ÍÓàÀÍâ¹¹¤Ù³ ¨Ñ§ËÇÑ´ÈÃÕÊÐà¡É
¾×้¹·Õ่·Õ่ÊÒÁÒÃ¶¾Ñ²¹Ò

“¾×้¹·Õ่µ้¹áººÃ้Ò¹ªํÒ»ÅÍ´ÂÒÍÑ¹µÃÒÂ”
¢Ö¹
้ ÁÒä´ŒÊÓàÃ็¨ ¨¹ä´ŒÃÒ§ÇÑÅ “µÓºÅµŒ¹áºº” ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ÈÃÕÊÐà¡É
ã¹»Õ òõõó ¹ํÒä»ÊÙ่¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼ÅãË้ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÂÒÍÑ¹µÃÒÂ
ã¹ÃŒÒ¹ªÓ·Ñ้§ÍÓàÀÍ ÃÇÁ¶Ö§ÍÓàÀÍÍ×่¹æ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ÈÃÕÊÐà¡É´ŒÇÂ

·Õ่ÊÓ¤ÑÞ¤×Í ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¹Õ้ËÒãª‹ “ä¿äËÁŒ¿Ò§”
áµ‹ÂÑ§´ÓÃ§ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§ÂÑ่§Â×¹

รายงานการถอดบทเรียน การจัดการปญหายาอันตรายในชุมชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษา อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ
¡็ÂÑ§ÁÕ·Õ่¹Õ่...

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»˜ÞËÒÂÒÍÑ¹µÃÒÂã¹ªØÁª¹ÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹
¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ ÍÓàÀÍâ¹¹¤Ù³ ¨Ñ§ËÇÑ´ÈÃÕÊÐà¡É

รายงานการถอดบทเรียน
การจัดการปญหายาอันตรายในชุมชนอยางยัง่ ยืน
กรณีศึกษา อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการถอดบทเรียน
การจัดการปญหายาอันตรายในชุมชนอยางยั่งยืน
กรณีศึกษา อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
เลขมาตรฐานสากล
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
จัดทําตนฉบับ

ประสานงาน
ประสานการจัดพิมพ
ออกแบบรูปเลม
พิมพครั้งที่ 1
จํานวนพิมพ
จัดพิมพและเผยแพร

สนับสนุนโดย
พิมพที่

978-616-551-933-5
ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข
ภก.สรชัย จําเนียรดํารงการ
อภิญญา ตันทวีวงศ
ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ
ยุทธดนัย สีดาหลา
เขมิกา โตนะโพธิกูล
ไพจิตรา กตัญูตะ
วาลปทม ศรีมงคล
มีนาคม พ.ศ.2558
3,000 เลม
แผนงานศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2218 8452 , โทรสาร 0 2254 5191
http://www.thaidrugwatch.org
e-mail : spr.chula@gmail.com
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
อุษาการพิมพ 171/25-26 ซอยวุฒิพันธ
ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ 10400

บทนํา
ปญหาการแพรกระจาย “ยาอันตราย” ไปสูชุมชน ทั้งที่เปนเรื่องผิดกฎหมายนั้น
พบไดทกุ พืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไทย และเปนปญหาเรือ้ รังชนิดทีเ่ รียกไดวา “แกไมตก” จนกลายเปน
ปญหาหนักอกของบุคลากรในระบบสาธารณสุขมายาวนาน แมวาจะมีการบังคับใช
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนกฎหมายแมบทควบคุมการใชยาในระดับชาติ
จุดกระจายยาอันตรายในชุมชนทีส่ าํ คัญและใกลชดิ กับชีวติ ของประชาชนมากทีส่ ดุ
เนือ่ งจากทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกก็คอื รานขายของชํา แมกฎหมายไมอนุญาต
ใหรานคาประเภทนี้จําหนายยาอันตรายก็ตาม อีกทั้งยังไดมอบหมายใหการออกตรวจ
เพื่ อ เฝ า ระวั ง และบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเพื่ อ จั ด การป ญ หายาอั น ตรายในชุ ม ชนทุ ก แห ง
เป น หนึ่ ง ในภารกิ จ ประจํ า ของเจ า พนั ก งานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคในระดั บ พื้ น ที่ กระนั้ น
การซือ้ หายาอันตรายจากรานชําก็ยงั กระทําไดทวั่ ไปจนเปนเรือ่ งปกติ นับตัง้ แตยาอันตราย
ที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ไปจนถึง “ยาเถื่อน” ซึ่งไมแสดงขอมูลแหลงผลิต
สวนผสม ฯลฯ เชน ยาผสมสารสเตียรอยด ยาชุด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีชองทางสมทบ
อีกมากมายที่นํายาอันตรายเขาสูชุมชน เชน ตลาดนัด รถเร การขายตรง เปนตน
ท า มกลางสภาพการณ อั น น า วิ ต กเช น นี้ มี ผู ตั้ ง คํ า ถามอยู เ สมอว า ป ญ หานี้
จะไดรับการแกไขอยางไร? และยังมีคนอีกจํานวนมากที่งุนงงกับความเปนจริงที่เกิดขึ้นวา
ทําไมปญหานี้จึงแกไขไดยากหรือแกไขไมไดเอาเลย? ทั้งๆที่ปจจัยในการจัดการปญหานั้น
ดูเสมือนวามีพรั่งพรอมอยูแลว ทั้งขอบังคับและบทลงโทษตามกฎหมาย รวมถึงกําลัง
เจาหนาที่ในการตรวจสอบ เฝาระวัง และบังคับใชกฎหมาย และที่สําคัญคือ รานชําขายยา
อันตรายอยางโจงแจง เปนการกระทําผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นอยางเปดเผย ไมใชการกระทํา
แบบลักลอบที่ตองอาศัยการสืบสาวแตอยางใด
อยางไรก็ตาม ใชวาทุกหนทุกแหงจะยอมจํานนหรือนิ่งงันตอคําถามดังกลาว...
อยางนอยก็ยงั มีทนี่ .ี่ ..อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ พืน้ ทีท่ สี่ ามารถพัฒนา “พืน้ ที่
ตนแบบรานชําปลอดยาอันตราย” ขึ้นมาไดสําเร็จ จนไดรับรางวัล “ตําบลตนแบบ”
ของจังหวัดศรีสะเกษในป ๒๕๕๓ นําไปสูก ารขยายผลใหมกี ารจัดการยาอันตรายในราน
ชําทั้งอําเภอ รวมถึงอําเภออื่นๆของจังหวัดศรีสะเกษดวย
ที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงนี้หาใช “ไฟไหมฟาง” แตยังดํารงอยูอยางตอเนื่องยั่งยืน

สารบัญ
ภาพรวมการขับเคลื่อน : จากตําบลเขมแข็ง ถึงอําเภอเขมขน
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มุงสูจังหวัดปลอดการขายยาไมเหมาะสมในรานชํา
เกิด “ตําบลตนแบบ
จัดการยาอันตราย
ในรานชํา” ที่ต.โพธิ์

กอน
2551
เห็นปญหาเดิมๆ
รายงานไปไมมี
อะไรเปลี่ยน
เห็นผลกระทบ
จากยาในชุมชน
ตอเนื่อง
ชวนผูใหญ /
ผูรับผิดชอบ
พื้นที่รวมคิด
ปกหมุดหมาย
”ชุมชนมียาที่
เหมาะสมและ
ถูกกฎหมาย”

ขยายสู “อําเภอตนแบบ
จัดการยาอันตรายฯ”
ที่ อ.โนนคูณ

ต.โพธิ์ ไดรับรางวัล
“ตําบลตนแบบ”
ระดับจังหวัด

2551

2552

2553

ทําปญหาใหเห็น
ทั้งชุมชน

นําขอมูลเสนอ
ผูบริหาร
ระดับอําเภอ

ประชาคม ผูนํา
ผูประกอบการ
รายตําบล

หาเครือขาย /
ผูสนับสนุน

กติกาชุมชน/ บัญชี
ยาที่จําหนายได

สรางทีมระดับ
ตําบลโดยสถานี
อนามัยเปนศูนย
ประสาน

ขยายผลรานชํา
ปลอดยาอันตราย
ทั้งอําเภอ

จัดตัง้ ตําบลรานชํา
ปลอดยาอันตราย

ออกตรวจแนะนํา
โดยเครือขายใน
ชุมชน / ตรวจซ้ํา
โดยทีมอําเภอ

ประเมินผลและ
สรุปผลใน 4 เดือน

แลกเปลี่ยนเรียนรู

สํารวจปญหา
X-ray ทั้งอําเภอ
รวบรวม
เรียบเรียง
วิเคราะหขอมูล
เชื่อมโยงปญหา
กับผลกระทบ
ตอผูปวย
เริ่มแกปญหาจาก
จุดที่ทําได

ตําบลดีเดน ราน
ชําปลอดภัย
จังหวัดศรีสะเกษ
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ขยายประสบการณและกระบวนการจาก
อ.โนนคูณสูอําเภออื่นๆในศรีสะเกษ
ขณะที่ในพื้นที่อ.โนนคูณ ยังคงทํางานนี้
อยางเขมแข็งตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

2554
ขยายผลเฝาระวัง
ยาอันตรายจาก
แหลงอื่นๆ
ออกตรวจ
ตลาดนัด เฝาระวัง
รถเรขายยา
สง/ขายยา
ทางไปรษณีย
ทางวิทยุชุมชน
สํารวจการรับรู
และความคิดเห็น
ของผูประกอบการ
/ประชาชน

2555

2556

2557

ออกตรวจเฝาระวัง
ตอเนื่องตามแผน

ดําเนินกิจกรรม
เครือขายตอเนื่อง

ดําเนินกิจกรรม
เครือขายตอเนื่อง

รับเรื่องรองเรียน /
จัดการปญหาโดย
เครือขาย

อสม.ดีเดนระดับ
ชาติ งาน คบส.
ดานสุขภาพ

เขาสูงานในระบบ
สุขภาพระดับ
อําเภอ (DHS)

ตลาดนัดสุขภาพ

เขารวมอบรม
หลักสูตร ผูนํา
ระบบยา กพย.

นําขอมูลจาก
ชุมชนสูขอเสนอ
เชิงนโยบาย

วิทยากร / แลก
เปลี่ยนเรียนรูนอก
เครือขาย

นําเสนอขอมูลสูสื่อ
สาธารณะ

บูรณาการ
กับงานอื่นๆ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/
ทําแผนโดย
เครือขายชุมชน

เขารวมเครือขาย
ระดับเขต + ภาค
+ หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สํารวจความพึงพอใจ
ของอสม.ผูนําชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ทําแผน
โดยเครือขายชุมชน
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ถอดบทเรียนงาน
เครือขาย คบส.
โนนคูณ

รายงานฉบับนี้จะเปนการ “มองยอนหลัง” ไปยัง
ปฏิบตั กิ ารจัดการยาอันตรายในชุมชนอยางยัง่ ยืน จากกรณี
ศึ ก ษาที่ อํ า เภอโนนคู ณ แห ง นี้ เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจว า
นอกเหนื อ จากตั ว บทกฎหมาย และระบบเฝ า ระวั ง และ
จัดการปญหาตาม “กลไกปกติ” ที่มีอยูแลว ยังมีสิ่งใด
อี ก บ า งที่ จ ะช ว ยเสริ ม ให เ จตนารมณ ข องรั ฐ ในการที่ จ ะ
ปกปองสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนจากการใชยาที่
มีอันตรายหรือผลขางเคียงสูง สามารถกาวขามอุปสรรค
ที่มีอยู และบังเกิดผลเปนจริง

ภาค

๑

:

กอนจะถึง “จุดสตารท” มี “ตนทุนเดิม” เปนฐาน

ภญ.เบญจมาศ บุ ด ดาวงศ
ผู จุ ด ชนวนการขั บ เคลื่ อ นปฏิ บั ติ ก าร
ยาอั น ตรายในชุ ม ชนที่ อํ า เภอโนนคู ณ
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ซึ่ ง เริ่ ม ต น อย า งเป น
ทางการในป ๒๕๕๑ เป น ชาวจั ง หวั ด
ลํ า พู น ย า ย เข า ม า เ ป น เ ภ สั ช ก ร ที่
โรงพยาบาลโนนคู ณ ตั้ ง แต ป ๒๕๔๔
หลั ง จากแต ง งานกั บ ปลั ด อํ า เภอหนุ ม
ชาวอุบลราชธานี และตัดสินใจยายมา
ตั้งรกรากในถิ่นฐานบานเกิดของสามี

ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ

ภญ.เบญจมาศ จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในป ๒๕๔๐ เริ่มตนชีวิตการทํางานที่โรงพยาบาลทุงหัวชาง ซึ่งตั้งอยูในภูมิลําเนาของ
ตัวเธอเอง ประสบการณที่สั่งสมมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตครั้งยังทํากิจกรรมนักศึกษา
ตอยอดดวยการทํางานในสถานพยาบาลที่อยูในเขตชนบททําใหเธอไดซึมซับหลายสิ่งที่
โนมนําใหเกิดความสนใจทํางานเชิงรุกกับชุมชนเพือ่ ชวยใหปญ
 หาตางๆดีขนึ้ ดังทีเ่ ธอเลาวา
“ตอนเปนนักศึกษาไดออกคาย ทํากิจกรรมกับเพือ่ นๆ เวลาออกไปชุมชนทําใหเห็น
วา ในชุมชนมีปญหาเยอะนะ ทั้งเรื่องยาและเรื่องอื่นๆอีกสารพัด ประสบการณเหลานี้เปน
เหมือนพื้นฐานที่ทาํ ใหคดิ ตอยอดตอนมาทํางานวา เราจะทําอะไรเพื่อชวยแกปญหาไดบา ง”

