันกําหนดกติกาชุมชนที่สามารถปฏิบัติไดจริง โดยใหเวลา                 

เปลีย่นผานสาํหรบัจดัการกบัยาในรานพอทีจ่ะไดทนุคนื และ การจดัทาํรายการยาทีส่ามารถ

ขายในรานได เพื่อเปนสินคาทดแทนเมื่อลูกคาเจ็บปวยมาถามหา เปนตน

 • ระบบการตรวจตรารานชําอยางสม่ําเสมอดวยทีมที่มีประสิทธิภาพ

 การออกตรวจรานชําใหทั่วถึงทุกราน ในความถี่ที่เหมาะสม และมีความตอเนื่อง 

ถือเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่เปนเปาหมาย เนื่องจากจะทําให   

ผูประกอบการเห็นวามีความจริงจัง ขณะเดียวกันก็เปนโอกาสในการสื่อสาร ใหความรู  

ความเขาใจ ดังที่คุณทองสมุทร กลาววา

“ ไมไดบอก ไมไดสอน ไมไดตอกยํ้า มันจะลืมกันงาย งานจะสะดุด คนเรา                         

ถาไมทบทวนบอยๆ ก็ลืมครับ”

 ๗ ปเต็มๆที่ทีมตรวจยาอันตรายในรานชําที่อําเภอโนนคูณไมละทิ้งภารกิจนี้                 

อกีทัง้ยงัเปนทมีทีม่อีงคประกอบหลกัครบเคร่ือง โดยมีทัง้เจาหนาทีส่าธารณสขุ ตาํรวจ อสม. 

และผูนําชุมชน รวมขบวน 

การดาํเนนิงานอยางมปีระสทิธภิาพและตอเน่ืองนีไ้ดรบัปจจยัสนบัสนนุมาจาก 

๒ สวนหลัก ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับนโยบายการทํางานคุมครองผูบริโภคของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

60606060



 ปจจัยสนับสนุนที่ ๑ การสรางเครือขายทุกระดับ จากขอมูลที่แกนนําโครงการ

ไดถายทอดในบทแรกๆถงึขัน้ตอนและความคดิทีอ่ยูเบือ้งหลงั ไดสะทอนใหเหน็ชดัเจนถงึการ

ใหความสําคัญตอการสรางเครือขาย และการประสานความรวมมือกันอยางตอเนื่อง

 ตัวอยางที่ชัดเจน เชน การที่ ภญ.เบญจมาศ นําแนวคิดในการจัดการรานชํา             

ใหปลอดยาอันตรายเขาสูวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ โดยมี                

จุดมุงหมายชัดเจนในการถายทอดให

เหน็ภาพสถานการณปญหา ชีท้างออก 

เพือ่ขอฉนัทมตจิากสวนราชการทัง้หมด

ในการเริ่มตนโครงการ พรอมกับ                

มแีผนการลวงหนาวา หนวยงานใดบาง

ท่ีจะตองประสานงานตอเนื่อง โดย             

ตั้งเปาหมายใหเปนเครือขายหลัก

 ขณะที่ คุณกมลรัตน ซึ่งเปน

แกนนําคนหนึ่งในขั้นการขยายผล               

สูระดับอําเภอก็ระบุถึงหลักการสําคัญในการทํางานเรื่องนี้วา หลังจากทําความเขาใจ                 

รวมกนัในกลุมทมีงานใหชดัเจนแลว จะตามมาดวย การปรกึษากบัหนวยงานทีต่องประสาน

ความรวมมือกัน ไดแก นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เจาหนาที่

ตํารวจ ฯลฯ

 จนเห็นพองตองกันวา จะขยายงานเรื่องนี้ เพราะตระหนักดีวา เงื่อนไขแหงความ

สาํเรจ็สวนหนึง่มาจากการสนบัสนนุจากเครอืขาย โดยขัน้ตอนการจดัทมีออกตรวจรานชาํ

อยางสม่ําเสมอทั้งอําเภอคือจุดที่เห็นไดชัดเจน 

 จากการที่แกนนําของโครงการฯใหความสําคัญในเร่ืองของการสรางเครือขาย 

โดยเนนกระบวนการสรางการมีสวนรวมนับต้ังแตจุดเริ่มตน ทําใหเกิดความเต็มใจที่จะ             

เขารวมสนับสนุนกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่องตลอด ๗ ปที่ผานมา ขณะเดียวกัน                        

การไดรวมคดิรวมทาํกนัอยางตอเนือ่งกส็งผลใหเครือขายพฒันาการเรยีนรูในเรือ่งของระบบ

ยามากขึ้นเปนลําดับ
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 กรณีตัวอยางที่เห็นประจักษ เชน กรณีของนายตํารวจทานหนึ่ง ซึ่งประจําอยูที่ 

สภอ.โนนคูณ ที่รวมทั้งการออกตรวจ และการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูกับโครงการ             

อยางตอเน่ือง จนสามารถรวมเปนวิทยากรใหความรูเรื่องยาอันตรายกับทีมสาธารณสุข         

ไดอยางกลมกลืน

เบ้ืองหลังความเขมแข็งของเครือขายที่มีสวนรวมในระดับอําเภอยังไดรับ              

“แรงสง” จากบรรยากาศการทํางานในภาพรวมระดับจังหวัดสนับสนุนดวย 

 เนื่องจาก นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คือ นพ.ประวิ อ่ําพันธุ ผูซึ่งเคย

ไดรบัรางวลัแพทยชนบทดีเดน และประจาํอยูทีจ่งัหวดัแหงนีต้อเนือ่งมาเปนปทีส่บิ สนบัสนนุ

นโยบายการสรางเครือขายการทํางานมาตั้งแตเริ่มตน ทําให สนง.สสจ.ศรีสะเกษ เร่ิมตน

จดักจิกรรมเพือ่ประสานสัมพนัธกบัเครือขายจากสวนราชการตางๆอยางตอเนือ่ง ทีส่าํคญั

คือ การเปนเจาภาพจัดกิจกรรมโอดี (OD: Organization Development) ขึ้นเปนประจําทุกป

“การทาํงานคุมครองผูบริโภคจะประสบความสําเรจ็ไดดตีองมกีารทาํงานกนัแบบ

เครือขาย เพราะเราทําคนเดียวไมได” ภก.บรรเจิด เดชาศิลปะชัยกุล ผูบริหารทานหนึ่ง

ของสนง.สสจ. ที่รับผิดชอบดูแลงานดานการคุมครองผูบริโภคของทั้งจังหวัด ชี้ถึง                 

ความสําคัญของการสรางเครือขายการทาํงานรวมกบัหนวยงานอืน่ๆนอกขายสาธารณสขุ

 “สมยักอนเวลาเราออกไปตรวจ เราไมมเีครือขาย โอโห...เจอรานคา เจออะไรทีเ่ขา

ทําไมคอยถูกตอง แตเขาไมกลัวเราเลย พอหลังๆมีตํารวจไปกับเราตลอด บางครั้งก็มี               

เจาหนาที่ สคบ.จังหวัด ปลัดอําเภอ ฯลฯ ออกไปกับเราเปนทีม เราก็สามารถยึดหรือ              

ดําเนินการตามกฎหมายไดอยางสบายใจ เพราะทีมเรามีเจาหนาที่ครบ”
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 ภก.บรรเจิด เลาเสริมถงึกจิกรรมโอดี ซึง่เปนหลกัในการสรางและพฒันาเครอืขาย

