
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

โครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ผู้ประกอบการ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 

โรงพยาบาลเจริญศิลป ์

อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปงีบประมาณ 2562 

บทสรุป 
โครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ผู้ประกอบการ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 



อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาขายในร้าน ทราบถึง กฎหมาย

ของผู้กระท าผิด 
 2. สร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพเพ่ือตอบโต้ปัญหาสุขภาพในชุมชน พัฒนาองค์ความรู้การด าเนินงาน 

คบส.ให้กับ อสม. และเครือข่ายในชุมชน 
 3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนที่ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคใน

ระดับชุมชน 
 4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจมี ทักษะ มีประสบการณ์ในการท างานคุ้มครอง และการมี

ส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายการ 
 

 
 

 โครงการนี้ไดจ้ัดท าขึ้น ณ ห้องประชุมเรือนญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562 มีขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนใน
เขตอ าเภอเจริญศิลป์ได้รับทราบ ประสานวิทยากรเพ่ือบรรยายความรู้วิชาการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดทั้ง 2 
รุ่น รุ่นละ 150 คน รวมทั้งหมด 300 คน  ใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) 
 



 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ผู้ประกอบการ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อสม. และผู้ประกอบการร้านค้าในเขตอ าเภอเจริญศิลป์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ในการเลือกผลิตภัณฑ์
สุขภาพเข้ามาขายในร้านทราบถึงกฎหมายของผู้กระท าผิด อสม.มีองค์ความรู้และมีศักยภาพในด้านการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน เจ้าหน้าสาธารณสุขที่มีความรู้ความเข้าใจมี ทักษะ สร้างเสริม
ประสบการณ์ในการท างานคุ้มครอง และการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายการ  ภาคีเครือข่ายสุขภาพตอบโต้
ปัญหาสุขภาพในชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ และ การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนที่
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับชุมชน น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอีกต่อไป 
 
  
 

                                                    กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 

                                                    โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายด าเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เช่น อาหาร ยา เครื่องส าอาง รวมทั้งอาหารเสริมในร้านช า วัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคในชุมชน เนื่องจากพบว่าในหมู่บ้าน ยังพบว่ามีร้านค้าในชุมชน หรือรถเร่น าสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน ไม่มีฉลากภาษาไทยมาจ าหน่ายแก่ชาวบ้าน ประกอบกับในปัจจุบันมีการโฆษณาชวนเชื่อผลิตภัณฑ์
สุขภาพเกินจริง ผู้บริโภคท่ีขาดความรู้ในการบริโภค อาจตกเป็นเหยื่อหรือเกิดอันตรายจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานจากการหลงเชื่อโฆษณาดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนจึงมี
แผนที่จะให้มีโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนวัตถุประสงค์เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวังการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานในชุมชน การโฆษณาชวนเชื่อ การเฝ้าระวังร้านช าขายยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้
มาตรฐานในชุมชน ฯลฯทั้งนี้เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจาก
บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 อีกท้ังจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอ าเภอเจริญศิลป์ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ปัญหาที่พบคือ พบว่าเกลือไอโอดีน มีค่าเกินมาตรฐาน  สถานที่ผลิตน้ าบริโภคฯ ยังมี
บางที่ตกมาตรฐาน พบฟอร์มาลินในอาหาร  ร้านเครื่องส าอางพบผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่ครบถ้วนเช่น ไม่มีฉลาก
ภาษาไทย พบร้านขายของช าขายยาอันตราย ผลประเมินความรู้ผู้ประกอบการ พบว่ายังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายภายในร้านค้า และกฎหมายของผู้กระท าผิด 
 ดังนั้นการควบคุม ดูแล ให้ผู้ประกอบการ เน้นเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้องและปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค จึงเป็นงานส าคัญที่ต้อง ด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยมาบริโภคได้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงได้จัดท า
โครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ผู้ประกอบการ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภคข้ึน เพ่ือการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้ผู้ประกอบการ อสม. และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ก ากับดูแล คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย
มุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย 

2.วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาขายในร้าน ทราบถึง กฎหมาย
ของผู้กระท าผิด 
  2. สร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพเพ่ือตอบโต้ปัญหาสุขภาพในชุมชน พัฒนาองค์ความรู้การด าเนินงาน 
คบส.ให้กับ อสม. และเครือข่ายในชุมชน 

 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนที่ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับชุมชน 
  4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจมี ทักษะ มีประสบการณ์ในการท างานคุ้มครอง และการมี
ส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายการ 



3.ขอบเขตของการด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตอ าเภอเจริญศิลป์  จ านวน 300 คน  ประกอบด้วย 
1. ผู้ประกอบการในเขตอ าเภอเจริญศิลป์  จ านวน  150  คน 
2. อสม.ในเขตอ าเภอเจริญศิลป์  จ านวน 140 คน 
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   จ านวน 10  คน  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
รุ่นที่ ๑  เดือน มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
รุ่นที่ ๒  เดือน มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   

สถานที่ด าเนินงาน  
  

ห้องประชุมเรือนญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 
 

4.ผลการประเมินโครงการ   
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ผลการตรวจประเมินร้านค้าร้านช า 
3. เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคท่ีสามารถให้ความรู้และค าแนะน าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
 

5.สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณงบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประจ าปี ๒๕๖๒ ของเงินบ ารุง
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน x 25 บาท x 2 ครั้ง x 2 รุ่น  เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท   
๒. ค่าอาหารกลางวัน 150 คน x ๕๐ บาท  x  2 รุ่น  เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท                                                                              

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้โดยเบิกจ่ายตามอัตรา หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดและระเบียบของ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม และการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการภายในประเทศ6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   

6.1 สรุปผลตามเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดในโครงการ คือผู้ประกอบการ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ในเขตอ าเภอเจริญศิลป์  จ านวน 300 คน  (ร้อยละ 100) ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.2 สรุปผลการตรวจประเมินร้านค้ารา้นช า 
ในการด าเนินโครงการสรุปผลได้ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ≥ ร้อยละ 80 

ร้อยละ ของร้านช าในชุมชนจ าหน่ายอาหารและเครื่องส าอางที่ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน      

95 

ร้อยละ ของร้านช าในชุมชนจ าหน่ายเฉพาะยาสามัญประจ าบ้าน 95 
ร้อยละ ของรายการอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 90 
ร้อยละ ของผู้ประกอบการมีความรู้ในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาขายในร้าน
ทราบถึงกฎหมายของผู้กระท าผิด 

90 

ร้อยละ ของ อสม. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยา 
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อโฆษณา และบริการสุขภาพ หลังเข้าร่วมโครงการ 

         100 

ร้อยละ ของร้านช าได้รับการตรวจสอบ/ติดตาม และเฝ้าระวัง 
 

        100 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลลงส ารวจร้านค้าร้านช าพบว่าผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกชื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางร้าน เนื่องจากในขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงตรวจเยี่ยมร้านค้าพบว่า
ไม่สามารถอบรม ให้ความรู้ได้หมดทุกคนในครัวเรือนนั้นๆ และผู้ประกอบการไม่สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับบุคคลในครอบครัวได้ ท าให้วันที่ลงไปส ารวจพื้นที่ยังมีผู้ประกอบการบ่างรายที่ตอบค าถามไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ผู้ประกอบการ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 

 

   
 

   
 

        

 

 



 
โครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ผู้ประกอบการ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 

 

 

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



        

   

 
 