อยางไรก็ตาม ๔ ปแรกของการทํางานที่
โรงพยาบาลทุ ง หั ว ช า งยั ง ไม มี โ อกาสทํ า อะไร
ไดมาก เพราะในขณะนั้นที่โรงพยาบาลมีเภสัชกร
คนเดี ย ว จนป ห ลั ง ๆ ได ตํ า แหน ง เพิ่ ม ขึ้ น มา
แตยังไมทันไดทํางานเชิงรุกกับชุมชนจริงจังนัก
ก็ เ ป น จั ง หวะที่ เริ่ ม มี ค รอบครั ว และโยกย า ยมาสู
อํ า เภอโนนคู น ซึ่ ง เป น อํ า เภอเล็ ก ๆ ในจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ อยางไรก็ตาม ความสนใจตอปญหาใน
ชุมชนยังมีอยูในใจเสมอ
ข อ ดี ข องที่ นี่ คื อ เป น อํ า เภอที่ อ ยู ติ ด เขต
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยอยู ห า งจากอํ า เภอ
วารินชําราบ อันเปนที่พํานักเพียง ๔๐ กิโลเมตร
จึงสามารถเดินทางไปเชาเย็นกลับได แตอุปสรรค
สําหรับการทํางานในชวงแรกๆ คือ โนนคูณเปน
อําเภอเล็กๆ ไมมีรถประจําทางที่วิ่งเขาตัวอําเภอ
โดยตรง ต อ งอาศั ย รถสายอื่ น ที่ วิ่ ง ผ า นใกล ๆ
เปนพาหนะหลัก หรือไมก็ตองขับรถไปเอง แตนั่นก็
เปนเพียงความไมสะดวกที่ไมถือเปนปญหาสําหรับ
การทํางานที่นี่
ป แรกๆของการทํ า งานที่ โรงพยาบาล
โนนคูณ เวลาสวนใหญหมดไปกับ “งานประจํา” แม
จะมีการออกพืน้ ทีล่ งชุมชนอยูด ว ย แตเกือบทัง้ หมด
ภญ.เบญจมาศ ออกค า ยทํ า กิ จ กรรม
เปนการทํางานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายตาม กั บ เพื่ อ นๆ ในสมั ย เป น นั ก ศึ ก ษา
หน า ที่ เช น การตรวจร า นชํ า ตลาดนั ด รถเร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่ อ พบป ญ หาก็ ใ ห คํ า แนะนํ า จั ด การป ญ หา
เฉพาะหนารายกรณี และทํารายงานไปตามขั้นตอน ควบคูกับการทํางานประจําและดูแล
ครอบครัวที่มีสมาชิกใหมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เธอถือวาชวงนี้เปนชวงของการ “ปรับตัวและ
สะสมเครือขาย”
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“เพิ่งยายมาใหม ไมรูจักใครเลย ตองเรียนรูอะไรอีกหลายอยาง ทั้งเรียนรูชุมชน
ภาษา วัฒนธรรม ยังทําอะไรไมไดมากและไมกลาทําอะไรมาก”
จุดเปลีย่ นเกิดขึน้ เมือ่ เริม่ สําเหนียกถึงบางสิง่ บางอยางทีก่ อ รูปชัดเจนมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ในความรูสึก
“เมื่อทํามาไดสักพักหนึ่ง รูสึกวามันเหมือนเดิมมาหลายปแลวนะ โดยเฉพาะเรื่อง
ของยา มันมีปญหาและความไมถูกตองเกิดขึ้นในพื้นที่มากขึ้นดวย แตระบบงานที่เปนอยู
เราทํ า ได แ ค ร ายงานป ญ หาแล ว ก็ จ บ เหมื อ นทํ า เสร็ จ ไปเป น ป ๆ ไม มี อ ะไรคื บ หน า
มากไปกวานี้
“ตอนนั้นพอรูจักคนในพื้นที่ดีแลววาใครเปนใคร ทั้งคนไข ชาวบาน เจาหนาที่
ดวยกันเอง รวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรม ภาษา ชีวิตความเปนอยู ชุมชน เลยคิดวา
เรานาจะมีขอมูลพอแลวละ”
ในการที่จะเขาไป “แกปญหา” ใหกับชุมชน ภญ.เบญจมาศ มีความเชื่อมั่นมาตั้งแต
ครั้งยังทํากิจกรรมนักศึกษาวา การไปเสริมพลังภาคประชาชนใหเขมแข็งคือสิ่งที่สําคัญ
ทีส่ ดุ ในการแกปญ
 หาใหกบั ชุมชน ไมใชการทีเ่ จาหนาทีจ่ ะเขาไปเปนตัวแทนรับผิดชอบดูแล
หรือทําใหทุกๆอยาง เพราะไมมีทางเปนไปได
“เรื่องการใชยาอยางเหมาะสมนั้น มีความคิดมาตลอดวา ชาวบานตองมีความรู
ไมใชใหเราไปดูแลให ไลตามไมไหวหรอก ทั้งอําเภอมีเราคนเดียว... ฉะนั้น ประชาชนตอง
ดูแลตัวเองใหได ถาเขาไมดูแลตัวเอง กําลังเจาหนาที่มีเทาไรก็ตามแกไมไหวถึงแกได
ก็ไมยั่งยืน แตสิ่งใดที่เกินศักยภาพของเขา เชน เรื่องขอกฎหมาย การประสานหนวยงาน
ตางๆ อยางนี้สงตอมาใหเราได
“อีกอยางหนึง่ คือ เชือ่ มัน่ วาชาวบานมีศกั ยภาพ มีความสามารถ เขาไมมเี งินเดือน
แบบเรา แตเขาดูแลกันและอยูกันมาได สามารถสงเสียลูกหลานไดจนเติบใหญทั้งที่มีปญหา
ใหแกสารพัด ชาวบานแตละคนแมไมมีความรูอะไรมากมาย แตก็มีความสามารถเฉพาะตัว
สังเกตงายๆวา งานบางอยางเราทําไมได อยางซอมไฟ ซอมรถ ฯลฯ แตเขาชวยเราทําได
เพราะฉะนั้น เขายอมดูแลตนเองไดถาหากรูขอมูล นอกจากนี้ ชาวบานเขามีผูนําของเขา
เขาเชื่อผูนําและพรอมที่จะรวมมือกับผูนําของเขา เมื่อมีเรื่องไหนที่ไมเชื่อฟงกฎระเบียบ
ออกนอกลูนอกทาง ผูนําเขาจัดการได ไมใชเรา”
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นี่คือพื้นฐานความคิดและความเชื่อมั่นของ ภญ.เบญจมาศ ที่เปนฐานรากใน
การทํางานเพื่อจัดการปญหายาอันตรายในชุมชนที่อําเภอโนนคูณในเวลาตอมา
เมือ่ ขามพนชวงเวลาแหงการปรับตัว และเริม่ มองเห็นทิศทางชัดเจนจนพรอมทีจ่ ะ
รุกเพือ่ จัดการกับปญหาใหญของชุมชนแลว สิง่ แรกที่ ภญ.เบญจมาศ ลงมือทําก็คอื แสวงหา
เพื่อนรวมคิดรวมทํา
“จากการที่มีโอกาสไดพบปะ ไปอบรมกับเจาหนาที่สาธารณสุขดวยกัน ก็เริ่มมอง
หาเพื่อนรวมทีมที่คิดวาพูดคุยกันไดเขาใจ แลวเขาไปคุยถึงปญหาการใชยาวา ที่ทํางานกัน
มานั้น ไมเห็นวาสถานการณจะดีขึ้นเลยนะ เรามาเริ่มแกปญหากันใหจริงจัง ลองดูกันใหรู
วาจะไดผลอยางไร ดีไหม”
บุ ค คลที่ เ ธอเข า ไปชั ก ชวนก็ คื อ
คุ ณ ทศพล ยอดจั ก ร นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุ ข ชํ า นาญงาน ซึ่ ง เป น ผู รั บ
ผิ ด ชอบงานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า น
สาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอโนนคูณ
คุ ณ ท ศ พ ล เ ป น ช า ว จั ง ห วั ด
ศรีสะเกษ หลังจบการศึกษาในหลักสูตร
นักวิชาการสาธารณสุข มาบรรจุทอี่ าํ เภอ
โนนคูณ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ ปเดียวกัน
กั บ ที่ ภญ.เบญจมาศย า ยมาทํ า งานที่
โรงพยาบาลโนนคูณ เคยปฏิบัติงานใน
สถานี อ นามั ย (ขณะนั้ น ) ก อ นที่ จ ะมา
ประจําอยูที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โนนคูณ

คุณทศพล ยอดจักร
กําลังสําคัญจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนคูณ
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เมื่อมาปฏิบัติงานอยูในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนคูณ ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข (คบส.) โดยมีคําสั่งแตงตั้งเปน
เลขานุการของคณะอนุกรรมการงานเภสัชกรรม คุมครองผูบริโภคและการแพทยแผนไทย
ทําหนาทีเ่ ปนผูร บั ผิดชอบและประสานงานระหวางโรงพยาบาลกับพืน้ ทีใ่ นทุกรพ.สต.รวมถึง
การประสานขอมูลหรือรายงานเปนทางการทางหนังสือราชการใหกบั หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เชน ปกครองอําเภอโนนคูณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอโนนคูณ เปนตน และยังเปนตัวหลัก
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในการฝกอบรบผูป ระกอบการและผูน าํ ชุมชน หรือในการ
ออกตรวจเฝาระวังและจัดการในพื้นที่ที่เปนทีมของอําเภอ
คุ ณ ทศพลเล า ถึ ง สภาพป ญ หาที่ ทํ า ให เข า ร ว มเป น แกนนํ า ดํ า เนิ น โครงการนี้
อยางจริงจังและตอเนื่องวา
“เมื่อเริ่มเขามาทํางานในสสอ. งานคบส.ก็เปนงานหนึ่งที่รับผิดชอบ ทุกปเรามีการ
เก็บรายงานเรียกวา คบส.๑ จากรานคาในพื้นที่ และรวบรวมเปนคบส ๓ สงจังหวัด
คนทํางานจะรูวาแบบรายงานที่ไดรับมานั้นไมสามารถนําขอมูลไปใชจัดการปญหาไดจริง
ประกอบกับขอมูลคนแพยาจากโรงพยาบาลก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆ สภาพเหลานี้ทําใหเกิด
การคุยกันกับทางเภสัชกรของโรงพยาบาลวา ถาจะแกปญ
 หาใหไดผล เราตองลงไปในพืน้ ที่
เพื่อใหไดขอมูลจริงทั้งหมด”
สิ่งที่คุณทศพลมักจะทําหนาที่เสมอเมื่อออกพื้นที่รวมกันเปนทีม คือ ไปตรวจดูยา
และนํายานั้นออกมาวางบนโตะหรือแคร แลวอธิบายแตละตัววาเปนยาอะไร จัดอยูใน
กลุมยาประเภทไหน และเหตุใดรานชําจึงจําหนายยากลุมนี้ไมได หรือบางกรณีเปน
ยาอันตราย เชน ยาชุดที่ทีมไมอนุญาตใหจําหนายตอ คุณทศพลจะเปนผูทําหนาที่ตรวจนับ
และบันทึกขอมูล และใหเจาของรานเซ็นรับทราบ พรอมยึดยานั้นใหแกทีมตรวจ
นอกจากนี้ คุณทศพลยังมีความสามารถดานเทคโนโลยี เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องเสียง ซึ่งความรูดานเทคโนโลยีของคุณทศพล ชวยใหการรวบรวมขอมูลจากการ
ปฏิ บั ติ ง านเป น ไปอย า งถู ก ต อ งรวดเร็ ว หรื อ ความรู ด า นเครื่ อ งเสี ย ง เครื่ อ งมื อ ทาง
อิเล็กทรอนิกส ชวยในการจัดกิจกรรมฝกอบรมตางๆไดเปนอยางดี
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คุณทองสมุทร ออมแกว
ผูอํานวยการ รพ.สต.ทุงรวงทอง

บุคคลที่เธอเขาไปชักชวนอีกคนหนึ่ง คือ คุณทองสมุทร ออมแกว ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงรวงทอง (ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๕๖) ซึ่งตั้งอยูใน
พื้นที่ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ
คุณทองสมุทรเปนชาวศรีสะเกษโดยกําเนิด ฝงตัวทํางานเปนเจาหนาทีส่ าธารณสุข
อยูใ นจังหวัดแหงนีม้ าตัง้ แตป ๒๕๒๕ ดวยความเอาจริงเอาจังและเปนคนทีใ่ ครๆก็สามารถ
เขาถึงและพึ่งพาไดจึงสั่งสมความศรัทธาจนกลายเปน “ผูมีบารมี” ที่ชาวบานเชื่อถือ และ
มีผลงานการทํางานเชิงรุกกับชุมชนเปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง บางเรื่องถือเปนระดับ
“แถวหนา” ที่ทําไดสําเร็จกอนใครๆ เชน การใชสวม ๑๐๐ เปอรเซ็นตทั้งตําบล การสง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เขาประกวดจนไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ ตั้งแตเริ่มการประกวดเปนครั้งแรกในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท
คุณทองสมุทรเปนผูอาวุโสที่ไมไดใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือเฉพาะดานสุขภาพ
เท า นั้ น แต ยั ง เป น ผู รู ที่ ค นในพื้ น ที่ เชื่ อ ถื อ และเชื่ อ ใจ เข า มาขอคํ า ปรึ ก ษาในทุ ก ๆเรื่ อ ง
ทั้งดานกฎหมายไปจนถึงการเกษตร ซึ่งเปนสิ่งที่สนใจ รวมถึงการคลี่คลายไกลเกลี่ย
ขอขัดแยงตางๆ ทั้งระหวางชาวบานดวยกันเอง และระหวางเจาหนาที่รัฐกับชาวบาน
แม ก ระทั่ ง เมื่ อ เกิ ด ข อ พิ พ าทระหว า งโรงพยาบาลกั บ ชาวบ า น คุ ณ ทองสมุ ท รคื อ
คนที่ทั้ง ๒ ฝายยอมรับใหเปนคนกลาง สามารถเจรจาไกลเกลี่ยจนไดขอยุติที่ทุกฝายพอใจ
ไมตองขึ้นโรงขึ้นศาล
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“สิ่งหนึ่งที่ทําใหกลาเริ่มทําเรื่องนี้ก็คือ การที่มีคนอยางพี่หมุด (ชื่อเรียกสั้นๆของ
คุณทองสมุทร) อยูใ นพืน้ ทีเ่ ปาหมาย พีเ่ ขาเปนคนทีม่ คี วามผูกพันกับผูน าํ ชุมชนทีด่ ี สามารถ
ให คํ า แนะนํ า ตั ก เตื อ นผู ป ระกอบการได มั่ น ใจว า เขาทํ า อะไรจริ ง จั ง และเขาทํ า ได ”
ภญ.เบญจมาศ กลาวถึงสาเหตุที่เขาไปชักชวนคุณทองสมุทรเปนคนแรก
ขณะที่เจาตัวเองเลาวา
“ผมทํางานอยูที่รพ.สต.ทุงรวงทองมานาน ๒๒ ป รูหมดวาอะไรเปนอะไรในพื้นที่
หลับตาเดินก็ยงั ได เวลาไปตรวจงานคุม ครองผูบ ริโภค พืน้ ทีผ่ มมีรา นชํา ๒๗ ราน เจอปญหา
ยาอันตรายกี่รานๆ ก็รายงานขึ้นไป วนๆอยูอยางนี้ ไมเห็นวามีการทําอะไร เงียบอยูแคนั้น
“ป ๒๕๕๑ พอนองหญิง (ชื่อเลนของ ภญ.เบญจมาศ) มาชวนวา พี่หมุด...
เรามาทํางานคุม ครองผูบ ริโภคเรือ่ งตําบลตนแบบเรือ่ งการควบคุมยาอันตรายกันไหม ผมก็
เลยตอบตกลง บอกเขา อื อ ...ทํ า ก็ ไ ด น อ งหญิ ง พี่ ทํ า งานด า นนี้ ม าก็ ไ ม รู จ ะสํ า รวจ
ไปทําไมแลวนะ มาลองกันดู”
นัน่ คือคําตอบรับทีส่ ะทอนถึงจุดรวมในการทํางานแบบหวังผลสัมฤทธิข์ องแกนนํา
ทั้งคู
คุณทองสมุทร ขยายความคิดที่ทําใหตอบรับเปนแกนนําปลุกปน “ตําบลตนแบบ
รานชําปลอดยาอันตราย” วา
“นองหญิงเขามีความตั้งใจเปนทุนเดิม ผมเองก็ตั้งใจอยากใหชาวบานมีสุขภาพดี
อยูแลว ตอนชวน นองเขาไมไดชวนเปลาๆนะ เขาใหขอมูลดวยวา คนนั้น คนนี้แพยา
เขตของผมมีใครบางที่แพ จากสถานการณนี้เราก็เห็นวามันรุนแรง เกิดความหวงใย
จะไปมองวาชาวบานเขาโงก็ไมได เพราะจะรูวาไฟมันรอนก็ตองโดดเขาไปเหยียบถึงจะรู”
เมื่อคุณทองสมุทร “ผูมีอิทธิพล” ระดับตําบลพยักหนาตอบรับคําชวนแบบคน
มีใจเดียวกัน ภญ.เบญจมาศก็ไมรีรอที่จะเริ่มตน “สตารท” ปฏิบัติการจัดการปญหายา
อันตรายในชุมชน ซึ่งเธอสรุปภาพไววาเปนปญหาที่ “ยืดเยื้อ ยุงเหยิง และ ย่ําแย”
โดยเล็งเปาปูพรมระดับตําบลในทันที
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นายอําเภอมอบปาย “รานชําปลอดยาอันตราย”
แกเครือขายฯ

ภาค

๒

:

“เปลี่ยนรานชําทั้งตําบล” ทําสําเร็จไดภายใน ๑ ปี

ทําปญหาใหเห็นเปนขอมูลเชิงประจักษ
จุดเริ่มตนปฏิบัติการจัดการยาอันตรายในชุมชน ที่ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ อยูท กี่ ารรวบรวมขอมูลสภาพปญหาใหเห็นประจักษวา รานชําเปนแหลง
กระจายยาอันตรายสูชุมชน และสถานการณเชนนี้สุมเสี่ยงตอชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่
ขอมูลที่จะนํามาประมวลใหเห็นภาพปญหาดังกลาวมาจาก ๒ แหลง
แหลงแรก คือ ขอมูลสถานการณการแพรกระจายของยาอันตรายในรานชํา
แหลงที่สอง คือ ขอมูลอันตรายจากการใชยาที่ซื้อจากรานชํา
การจัดทําขอมูลในสวนแรก คือ การประมวลสถานการณการแพรกระจายของ
ยาอันตรายในรานชํานั้น เปนสิ่งที่อาศัยการตอยอดจากงานประจํา เนื่องจากขณะนั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษมีนโยบายใหการสุมตรวจรานชําในทุกชุมชนเปน
ภารกิจที่ทุกอําเภอตองทําตอเนื่องปละ ๒ ครั้งอยูแลว โดยที่ผานมา เมื่อพบปญหาอะไร
ก็รายงานขึ้นไปยัง สนง.สสจ. เปนรายตําบล และใหคําแนะนําตักเตือนหรือดําเนินการกับ
แตละราน ก็ถือเปนอันจบขั้นตอน แตในคราวนี้มีสิ่งที่ทําเพิ่มก็คือ การตรวจแบบปูพรม
ทุกราน พรอมบันทึกขอมูลและภาพเปนหลักฐาน โดยทีมตรวจประกอบดวย เจาหนาที่
จากโรงพยาบาล รพ.สต. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ อสม. และผูนําชุมชน แลวนําขอมูล
ที่ สํ า รวจได ม าประมวลภาพรวมเข า ด ว ยกั น ว า ในอํ า เภอโนนคู ณ มี ร า นชํ า ที่ พ บ
การมียาอันตรายไวจําหนายกี่ราน

“หลังจากพี่ทองสมุทรตอบรับ ก็คุยกันตอวาจะเริ่มตนกันอยางไร ไดขอสรุปวา
ขั้นแรกเรามาสํารวจพื้นฐานกอนดีไหมวา ปญหามันมากนอยแคไหน เพราะถาพูดไป
โดยไมมหี ลักฐานทีแ่ ทจริงมันก็คงไมมนี า้ํ หนัก ก็เลยคิดวา การสํารวจรานชําปนี้ คราวนีเ้ รา
สํารวจทุกรานทัง้ อําเภอเลย และชวนผูน าํ ชุมชนไปกับเราดวย จากนัน้ ก็นาํ ขอมูลมารวมกัน
วาเจอยาอะไรบาง สรุปใหออกมาเปนตัวเลขและกราฟทีเ่ ขาใจไดงา ย” ภญ.เบญจมาศเลาถึง
ขั้นตอนและความคิดเบื้องหลัง
ดวยการนําขอมูลที่เก็บตามวาระปกติมาใชประโยชน ตอยอดดวยการวิเคราะห
เพิ่มเติมดังกลาว ทําใหเห็นภาพสถานการณชัดเจนขึ้นวา จากการสํารวจขอมูลในป
๒๕๕๑ พบว า ร า นชํ า ในพื้ น ที่ อํ า เภอโนนคู ณ จํ า หน า ยยาอั น ตรายซึ่ ง เป น ยาที่
หามจําหนายถึงรอยละ ๗๗.๓
ขอมูลอีกสวนหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับขอมูลในสวนแรก แตไมคอยถูกนํามา
เชื่อมโยงกันก็คือ ขอมูลผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่มารักษาตัว
ที่โรงพยาบาล และสืบพบสาเหตุวาเกิดจากการใชยาที่ซื้อหาจากรานชําในชุมชน ที่พบถึง
รอยละ ๓๖.๗๒ หรือมากกวาหนึ่งในสามของผูปวยกลุมนี้ทั้งหมด
แกนนําตระหนักดีวา ขอมูลชุดนีส้ ามารถใชเปนตัว “จุดชนวน” การขับเคลือ่ น
งานได เพราะชวยสะทอนสภาพปญหาใหเห็นทั้งขนาดที่กวางขวางและผลกระทบ
ที่กวางไกล จนหนวยงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของไมอาจมองขามไดอีกตอไป
ใชขอมูลจุดชนวนสรางเครือขายพันธมิตร
ขั้นตอนในการ “จุดชนวนใหติด” ก็เปนเรื่องสําคัญลําดับตอไปที่มีการวางแผน
อยางรอบคอบ
“พอไดขอมูลแลว ทีนี้เรามาหาคนชวยดีกวา...”
ภญ.เบญจมาศ เลาถึงขั้นตอนการยกระดับขอมูลจากแผนกระดาษใหเกิดพลัง
ขับเคลือ่ นงานระดับพืน้ ทีต่ อ วา ทําโดยการขอนําเสนอขอมูลนีต้ อ ทีป่ ระชุมสวนราชการของ
อําเภอประจําเดือน ซึ่งมีนายอําเภอเปนประธาน
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นําขอมูลเขาประชุมหารือวาระเฉพาะหัวหนาสวนราชการในอําเภอ
และมีมติเห็นชอบใหทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมกันแกไขปญหา

เริ่มตนจากการประสานงานกับผูบริหารโดยตรง คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
เพื่อขอนําเรื่องนี้เขาในวาระการประชุม และขอใหนายอําเภอเปนผูเกริ่นนําเขาสูเนื้อหาที่จะ
นําเสนอ โดยภญ.เบญจมาศเปนผูนําเสนอขอมูลเอง เพราะรูในรายละเอียดและเปาหมาย
ปลายทาง
สาระสําคัญที่นําเสนอในเวลา ๒๐ นาที ก็คือ ภาพการแพรกระจายยาอันตราย
ในชุมชนที่พบถึงรอยละ ๗๗ จากรานชําทั้งหมดในอําเภอ ทั้งที่เปนยาที่กฎหมายควบคุม
หามขายในรานชํา และชีใ้ หเห็นผลกระทบทีเ่ กิด ณ ปลายทาง คือ ขอมูลอาการไมพงึ ประสงค
จากการใช ย าที่ ซื้ อ จากร า นชํ า ที่ มี สั ด ส ว นถึ ง หนึ่ ง ในสาม จากนั้ น นํ า ไปสู ข อ สรุ ป ว า
หากหนวยราชการไมรวมมือจัดการ ปญหาจะหนักขอและประชาชนที่จะไดรับอันตรายจะ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซ้ํายังมีปญหาจากการใชยาอันตรายที่ซื้อจากรานชําที่ยังไมเกิดใหเห็นทันที
อีกมากมาย เชน การดื้อยา เปนโรคไต ฯลฯ ซึ่งยังไมสามารถประเมินสถานการณชัดเจนได
กอนจะปดทายวา ปญหานีไ้ มไดเพิง่ เกิดแตเกิดมานานแลว ทีผ่ า นมาฝายสาธารณสุขพยายาม
แกดวยตัวเอง แตแกไมสําเร็จ วันนี้จึงตองมาขอแรงสนับสนุนจากฝายตางๆ
หลังการนําเสนอ ที่ประชุมมีมติใหกลุมหนวยงานสาธารณสุขเปนหลักในการ
ดําเนินงานจัดการปญหายาอันตรายในชุมชน และใหทุกหนวยงานที่ใหบริการประชาชน
เขามามีสวนรวม

19

ผลสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ นี้ มีปจ จัยหลักมาจากการเตรียมตัวทีด่ ี ดังที่ 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 หลังจากนี้ จะประสานขอความรวมมือเปนเรือ่ งๆไป เพือ่ ใหไดรบั ความเห็น
ชอบรวมกันกอน
“คอยๆไปทีละขั้น แตมีพิมพเขียวเตรียมไวแลว”
นั่นคือเบื้องหลังการ “จุดชนวน” ดวยขอมูลแบบวางแผนลวงหนา ที่นํามาสู
เครือขายสนับสนุนจากสวนราชการในอําเภอสมความตั้งใจ และกลายเปนพันธมิตรที่
นําพาปฏิบัติการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายในเวลาตอมา
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เริ่มตนจาก “เปาหมายที่เปลี่ยนแปลงได” กอน
จากผลสํารวจปญหายาอันตราย
ในรานชําทั้งอําเภอ ปฏิบัติการเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงไดขีดกรอบไวที่ตําบลโพธิ์
ที่ คุ ณ ทองสมุ ท รเป น ผู บ ริ ห ารรพ.สต.
ในพื้นที่กอนเปนอันดับแรก
และ ณ จุ ด เริ่ ม ต น ของการ
ทํางานกับพื้นที่ ก็ได “ทอนเปา” ลง โดย
มุงไปที่จุดที่ไวตอการเปลี่ยนแปลง หรือ
กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ มี โ อกาสจั ด การ
ไดสําเร็จกอน นั่นคือ “รานชํากองทุน
หมูบาน” ซึ่งกระจายตัวอยูในทุกชุมชน
ของตําบลนี้
รานชํากองทุนหมูบานมีสภาพ
ทั่วไปและชนิดของที่จําหนายไมแตกตาง
จากรานชําทั่วไป แตจุดแตกตางอยูตรงที่
เงิ น ลงทุ น และกํ า ลั ง คนในการบริ ห าร
มาจากทรัพยากรสวนกลางของชุมชน
ถื อ เป น สมบั ติ ที่ ชุ ม ชนร ว มกั น ดู แ ลและ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน ซึ่งนั่นแนนอนวา
ผู นํ าชุ ม ชนแห ง นั้ น ตองมีสวนเกี่ยวของ
ในการดูแลโดยตรงดวย

ยาในรานชํากองทุนหมูบาน
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ยาในรานชํากองทุนหมูบาน

ดวยเหตุนี้ รานชํากองทุนหมูบ า นจึงเปนเปาหมายทีม่ โี อกาสเปลีย่ นแปลงไดมากกวา
รานชําทั่วไป
“ตอนที่เริ่มทํางาน รานชํากองทุนหมูบานยังมีอยูเยอะ และพบเกือบทุกชุมชน
โดยมากผูนําของหมูบาน คือ ผูใหญบาน หรือ อสม. เปนคนบริหารจัดการ จากการสํารวจ
พบวา รานเหลานี้ขายยาอันตรายเหมือนรานทั่วไปเลย เหมือนเปนรานชําแหงหนึ่งนั่นละ
“ที ม เรามี ค วามคิ ด ว า น า จะเริ่ ม จากจุ ด ที่ ก ระทบกั บ ผลประโยชน ข องคน
นอยที่สุดกอน แลวอีกอยางคือ รานพวกนี้บริหารโดยผูนําชุมชน ดังนั้น ถาเราเริ่มจาก
รานชํากองทุนหมูบาน ทุกคนจะมองวา มันเปนเรื่องสวนรวม กระทบเรานิดๆ หนอยๆ
ถึ ง มี ก ารยึ ด ยา หรื อ กํ า ไรลดลงก็ ไ ม ใช มี แ ต ข องเราที่ ล ดหรื อ เสี ย ไป และอี ก อย า งคื อ
รานแบบนี้สิตองเปนตัวอยางที่ดีนําทางใหกับที่อื่น” ภญ.เบญจมาศอธิบายแนวคิดที่เลือก
กําหนดเปาหมายแรกที่รานชํากองทุนหมูบาน แทนที่จะทํากับรานทั้งหมดในทีเดียว
จุดเริม่ ตนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงก็คอื การสรางความรูแ ละความตระหนักตอปญหา
ใหเกิดขึ้นกับผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารรานชํากองทุนหมูบาน โดยเชิญผูประกอบการ
ทุกรานและผูนําเขารวมประชุม
คุณทองสมุทรแจกกระดาษเปลาใหผูแทนจากรานชําทุกราน ซึ่งขอมูลจากการ
สํารวจกอนหนายืนยันวา ขายยาอันตรายแทบทุกราน แลวขอใหผูประกอบการเขียน
ลงไปวา ยาแตละตัวทีร่ า นขายอยูน นั้ ใชแกหรือรักษาอะไร มีขอ ควรระวังและขอหามอยางไร
แลวนํามาสง ปรากฏวา กระดาษที่สงคืนมาแทบจะวางเปลา
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ลักษณะยาในรานชํา