ของสนง.สสจ.ศรีสะเกษ วา

 “เราเชิญผูแทนจากหนวยงานทั้งหมดที่ทํางานเกี่ยวของกับเราในระดับจังหวัด            

ไปทาํกจิกรรมรวมกนั ๒-๓ วนั เปาหมายหลกัคอื สรางความคุยเคย รูจกักนัวาใครเปนใคร 

ภารกิจของแตละฝายคืออะไร เราเนนเรื่องการสรางความสัมพันธ ดวยกิจกรรมสนุกๆ             

ไมเปนทางการ คนทีม่ารวมกร็ูสกึประทบัใจ และทาํใหเราสามารถประสานความรวมมอืกนั

ไดงายขึ้น เราจัดแบบนี้ตอเนื่องทุกป ปละครั้ง จนกลายเปนประเพณี 

 “จัดโอดีแตละป ทําใหเรามีเครือขายเพิ่มขึ้นเยอะ เพราะแตละครั้งนั้น ผูแทนจาก

หนวยงานจะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ เพื่อใหมีสายสัมพันธที่กวางมากขึ้น คนที่เราเชิญมาไมใช

ผูบริหารสูงสุด เพราะทานอาจไมมีเวลา เราเชิญผูปฏิบัติการระดับกลางๆ เพราะทําใหงาย

ในการประสานงานกนัตอไป และเอือ้ใหประสานงานกบัแบบไมเปนทางการ ไมตองรอหนงัสอื

หรือคําสั่งกอน ก็ยกหูโทรศัพทพูดคุยกันได โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเกิดกรณีขอรองเรียนที่

ตองดําเนินการเรงดวน เขาสามารถชวยเราไดทันที ถาเราทําแบบราชการอยางเดียว                

ผมวางานไมขยับไปไหน

 “พอเราทํางานดวยกันไปหลายๆปก็เกิดความคุนเคย พอถึงชวงที่ตองออกตรวจ

รานคา กไ็ดรบัความรวมมือดวยดี ไปกนัเปนทมี ปไหนเราแจงโปรแกรมลาชา เขาจะประสาน

มาเลยวา ทําไมโปรแกรมยังไมออก...แตกวาจะคุนเคยกันขนาดนี้ก็หลายปนะ ตองใจเย็นๆ 

และทําตอเนื่อง”

 ภญ.เบญจมาศ สานตอใหเห็นภาพของผลที่เกิดตามมาในระดับอําเภอวา

 “พอพี่บรรเจิดและนองๆ สสจ. สรางทีมเครือขายจังหวัดไดสําเร็จ ก็สงผลไปถึง

อําเภอดวย เพราะทางอําเภอไดรับรูแลววา ผูบังคับบัญชาหรือ “หนวยเหนือ” เลนดวย              

พอเราไปประสานขอความรวมมือกง็ายขึน้ บางทผูีบงัคบับญัชาจากระดบัจงัหวดักแ็จงระดบั

อําเภอมาเลยวา ขอใหออกทีมรวมไปกับเราดวย” 

 การที่ สนง.สสจ.ศรีสะเกษ ใหความสําคัญตอการทํางานแบบเปนเครือขาย  

จึงสงผลใหกลไก คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.)        

สามารถทํางานเชิงรุกไดอยางคลองตัว 
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ปจจัยสนับสนุนที่ ๒  ระบบการประเมินผลการจัดลําดับอําเภอ หรือ “แรงกิ้ง” 

(ranking) ซึ่ง สนง.สสจ.ใชในการติดตามประเมินคุณภาพการทํางานของหนวยงาน

สาธารณสขุแตละอาํเภอมานานหลายป โดยมกีารจดัทาํหลกัเกณฑของภารกจิทีท่กุอาํเภอ

ตองรับผิดชอบวามีเรื่องอะไรบาง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการรักษา การสงเสริมสุขภาพ              

การปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค และกําหนดสัดสวนคะแนนของงานแตละ                 

ดานออกมาอยางชัดเจน

 ที่นาสนใจและเปนขอโดดเดนก็คือ สนง.สสจ.ศรีสะเกษกําหนดใหเร่ืองของ                 

การคุมครองผูบริโภคมีคะแนนประเมินในสัดสวนถึงรอยละ ๓ จากภารกิจทั้งหมดที่                

หนวยงานสาธารณสุขทุกอําเภอตองดําเนินการใหเกิดผลลัพธตามที่วางไว ถือไดวาเปน

จงัหวดัหนึง่ในประเทศไทยทีใ่หความสาํคญักบังานดานนีอ้ยางมาก และเปนตวัเหนีย่วนาํให

ทุกอําเภอไมอาจละเลยความสําคัญของงานในเรื่องนี้ได

“การประเมินแรงกิ้งนี้เปนการประเมินตามนโยบายของนายแพทยสสจ. เพื่อ                

เลื่อนขั้นเงินเดือน จึงเปนจุดหนึ่งที่ชวยกระตุนการทํางานได เพราะพอผลประเมินออกมา  

ไมดีปุบ เขาจะโดนยกแผงทั้งอําเภอเลย ทําใหผูบริหารระดับอําเภอตองใหความสนใจดูวา 

คะแนนหรอืลาํดบัตกเพราะอะไร เพือ่มาเรง มาจี ้นีค่อืผลดใีนการทาํงานตามระบบราชการ 

 “ตอนเริ่มตนใหมๆ ถูกโวยมากเลยนะ เพราะแตกอนเขาทํางานกันสบายๆ ไมตอง

ประเมินไมตองอะไร แตนายแพทยสสจ.ยืนยันใหทําตอเพราะเปนการทําตามขอกําหนดที่

สาํนกังานกพ.ออกมาในขณะนัน้วาใหมกีารประเมนิ และทานกพ็ดูในทีป่ระชมุเลยวา ถาใคร

ไมอยากประเมินก็เชิญออกจากราชการไป พอทานพูดทีเลนทีจริงแบบนี้คนที่คานก็เลย               

ไมคอยกลา พอเราประเมินไปเรื่อยๆทุกป เขาก็เริ่มคุนเคย” ภก.บรรเจิด เลาถึงที่มาและ              

เสริมตอเรื่องการประเมินในสวนงานคุมครองผูบริโภค ซึ่งรับผิดชอบดูแลโดยตรงวา

 “สิ่งที่ปรากฏในตัวชี้วัดสะทอนไดวานโยบายขององคกรใหความสําคัญใน                  

เรื่องใดบาง จาก ๑๐๐ คะแนนของการประเมินแรงกิ้ง เปนเรื่องงานคุมครองผูบริโภค              

รอยละ ๓ ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่สูงทีเดียว”

 ในแตละป เจาหนาที่ของสนง.สสจ.ศรีสะเกษมีกําหนดการลงพื้นที่ทุกอําเภอทุก          

๖ เดือน หรือปละ ๒ คร้ัง เพื่อติดตามการทํางานในทุกๆดาน ตามที่ระบุไวในกรอบ                     

การประเมินผลนี้ โดยใชเวลาถึง ๒ เดือนตอเนื่องกัน ในการออกตรวจเพื่อประเมินผลงาน

ไดครบทั้ง ๒๒ อําเภอ
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 ระบบการประเมินที่สมํ่าเสมอของทีมสสจ.นี้สงผลโดยตรงตอการเสริมสราง            

ความเขมแข็งและตอเนื่องแกการจัดการรานชําใหปลอดยาอันตราย เพราะเปนโอกาสใน

การจัดการกับจุดที่มีปญหาไดอยางชะงัด ดังที่ ภญ.เบญจมาศ เลาถึงกรณีของอําเภอ              

โนนคูณที่มีการ “สงซิก” ใหทีมสสจ.เขากระหนาบรานคาที่มีปญหา

 “รานไหนที่ไปตรวจหลายรอบแลวยังไมใหความรวมมือ เราก็จะแจงจังหวัด                

ใหทราบ เหมอืนเปนการสงสัญญาณใหเขามาชวย พอทมีจงัหวดัถงึจงัหวะมาตรวจกไ็มตอง

ไปที่ไหน ไปรานนั้นเลย มันก็จะชวยเสริมกัน”   ภก.บรรเจิด เสริมวา

 “การทีท่มีจงัหวดัเขาไปตรวจในจดุทีม่ปีญหาจะชวยลดแรงกดดนัใหแกหนวยงาน

ในอาํเภอ เวลาไป เรากจ็ะบอกเขาวา เราออกมาตรวจเพือ่ประเมนิผลการทาํงานของรพ.สต.