เก็บยาปนสินคาอื่นๆ

ยาหมดอายุ

“จากกิจกรรมนี้ พี่หมุดเขาก็เลย
นําเขาประเด็นวา นี่คือตัวอยางวาทําไมถึง
มีกฎหมายไมใหขายยากันไดทั่วไป จากนั้น
ก็ใหพวกเราเภสัชกรใหขอ มูลตามวา ยาทีพ่ บ
ในรานแตละตัวมีอนั ตรายหรือพิษจากการใช
รวมทั้งขอควรระวังอยางไรบาง แลวพี่หมุด
ก็ ส รุ ป ว า เห็ น ความแตกต า งหรื อ ยั ง ว า
ระหวางคนที่มีความรูพอที่จะจายยาไดกับ
คนที่ไมมีความรูไปจายยาจะทําใหเกิดอะไร
ใชกระปองเดิม เทรวมหรือใชกระปองยาอื่น
แล ว ให เภสั ชกรเสริ ม ว า ตอนนี้พบคนไข
หรือวางบนพื้น ซองบรรจุเปอย ยาชื้น
แพ ย าจากร า นชํ า เท า ไร อาการเป น
อย า งไรบ า ง เพราะข อ มู ล นี้ ร า นชํ า ไม รู
แตโรงพยาบาลรู จึงสะทอนกลับไปให” ภญ.เบญจมาศเลาถึงกระบวนการทีใ่ ชในการประชุม
กับผูประกอบการในขั้นเริ่มตน ซึ่งเริ่มเปดมุมมองใหผูประกอบการรานชําของชุมชน
ทีส่ ว นใหญมสี ถานะเปนผูน าํ ควบคูอ ยูด ว ยเริม่ มองเห็นปญหาในแงมมุ ทีไ่ มเคยมองเห็นมากอน
อยางไรก็ตาม กิจกรรมนี้ยังเปนเพียงน้ําใสๆ หยดแรกที่หยาดลงไปเจือจาง
ปญหาอันเรื้อรังเทานั้น
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เคียงบาเคียงไหล ใหความเปน “เพื่อน”
หลังใหขอ มูลเพือ่ กระตุกกระตุน มุมมองใหเกิดความคิดใหมๆ และแจงขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการขายยาอันตรายกับผูประกอบการแลว ตอมาไดมีการประชุมตอเนื่อง
ในลักษณะ “ประชาคม” โดยนอกจากจะมีตัวแทนผูประกอบการเขารวมแลวยังขยายไปสู
กลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชนจากทุ ก ฝ า ย และผู แ ทนหน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งในระดั บ ตํ า บล
มารวมกันคิดและตกลงกันวา ถาจะใหตาํ บลโพธิเ์ ปนตําบลตนแบบรานชําปลอดยาอันตราย
จะเปนไปไดหรือไม และจะทําอยางไรกันตอไป
แมเริ่มมองเห็นภาพปญหาและ
ส ว นที่ ต นเองเกี่ ย วข อ ง แต แ น น อนว า
ผู ป ระกอบการย อ มห ว งผลประโยชน
ที่ จ ะสู ญ เสี ย ไป ทั้ ง เรื่ อ งการจั ด การกั บ
“ยาผิดกฎหมาย” ที่ลงทุนไวไมนอยในราน
“ผู นํ า ชุ ม ชนเขาถามเลยว า
จะเอาอยางไร เราก็ตอ งใชกฎหมายนํากอน
เล็กนอยวา ในความเปนจริงแลวถาเจอ
แบบนี้ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายได เ ลย
ยึดไดเลย ดําเนินคดีไดดวย แตเราไมทํา
หรอก แลวถามกลับไปวา จะเอาอยางไร
กันดี?”
จากนั้ น จึ ง เป น ขั้ น ตอนของ
การเจรจา โดยแกนนําไดเตรียมรางกติกา
มากอนเพื่อเปนกรอบแนวทาง การเจรจา
ประชาคมรานชําปลอดยาอันตราย
ยึ ด หลั ก ความยื ด หยุ น แต ข ณะเดี ย วกั น ก็
ชี้ใหเห็นถึงโทษของการใชยาไมถูกตอง
ยืนหยัดในความถูกตอง จนไดกติกาที่ตอง
ปฏิบัติรวมกันทั้งตําบล
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ประเด็นสําคัญคือ ใหมีระยะเวลาในการจัดการกับยาอันตรายในรานใหหมดไป
ภายในเวลา ๔ เดือน ยกเวนยาตองหามที่มีอันตรายมาก ไดแก ยาผสมสเตียรอยดและ
ยาชุด จะตองปลอดจากรานทันที โดยจะมีทีมของเจาหนาที่สาธารณสุข ตํารวจและ
ผูนําชุมชนออกตรวจเปนระยะเพื่อใหเปนไปตามกติกาที่กําหนด
เพือ่ ใหเกิดกติกาทีน่ าํ ไปสูผ ลทางปฏิบตั ไิ ดจริงและเปนไปอยางยัง่ ยืน ในกระบวนการ
เจรจานี้ฝายแกนนําสาธารณสุขจึงเลือกที่จะเปดรับฟงปญหาทุกเรื่องดวยความจริงใจ
เพื่อชวยคิดแกปญหาตางๆของผูประกอบการใหลุลวง โดยวางสถานะเปน “เพื่อนคูคิด”
“ชวยกันคิด คอยๆปรับ ไมใชเอากฎหมายมาบังคับใหทําแบบปุบปบ รานที่มียา
เก็บไวเยอะจะทําอยางไรดี แลกเปลี่ยนหรือขายตอไดไหม เราชวยคิดและแนะนําอยางเต็มที่
เพราะถาเราไมชวย เขาจะขายตลอดไป เราขอแคขายตรงนี้หมดแลวจบ แตอยางยาชุด
ยาสเตียรอยด เราขอเลยวา อันนี้มันอันตรายจริงๆ ปลอยไปคงไมได”
สิง่ สําคัญทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังกระบวนการพูดคุยก็คอื มุมมองทีม่ ตี อ ผูเ กีย่ วของกับปญหา
“เรื่องของทัศนคติที่มีตอกันเปนเรื่องที่สําคัญ การทํางานตรงนี้เราใชความจริงใจ
ดีไมดีจะพูดเลย และไมเคยคิดโทษในสิ่งที่เขาทําดวยความไมรู จะคอยบอกใหทําในสิ่งที่
ถู ก ต อ ง บอกเขาว า ที่ ทํ า ไปแบบนี้ เ พราะไม รู ใช ไ หม ถ า รู ก็ ค งไม ทํ า เจ า ของร า น
เขาก็ ต อบว า ใช การมองว า เขาไม ตั้ ง ใจหรื อ ไม รู ไว ก อ น ทํ า ให เราไม มี ท า ที เ ป น ศั ต รู
เราใชความเปนมิตร ในการทํางาน
รวมกัน”

เริ่มจัดตั้งตําบลรานชําปลอดยาอันตรายที่ ต.โพธิ์ ป ๒๕๕๒
ออกตรวจโดยทีมเจาหนาที่ฯ แนะนําและเก็บยาอันตราย
เริ่มจากกองทุนหมูบาน ใหเวลารานยาปรับเปลี่ยนจัดการ
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ภญ.เบญจมาศอธิบาย
ดวยทัศนคติที่นําไปสูการชวยกันคิดแกปญหาแบบเคียงบาเคียงไหลเชนนี้ ทําให
ขอขัดแยง ความคับของใจ ทีจ่ ะกลายเปนอุปสรรคกีดขวางการขจัดยาอันตรายออกไปจาก
รานชําคอยๆไดรับการคลี่คลายไปทีละจุดๆ
กระนัน้ กติกาทีก่ าํ หนดขึน้ นีไ้ มอาจเปนคําตอบในการสรางความเปลีย่ นแปลง
ระดับตําบลไดอยางเบ็ดเสร็จ แตยงั ตองอาศัยปฏิบตั กิ ารอยางถึงลูกถึงคนในระดับพืน้ ที่
รวมดวยอีกยกใหญเลยทีเดียว
ยืดหยุน ออนโยน...แตเด็ดขาด!
การผลักดันใหเกิดกติกาวาดวยการจัดการยาอันตรายในรานชํา ทีย่ อมรับรวมกัน
ทุกฝายทั้งตําบล ซึ่งถือเปนเรื่องใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนก็นับวายากแลว แตสิ่งที่ทาทาย
กว า ที่ ร ออยู ต รงหน า ก็ คื อ จะทํ า ให ก ติ ก าก า วข า มจากข อ ตกลงบนแผ น กระดาษไปสู
ความจริงไดอยางไร?
สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในขั้นตอนนี้คือ การกํากับ
ติ ด ตามอย า งทั่ ว ถึ ง และจั ด การกั บ ป ญ หาได ดั ง นั้ น
“ที ม ตรวจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” จึ ง เป น หั ว ใจหลั ก ที่ ยึ ด
กุมความสําเร็จ
เริ่มตนจากองคประกอบของทีม ที่ตองมีความ
สามารถพอที่ จ ะจั ด การป ญ หาได นั้ น เป น ที่ ยํ า เกรง
และพรอมที่จะใหความรูในสิ่งที่ผูประกอบการยังคาใจ
หรือไมเขาใจไดอยางชัดเจน
ทีมในการตรวจรานชําทัง้ ตําบลมีคณ
ุ ทองสมุทร
และเจาหนาที่ของรพ.สต.ทุงรวงทองเปนแกนนําหลัก
รวมดวยเจาหนาที่ของโรงพยาบาลโนนคูณที่ดูแลงาน
ดานการคุมครองผูบริโภคและการสรางเสริมสุขภาพ
ชุ ม ชน ที่ สํ า คั ญ คื อ มี เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ อสม. และ
เครือขายชุมชนออกตรวจ
ผูนําชุมชนรวมดวย
แนะนําในเขตพื้นที่ตนเอง
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ทั้ ง นี้ การตรวจยาอั น ตรายในร า นชํ า นั้ น สามารถดํ า เนิ น การไปพร อ มกั บ
การออกตรวจสินคาทีอ่ ยูใ นขายเฝาระวังอืน่ ๆ เชน สุรา ยาสูบ เครือ่ งสําอาง อาหาร เปนตน
หลักสําคัญของสิ่งที่ตรวจเปนไปตามกติกาที่กําหนดไวรวมกัน คือ ไมมียาชุด
ยาสเตียรอยดจาํ หนายในราน และจัดการกับยาอันตรายทีม่ อี ยูเ พือ่ ใหปลอดจากรานภายใน
๔ เดือน หลังประกาศใชกติกาตําบล
ในชวง ๔ เดือนของการปรับตัว ทีมสาธารณสุขในพืน้ ที่ ประกอบดวย รพ.สต. และ
อสม. เปนทีมหลักในการตรวจเยี่ยม เปาหมายหลักคือ การสํารวจขอมูลพื้นฐาน (baseline)
ของรานชํากองทุนหมูบานแตละรานวามียาอะไรอยูบาง และใหประธานกองทุนลงนาม
รับทราบวา ในอีก ๔ เดือน จะตองไมมียาเหลานี้
ระยะทีถ่ อื เปนการใหโอกาสปรับปรุงตัวนีใ้ ชแนวทาง “ยืดหยุน และ ออนโยน” แนะนํา
พู ด คุ ย ฉั น มิ ต ร ทํ าความเขา ใจกับปญหาเฉพาะหนา ของผูประกอบการและชวยแกไข
โดยตระหนักถึงความเปนจริง ๒ ขอ คือ หนึ่ง ยาที่มีอยูคือตนทุนของผูประกอบการ
ตองชวยดูแลแบบเอาใจเขามาใสใจเรา ไมใหเสียหาย แตขณะเดียวกันก็ตองไมใหประชาชน
ไดรับอันตราย สอง ประชาชนในชนบทยังไมสามารถเขาถึงหนวยบริการสาธารณสุข
ไดตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามค่ําคืน รานชําจึงเปนที่พึ่งในยามเจ็บปวยฉุกเฉิน
ไดระดับหนึ่ง
เครือ่ งมือสําคัญทีช่ ว ยแกไขปญหาในระยะเปลีย่ นผานใหเปนไปอยางละมุนละมอม
พอสมควรก็คือ การทําบัญชียาอันตรายที่อนุญาตใหขายในรานชําได โดยจะลดจํานวน
ยาลงเรื่อยๆ และมีการ แนะนํายาทดแทนที่รักษาอาการเดียวกันแตสามารถขายได
ในรานชํา โดยทีม รพ.สต.และอสม. ที่ออกตรวจรานในชวงระยะเปลี่ยนผาน ๔ เดือน
จะเปนผูสนับสนุนใหคําแนะนําแกรานชําทุกรานในพื้นที่ตําบลโพธิ์ เพื่อใหเปนไปตามแผน
ที่วางไว และที่สําคัญคือ ตองถายรูปหลักฐานที่พบเอาไวอางอิงดวย
“ถาเราบอกวา รานชําขายไดแตยาสามัญประจําบาน ชาวบานก็ยงั ไมรวู า คืออะไร
บาง เราก็ทํารายชื่อไปใหเลย บอกยี่หอเปนตัวอยางดวย บางทีเขาไมเคยรูมากอนเลยวา
มันมียาอื่นๆที่ไดผลพอๆกับยาอันตรายที่เขาขายอยู” ภญ.เบญจมาศกลาวถึงมาตรการ
ที่ชวย “ตอบโจทย” ใหกับรานชําได
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ในขั้ น ตอนการตรวจนี้ ถื อ เป น โอกาส
ในการตรวจสอบยาทั้ ง หมดที่ ข ายในร า นชํ า
ทั้ ง ตํ า บลไปด ว ย ทํ า ให ไ ด พ บป ญ หาและ
ถือโอกาสนี้ใหคําแนะนําในเรื่องอื่นๆควบคูไป
ดวย
“ ไปร า นหนึ่ ง เจอยาแก ป วดซองหนึ่ ง
ยืดหยุน...ออนโยน
หมดอายุ ม าแล ว ตั้ ง ๓ ป แต ยั ง อยู ใ นลั ง ขาย
สวนหนึ่งเพราะชาวบานอานวันหมดอายุที่พิมพ
เปนตัวยอและระบบเขียนวันที่แบบภาษาอังกฤษไมออก ผมถาม
กํานันวา กลากินไหมยาหมดอายุ ๓ ปแลว เขาตอบวา ไมกลา ผมก็เลยถามตอวา แลวเกิด
กํานันปวดหัวขึ้นมา เจอเขาจะหยิบยานี้ใสปากกินไหม เขาตอบ ก็กินสิ อาว...ถามัน
กัดกระเพาะตับไตไสพุงจะทําอยางไร เห็นไหมนี่ เอายาใหมๆ มาวางทับยาเกาไปเรื่อยๆ
สุดทายขายเกลี้ยงแลวจะเกิดปญหาอยางไร ผมก็อธิบาย ยกตัวอยางไป...ตอนตรวจตอง
ใหความรูเขาเยอะๆ นะครับ” คุณทองสมุทรเลาถึงผลพลอยไดจากกระบวนการสํารวจยา
การกระทําเชนนี้ไมไดทําเพียงเพื่อใหความรูเฉพาะหนา แตบุคลากรสาธารณสุข
รุนอาวุโสผูนี้มีเจตจํานงเบื้องหลัง
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มาตรการเด็ดขาด
ขอใหรานสงมอบผลิตภัณฑที่เปนอันตรายตอประชาชนที่ชัดเจนใหเจาหนาที่ (...ยึด)
“ผมเชื่อวา การศึกษาจากสิ่งที่เห็นอยูตรงหนา เรียนจากการกระทํามันใหผลจริง
สิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั้น จากประสบการณของผมก็คือ ทําใหเขาเห็น
คุณคาของตัวเอง เกิดสํานึกทีด่ ตี อ สังคม เมือ่ ทํางานกับรานคา ก็จะพยายามใหเขาเห็นคุณคา
ของสิง่ ทีเ่ ขาทําวามันกระทบตอคนอืน่ อยางไร ถาทําสิง่ ทีไ่ มดกี ไ็ ปทํารายญาติพนี่ อ งของเขา
และตัวเขาเอง เอายาอันตรายมาขาย มันก็เหมือนฆาพี่นองตัวเอง ฟงอยางนี้เขาก็มี
จิตสํานึกแลว คอยๆพูดกัน ย้ํากันบอยๆ แรกๆเขาดามาก็อยาโกรธ เขาก็จะเห็นวาเรารัก
เขาจริง แลวเขาจะใหความเกรงใจ ในที่สุด เขาก็จะชม ไปๆมาๆ มีของมาฝาก ทํากับขาว
ใหกิน เกิดความไวใจ พูดอะไรเขาก็ฟง”
จุด “ไฮไลต” สําหรับการกาวขามไปสูต าํ บลตนแบบก็คอื การออกตรวจติดตาม
เมื่อครบกําหนด ๔ เดือนที่ตกลงกันไว
จุดยืนหลักในระยะนี้ปรับเปลี่ยนจากความยืดหยุนออนโยนไปสู “ความเด็ดขาด”
หมายถึง การจัดการกับรานชําที่ดื้อแพง ไมปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงกันไวดวยการยึดยา
นอกรายการทีอ่ นุญาตใหจาํ หนาย ซึง่ ถือเปนมาตรการทีร่ นุ แรงทีเดียวสําหรับผูป ระกอบการ
ขณะเดียวกันก็สรางความเสียหายใหกับผูดําเนินการดวย
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“ตอนไปตรวจครัง้ แรกเราบันทึก ถายรูปไว แลวใหประธานกองทุนเซ็นชือ่ รับทราบ
พอไปรอบสอง ยังเจออยูก ถ็ ามเขาวา ทําไมไมทาํ ตามกติกา ทําแบบนีผ้ มจะยึดนะ ดูทา ทีแลว
พูดอยางไรก็ไมฟง ผมก็ยึดเลย รานนั้นมูลคาไมต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ บาท เขาบอกเขาขาดทุน
ผมวา ไมรลู ะ จะยึด แตมนั ยากตอนตองมานับยากันทีละเม็ดๆ แตกต็ อ งทําใหเห็นเปนตัวอยาง
ไอรานโนนเห็นเขาก็วิ่งไปขนของตัวเองไปซุก...นองหญิงเขาก็ตกใจ เปนหวง กลัวผมไม
ปลอดภัย แตเราก็ตองคุมกันตัวเองไวดวย เวลาออกตรวจตองมีตํารวจ ผูใหญบาน
ไปดวยกัน ใหมีกฎหมายคุมครองเรา เริ่มแรกเปนแบบนี้ละครับ” คุณทองสมุทรเลา
ในระยะนี้ รานที่ดื้อแพงตางแสดงอาการตอตานตางๆนานา บางรานบอก
ไมรเู รือ่ งดวย เพราะตอนไปทําขอตกลง เขาไมไดไป บางทีก่ ข็ ม ขูว า จะทําใหสญ
ู เสียตําแหนง
หนาที่การงาน บางรานเขาขายตองยึด แตสรางเงื่อนไขใหติดขัดทําใหยืดเยื้อ อีกทั้งมีการ
บอกตอกันไปในระหวางกรรมการหมูบานตางๆ ซึ่งเปนกลุมผูบริหารรานชําชุมชนวา
ถายืนกรานเสียงแข็งวาไมใหยึด เจาหนาที่ก็ทําอะไรไมได
“ปญหาเยอะนะ แตขอสําคัญคือ เราตองไมหนีปญหา ถาเราถอยแสดงวาเราแพ
ภาษาอีสานวา บหาญ ผมไมหนี แตจะอธิบายวา ที่ไปยึดไมใชวาพอแมพี่นองผมไดอยูที่นี่
ยาอันตรายแบบนี้ บานแมผมไมไดกนิ ดวย แตญาติพนี่ อ งคุณนัน่ แหละกิน ยาไมใชขนม ไมใช
ของขบเคี้ยว หรืออาหารกระปอง ฉะนั้นจะขายตามใจชอบไมได
“บางที ก็ โ ดนขู ว า คุ ณ หมออยากทํ า งานเป นหมอตอหรืออยากออกจากงาน
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
“พอการไปยึดกลายเปนเรือ่ งเปนราว ผมก็เลยประสานขอตํารวจไปดวย เอา...ดาบ
คนใหหนอย มีอะไร เขาก็ชวยคนให รานก็ไดแตนิ่ง ทําอะไรไมได เวลาไปตรวจมีตํารวจ
ไมตองพูดมากหรอก ไมกลาดาเรามาก เกรงใจเรา เราก็บอกตํารวจวา อยูเฉยๆ ไมมีอะไร
หรอก เอามาเปนพี่เลี้ยง เปนเพื่อนหนอย”
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ออกตรวจซ้ําโดยเครือขายอําเภอ ๒ ครั้ง/ป ประกอบดวย จนท.ในพื้นที่ (จนท.PCU, อบต.) สสอ.
เภสัชกร หัวหนาฝายเวชฯ ตํารวจประจําตําบล และผูนํา (กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. อสม.)

ผูใ หญบา นและกํานัน คือเจาพนักงานอีกสวนหนึง่ ทีจ่ ะตองประสานขอใหรว มตรวจ
รานในชุมชนดวยเสมอ และเนื่องจากเรื่องนี้ไดรับมติ “ไฟเขียว” มาจากนายอําเภอและ
สวนราชการทั้งหมดแลว ทีมงานจึงขอใหผูใหญบานและกํานันบันทึกผลการตรวจเยี่ยม
รานชําลงใน สมุดรายงานของกํานันผูใหญบาน ที่ตองนําเสนอตอนายอําเภอทุกเดือน
ทําใหมีแรงจูงใจในการออกรวมคณะ เพราะถือเปนผลงานไดในตัว
“ที่สําคัญคือ ตองสรางความเขาใจใหผูใหญบาน กํานัน อบต. คือคนของเขาเอง
ในพื้นที่นั่นแหละ ใหเขารูสึกสํานึกไดวา เขามีหนาที่ตองดูแลพื้นที่ของเขา” คุณทองสมุทร
กลาวเสริม
หลั ง จากที่ มี ก ารแจ ง สถานการณ ป ญ หา ให ค วามรู ด า นข อ กฎหมายการ
จําหนายยา การจัดทํากติกาตําบล และจัดระบบการตรวจรานชําอยางสม่าํ เสมอเพือ่ ติดตาม
ผล และกํากับดูแลใหเปนไปตามกติกาแลว ในสวนของรานชํากองทุนหมูบานที่มีดวยกัน
๑๒ ราน พบวา เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเปาหมายอยางชัดเจน
ผลสําเร็จในขัน้ แรกนี้ ทําใหทมี งานเกิดความมัน่ ใจ และขยายผลไปสูร า นชําทัง้ หมด
ในตําบลที่มีอยูราว ๓๐ ราน ดวยกระบวนการเดียวกัน
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“หลังจากจัดการกับรานกองทุนฯไดผลแลว ก็พรอมขยายไปทั้งตําบล เพราะ
เหลืออีกประมาณ ๑๘ รานเทานั้น วิธีการคือออกตรวจเปนหลัก โดยใชขอมูลที่เคยสํารวจ
ไวเดิมเปนฐาน แลวลงไปติดตามวายังมีอีกไหม ถาเขาเปลี่ยนคนขาย เราก็เปดภาพถาย
จากคอมพิวเตอรโนตบุกใหดูเปนหลักฐานวา มาตรวจรอบแรกพบอะไรบาง”
อาศัยการติดตาม ใหความรู และออกตรวจอยางสม่าํ เสมอ โดยทีมตรวจทีเ่ ขมแข็ง
ใหคําแนะนําฉันเพื่อน ทําใหยาอันตรายในรานชําในตําบลโพธิ์ลดนอยลงอยางเห็นไดชัด
หลายรานปลอดยาประเภทนี้ไปอยางถาวรนับตั้งแตนั้นเปนตนมา
ผลการติดตามประเมินผลหลังดําเนินโครงการ พบวา เฉพาะรานชํากองทุนหมูบ า น
นั้ น ปลอดยาอั น ตรายทุ ก แห ง แต ใ นส ว นภาพรวมของร า นชํ า ทุ ก ร า นในตํ า บลนั้ น
พบยาอันตรายหลงเหลือในรานชํา ๗ ราน จากทั้งหมด ๓๐ ราน คิดเปน รอยละ ๒๕.๙
ของรานชําทั้งหมด
กลาวไดวาแนวรบเรื้อรังดานยาอันตรายในรานชํา ไดเริ่มปรากฏใหเห็นแลว
ณ ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปบทเรียนจากกาวแรก
“การสรางตําบลตนแบบจัดการยาอันตรายในรานชํา” ทําอยางไร

คนหา “ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง”

สรางฐานขอมูล
รวบรวมองคความรู

กํากับ ติดตาม
สนับสนุนใหปฏิบัติ
ตามกติกา

สื่อสารขอมูล
ความรู สถานการณ

พัฒนามติ/
นโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวม
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องคประกอบ
คุณลักษณะ
1. คนหาผูนําการเปลี่ยนแปลง เลือกบุคคลที่มีความเปนผูนํา (leadership) ไดรับ
การยอมรับ มีอิทธิพลตอกลุมเปาหมายมาเปน
ผูขับเคลื่อนหลักในพื้นที่
2. สรางฐานขอมูล รวบรวม - สะทอนสถานการณใหเห็นขนาดของปญหาและ
องคความรู
ผลกระทบชัดเจน
- เปนขอมูลเชิงประจักษ (evidence base)
3. สื่อสารขอมูล ความรู
- สรุปขอมูล ความรูใหกระชับ เขาใจงาย เกี่ยวของ
สถานการณ
กับกลุมเปาหมายโดยตรง เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นวา
เปนเรื่องของเขาโดยตรง
4. พัฒนามติ/นโยบาย
- ระดมการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของมารวมกัน
สาธารณะแบบมีสวนรวม
กําหนด โดยเตรียม “พิมพเขียว” ไวลวงหนาวา
ตองการใหเกิดอะไร ใครรวมตรงไหนจึงจะสําเร็จ
- คํานึงถึงความเปนจริง สามารถปฏิบัติได
- มี “ตัวชวย” เชน ชวงเวลาเปลี่ยนผาน ทางเลือก
5. กํากับ ติดตาม สนับสนุน - ใชหลัก “ยืดหยุน ออนโยน” แต “เด็ดขาด” เอาจริง
ใหปฏิบัติตามกติกา
โดยมีทัศนคติเชิงบวก แตขณะเดียวกันก็จริงจังตอ
การรักษาประโยชนของประชาชน
- สรางทีมกํากับ ติดตาม ที่มีพลัง/อํานาจในการ
ผลักดันสูเปาหมาย
- ออกตรวจสม่ําเสมอ เนนจัดการจุดที่มีปญหา
เพื่อไมใหลุกลาม
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เครือขายออกแจกจายปายรณรงคฯ และติดตามผล

ภาค

๓

:
สานตอสู “การขยายผลระดับอําเภอ”

กาวแรก ซึ่งถือเปนกาวสําคัญที่สุดในการปกหลักการขับเคลื่อนงานจัดการ
ยาอั น ตรายในร า นชํ า ที่ ตํ า บลโพธิ์ อํ า เภอโนนคู ณ ได ผ า นพ น ไปแล ว พร อ มกั บ ฝาก
ประสบการณและบทเรียนอันมั่นคง พรอมกับเสริมสรางความมั่นใจใหกับผูเกี่ยวของ
พอสมควร และสิ่งเหลานี้เปนเสมือน “ตนทุน” สําหรับการกาวไปสูขั้นตอไป
นั่นคือ การขยายผลไปสูพื้นที่ทั้งอําเภอ
อํ า เภอโนนคู ณ ประกอบด ว ย ๕ ตํ า บล นอกเหนื อ จากตํ า บลโพธิ์ ก็ คื อ
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

โครงสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
เครือขาย คบส. อําเภอโนนคูณ

ประสานงาน

ชมรม อสม. อําเภอโนนคูณ

ที่ปรึกษา
- นายอําเภอโนนคูณ
- ผูกํากับการ สภอ.โนนคูณ
- หัวหนาสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอโนนคูณ (สสอ.)
นายสมรวย พิทักษ
- ผูอํานวยการ รพ.โนนคูณ
รองประธานเครือขาย คบส.
- เจาพนักงานคุมครองผูบริโภค
อําเภอโนนคูณ
รพ.โนนคูณ (คุณเบญจมาศ)
- ผช.สสอ. (คุณธนสิทธิ์ สุจริตภักดี)
- ผูประสานงานจาก สสอ.
(คุณทศพล)
- ฝายเวชศาสตรชุมชน รพ.โนนคูณ
- คุณทองสมุทร ออมแกว

นายพายัพ ณภัทรหนองบัว
ประธานเครือขาย คบส.
อําเภอโนนคูณ

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

ประธาน อสม. เขต รพ.สต.
นายสีทา คําสิริ
นายกิ่งทวี โพธิ์แกว
นายสมโภชน บุญเริ่ม
นายเหลา พรหมสุข
นายพายัพ ณภัทรหนองบัว
นายรําแพน สุขรี่
นายตอย บัวหลา
นายสมบูรณ ศรีสุธรรม
นายสมรวย พิทักษ
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นายสมรวย พิทักษ
ประธาน อสม.
อําเภอโนนคูณ

เขต รพ.สต.ทุงรวงทอง
เขต รพ.สต.หัวเหลา
เขต รพ.สต.เหลาเสน
เขต รพ.สต.หยอด
เขต รพ.สต.โนนคูณ
เขต รพ.สต.หนองมะเกลือ
เขต รพ.สต.หนองกุง
เขต รพ.สต.โคกสะอาด
เขต รพ.สต.โนนคอ

จากผังโครงสรางเครือขาย คบสอ.โนนคูณ จะเห็นวาไดออกแบบใหผนู าํ ชุมชน คือ
แกนนํา อสม. จากทุกตําบลเปนผูข บั เคลือ่ นหลัก ผูแ ทนสวนราชการตางๆ รวมเปนทีป่ รึกษา
และระบุองคประกอบของสมาชิกเครือขายทีป่ ระกอบดวยผูเ กีย่ วของทุกฝายชัดเจน สะทอน
ใหเห็นความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน
คลี่ทีละขั้น “รานชําปลอดยาอันตรายขยายสูทั้งอําเภอ”
การขยายผลสูทั้งอําเภอเกิดขึ้นระหวางป
๒๕๕๒-๒๕๕๓ เริ่มตนดวยการจัดประชาคมราย
ตําบลในกลุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการ
รานขายของชํา ผูน าํ ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
สมาชิ ก องค ก ารบริ ห ารสวนตํา บล กลุม แมบา น
รวมถึงพระสงฆและผูอาวุโสในชุมชน โดยมีทีมงาน
จากตํ า บลต น แบบมาร ว มให ข อ มู ล แลกเปลี่ ย น
เรียนรู
การจัดประชาคม รวม ๕ ครั้งนี้ มีการ
นํ า เสนอข อ มู ล สถานการณ แ ละผลกระทบที่ เ กิ ด
จากการใชยา เรียนรูก ฎหมายยา ระดมความคิดเห็น
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความเขาใจในดาน
บริบทของพื้นที่และพื้นฐานวิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ประชาชน ระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ มีการซักถาม
เพือ่ สรางความเขาใจ เสนอขอเรียกรองหรือเงือ่ นไข
เพิ่มเติม จัดทําแนวทางในการประสานความรวม
มื อ ของทุ ก ฝ า ย จนได ม ติ เ ป น กติ ก าชุ ม ชนที่ ผู
เกีย่ วของจากทุกชุมชนในอําเภอแหงนีเ้ ห็นพองตอง
กันและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้
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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
เตือนภัยในชุมชนทุก รพ.สต. เพือ่ เฝาระวัง จัดการขอรองเรียนหรือทดสอบผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ที่อาจไมปลอดภัยที่เขามาในชุมชน
๙. ยึดแนวทางการทํางาน (สโลแกน) คือ “เขาใจ ยืดหยุน ออนโยน เด็ดขาด และ
ทํางานเปนเครือขาย”
* กฎกติ ก านี้ จั ด ทํ า ร า งแรกในป ๒๕๕๒ และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให เ หมาะสม
อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ผลการทําประชาคมแยกรายตําบล มีผูเขารวมประชาคมรวม ๒๖๑ คน ทําให
ทุกฝายไดรับรูและเขาใจสถานการณและผลกระทบที่เกิดจากการใชยาในชุมชน ไดเรียนรู
กฎหมายยา นํามาซึ่งการตั้งกฎเกณฑกติกาของชุมชนในการจัดการดานยา อยูภายใต
กฎหมายยาและวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
สิ่งที่เกิดตามมาคือ เครือขายยอยระดับพื้นที่ตามหนวยบริการปฐมภูมิ ๙
เครือขาย อาสาออกตรวจแนะนําประชาสัมพันธแกรานคาและประชาชนในพื้นที่ตนเอง
โดยมีทีมเครือขายระดับอําเภอเปนพี่เลี้ยง
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เครื อ ข า ยระดั บ ชุ ม ชนในทุ ก เขต รพ.สต. ออกตรวจแนะนํ า ประชาสั ม พั น ธ
พรอมทั้งสอบถามถึงการรับรูตอโครงการและความคิดเห็นตอการดําเนินงานรานชํา
ปลอดยาอันตรายและการจัดการยาในชุมชน
ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามกติกา ขอ ๓ นั่นคือ “สรุปยาที่จําหนายได จําหนาย
ไมได เปนเอกสารใหรานชํา และมีแหลงซื้อยาสามัญประจําบานในอําเภอ” ไดมีการสรุป
รายการยา เผยแพรเพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้
รายการยาที่สามารถจําหนายในรานชําพื้นที่อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
รายการยา
ที่จําหนายได
๑ พาราเซตามอล แผง
ที่

ที่
๑๒

๒ ยาพาราเซตามอล น้ํา ๑๓
๓ ยาน้ําขับลมสําหรับเด็ก ๑๔
๔ ยาแกไอน้ําดํา ๖๐ ซีซี ๑๕
๕ คาลาไมนโลชั่น

๑๖

๖ ยานวดขี้ผึ้งน้ํามันระกํา
๗ ยาแกแพเม็ดเปนแผง
(ซีพีเอ็ม)
๘ ยาแกแพชนิดน้ํา
(ซีพีเอ็ม)
๙ ยาธาตุน้ําแดง

๑๗
๑๘

รายการยา
ที่จําหนายได
ผงน้ําตาลเกลือแร
(ผูใหญ)
ยาระบายแมกนีเซีย
แอลกอฮอล ๗๐ %
ลดกรดอลูมิเนียม+แม็กนีเซีย
(น้ํา)
ลดกรดอลูมิเนียม+แม็กนีเซีย
(เม็ด)
ยาขับลม (โซดามินท) เม็ด
ยาดมทุกยี่หอ