หรอืรพช. ไมบอกวา เรามาเพราะมีการแจงไป เพราะหนวยงานในพืน้ทีต่องทาํงานกบัชมุชน

ในระยะยาว ถาไปมุงดําเนินคดีเขา ตอไปงานเรื่องอื่นๆก็ทําไมไดเลย เพราะจะขอความ              

รวมมือกันยาก ฉะนั้น ทีมสสจ.จึงตองเขาไปชวยในลักษณะของการปองปราม”

 ภญ.พรรณนภา ศรีสวัสด์ิ เภสัชกรชํานาญการประจําสนง.สสจ.ศรีสะเกษที่                  

รับผิดชอบงานประสานเครือขาย และเปนหนึ่งในผูนําทีมการประเมินแรงกิ้ง ใหขอมูล               

เพิ่มเติมวา

 “การลงไปตรวจเพื่อชวยจัดการรานคาที่ดื้อแพงตามที่อําเภอสงสัญญาณใหเรา 

เราตองพาเครอืขายไปดวยทกุคร้ัง เพือ่ปองกนัความขดัแยง เราเคยลงกนัแบบเดีย่วๆเฉพาะ

เภสัชกร ถึงจะเปนทีมสสจ. แตก็ยังเจอทางรานเสียงแข็ง ตาเขียวใส ไมคอยยอมรับ                   

ความผิด แตถาเราพาเครือขายไป เขาจะรับฟง ยอมรับ ทําใหปญหาลดลงไดจริงๆ”

 ภญ.พรรณนภา เสริมดวยวา 

การที่ทีมสสจ.มีภารกิจประจําในการ

ลงพื้นที่ทุกอําเภอ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

ยังทําใหมีโอกาสติดตอ สื่อสารและ

ติดตามสถานการณปญหาในแตละพื้นที่ 

และการทํางานของรพ.สต.ทุกแหง

โดยตรง ซึ่งสงผลตอการพัฒนางานแบบ 

“ยกแผง” ทั้งจังหวัดอยางเปนธรรมชาติ
การอบรมใหความรูอยางตอเนื่องคือหนึ่งใน

องคประกอบแหงความสําเร็จและยั่งยืน
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 “เวลามาประชุมกัน เราอาจไมรูปญหาที่แทจริงของพื้นที่ เพราะผูรายงานมักเปน

ตัวแทนระดับอําเภอ แตการลงพื้นที่ทําใหเราไดรูปญหาที่แทจริงอยางทั่วถึง เวลาลงพื้นที่

แตละอําเภอ เราใชการจับฉลากชุมชนที่เราจะลงไปตรวจ ซึ่งรวมถึงการตรวจรานชํา              

ดวย การสุมแบบนี้เพื่อใหเขาไมรูวาเราจะไปลงที่ไหน เพราะเราอยากรูวา เขาทําจริงๆ            

ตามรายงานที่สงมาใหดูหรือเปลา ถาโชคไมดี เจอจุดที่ไมทํางาน คะแนนก็ตกเลย ฉะนั้น           

ในแตละพื้นที่จะตองพัฒนาไปดวยกันทั้งหมด ขณะเดียวกัน วิธีการเชนนี้ทําใหไดรูวา                

พื้นที่ไหนมีจุดเดนหรือจุดดอยเรื่องอะไร พรอมกับไดแลกเปลี่ยนเรียนรู แนะนําใหพื้นที่ดอย

ไปดูงานจากพื้นที่เดน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงใหดีขึ้น”

 ดวยแรงผลักดันทั้งจากภายในและแรงเสริมจากภายนอกเชนนี้ หลอเล้ียงให

เครือขายสนับสนุนระบบการเฝาระวังยาอันตรายในรานชําเดินหนาไดอยางเขมแข็ง 

ทําใหผูประกอบการยําเกรงได สามารถรักษาจุดยืนในการทํางานแบบ “ยืดหยุน                

ออนโยน แตเด็ดขาด” เอาไวไดอยางเสมอตนเสมอปลาย

 • การกําหนดกติกาชุมชนเพื่อจัดการยาอันตรายในรานชํา

 การจัด “ประชาคม” ในระดับตําบล จนไดขอตกลงที่เห็นพองตองกันทุกฝาย               

เพื่อนํามาใชเปนกติกาหรือขอปฏิบัติรวมกัน ถือเปนขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทําให

การเปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมายเกิดไดงายขึ้น 

 ที่นาสนใจคือ ในกรณีนี้ไมไดมีแตขอตกลงวาจะทําใหเกิดอะไรขึ้นในขั้นผลลัพธ

ปลายทาง (output) แตยังสรางเครื่องมือเพื่อชวยกํากับใหเกิดผลลัพธไดงายขึ้น นั่นคือ 

รายการยาทีร่านชาํสามารถจาํหนายได ทีน่อกจากจะชวยนาํทางไปสูมาตรฐานการปฏบิตัิ

เปนหนึ่งเดียวกันทั้งตําบลและอําเภอในเวลาตอมาแลว ยังเปนเครื่องมือใหทีมสาธารณสุข

ในพื้นที่เขาไปชวยใหคําแนะนําในการปรับปรุงรายการยาในรานไดอยางเปนรูปธรรม

 ประเด็นสําคัญคือ รายการยาที่จัดทําขึ้นมานี้ไมไดกําหนดขึ้นโดยเภสัชกรแบบ             

ใชหลักวิชาการลวนๆ แตอาศัยการปรึกษาหารือและยืดหยุนในระดับหนึ่ง เพื่อใหการ             

เปลี่ยนผานมีความเปนไปได
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 คุณทศพล จากสนง.สสอ.โนนคูณ หนึ่งในแกนนําตั้งแตชวงเริ่มตนโครงการ 

ประมวลความคิดตอบทเรียนที่ไดจากการขับเคลื่อนโครงการจนมองเห็นผลสําเร็จ                          

ในวันนี้วา

 “การทํางานโดยอาศัยเครือขายเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหงานสําเร็จ ผมคิดวา การคืน

ขอมลูสูชมุชนเพือ่ใหประชาชนไดคดิและเขาใจปญหาจนนาํไปสูการแกปญหาจากชมุชนเอง  

ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ เจาหนาที่ตองเขาใจวาทั้งประชาชนและรานชําก็คือประชาชนที่

เราตองดแูลเชนกนั จึงตองเขาใจทัง้สองฝาย และใหความชวยเหลอืดานความรู และมศีลิปะ

ในการบริหารจัดการ โดยตองยืดหยุนไดในความผิด ขณะเดียวกันก็ตองเด็ดขาดบางกรณี 

 “ที่สําคัญคือ เจาหนาที่ตองมีทางเลือกในทางออกของปญหาใหประชาชน เชน           

ถาหามจําหนายยาอันตรายในชุมชน  ประชาชนที่เจ็บปวยก็ตองสามารถเขาถึงบริการของ

รฐัไดงายและสะดวก บรกิารทีด่ปีระทบัใจ เพราะถาโรงพยาบาลด ีหรอืรพ.สต.ด ีคงไมมใีคร

อยากซื้อยากินเองหรอก เพราะบริการของรัฐฟรี”

โปสเตอรที่รานชํา
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ปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่อง

แกนนําคอยติดตาม กระตุนและสงเสริมการพัฒนางานแบบ “เกาะติด”

เมื่อไลเรียงความเปนมาและเปนไปของกรณีการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการจัดการ

ปญหายาอันตรายในรานชําที่อําเภอโนนคูณแหงนี้ เห็นไดชัดเจนวา บทบาทของ “แกนนํา” 

มีอิทธิพลตอการขับเคล่ือนโครงการใหเดินหนาและขยายผลอยางตอเนื่องในชวง ๗ ป                 

ที่ผานมา 

 แกนนําหลัก คือ ภญ.เบญจมาศ ไมเพียงเปนผูริเริ่มแนวคิดโครงการ และชักชวน

บุคคลที่มีศักยภาพในฐานะ “ผูนําการเปลี่ยนแปลง” ทั้งจากในโรงพยาบาลโนนคูณ รพ.สต. 