ที่
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

รายการยา
ที่จําหนายได
ยาแกวิงเวียน
(ไดเมน)
น้ําเกลือลางแผล
โพวิดีนใสแผลสด
ยาน้ํ า แก ไ อสามั ญ
ประจําบาน
ยาธาตุน้ําขาว

๒๘ มหาหิงคุ
๒๙ สําลี

๑๙ ยาหอม ทุกยี่หอ

๓๐ ผากอซ ติดแผล

๒๐ ยาหมอง ทุกยี่หอ

๓๑ พลาสเตอร
ติดผากอซ

๑๐ ยาขับลมคารมิเนทีฟ) ๒๑ ขี้ผึ้งสําหรับสูดดม
๑๑ ผงน้าํ ตาลเกลือแร
๒๒ ยาครีมทาแกแพผื่นคัน
(เด็ก)
*หมายเหตุ: ลําดับที่ ๑-๑๔ มีจําหนายที่โรงพยาบาล
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หลักในการจัดทํารายการยาที่ใหขายใน
รานชําขางตนนี้ ยึดตามบัญชียาสามัญประจําบาน
บางรายการอาจจะเกิ น ขอบเขตกฎหมาย แต
ผูเกี่ยวของตกลงในหลักการวาจะคอยๆพิจารณา
ปรับปรุงกันไปตามลําดับ
“ยาในรายการนี้อาจไมถูกกฎหมายเปะๆ
แตอยางนอยเราพยายามใหเปนยาที่มีสวนผสมของ
ยาสามัญประจําบาน ยังดีกวาขายยาปฏิชีวนะ หรือ
ยาที่มีสวนประกอบที่อันตรายอื่นๆ จากนั้นจึงคอยๆ
ปรับไปเรื่อยๆ” ภญ.เบญจมาศ กลาว
นอกจากมาตรการที่ ทํ า กั บ ร า นค า
โดยตรงแล ว ในขั้ น การขยายผลนี้ ยั ง เพิ่ ม มิ ติ
การสื่อสารกับชุมชนเพื่อสรางภูมิตานทานอีกทาง
ทํางานกับรานชําฉันมิตร
หนึ่งดวย โดยประชาสัมพันธ เผยแพรความรูไปสูกลุม
ผูบริโภคในชุมชน ไดแก อบรมความรูเรื่องยาแกกลุมผูสูงอายุ ครู นักเรียน ผูมีประวัติเกิด
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา จัดบอรดนิทรรศการในโรงพยาบาลโนนคูณและ
รพ.สต.ตางๆ จัดรายการวิทยุ รับเปนแหลงฝกงานดานชุมชนแกสถาบันการศึกษาดานยา
และการรวมเปนนักวิจัยชุมชนรวมกับหนวยงานตางๆ
ในขั้นตอมาคือ การสรุปขอมูลและสรุปปญหาที่พบ นํามาวิเคราะหในระดับพื้นที่
จากนัน้ จึงสงใหทมี เครือขายระดับอําเภอรวบรวมและวิเคราะหในภาพของอําเภอ เครือขาย
ระดับอําเภอออกตรวจประเมินและประชาสัมพันธซ้ําทุกราน
หากตรวจพบยาที่หามจําหนายในรานชํา จะดําเนินการตามกฎหมาย โดยใน
ระยะแรกจะทําการยึดยาและตักเตือนเปนลายลักษณอักษร จากนั้นจึงสงคืนขอมูลให
เครือขายระดับพื้นที่ดําเนินการตอตามกฎกติกาที่รวมกันวางไว
การออกตรวจประเมินในชุมชนของตนเอง ทําใหเครือขายฯรับทราบสถานการณ
จริงทัง้ ทีเ่ ปนขอมูลพืน้ ฐานของรานชําในพืน้ ที่ และรับทราบความคิดเห็นของผูป ระกอบการ
และประชาชน อีกทั้งไดเรียนรูเรื่องยา ผลิตภัณฑสุขภาพและกฎหมายที่เกี่ยวของพรอมๆ
กั น ไป ทั้ ง นี้ ต า งก็ ใ ห ค วามเห็ น ว า การออกเยี่ ย มให คํ า แนะนํ า ประชาสั ม พั น ธ ข อง
ผูนําชุมชนนี้ เปนภารกิจหลักที่ปฏิบัติกันอยูแลว ไมไดเพิ่มภาระงานแตอยางใด
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สรุปกระบวนการขยายผลจากระดับตําบลสูอําเภอตนแบบรานชําปลอดยาอันตราย
ทําประชาคม
เพื่อใหไดกติการวมกัน

เสริมดวยการ
สื่อสารความรู
สูชุมชน

ออกตรวจรานชําครั้งแรก
เพื่อใหคําแนะนํา

ออกตรวจรานชําครั้งที่ ๒
เพื่อกํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามกติกา

โดยทีม
รพ.สต.และอสม.
ในพื้นที่

โดยทีมอําเภอ
ไดแก รพ. สต. ผูนํา
ชุมชน ตํารวจและ
อสม.ในพื้นที่

ไขกุญแจสําคัญ ขยายผลอยางไรใหเกิดคุณภาพ
โจทยสําคัญในขั้นของการขยายผลจาก
“ตนแบบ” ที่สําเร็จในระดับตําบลไปสูระดับอําเภอ
อยูที่การทําใหพื้นที่หลายแหงที่มีบริบทแตกตาง
หลากหลายสามารถขับเคลื่อนงานไปพรอมๆกัน
ไดอยางมีคุณภาพตามเปาหมาย
คุณกมลรัตน จูมสีมา พยาบาลหัวหนา
งานเวชปฏิบัติชุมชน โรงพยาบาลโนนคูณ และ
หนึง่ ในทีมทีป่ รึกษาของคบสอ.โนนคูณ ผูซ งึ่ เปนหนึง่
ในผูมีบทบาทสําคัญในขั้นตอนการขยายโครงการนี้สู คุณกมลรัตน จูมสีมา (พี่มล)
ทัง้ อําเภอ ไดสรุปบทเรียนจากการทํางานทีผ่ า นมา เพือ่ ชีใ้ หเห็น “กุญแจสําคัญ” ในการขยาย
ผลจากตนแบบตําบลสูทั้งอําเภออยางมีคุณภาพวา พื้นฐานสําคัญอยูที่หลักการทํางาน
แบบไมบีบคั้น ไมเรงรีบ อาศัยความสมัครใจของแกนนําในพื้นที่กอนเปนอันดับแรก
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“หลักการทํางานของพวกเราที่โรงพยาบาลโนนคูณในการทํางานกับพื้นที่คือ
ไมเรงรีบ ไมเริ่มตนจากการบังคับ”
หลักการพูดคุยกัน ตกลงกันแบบมีสวนรวม เริ่มตนตั้งแตขั้นของการตัดสินใจ
ขยายผลจากระดับตําบลสูทั้งอําเภอเลยทีเดียว โดยมี การปรึกษากับหนวยงานที่ตอง
ประสานความรวมมือกัน ไดแก นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เจาหนาทีต่ าํ รวจ ฯลฯ จนเห็นพองกันวา จะขยายงานเรือ่ งนี้ เพราะนัน่ หมายถึงจะตองระดม
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
“ทีมหลักเหลานีต้ อ งเห็นความสําคัญรวมกันกอน แลวเราคอยไปชวนผูท เี่ กีย่ วของ
อยางเรื่องนี้ ถือเปนประเด็นที่ซับซอน เพราะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบาน และมีมิติ
เรื่องกฎหมายเกี่ยวของดวย ผูที่มีสวนเกี่ยวของจึงตองเห็นรวมกันเสียกอน”
หลักการสําคัญอีกขอหนึ่งคือ ใหความรูความเขาใจที่ชัดเจนและทั่วถึงกอน
การบังคับใชกฎหมาย
“เราใหความสําคัญกับการทําความเขาใจรวมกัน ไมเอากฎหมายนํา เพราะเชือ่ วา
ชาวบ า นส ว นใหญ เขาไม รู ก ฎหมาย การที่ เราจะไปปรั บ ไปบั ง คั บ จึ ง ทํ า ให ลํ า บากใจ
เพราะที่สุดแลวเจาหนาที่สาธารณสุขก็เปนคนในพื้นที่ เหมือนกับทั้งอําเภอก็เปนพี่เปนนอง
กันทั้งนั้นนั่นละ
“วิธกี ารสือ่ สารทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื คุยกันบอยๆ ทัง้ แบบทีเ่ ปนทางการบาง ไมเปนทางการ
บาง สอดแทรกเขาไปในการประชุมและโอกาสตางๆใหสม่ําเสมอ จนชุมชนเขามองเห็น
ความสําคัญ แมแตตวั เจาของรานก็เปลีย่ นได ถึงเขาจะเห็นขอดีวา ขายยาแลวไดเงิน เพราะ
พื้นฐานชีวิตของเขาเปนเรื่องเศรษฐกิจ แตถาเขาเห็นอยางอื่นสําคัญยิ่งกวา เขาเปลี่ยนได”
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เธอยั ง ให แง คิ ด ว า ท า ที แ ละวิ ธี ก าร
ในการสื่ อ สารกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ มี ค วาม
สําคัญมากตอผลที่จะตามมา
“เวลาออกไปตรวจ เราไมไดไปแบบ
เจานาย แตไปแบบเปนคนใน เหมือนเปนทีม
เดียวกัน ใหความเห็นอกเห็นใจ หวังดี และ
ชวยเหลือใหเขาเปลี่ยนจากขายเปนไมขาย เชน
เขาอยากเอายาอันตรายมาเปลีย่ นเปนยาอืน่ เพือ่
ไมใหเสียตนทุน เราก็ชว ยเขา ไมไดไปแบบ...ฉันมี
อํานาจนะ อันนี้ตองปรับสองพัน หาพัน แตไป
ชวนเขาทํา เรามีขอมูล เอาผลกระทบไปคุยไป
แสดงใหเขาเขาใจ”
ขอมูลที่มีพลังอยางมากในการทําให
ชุมชนเกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้ ก็คือ ขอมูลการ
แพ ย าของคนในชุ ม ชน ที่ ท างโรงพยาบาล
รวบรวมไว บางกรณีทเี่ กิดในพืน้ ทีอ่ าํ เภอโนนคูณ
รุนแรงมากถึงกับทําใหตาบอด และมีอีกหลาย
กรณีที่เกิดกระจายอยูตามตําบลตางๆ ทําให
สามารถเชื่อมโยงใหผูนํา อสม. และเจาของ
รานชํา เห็นผลกระทบของการขายยาอันตราย
ในชุมชนของตนเองไดชัดเจน
“เราเอาขอมูลพวกนี้มาบอกเลา และชวนใหเขาคิดตอวา ถาเขามีสวนรวมทําให
คนอื่ น มี ส ภาพแบบนี้ เขาจะรู สึ ก อย า งไร” คุ ณ กมลรั ต น เล า ถึ ง เนื้ อ หาส ว นหนึ่ ง ที่ ใช
ในการสื่อสาร
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ทั้งนี้ ตั้งแตชวงกอนโครงการนี้ ทางฝายเภสัชกรของโรงพยาบาลโนนคูณ
ไดพัฒนาระบบขอมูลเรื่องการแพยา โดยมุงผลเชิงปองกันมาอยางตอเนื่อง
เริ่ ม ต น จากการบั น ทึ ก ข อ มู ล ผู ป ว ยจากการแพ ย าทุ ก ราย ที่ เข า มารั ก ษาตั ว
ที่โรงพยาบาลอยางละเอียดพรอมภาพถาย จากนั้น ไดจัดทําบัตรประจําตัวใหผูที่มีอาการ
แพยาทุกรายพกติดตัว เพื่อแจงกับเจาหนาที่สาธารณสุขเมื่อมารับบริการ ควบคูไปกับ
การสืบขอมูลแหลงยาทีน่ าํ ไปสูก ารแพยา หากมาจากรานชํา หรือแหลงกระจายยาในชุมชน
จะรีบแจงไปที่รพ.สต.เจาของพื้นที่ทันที เพื่อใหดําเนินการกับแหลงดังกลาว เชน ถาเปน
รานชํา ก็จะลงพื้นที่แจงเจาของรานเพื่อจัดการทันที รวมทั้งประสานงานกับอสม.ในพื้นที่
ดังกลาว เพื่อเยี่ยมบานผูปวยและกระจายขอมูลนี้ใหชุมชนไดทราบเพื่อเปนการเตือนให
ระวังภัยดวย
ระบบดั ง กล า วคื อ ที่ ม าที่ ทํ า ให สื บ ทราบถึ ง สถานการณ ผู ป ว ยที่ เ กิ ด อาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยาที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาล และสืบพบสาเหตุวาเกิดจากการ
ใชยาที่ซื้อหาจากรานชําในชุมชน ที่พบถึงรอยละ ๓๖.๗๒ หรือมากกวาหนึ่งในสามของ
ผูปวยกลุมนี้ทั้งหมด ซึ่งขอมูลนี้ไดมีสวนสนับสนุนอยางสําคัญใหหนวยงานทั้งอําเภอมอง
เห็นภาพรวมของปญหา และตระหนักตอความสําคัญของการจัดการยาอันตรายในรานชํา
“ทํางานทุกอยางเราตองมีขอ มูล มันทําใหเราพูดแลวมีนา้ํ หนัก โรงพยาบาลเราเก็บ
ขอมูลคนไขแพยาไวเปนระบบเลย ตั้งแตป ๒๕๔๔ เปนตนมา เราบอกไดเลยวา เคยมีคนไข
อยูหมูบานไหน แพยาอะไร ไดยามาจากไหน ชาวบานเขารูจักกันหมดในชุมชน เมื่อเอาไป
นําเสนอเขาก็เห็นภาพ” ภญ.เบญจมาศเลาเสริมในสวนนี้
อีกเรื่องหนึ่งคือ การเชื่อมโยงใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพื้นที่
ทีป่ ระสบผลสําเร็จแลวกับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทัง้ โดยการเชิญมาเปนวิทยากรบอกเลาถึงกระบวนการ
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 ไมลงที่เดิมซ้ําๆ โอกาสเหลานี้
ทําใหเขาปรับพฤติกรรมไปเอง พื้นที่ที่ออนแอ พอเราบอกวา จะมีคนมาดูงาน และเชื่อวา
เขาจะทําไดดี เขาก็จะตองไปเตรียมการ” นั่นคือเทคนิคการบริหารเบื้องหลังเพื่อพัฒนา
คุณภาพใหทั่วถึงทั้งอําเภอ
ภญ.เบญจมาศ รวมสรุปบทเรียนในเรื่องนี้วา
“หลังจากที่เลือกรพ.สต.ทุงรวงทองเปนจุดเริ่มตน เพราะมีผูนําที่กลาและเอาจริง
เอาจัง เราพบวาหลังจากทีน่ ที่ าํ สําเร็จ ทุกแหงก็ทาํ ไดหมด ขอใหมตี วั อยางสักทีห่ นึง่ นํากอน
เหมือนทุกคนไดเห็นภาพแลววาทําได และตองทําอยางไร”
สุดทายก็คือ ความเด็ดขาด แตเปนไปดวยความจริงใจ
“เมื่อออกตรวจแลวพบรานที่กระทําผิด เราก็ขออนุญาตยึด แตนั่นคือหลังมีการ
เตื อ นก อ น และเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ในแต ล ะพื้ น ที่ ต อ งไปคุ ย กั บ ทางร า นก อ นว า เรา
จะเอาจริง บอกเขากอน เราจะไมมีการลอซื้อหรืออะไรทํานองนั้น”
สิ่งเหลานี้คือ “กุญแจ” ที่เบิกทางใหอําเภอโนนคูณกลายเปนอําเภอแรกของ
ประเทศไทยที่กลาประกาศตัววา สามารถจัดการปญหายาอันตรายในรานชํา ใหมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีขึ้นไดนับตั้งแตป ๒๕๕๔ เปนตนมา และกลายเปน “แมแรง”
ที่ทําใหอําเภออื่นๆเกิดการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหลายตอหลายอําเภอ
ดวยกัน
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สรุป “กุญแจสําคัญ” ของการขยายผล “รานชําปลอดยาอันตราย” สูระดับอําเภอ
๑. ตัดสินใจเดินหนารวมกันกับหนวยงานหลักทีต่ อ งรวมมือกัน ทีส่ าํ คัญคือรพ.สต.
และเจาหนาที่ตํารวจ
๒. เริ่มตนจากตําบลที่มีความพรอมและสมัครใจกอน แลวคอยขยายออกไป
๓. ใหความสําคัญกับการทําความเขาใจ ใหขอมูลเกี่ยวกับปญหา ผลกระทบและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง อย า งสม่ํ า เสมอต อ เนื่ อ งในทุ ก โอกาส ทั้ ง แบบเป น ทางการและ
ไมเปนทางการ
๔. บริหารใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพื้นที่ที่มีประสบการณและทําได
สําเร็จกับพื้นที่ที่สนใจ และเปดโอกาสใหมีการศึกษาดูงาน เพื่อกระตุนใหพื้นที่ตองตื่นตัว
พัฒนาตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจ กระจายไปทั่วถึงทั้งอําเภอ
๕. การบังคับใชกฎหมายนั้น กระทําอยางจริงจังและจริงใจ โดยมีการเตือน
ลวงหนา
เจาะลึกจาก “แนวรบ” ขจัดยาอันตราย
จากตําบลโพธิ์ ซึ่งเปนตําบลตนแบบในการจัดการปญหายาอันตรายในรานชํา
ไดสาํ เร็จ การขยายสูต าํ บลอืน่ ๆในอําเภอเดียวกันจึงไมไดเริม่ ตนจากศูนยเสียทีเดียว เพราะ
มี ต น แบบให เรี ย นรู ถึ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ และวิ ธี จั ด การกั บ ป ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
อยางไรก็ตาม ปฏิบัติการนี้ก็ใชวาจะโรยดวยกลีบกุหลาบทั้งหมด เพราะแกนนําการ
ขับเคลื่อนที่มีคุณสมบัติระดับ “แชมเปยน” และมากดวยบารมี อยางเชน คุณทองสมุทรนั้น
มิใชวาจะหาพบไดงายๆ
ทั้งนี้ กรณีการขยายผลจากตําบลตนแบบสูระดับอําเภอที่โนนคูณไดสะทอน
ใหเห็นวา ทุกพื้นที่ตางมี “ตนทุน” สําหรับการพัฒนาทองถิ่นในแบบฉบับของตนเองทั้งสิ้น
ขอเพียงไดรับการจุดประกายความคิด สนับสนุนความรู และขวัญกําลังใจ ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงสถานการณในแบบฉบับของตนเองได ดังเชนกรณีตัวอยางจากบางพื้นที่
ดังตอไปนี้
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พลัง อสม. คือหัวใจสําคัญ แหง
ความสําเร็จ
พืน้ ทีต่ าํ บลโนนคอนัน้ อยู
ในเขตตั ว อํ า เภอ หน ว ยบริ ก าร
ปฐมภูมิของพื้นที่แหงนี้ จึงอยูใน
ความดู แ ลของงานเวชศาสตร
ครอบครั ว รพ.โนนคู ณ ที่ มี
คุณกมลรัตน เปนผูร บั ผิดชอบหลัก
เป น ที่ รู กั น มานานเกื อ บ ๒๐ ป
วา พลัง อสม.ในพืน้ ทีแ่ หงนีม้ คี วามเขมแข็งอยางมาก ประจักษพยานยืนยันก็คอื อสม.ในพืน้ ที่
ตําบลโนนคอเคยไดรับรางวัลอสม.ดีเดนระดับชาติมาแลว
คุณสมรวย พิทักษ หนึ่งในอสม.พื้นที่ตําบลโนนคอ ที่เคยไดรับรางวัลอันนา
ภาคภูมิใจดังกลาวถึง ๒ ครั้งซอน คือ ในป ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ เลาถึงพัฒนาการของ
ตนเองวา
“ผมเปนอสม.มาตัง้ แตป ๒๕๓๓ เมือ่ กอนก็ไมไดตระหนักถึงบทบาทหนาทีห่ รือการ
มีจิตอาสาเทาไรนัก แตอยูนานๆไป การไดเรียนรูบทเรียนจากการทํางาน และการมีโอกาส
ได ศึ ก ษาจากหลายๆเวที ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นา
ตนเอง และคิ ด ถึ ง การถ า ยทอดองค ค วามรู
ที่ เราได ม าให เ กิ ด ประโยชน ต อ คนอื่ น เรี ย กว า
นานๆเข า สายเลื อ ดอสม.มั น ก็ ค อ ยๆซึ ม ซั บ ”
เขาทิ้งทายแบบขําๆ

คุณสมรวย พิทักษ
อสม.พื้นที่ตําบลโนนคอ
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“อสม.มีเรื่องใหสนใจไดหลากหลายแตกตางกันไป ผมเองตั้งแตแรกจับกิจกรรม
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 ซึง่ ปจจุบนั มีตาํ แหนงเปนประธานอสม.อําเภอโนนคูณ เลาถึงจุดเปลีย่ น
ในเรื่องบทบาทอสม.กับการจัดการยาผิดกฎหมายในรานชําวา
“พอดีมีเภสัชกรทานนี้ (ภญ.เบญจมาศ) เขามาคุยวาจะทําโครงการรานชํา
ปลอดยาอันตราย จากนัน้ ก็ไดรบั ความรูเ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ เรือ่ งของการแพยา และ
ไดรูวาเกิดจากการซื้อยาจากรานชํานี่ละ คุยกันไปเรื่อยๆ ฝายอสม.ก็ไดสะทอนใหฟงถึง
ปญหาที่ผานมาทุกอยาง ทั้งการกระทบกระทั่ง การถูกเหยียดหยาม หารือกันจนไดขอสรุป
เรื่องหลักเกณฑ รายการยา และตกลงกันวา จากเดิม อสม.ลวนๆ ตอแตนี้จะออกไปตรวจ
ดวยกันเปนทีม โชคดีที่นายอําเภอและทานผูกํากับสภอ. ซึ่งเปนประธานและรองประธาน
คบสอ. แกเอาดวย”
แมจะมีการพัฒนาทีมตรวจใหมีองคประกอบเพียงพอที่จะจัดการปญหาการ
กระทํ าผิ ด กฎหมาย และไดรับความรวมมือจากเครือ ขายมารวมทีมตรวจทั้ง อําเภอ
แตกต็ อ งพัฒนาสมรรถนะของอสม.ใหสามารถดําเนินการอยางเชีย่ วชาญ โดยคุณทองสมุทร
ในฐานะแกนนําจากพื้นที่ตนแบบไดเขามาสนับสนุนในสวนนี้
“ผมเองตองเปนที่พึ่งใหนองๆในทีมอสม.ดวย เวลาไปตรวจ อยาปลอยใหเขา
ทํ า แบบสะเปะสะปะ ผมจะตั้ ง เป น ที ม ให ทํ า งานแบบบู ร ณาการเลย ที ม นี้ สํ า รวจเรื่ อ ง
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
เพื่ อ ให เขามั่ น ใจ แล ว ค อ ยมาว า กั น สอนกั น ถ า เขาผิ ด จริ ง ก็ ข อโทษชาวบ า นตรงนั้ น
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 เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ตกลงกันไวจะมีทีมของอําเภอ
มาตรวจ และติดปาย “รานชําปลอดยาอันตราย” ทุกราน
“การตรวจของเราใชหลักยืดหยุน เมตตา
ตอกัน เพราะในเมื่อเขาลงทุนแลว เราเองก็ไม
อยากยึ ด ไม อ ยากบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย นี่ คื อ
แนวทางที่ทานอาจารยทองสมุทรทํามากอน
ตัง้ แตลงตรวจครัง้ แรกเราจะขอรอง อยาเอามา
ขาย ใช ห ลั ก คุ ณ ธรรมความอ อ นโยน ทั้ ง ที่
แรงตานหรือความรุนแรงก็มมี าก หนักใจกันพอ
สมควร” คุณพายัพ ณภัทรหนองบัว ประธาน
เครือขายคบส.อําเภอโนนคูณ เลาถึงแนวทาง
การออกตรวจ ซึ่งยึดถือหลักการที่ทํามากอน
คุณพายัพ ณภัทรหนองบัว
อยางเครงครัด
ประธานเครือขายคบส.อําเภอโนนคูณ
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นอกจากการตรวจเฝาระวังรานชําแลว อสม.ยังเปน “โซขอกลาง” ที่สําคัญ
เมื่อเกิดมีผูปวยดวยอาการไมพึงประสงคจากการใชยามารักษาตัวที่โรงพยาบาลโนนคูณ
“ทีมเราจะออกเคลื่อนที่เร็วเมื่อไดรับรายงานจากโรงพยาบาลวามีการแพยา
ขัน้ แรกไปทีบ่ า นคนปวยกอน เพือ่ เก็บหลักฐานยาทีเ่ ปนสาเหตุและไปแจงรานชําทีข่ ายยาให”
จากจุดเริ่มตนจนถึงวันนี้ แกนนําอสม.ทั้ง ๒ ทานใหความเห็นวา รานชําในเขต
ตําบลของตนเองที่ยังไมปฏิบัติตามกติกานาจะมีอยูราวรอยละ ๑-๒ เทานั้น
“อาจมีรานที่ยังแอบซอนไวบางสักรอยละ ๑-๒ แตสวนใหญมีความเขาใจถองแท
ขึ้ น ว า คนที่ ส ามารถสั่ ง จ า ยยาอั น ตรายได คื อ แพทย ห รื อ เภสั ช กรที่ มี ค วามรู เ ท า นั้ น
ผลกระทบจากรายไดทลี่ ดลงเปนเพียงสวนนอย เพราะยาไมใชแหลงรายไดหลักของรานชํา
เมื่อหาซื้อยากขึ้น ชาวบานก็เกิดความเคยชิน เพราะไปหาจากรานไหนๆก็ไมมี ที่เหลืออยู
ก็คือรานที่ยังไมยอมสูญเสียผลประโยชน” คุณสมรวยระบุ
“รพ.สต.เขมแข็ง” คือแรงสงเสริมอันทรงพลัง
แมอสม.จะเขมแข็ง แตกไ็ มอาจทํางานไดอยางโดดเดีย่ วโดยลําพัง จะตองมีนโยบาย
และการสนับสนุนจากรพ.สต.ในพื้นที่รองรับดวย
คุณสวรรณา แกวสุข ผูอ าํ นวยการรพ.สต.เหลาเสน ซึง่ เปน ๑ ใน ๙ หนวยบริการ
ปฐมภูมิของอําเภอโนนคูณ และเปนพื้นที่ที่สามารถจัดการยาอันตรายในรานชําไดอยาง
เขมแข็ง เลาถึงเทคนิคเบื้องหลังความสําเร็จ
วาตองใชหลากหลายลีลาประกอบกัน โดยเธอ
ขยายความใหฟงอยางอารมณดีวา
“คนแกก็ลูกเลนเยอะเปนธรรมดา
(หัวเราะ) อาศัยความคุน เคยและประสบการณ
แรกเริ่มเราตองใหความรูกับอสม.ของเราให
ชัดเจนกอน จนเขาสามารถลงตรวจรานได”
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 ชีถ้ งึ ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ กับลูกหลาน โดยเฉพาะอยางการสะสมเขาไปเรือ่ ยๆ
ซึ่งเปนอันตรายที่มองไมเห็นทันที”
แตที่สําคัญคือ ตองมีความเด็ดขาด
“บางรานเราไวใจ ไมไปตรวจบอยๆ ถาไปตรวจแลวเจอก็ขอยึดเลย เพราะเคยเตือน
แลว ถาไมยอมก็จะถามวา จะใหยึดหรือใหจับ บางรายเห็นเราเขาไปก็เอายาชุดไปซอน
ในเกะเงิน แตเราสังเกตเห็นเขาตอนเขาเปดเกะหยิบเงินทอน
“บางทียึดยามาแลว ผูใหญบานที่ไปดวยกันเอยปากขอยาที่ยึดมา เพื่อเอาไปแจก
ชาวบ า นต อ ก็ ต อ งอธิ บ ายให เขาฟ ง ว า การใช ย าแบบไม มี ค วามรู มี อั น ตรายอย า งไร
จนเขาเขาใจและยอม ไมโกรธ”
เธอบอกวา ในฐานะที่เปน “ผูใหญ” ที่มีความรูในเรื่องสาธารณสุขจึงตองมีความ
พากเพียรในการอธิบายใหความรูกับประชาชน และจากประสบการณที่ผานมา เชื่อวา
ความรูความเขาใจทําใหประชาชนเปลี่ยนแปลงได
“รานชําเปลี่ยนได” ดวยความรูและคําชื่นชม
อีกสิง่ หนึง่ ทีท่ าํ ใหรา นชํายินยอมเลิกขายยาอันตรายก็คอื การใหความรู ใหเกียรติ
ยกยองรานที่ทําตามกติกา ดังเชนกรณีของ คุณสุดสวาท วงศแกว หรือ “ปาสุด” เจาของ
รานชําซึ่งมีลูกคาหนาแนนตลอดวันในพื้นที่ตัวอําเภอโนนคูณ และเคยตอตานโครงการนี้
มาก อ นในช ว งเริ่ ม ต น แต วั น นี้ ก ลายเป น ร า นชํ า ตั ว อย า งที่ แ ม แ ต อ ดี ต รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยา ภญ.ศรีนวล กรกชกร ก็เคยมาเยี่ยมชมกิจการแลวเมื่อตนป
๒๕๕๖
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เธอเล า ว า เดิ ม ที ที่ ร า นขายยา
อันตรายและยาชุดหลากหลายประเภท และ
คนที่ ใช ย าเหล า นี้ ก็ ร วมถึ ง คนในครอบครั ว
ของเธอ ทั้งตัวเธอเองและบิดาของเธอดวย
“หูตาสวาง ไดรูเรื่องยากระจางเลย
หลังจากทีเ่ ราไมรเู รือ่ ง งมงายมานาน เมือ่ กอน
พอเปนอะไรหนอยก็เอาฮีโร (มัยซิน) มาใหกู
หรือไมก็ทัมใจ บวดหาย บางคนซื้อไปคลุกกิน
คุณสุดสวาท วงศแกว หรือ “ปาสุด”
กับขาวเลยนะ ตอนนี้แนะนําทุกคนที่เขามาใน
เจาของรานชํา
รานวา ไอของที่มีสเตียรอยดมีสารพิษนี่อยา
ไปกินเลย มันไมคุมกัน บางคนมาถามหาไดฟลีน ก็บอกวา กินไปทําไม กินแลวหายไหม
กินมากี่ปกี่ชาติแลว รูวาตัวเองเปนโรคเกาตก็อยากินพวกสัตวปกหรือของหมักดองสิ”
“รานนี้ แมแตกรรมการ อย. ระดับชาติยังแวะมาเยี่ยม เขาบอกพี่วา ของที่เปนพิษ
ตอสุขภาพขายไมไดแลวนะ ในเมื่อเขาบากหนามาหาเราขนาดนี้ ดื้อรั้นตอไปก็คงไมมี
ประโยชนแลว ทุกคนจะตราหนาวา มันดื้อรั้น” ปาสุดเลาดวยความภาคภูมิใจ
กวาที่ปาสุดจะผอนคลายทาทีจาก “ฝายคาน” มาสนับสนุนก็ตองใชเวลาไมนอย
โดยเจาหนาทีฝ่ า ยสาธารณสุขจากโรงพยาบาลโนนคูณและ รพ.สต. ตองผลัดกันมาใหขอ มูล
อยางตอเนือ่ ง โดยไมนาํ พาคํากระทบกระเทียบเสียดสีในชวงแรกๆ จนเมือ่ แกเริม่ ใจออน และ
หันมารวมมือดวย กลุมแกนนําก็สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมดังกลาว
ดวยการยกยองใหรานเปนหนึ่งใน “ตนแบบ” และหาโอกาสยกยองเชิดชู ทั้งโดยการเชิญ
ผูห ลักผูใ หญมาเยีย่ มเยียนราน และการปาวประกาศใหรไู ปทัว่ ทัง้ ตําบลดังที่ ภญ.เบญจมาศ
เลาวา
“หลายรานที่เคยขายเยอะๆ และตอตานอยางหนัก กลับมาเปนเพื่อนเราก็เยอะ
สวนหนึ่งเปนเพราะเขาไดขอมูลจากเราทุกเวที เวลาเขาดามา เราก็ยังไปหาเขา แสดง
ความเปนมิตร เขาก็คอยๆเปลี่ยน กลายมาเปนเพื่อนกัน บางครั้งก็เปนเพราะเขาพบ
บทพิสูจนวา คนที่ไดรับผลกระทบก็คือครอบครัวหรือตัวเขาเอง อีกอยางหนึ่งคือ เรามี
เครือขายในพื้นที่คอยเปนหูเปนตาโดยเฉพาะอสม. ทําใหรานคาเปลี่ยนแปลงไดถึงระดับนี้