สวนราชการที่เกี่ยวของทั้งในระดับอําเภอและจังหวัด รวมทั้งแกนนําอสม. ซึ่งเปนผูแทน       

ภาคประชาชนในพื้นที่เขารวมขับเคลื่อนงาน แตยังทําหนาที่ที่สําคัญไมนอยกวากัน นั่นคือ 

คอยกํากับ ดูแล และกระตุนใหงานเกิดความกาวหนาอยางเปนพลวัต เหมือนดังที่                      

คุณทองสมุทร นักพัฒนาอาวุโสและหนึ่งในแกนนําหลักเปรียบเปรยวา “เหมือนกองไฟที่

ตองคอยเติมเชื้อใหไฟโหมกระพือไมมอดดับ”

 “ตอนนี้ ๗ ปแลว บางชวงก็ขึ้น บางชวงก็ลง เราก็ยังทําไปเรื่อยๆ คอยเปนคอยไป 

และพยายามกระตุนอยูตลอดคะ” ภญ.เบญจมาศกลาวและเลาถึงเทคนิคการกระตุนเพื่อให

เรื่องนี้เดินหนาไปไดเรื่อยๆวา

 “การเปดโอกาสใหผูเกีย่วของในพืน้ทีไ่ดแสดงบทบาทเปนเรือ่งสาํคญัเรือ่งหนึง่ เชน 

การเปดพื้นที่ใหคนเขามาดูงาน โดยขอให รพ.สต. รานชํา อสม. ฯลฯ เปนผูใหขอมูลหรือ

สาธิตการปฏิบัติใหเห็น จะย ้ําใหเกิดความมั่นใจ และเปนเจาของเรื่อง กลยุทธของเราคือ    

ใครทําดีเราตองประชาสัมพันธ ยกยองเขาและเปนแบบอยางใหเขา เขาจะภูมิใจและ             

ทํางานตอ ขณะเดียวกัน คนอื่นก็ไดเรียนรูและเกิดความเชื่อมั่น อยากรับไปทําดวย 

 “นอกจากนี้ การประกวดก็มีสวนกระตุนไดมาก เชน ลาสุด สาธารณสุขเขต ๑๐ 

ที่ครอบคลุมพื้นที่ ๕ จังหวัด เขามาประเมินผลการทํางานคุมครองผูบริโภคดานยา จึงให 

รพ.สต.ทุงรวงทอง ที่เคยเปนตนแบบนําเมื่อ ๖-๗ ปกอนเปนตัวแทนของอําเภอ ปรากฏวา

เขาไดที่หนึ่งของเขต คือพื้นที่เขามีพื้นฐานเดิมที่ดีอยูแลว แตมันก็มีโอกาสหยอนลงไปบาง 

เราก็ตองหาแรงกระตุนเขาไปใหมอีกรอบหนึ่ง” 

ปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่อง
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 บทบาทของทีม สสอ. และ สสจ. ก็มีสวนอยางมากในการทํางานเรื่องนี้ใหไมได   

เปนแค “ไฟไหมฟาง”

 “สวนหน่ึงที่ชวยไดมากคือ การสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ

จังหวัด เมื่อเรามีปญหาติดขัดในพื้นที่ แจงทีมพี่บรรเจิด ทีมของพี่เขาจะตอบสนอง มาชวย

เราทนัท ีทาํใหเราไปตอได เพราะผูเกีย่วของในพืน้ทีจ่ะเห็นวา สิง่ทีเ่ราผลกัดนัเปนเรือ่งสาํคญั 

คําเตือนของเราเปนเรื่องศักดิ์สิทธิ์” ภญ.เบญจมาศกลาว

การพัฒนาศักยภาพผูนําอสม.ใหเปนผูนําดานสุขภาพดูแลพื้นที่ได ขยายผลตอได

 ปจจัยที่สําคัญไมนอยกวาแกนนําหลักก็คือ กลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน            

ที่เปนประชาชนเอง เหมือนดังแนวคิดหลักของการริเร่ิมโครงการ ที่เกิดจากพื้นฐาน               

ความเชื่อวา การไปเสริมพลังภาคประชาชนใหเขมแข็งคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการ                

แกปญหาใหกับชุมชน

 กุญแจดอกสําคัญที่จะไขประตูไปสูการทําใหรานชําปลอดยาอันตรายอยางยั่งยืน

จึงอยูที่ “ผูนําชุมชน” ทั้งผูนําดานการปกครอง นั่นคือ กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครอง

สวนทองถิน่ ทีต่องสอดสองดูแลใหการปฏบิตัขิองรานชาํเปนไปตามกฎหมาย ผูนาํกลุมนีไ้ด

เขารวมในโครงสรางทมีตรวจรานชาํ ทีมี่วาระสมํ่าเสมอ และอาศยั สมดุรายงานของกาํนนั

ผูใหญบาน ทีต่องนําเสนอตอนายอาํเภอทกุเดือน สรางแรงจงูใจในการออกรวมคณะ เพราะ

ถือเปนผลงานไปดวยในตัว

 สําหรับผูนํากลุมที่สอง เปนผูนําทางสังคมซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง ทั้งใน                

การเฝาระวัง กํากับดูแล กระตุน และใหคําแนะนําแกรานชําไดอยางใกลชิดที่สุดก็คือ                

อสม.ในพื้นที่
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 “ถามวาทําไดทุกคนไหม...ก็ไมทุกคนหรอกคะ แตจะมีคนที่เรามองเห็นแวว                        

คนเหลาน้ีเราจะเห็นไดจากการที่เขาแสดงความสนใจ คอยบอกเราเมื่อเจออะไร บางทีก็ 

เขียนจดหมายมา บางทีก็แจงตามระบบ คือ ผานรพ.สต. เราก็ตองไปชวยแกไขปญหาใหเขา 

เมื่อเขารูวาเราแกปญหาใหเขาได ตอไปเขาไปเจออะไรที่ไมดี เขาจะแจงมาตอเนื่อง                       

แตถาแจงเราแลวเงียบหาย จะไมมีการรายงานมาอีก” ภญ.เบญจมาศเลาใหฟง

 เธอเสริมวา เมื่อพบอสม.ที่มีความสามารถและสนใจ ส่ิงสําคัญคือตองชวย              

เสริมสรางศักยภาพใหกําลังสําคัญเหลานี้ 

“เวลามีโอกาสอะไรก็จะพาเขาไปดวย เพื่อใหเห็นภาพงานกวางขึ้น อยางเชน                

ดูงาน อบรม เพื่อเปดโลกทัศน ไดขอมูลและความรูมากขึ้น มันจะยิ่งทําใหเขาพัฒนางาน 

ของเขาเองดวย”

 โอกาสอีกอยางหน่ึงที่ชวยสงเสริมและกระตุนใหอสม.ที่มีความสามารถพัฒนา

ตนเองไดเปนอยางดีก็คือ การเปนผูนําเสนอผลงานที่ตนเองเกี่ยวของในเวทีวิชาการหรือ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ 

 อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้ตองมีแรงสนับสนุนใหเกิดพัฒนาการดวย

 “เวลาไปนําเสนอผลงาน ในสวนที่เกี่ยวกับพื้นที่จะไมคอยไดพูดเอง แตขอใหอสม.

เปนคนบรรยาย เพราะเขาทํามาเองกับมือ แตกอนไป เราจะมีการฝกฝน ซักซอม ใหเขา            

นําเสนอไดอยางกระชับ ตรงประเด็น บางทีก็ไปนั่งชวยกดสไลดขางๆ เพื่อไมใหเขารูสึก          

โดดเด่ียวบนเวทีเทาน้ันเอง” ภญ.เบญจมาศอธิบายถึงวิธีการพัฒนาอสม.ใหเปนผูนําที่                 

เขมแขง็ของชมุชนในดานสขุภาพ

 คุณพายัพ ในฐานะหนึ่ง

ในแกนนํา อสม. ระดับแถวหนา

ของอําเภอเลาวา ทุกวันนี้ อสม. 

ในอาํเภอโนนคณูมโีครงสรางการ

ทํางานและที่ทําการอยางเปน

ทางการ และคัดกรองคนมี

คุณภาพเขามาทํางานดวยกัน

นําเสนอผลงานรวมกันหลังผานการเตรียมการมาอยางดี
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 “มีปญหาอะไรในพื้นที่ เราจะนํามาบอกเลาที่สํานักงานเพื่อแลกเปลี่ยนกัน                     

เมื่อเกิดปญหา เราจึงรูเร็ว รูไว และดําเนินการแกไขไดอยางรวดเร็ว อยางเชน ถามีรถเร 

ขายยาเขามาในหมูบาน นองหญิงอยูเชียงใหมหรือขอนแกนก็ยังรูเกือบจะทันทีละครับ                

เราทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพ มีการรายงานกัน คอนเฟรมกัน ขับเคลื่อนงานกัน                 

ตลอดเวลา”

 ภญ.เบญจมาศ เสริมวา “ณ ปจจุบัน เรียกไดวาอยูในขั้นผลกระทบ (impact)              

จากสิ่งที่เราทํามาแตตน ไมวาปญหาใหญหรือเล็กเรารูและจัดการทันที ไมใชวาผานไปแลว

หนึ่งเดือนคอยมาบอก 

 “หรืออยางกรณีมีผูปวยแพยามาที่โรงพยาบาล ถาอยูในพื้นที่ที่มีอสม.เกงๆ                    

พอคนไขกลับบานปุบ เขาจะไปเยี่ยมทันที เพื่อไปชวยเสริมความรูวา ปญหาเกิดจากอะไร 

ตอไปควรปองกันอยางไร ถือเปนการทํางานเสริมกันทั้งระบบไดอยางดี หลังจากนั้น อสม.

ยังนําประสบการณเหลานี้ไปใชในการพูดส่ือสารในเวทีตางๆไดอีกดวย เพราะเขาเจอ                

คนแพยาจริง”

การใหความรูและแนวปฏิบัติแกประชาชนในการเขาถึงยาอยางเหมาะสม

 ปจจัยแหงความยั่งยืนอีกดานหนึ่งอยูที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในฝงของ

ประชาชน ที่มีสถานะเปน “ผูบริโภค” หรือ “ผูซื้อ” ใหเลิกซื้อยาจากรานชํา 

 คนที่พยายามทําเรื่องนี้อยางตอเนื่อง คือ คุณทองสมุทร ซึ่งเปนคนที่                              

“มีเครดิตสูง” ในสายตาของชาวบาน โดยเขาเลาถึงวิธีการที่ไดทําในเรื่องนี้วา

 “นอกจากสรางสํานึกใหฝายผูคาแลว อีกดานหนึ่งในสวนของผูซื้อ เราก็พยายาม

ช้ีใหเหน็ผลกระทบชัดๆ จากการซือ้ยากนิเองจากรานชาํวา ถาผูสงูอายแุกๆ ไปไดยามาผดิๆ 

กินแลวแพยาหรือเกิดอาการอะไรขึ้นมา ลูกหลานจะไปทําอะไรก็ไมไดนะ ตองมาคอยเช็ดขี้

เชด็เยีย่ว ไมตายสกัท ีลกูหลานจะลางานมาดูกไ็มได เถาแกเขาจะไลออกจากงาน อยากเปน

แบบไหน? อยากเปนรมโพธิ์รมไทรผุๆพังๆ ไรคุณคา เปนภาระแกลูกหลาน หรืออยูแบบ            

มีความสุข ไดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน 

 “อีกอยางหนึ่งคือ การชี้แนวทางที่ถูกตองใหชาวบานเขาใจวา ถาปวยเปนอะไรให

มาหาเรา (รพ.สต.) กอน อยาไปปรึกษารานชํา ซึ่งไมมีความรูเรื่องยา”
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การสรางจิตสํานึก ศักดิ์ศรี จิตสาธารณะ แกผูประกอบการ

 ในฐานะนักพัฒนาทีท่าํงานคลกุคลอียูในพืน้ทีม่านานถงึ ๓ ทศวรรษ และกลายเปน 

“ผูนําการเปลี่ยนแปลง” ดานการพัฒนางานสาธารณสุขมาหลากหลายประเด็น                          

คุณทองสมุทรยืนยันวา ปจจัยสําคัญที่สุดในการทําเรื่องของการจัดการรานชําใหปลอด            

ยาอันตรายไมใชการตรวจจับ หรือบังคับใชกฎหมาย แตอยูที่การทําใหผูประกอบการ               

มองเห็นคุณคาในตนเอง เกิดจิตสํานึกที่ดีตอสังคม

 “การที่เราลดจํานวนรานชําที่ขายยาอันตรายลงไปไดเรื่อยๆ ไมไดเปนเพราะ             

การตรวจเปนหลักหรอก ผมเชื่อวาเปนเรื่องจิตสํานึกของเขา เกิดจากการที่เขาเห็นคุณคา

ในตวัเอง และจากการทีค่นยอมรบัและนบัถอืเขา วาเขาไมเอาเปรยีบสงัคม ไมทาํเพราะรูวา

ผิดกฎหมาย กลัวคนเฒาคนแกจะมาหยิบไปกิน บางคนยํ้ากับผมวา คุณหมอ                                       

ผมไมขายหรอก ถาผมเอามาขายก็เหมือนฆาพี่นองตัวเองนั่นแหละ...ไดยินเขาพูดอยางนี้

แสดงวาเขามีจิตสํานึกแลว

 “สิ่งนี้คือปจจัยสําคัญที่สุดและสรางได อาศัยการคุยกันบอยๆ กระตุนจิตสํานึก            

ที่ดีข้ึนมา นั่นคือจิตสํานึกในการรักและหวงใยญาติพี่นองของเขาเอง ผมจะถามเขาวา             

ขนมใสส ีใครกนิเปนคนแรก ถาคณุมีหลาน กห็ลานคณุทีเ่ลีย้งดหูรอืเดนิอยูในรานนีล่ะทีห่ยบิ

กินกอน ยาก็เหมือนกัน ถาขายยาอันตราย ใครมาซื้อกอนก็ญาติ ๔-๕ บานที่อยูแถวๆนี้ละ 

ที่มาซื้อจากคุณ ถาเรากระตุนบอยๆ จิตสํานึกมันก็จะเกิดขึ้นมา แตถาเผลอมันก็หรี่ลง...”

 



73737373

กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อจัดการยาอันตรายจากรานชําที่อําเภอโนนคูณ 

สะทอนไดดังภาพตอไปนี้

เห็นปญหาขยายตัว แครายงานไปไมมีอะไรเปลี่ยน

ชวนผูใหญในพื้นที่รวมคิด– ลงมือ
ปกหมุด ตั้งเปาหมาย ”ตําบลปลอด

ยาอันตราย”ดวยพลังชุมชน

ทําใหเห็นปญหาไดทั้งชุมชน สํารวจ
ขอมูลยา

เริ่มตนแกปญหา
จากจุดที่ทําได

(รานชําของสวนรวม)

นําเสนอ

ผูนําชุมชน

เชื่อมโยงขอมูลสถานการณคนแพยา

ใหความรู“ปลูก-ปลุก”
รานชําสวนรวมตื่นตัว

เสนอหนวยงาน
ทําใหเห็นทั้งอําเภอ

- ยาอันตราย-ไมอันตราย
- ยาขายได-ไมได
- ขอมูลคนแพยา

- กําหนดชนิดยาขายได
- ใหเวลาจัดการตัวเอง ๔ เดือน

สํารวจซ้ําทําฐานขอมูล

ยาอันตรายในรานชําไวกอน

มีมติหนุน
ใหสาธารณสุข

เดินนํา

ประชาคมตําบล
“กําหนดกติกา”

ตําบล
ปลอดยาฯ

ตั้งทีมตําบล

ตามตรวจสอบ
๔ เดือน

ตรวจจริง ยึดจริง

รายงานผลการ
ดําเนินงานทุกเดือน

- รพช.,รพ.สต.
- ผูนําชุมชน,อสม.
- ตํารวจ

- อสม. เปนแกนนํา
- สวนราชการเปน  
  ที่ปรึกษา

เกิดเครือขาย“คบอส.”
เคลื่อนอําเภอปลอดยา

อันตรายในรานชํา

ใหผูนําชุมชนบันทึกการตรวจ รายงานนายอําเภอทุกเดือน

ขยายผลถึงรานชํา

ทุกรานในตําบล

รางวัล 
“ ตนแบบระดับตําบล”

- ประชาคมรายตําบล
- กติกาชุมชน
- ตั้งทีมติดตามตรวจสอบระดับ ชุมชนและอําเภอ
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สรุปกระบวนการจัดการยาอันตรายในชุมชน ไดดังนี้

 ก) รวบรวมขอมูลยาอันตรายในรานชํา ขอมูลสถานการณการแพยาและขอมูล

จากการสืบเหตุ จัดระบบเชื่อมโยงใหรูสถานการณการแพยา ใชเปนฐานในการสราง               

ความรวมมือกับผูนําชุมชนและหนวยงาน อยางที่ใครก็ปฏิเสธไดยาก

 ข) การทําใหเห็นขอมูลทั้งในระดับตําบลและระดับอําเภอ ที่เปนฐานทําใหเกิด            

ความรวมมือและสนับสนุนการทํางานตอมา ที่เห็นชัดเจนคือ การดึงตํารวจที่อยูนอกสาย

สาธารณสขุมารวมทมี และใหฝายปกครอง(กาํนนั-ผูใหญบาน) ตองรายงานอาํเภอทกุเดอืน

 ค) มทีมีตรวจสอบทีค่รบพรอม ทัง้สายสาธารณสขุ – ปกครอง – ตาํรวจ – ชมุชน 

 ง) มีกติกาชุมชนรองรับ  เปนแนวทางดําเนินการ ทําใหการตรวจสอบรานยาเปน

เรื่องสาธารณะของพื้นที่ และไมใชเรื่องของหนวยงาน ที่มาบังคับใชกฎหมาย แตทําไปดวย

ความ “หวงใย” จากทุกฝาย 

 จ) มีตัวอยางรูปธรรมชัด  การกําหนดเปาหมายตั้งตนไวที่รานชํากองทุนหมูบาน 

ทําใหเห็นเปาการทํางานชัดเจนและมีความเปนไปได เกิดตัวอยางเปนรูปธรรมที่ทําใหเกิด

ความมั่นใจในการขยายผล

 ฉ) ตรวจจริง – ยึดจริง บนฐานกติกาชุมชนที่ตกลงกันไว และกฎหมายที่รองรับ 

ที่เปนที่รับรูของผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งฝายรานชํา และฝายผูดําเนินการ

 ช) การรายงานผลที่ตอเนื่อง โดยผูเกี่ยวของ โดยการใหกํานัน ผูใหญบาน บันทึก

ผลการตรวจสอบ และนําเสนอตอนายอําเภอทุกเดือน ขอมูลจะถูกบันทึกในรายงานการ

ประชุม และทําใหเกิดเจาของงานคนใหม ไมใชสาธารณสุขฝายเดียว



75757575

ฐานขอมูลยาอันตรายในรานชํา

+

สถานการณการแพยา 

และที่มาของยาที่แพ

การทําใหเห็นสถานการณ

ทั้งตําบล และอําเภอ

ทีมติดตาม – ตรวจสอบ

ครบพรอมทุกหนวย

มีกติกาชุมชน

ที่ตกลงกันไวเปนแนวทาง

รายงานหนวยงานทุกเดือนตรวจจริง – ยึดจริง

ขยายผลพื้นที่

มีเปาหมายเริ่มตน

“สรางตัวอยาง” ความสําเร็จ

Update 

สถานการณ

ปรึกษาหารือ

Update 

สถานการณ

ฐานขอมูล
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จากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่ง

 จากแรกเริ่มดําเนินโครงการในป ๒๕๕๑ จนถึงวันนี้ ผลจากการพัฒนาพื้นที่

ตนแบบรานชําปลอดยาอันตราย ที่ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ ไดขยายผลออกไปทั้งใน             

เชิงพื้นที่และรูปแบบการดําเนินงาน ที่สําคัญมีดังนี้

เพิ่มมาตรการจัดการกับ “รถเร”

 หลังจัดการกับรานชําจนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแลว ภาคีเครือขายจัดการยา

อันตรายในชุมชนของอําเภอโนนคูณไดมีการขยายการดําเนินงานตรวจเฝาระวังจาก             

รานชาํไปสูในตลาดนดั รถสงสนิคา รถเรขายยา หรอืการนาํผลติภณัฑสขุภาพมาจาํหนาย

ในชุมชนรูปแบบตางๆ ไดแก การสงยาชุดสเตียรอยด และไดอาซีแพม (Diazepam)                    

มาจําหนายในชุมชนผานทางไปรษณีย นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการประสานงานเครือขาย

เมื่อพบการกระทําที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

จากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่งจากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่ง

รถเร / รถรับสงยา (ภาพบน)

และการจําหนายยาทางไปรษณีย 

(ภาพลาง)
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 กรณตีวัอยางทีส่าํคัญคือ การจดัการกับ “รถเร” ซึง่เปนแหลงนาํเขาและกระจาย

ยาอนัตรายสูชมุชนทีพ่บบอยอกีแหลงหนึง่ โดยเครือขายฯ ไดรวมกนักาํหนดมาตรการชมุชน

ในการจัดการกับรถเรที่นํายาอันตรายเขามาขายในชุมชน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเม่ือพบ

ปญหา ดังนี้

หมายเหตุ 

 ๑.  กรณีทราบวาเปนรายที่เคยไดรับการตักเตือนแลว ใหแจงทีมงานระดับอําเภอ

ยึดยาที่ไมใชยาสามัญประจําบานทั้งหมดและดําเนินการตามกฎหมาย 

 ๒. ยาที่ตองทําการยึดทันที ไดแก ยาชุด หรือพรอมจะผลิตเปนยาชุด                              

ยาสเตียรอยด ยาเสพติดใหโทษ ยาไมมีทะเบียน ยาถูกถอนทะเบียน ยาเส่ือมสภาพ                    

ยาหมดอายุ 
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 นอกจากนี ้ยงัม ีหนงัสือแจงเตือนการโฆษณาและเรขายยาทีล่งนามโดยนายอาํเภอ 

เก็บไวในชุมชน โดยเครือขายสามารถนําหนังสือนี้แจงผูประกอบการรถเรไดทันที ดังนี้
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 คณุสมรวย ในฐานะประธาน อสม. ของอาํเภอโนนคณู เลาใหเหน็ภาพการจดัการ

รถเรดวยระบบและเคร่ืองมือที่มีอยูนี้ชัดเจนขึ้นวา ในบางชุมชนที่ใชระบบ “อสม.ซอย”               

การเฝาระวงัและจดัการปญหายาอนัตรายจากรถเรจะมีประสทิธภิาพอยางมาก เพราะระบบ

อสม.ที่กระจายทั่วทุกคุมบาน ทําใหมีหนวยเฝาระวังสิ่งผิดปกติกระจายอยูทั่วไป ยากยิ่งนัก 

หรือเปนไปไมไดเลยที่รถเรขายยาอันตราย เชน ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด ฯลฯ                    

จะลอยนวลออกไปจากชุมชน โดยไมถูกดําเนินการได

 ขณะที่ คุณทศพล แกนนําจาก สสอ.โนนคูณ ใหความเห็นวา การที่เครือขายพื้นที่

สามารถจัดการปญหายาอันตรายไดเองโดยชุมชนเชนนี้ คือภาพสะทอนของความสําเร็จ

จากการทํางานที่ผานมาอยางตอเนื่อง สงผลใหปญหาลดลงอยางเห็นไดชัด ทั้งการนํา              

ยาอันตรายจากพื้นที่อื่นเขามาขายในชุมชนผานรถเร รวมถึงการจําหนายในรานชํา                           

ก็ลดลงมาก ขณะเดียวกัน การแพยาก็ลดลงดวย

 “การเปลี่ยนแปลงนี้ สวนหนึ่งเกิดจากความใกลชิดระหวางเจาหนาที่กับเครือขาย

ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนความรูจากเจาหนาที่ และเจาหนาที่ก็ไดรับขาวจากในพื้นที่                  

ไดรวดเร็ว” คุณทศพลใหความเห็น

ขยายสูอําเภออื่นๆ

 หลังจากที่ ตําบลโพธิ์ ไดรับรางวัลตําบลตนแบบดีเดนของจังหวัดในป ๒๕๕๓ 

จากการจัดการยาอันตรายในรานชํา จนตามมาดวยการขยายผลสูทั้งอําเภอ ทําใหอําเภอ

อื่นๆเกิดความสนใจ อีกทั้งมีแรงกระตุนจากทางสนง.สสจ. ในการนํากรณีนี้เขาสูที่ประชุม

ระหวางอาํเภอ ดวยเจตนาใหเกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู และทดลองนาํไปขยายผลสูวงกวาง

 ภก.บรรเจิด เลาถึงเรื่องนี้วา

 “จังหวัดเราดีตรงที่เวลาประชุมกันจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน แตละอําเภอ               

มีเรื่องอะไรดีๆ ก็จะนํามาเลาสูกัน โนนคูณเปนอําเภอหนึ่งที่เขมแข็ง สามารถใหความรู             

แกเครือขายอําเภออื่นๆได ทําใหอําเภออื่นเขาไดความรู บางเรื่องก็ไมตองคิดใหม ลองเอา

ตนแบบที่ทําสําเร็จแลวไปทํา ทําใหเกิดการขยายผลไดอยางรวดเร็ว” 

ขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆขยายสูอําเภออื่นๆ
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 ภญ.เบญจมาศ เสริมวา สสจ.ไมไดใชเฉพาะเวทีประชุมตามปกติเพื่อการนี้ แตยัง

สรางโอกาสอื่นๆ ในการเชื่อมโยงใหพื้นที่เปนกรณีตัวอยางที่ดีไปนําเสนอประสบการณ               

ใหแกทีอ่ื่นๆ เชน รบัเชิญไปเปนวทิยากร ฯลฯ อยูเสมอ ทาํใหเกดิการเรยีนรู และคอยๆพฒันา

ไปดวยกันทั้งจังหวัด

พัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัด

 เครือขายฯ ไดตอยอดการควบคุมการกระจายยาที่ไมเหมาะสมในชุมชน และ

สํารวจผลิตภัณฑที่เสี่ยงตอการใชในทางที่ผิดและเสนทางการกระจายยาในพื้นที่เครือขาย

จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใหทราบขอมูลปญหาอยางครบวงจร และนําเสนอขอมูลเชิงนโยบาย

ใหแกผูรับผิดชอบในแตละระดับไดนําไปใชในการแกไขปญหาใหเหมาะสม 

 ทั้งนี้ แหลงตนทางการกระจายยาที่สําคัญในจังหวัดศรีสะเกษมี ๕ ประเภท คือ 

รานขายของสง รานชําขนาดใหญ  ราน ขย.๑ ราน ขย.๒ และจุดพักยาในชุมชน

ภาพแสดงระบบการจัดการยาอันตรายในชุมชน จาก “ปลายน้ํา” สู “ตนน้ํา” 

ที่จังหวัดศรีสะเกษ

พัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัดพัฒนามาตรการเฝาระวังและจัดการยาอันตรายในระดับจังหวัด
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 เมื่อพบการกระทําผิดกฎหมายจะมีการนําเสนอขอมูลในที่ประชุมหัวหนา                  

ฝายเภสัชกรรม จังหวัดศรีสะเกษ และที่ประชุมเครือขายงานคบส.จังหวัดศรีสะเกษ และ    

ในกรณีที่เกี่ยวของกับสถานการณปญหาที่กวางกวาระดับจังหวัด จะมีการรายงานขอมูล

ตอไปยังเขต และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเตือนภัย และจัดการ

อยางเปนระบบ 

 ที่นาสนใจคือ ระบบนี้เปนผลจากการริเริ่มและทํางานเชิงรุกของหนวยงาน             

ระดับพื้นที่

 “ถาเปรียบอยางที่เรียกวาตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ลักษณะงานที่เรารับผิดชอบ

ในระดับอําเภอเหมือนอยูปลายน้ํา เจอปญหาอยูตลอดเวลา จึงอยากสะทอนขึ้นมากลางน้ํา

ก็คือจังหวัด (สสจ.) และตนนํ้าก็คือ อย. เพื่อใหชวยสกัดตรงนั้นดวย เพราะถาไมสกัด               

ตรงปลายน ้ํานี้เราก็อวมอยางเดียว จัดการอยางไรก็ไมหมด” ภญ.เบญจมาศเรียกรอง                 

ตอหนวยงานระดับบน

 “ไหนๆ เราก็มีการตรวจรานชําทุกป ในปที่เริ่มตนก็เลยบอกวา ใหระบุวา รับยา       

มาจากไหนดวย ทั้งแหลงตนทางและเสนทางวาสงมาอยางไร  ทําใหไดขอมูลหมดเลย             

จากนั้นก็สะทอนมาใหพี่บรรเจิดวา รานนี้เขาบอก วาไดยามาจากรานยารานไหน                    

เรียกไดวาเปนขอมูลคุณภาพเชิงลับ”

 จากนั้น สสจ. นําขอมูลรานยาที่เปนแหลงกระจายยาอันตรายใหแกรานชําไป  

ดําเนินการตอ โดยการตักเตือนวา จะไมตอใบอนุญาตใหในปตอไป 

 ภญ.ณัฐธิดา ถาวรยุติการต เภสัชกรชํานาญการ สนง.สสจ.ศรีสะเกษ ที่ดูแล           

เรื่องนี้ระบุวา การสงตอขอมูลจากพื้นที่ให สสจ. ไปดําเนินการกับรานยาเชนนี้ สงผลให

ธุรกิจขายยาอันตรายใหรานชําในจังหวัดแหงนี้แทบจะไมพบอีกเลย

 “ตั้งแตเราใชมาตรการนี้ ปญหาคอนขางลดนอยลง เพราะรานยาตองระวังตัว          

มากขึ้น เนื่องจากตอนนี้เราเร่ิมรูแลววารานไหนทําอะไร คือมันจะมีรานขายสงใหญๆ                

อยูเพียงไมกี่รานหรอกคะ ที่สามารถขายยาจํานวนมาก ไปสูระดับตําบลได โดยมาอยูตาม

อําเภอใหญๆ เชน อําเภอเมือง กันทรลักษ ขุขันธ เปนตน”

 ดวยวิธีนี้ทําใหเปนการ “ตัดตอน” ปจจัยเสี่ยงไปไดทางหนึ่ง เพราะทําใหรานชํา

ตองออกไปหายาไกลขึ้น หากยังดื้อแพง อยากขายตอไปจริงๆ 



 ขณะเดียวกัน สนง.สสจ.ศรีสะเกษ ยังทําหนาที่ 
“กลางน้ํา” อยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงตอขอมูล
สถานการณความเส่ียงใหมๆ ไปยงัอย.แลวหลายตอหลาย
กรณี บางกรณีอยูระหวางดําเนินการจัดการแกไข



 

บทสงทาย

ผลงาน / รางวัลแหงความภาคภูมิใจ ในอดีตถึงปจจุบัน

 การไดรวมชื่นชมยินดีกับรางวัลผลงานที่เครือขายไดรับ การไดมีโอกาสเขารวม

กิจกรรมเสริมสรางความรูและสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน หรือการไดรับเกียรติให

เปนวทิยากรถายทอดประสบการณในการประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูในเวทรีะดบัตางๆ เสมอืน

ไฟที่คอยกระตุนใหเครือขายกาวตอไปอยางตอเนื่องไมใหดับสลายไปตามกาลเวลา

 ผลงานและรางวัลประกาศเกียรติคุณของ เครือขายคุมครองผูบริโภค                       

ดานสาธารณสุข อําเภอโนนคูณ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มีดังนี้

 - รางวัลชนะเลิศ การดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) เครือขายเขมแข็ง             

ผูบริโภคเขมแข็ง  ผูบริโภคปลอดภัย ป ๒๕๕๓  

 - รางวัลชนะเลิศ ภาคีเครือขายศรีสะเกษเขมแข็ง ผูบริโภคปลอดภัย ป ๒๕๕๓  

 - ชนะเลิศ งานมหกรรมชิม SHA & SPA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                       

ตอนลางป ๒๕๕๓

 - รองชนะเลิศอันดับ ๓ การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข                 

ภาคอีสาน ป ๒๕๕๓

 - อสม.สมรวย พทิกัษ อสม.ดีเดน ดานงาน คบส. อาํเภอโนนคณู ป ๒๕๕๔, ๒๕๕๕

 - อสม.สมรวย พิทักษ อสม.ดีเดน ดานงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ โซน ๑ 

ป ๒๕๕๔, ๒๕๕๕
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  - รางวัลชมเชย เรื่องตลาดนัดปลอดภัย งานมหกรรมคุณภาพจังหวัด

ศรีสะเกษ  ป ๒๕๕๔

 - ผลงานวชิาการดีเดน ดานเภสัชกรรม การประชมุวชิาการกระทรวงสาธารณสขุ 

ป ๒๕๕๔

 - เขารวมนําเสนอผลงานแบบ Poster ใน FAPA Congress ๒๐๑๒ ที่ Bali                      

Indonesia เรื่อง MEDICINES DISTRIBUTION CONTROL IN COMMUNITY BY CONSUMER 

PROTECTION NETWORK, NONKOON DISTRICT, SISAKET PROVINCE. THAILAND

 - รางวัลชนะเลิศ โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริโภค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             

ป ๒๕๕๕

 - ไดรับการคัดเลือกไปนําเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ จังหวัดศรีสะเกษ 

ป ๒๕๕๕

 - เขารวมนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู สมัชชาวิชาการ คบส. ครั้งที่ ๓ 

จัดโดย แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.), สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ป ๒๕๕๕

 - อสม.สมรวย พิทักษ อสม.ดีเดน ดานงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ                  

ระดับชาติ ป ๒๕๕๖

 - ทมีวทิยากร ในงานแลกเปลีย่นเรียนรู เรือ่งสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอสขุภาพ เขต ๑๐ 

ป ๒๕๕๖ จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
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 - วิทยากรงานอบรมพัฒนาศักยภาพการตรวจประเมิน Primary GMP และ                    

การสรางเครือขาย

 - ตวัแทนนาํเสนอขอมลูโครงการพฒันาประสิทธภิาพเครอืขายระบบแจงเตอืนภยั

และฐานขอมลูคณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑสขุภาพในระดบัเขต (Single window)  ของ

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย อุบลราชธานี ที่ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 - วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายงานคุมครองผูบริโภคอําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 - วิทยากรอบรมพัฒนาเครือขายตําบลตนแบบการคุมครองผูบริโภคดาน                    

สาธารณสุขอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

 - โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่โดยเครือขายดีเดน เครือขาย

บริการที่ ๑๐ ป ๒๕๕๖

 - ทีมวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายระหวางอําเภอในการดําเนินงาน

คุมครองผูบริโภค จังหวัดศรีสะเกษป ๒๕๕๖

 - เปนตัวแทนจังหวัดในการรับประเมินการพัฒนาศักยภาพเครือขายคุมครองผู

บริโภคดานสาธารณสุข ป ๒๕๕๗
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นําเสนอผลงานการประสานงานเครือขายคบส.อําเภอโนนคูณ

ในการประกวดอสม.ดีเดนระดับชาติ ป ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวนภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวน
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นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู สมัชชาวิชาการ คบส. 

ครั้งที่ ๓ ป ๒๕๕๖
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รวมจัดงานวัน อสม.แหงชาติ อําเภอโนนคูณ

รวมจัดงานวัน อสม. ป ๒๕๕๗
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วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพการตรวจประเมิน Primary GMP 

และการสรางเครือขาย
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นําเสนอผลงานเครือขายคุมครองผูบริโภค 

โครงการพัฒนาเครือขายพัฒนาพฤติกรรมผูบริโภค เขต ๑๐
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วิทยากรอบรม พัฒนาศักยภาพเครือขายงานคุมครองผูบริโภค 

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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วิทยากรอบรม การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธรณสุข 

(อสม.) งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ๒ รุน
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วิทยากรอบรมพัฒนาเครือขายตําบลตนแบบการคุมครองผูบริโภค

ดานสาธารณสุข อําเภอภูสิงห
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นําเสนอผลงานแกคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตรัง
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ออกตรวจรานคาประจําป
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นําเสนอผลงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โครงการเสริมสรางศักยภาพของชุมชน

เพื่อคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพโดยชุมชนเพื่อชุมชน เขต ๑๐
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วิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเสริมสรางศักยภาพเครือขายของชุมชน

เพื่อคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพโดยชุมชนเพื่อชุมชน
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วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
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การดําเนินงานและเผยแพรผลงาน/เวทีถอดบทเรียนและการสื่อสารนโยบาย            

ดานสาธารณะ ในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเครือขายคุมครองผูบริโภค                

ดานสาธารณสุขและการขับเคลื่อนนโยบายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เครือขายระดับ

ภาคและระดับประเทศ รวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทย แผนงานพัฒนากลไก         

เฝาระวังระบบยา (กพย.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน
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การนําเสนอผลงาน ประเภท Poster presentation ในงานประชุมวิชาการเภสัชกรรม 

ของ สหพันธเภสัชกรรมสมาคมแหงเอเชีย ครั้งที่ ๒๕ 

(The 25th Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress: 

FAPA , Malaysia)
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อบรมและเปดศูนย Single window รพ.สต.โนนคอ 

และถายทํารายการขาวดีจะดัง ตอน ยาไมเสี่ยง
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ถอดบทเรียน เครือขายคุมครองผูบริโภคอําเภอโนนคูณ

 โดยทีมอาจารยจาก แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.) 

ภายใตการสนับสนุนของ สสส.
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ขอขอบคุณ

ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ

คุณทองสมุทร ออมแกว

คุณทศพล ยอดจักร

คุณกมลรัตน จูมสีมา

คุณสวรรณา แกวสุข

ภก.บรรเจิด เดชาศิลปะชัยกุล

ภญ.พรรณนภา ศรีสวัสดิ์

ภญ.ณัฐธิดา ถาวรยุติการต

คุณพายัพ ณภัทรหนองบัว

คุณสมรวย พิทักษ

คุณสุดสวาท วงศแกว
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