52

“เมื่อเขาเปลี่ยน เขาทําดีแลว เราก็จะประชาสัมพันธ ยกยองใหคนอื่นๆไดทราบ
เพื่อใหเขามั่นใจ และทําตอเนื่อง”
นั่นคือการถายทอดประสบการณที่เปนเสมือนคํายืนยันวา เรื่องของรานชํา
ขายยาอันตรายไมใชปญ
 หาอมตะ แตเปนสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปสูท ศิ ทางทีถ่ กู ทีค่ วรไดดว ย
ความจริงใจและเอาใจใสอยางตอเนื่อง
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ภาค

๔

:
สรุปบทเรียน “ปจจัยแหงความสําเร็จและยั่งยืน” อยูที่ไหน

นับจากเริม่ ดําเนินการในป ๒๕๕๑ รานชําในพืน้ ทีอ่ าํ เภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ปลอดยาอันตรายไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นเปนลําดับ และการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ยังปรากฏ
ใหเห็นไดในปจจุบัน
ข อ มู ลที่ ชี้ใ หเห็นประจักษก็คือ การสํา รวจรานชําที่จําหนายยาเกิน ขอบเขต
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
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ภาพแสดงจํานวนผูที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (ADR)
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖

ขณะเดียวกัน ในสวนของผูประกอบการรานชํา และเครือขายที่รวมในปฏิบัติการ
ตางยอมรับตอโครงการนี้ โดยมีความเขาใจและพึงพอใจในระดับสูง
แผนภูมิแสดงผลการสํารวจการรับรูและความคิดเห็น
จากชุมชนตอการดําเนินโครงการ

ผูประกอบการ

รับรู

เห็นดวย

56

ประชาชน

ลาสุด ผลการตรวจ “รานยาปลอดภัย” โดยเครือขายคุมครองผูบริโภค
ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จาก สสส. ในป ๒๕๕๗ ตํ า บลโพธิ์ ได รั บ รางวั ล ที่ ห นึ่ ง
ของเขตสาธารณสุขที่ ๑๐ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๕ จังหวัด
ภญ.เบญจมาศ ในฐานะแกนนําผูขับเคลื่อนหลักมาตั้งแตตนกลาววา การติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องเปนสิ่งที่ทีมงานใหความสําคัญ
“เราติดตามและประเมินผลตลอด ทีไ่ หนลดลง ทีไ่ หนยังสูงอยู แลววิเคราะหสาเหตุ
วาเปนเพราะอะไร เพื่อดูวา เราจะไปชวยตรงไหนไดบาง บางที่เราไปตรวจไมเจอ เขาอาจ
ซุกยาไว แตเมื่อไหรมีกรณีผูปวยแพยาจากพื้นที่เขามา เราจัดการทันที ๗ ปที่ผานมา
มันก็เดินหนาไปไดเรื่อยๆ บางชวงก็ลง บางชวงก็ขึ้น แตก็ทําตอไป”
ดานคุณทองสมุทร ซึ่งยายจากรพ.สต.ทุงรวงทองไปยังรพ.สต.หนองกุง ซึ่งอยูใน
อําเภอเดียวกันตั้งแตป ๒๕๕๕ ระบุวา โครงการนี้ไดทําใหรานชําไมต่ํากวารอยละ ๘๕
ในอําเภอเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
“ผมไมรบั รองละครับวาไมมี เพราะเขาก็ยงั หวงผลประโยชนทจี่ ะไดอยู แตจากการ
ที่เรามีการตรวจตอเนื่อง ปหนึ่งไมต่ํากวา ๒ ครั้ง ทําใหสถานการณดีขึ้น พอหาซื้อยาก
ชาวบานก็ไมอยากซื้อ ถามวามีไหม จากการสุม การฟงชาวบานเขาเลา ผมเชื่อวาถึงจะ
ไมปลอดรอยละ ๑๐๐ แตผมคิดวาลดลงไดประมาณรอยละ ๘๕”
การรั ก ษาสถานการณ ที่ ดี ขึ้ น ได ค งที่ น านหลายป เช น นี้ คุ ณ ทองสมุ ท รชี้ ว า
ตองอาศัยการกระตุนอยางตอเนื่อง ไมตางจากการเติมเชื้อไฟใหคุโชนไมมอดดับ
“เรื่องแบบนี้มันมีวงจรขึ้นๆลงๆครับ การรักษาความตอเนื่องสําคัญ เหมือนกับ
กองไฟ...ถาถานมันจะหมดเราก็ตอ งเอาใสเขาไปใหมนั มีแสงสวางขึน้ มาอีก ถาเผลอ ไมมคี น
มาคอยดูแล มากระตุน ถอยหางออกไป มันจะหรี่ แลวก็ดับ”
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อะไรบางคือปจจัยที่หนุนนําใหเรื่องนี้สําเร็จ
และเกิดความตอเนื่องมาไดยาวนานถึงวันนี้?
ปจจัยแหงความสําเร็จ
ตองเริ่มตนจากทัศนคติที่เหมาะสม
ปจจัยตั้งตนในการจัดการรานชําใหปลอดยาอันตรายก็คือ ทัศนคติของคณะ
ผูขับเคลื่อนงาน ที่ตางกําหนดจุดยืนไวที่มุมมองวา ผูประกอบการไมไดมีเจตนาที่จะทํา
ผิดกฎหมาย แตทาํ ไปเพราะไมรู จึงตองใหความรูแ ละคําแนะนําดวยความจริงใจ ดังสะทอน
ผานทัศนะของแกนนําหลัก เชน
“มีความคิดวา บางอยางที่เขาทํา เราคิดวามันผิด แตบางครั้งเขาไมรู คนไมรูทํา
อะไรยอมไมผิด เราจึงใหขอมูลตลอด ถาเขารูแลวเปลี่ยน นี่คือนายกยอง” ภญ.เบญจมาศ
บุดดาวงศ
“สิ่งแรกที่เราตองใหจริงๆ ก็คือความจริงใจ ใหความรักและความหวงใยเขากอน
หลักมันมีอยูวา ถาอยากใหเขาทําในสิ่งที่เราตองการ เราก็ตองใหในสิ่งที่เขาอยากไดกอน
ถ า เราอยากเปลี่ ย นพฤติ ก รรมของเขา เราก็ ต อ งแก ป ญ หาเฉพาะหน า ให เขาก อ น”
คุณทองสมุทร ออมแกว
“ไมทําตัวเปนแบบเจานายไปออกตรวจ แตใหความเห็นอกเห็นใจ ไปแบบหวังดี”
คุณกมลรัตน จูมสีมา
“การตรวจของเราใชหลักยืดหยุน เมตตาตอกัน เพราะในเมือ่ เขาลงทุนแลว เราเอง
ก็ไมอยากยึด ไมอยากบังคับใชกฎหมาย แตใชหลักคุณธรรมความออนโยน” คุณพายัพ
ณภัทรหนองบัว แกนนํา อสม. และ ประธาน
เครือขาย คบส. อําเภอโนนคูณ
ด ว ยทั ศ นคติ ที่ ส อดคล อ งกั น ใน
ทุ ก ระดั บ เช น นี้ ส ง ผลต อ องค ป ระกอบที่
ตามมาทั้งหมด ไมวาจะเปนทาทีการปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอน ไปจนถึงการติดตาม
กํ า กั บ ผล อั น ส ง ผลโดยตรงต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมา
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ใชขอมูลและความรูขับเคลื่อนสูการเปลี่ยนแปลง
จากกรณี ข องอํ า เภอโนนคู ณ จะเห็ น ว า ข อ มู ล เป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ใน
กระบวนการทํางานหลายขั้นตอน เชน
• การชีใ้ หเห็นผลกระทบจากการจําหนายยาอันตรายในรานชํา ทีเ่ ปนสาเหตุของ
อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาถึงประมาณหนึ่งในสามของที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหงนี้
• การชี้ใหเห็นวา ปญหานี้เกิดขึ้นทั่วพื้นที่ โดยการสํารวจพบยาอันตรายใน
รานชําถึงรอยละ ๗๗ ของรานชําทั้งหมดในพื้นที่
• การที่ทางโรงพยาบาลโนนคูณนําฐานขอมูลการแพยาในแตละพื้นที่คืนกลับให
รพ.สต. และ อสม. เพือ่ เผยแพรตอ รานชําและประชาชนในแตละพืน้ ที่ เพือ่ ชีใ้ หเห็นเหตุทตี่ อ ง
จัดการกับรานชํา
• การสํารวจติดตามผลอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ทราบสถานการณ นําขอมูลมาวิเคราะห
และวางแผนพัฒนางานใหกาวหนาอยางตอเนื่อง จนทําใหจํานวนรานชําที่มีปญหาลดลง
เปนลําดับ
• ใหขอมูลเรื่องกฎหมายควบคุมการจําหนายยาอันตรายแกรานคาอยางกระชับ
เขาใจงาย และทั่วถึง
• การเชือ่ มตอขอมูลตลอดสาย จากจุดทีเ่ กิดผลกระทบไปสูต น ทาง โดยเมือ่ มีกรณี
ผูเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา ทางโรงพยาบาลจะประสานพื้นที่ในการสืบหา
รานชําทีเ่ ปนตนเหตุ เพือ่ จัดการปญหาอยางตรงจุดและทันทวงที และกระจายขาวไปในพืน้ ที่
เพื่อเรียนรูและเฝาระวังรวมกันตอไป

คุณกมลรัตน ชวน “สรางนําซอม”
เพื่อลดการพึ่งพิงยา
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สรางเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน
แม ว า การจํ า หน า ยยาอั น ตรายในร า นชํ า จะเป น สิ่ ง ที่ ผิ ด กฎหมายชั ด เจน
แตผเู กีย่ วของในพืน้ ทีไ่ มไดใชขอ กฎหมายเปนเครือ่ งมือนํา แตใชเพือ่ ชีใ้ หเห็นวากฎกติกาของ
สังคมกําหนดไวอยางไร และชวยกันพัฒนา “เครื่องมือ” ที่จะสนับสนุนใหรานชําสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไมไดรับการกระทบกระเทือนมากนัก เชน การสรุปขอกฎหมายที่
เกี่ยวของจาก พ.ร.บ.ยาฯ ออกมาเฉพาะสวนที่เกี่ยวของเพื่อความกระชับและเขาใจงาย,
การจัดประชาคมเพื่อรวมกันกําหนดกติกาชุมชนที่สามารถปฏิบัติไดจริง โดยใหเวลา
เปลีย่ นผานสําหรับจัดการกับยาในรานพอทีจ่ ะไดทนุ คืน และ การจัดทํารายการยาทีส่ ามารถ
ขายในรานได เพื่อเปนสินคาทดแทนเมื่อลูกคาเจ็บปวยมาถามหา เปนตน
• ระบบการตรวจตรารานชําอยางสม่ําเสมอดวยทีมที่มีประสิทธิภาพ
การออกตรวจรานชําใหทั่วถึงทุกราน ในความถี่ที่เหมาะสม และมีความตอเนื่อง
ถือเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่เปนเปาหมาย เนื่องจากจะทําให
ผูประกอบการเห็นวามีความจริงจัง ขณะเดียวกันก็เปนโอกาสในการสื่อสาร ใหความรู
ความเขาใจ ดังที่คุณทองสมุทร กลาววา
“ไมไดบอก ไมไดสอน ไมไดตอกย้ํ า มันจะลืมกันงาย งานจะสะดุด คนเรา
ถาไมทบทวนบอยๆ ก็ลืมครับ”
๗ ปเต็มๆที่ทีมตรวจยาอันตรายในรานชําที่อําเภอโนนคูณไมละทิ้งภารกิจนี้
อีกทัง้ ยังเปนทีมทีม่ อี งคประกอบหลักครบเครือ่ ง โดยมีทงั้ เจาหนาทีส่ าธารณสุข ตํารวจ อสม.
และผูนําชุมชน รวมขบวน
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตอเนือ่ งนีไ้ ดรบั ปจจัยสนับสนุนมาจาก
๒ สวนหลัก ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับนโยบายการทํางานคุมครองผูบริโภคของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
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ปจจัยสนับสนุนที่ ๑ การสรางเครือขายทุกระดับ จากขอมูลที่แกนนําโครงการ
ไดถา ยทอดในบทแรกๆถึงขัน้ ตอนและความคิดทีอ่ ยูเ บือ้ งหลัง ไดสะทอนใหเห็นชัดเจนถึงการ
ใหความสําคัญตอการสรางเครือขาย และการประสานความรวมมือกันอยางตอเนื่อง
ตัวอยางที่ชัดเจน เชน การที่ ภญ.เบญจมาศ นําแนวคิดในการจัดการรานชํา
ใหปลอดยาอันตรายเขาสูวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ โดยมี
จุดมุงหมายชัดเจนในการถายทอดให
เห็นภาพสถานการณปญ
 หา ชีท้ างออก
เพือ่ ขอฉันทมติจากสวนราชการทัง้ หมด
ในการเริ่ ม ต น โครงการ พร อ มกั บ
มีแผนการลวงหนาวา หนวยงานใดบาง
ที่ จ ะต อ งประสานงานต อ เนื่ อ ง โดย
ตั้งเปาหมายใหเปนเครือขายหลัก
ขณะที่ คุณกมลรัตน ซึ่งเปน
แกนนํ า คนหนึ่ ง ในขั้ น การขยายผล
สูระดับอําเภอก็ระบุถึงหลักการสําคัญในการทํางานเรื่องนี้วา หลังจากทําความเขาใจ
รวมกันในกลุม ทีมงานใหชดั เจนแลว จะตามมาดวย การปรึกษากับหนวยงานทีต่ อ งประสาน
ความรวมมือกัน ไดแก นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เจาหนาที่
ตํารวจ ฯลฯ
จนเห็นพองตองกันวา จะขยายงานเรื่องนี้ เพราะตระหนักดีวา เงื่อนไขแหงความ
สําเร็จสวนหนึง่ มาจากการสนับสนุนจากเครือขาย โดยขัน้ ตอนการจัดทีมออกตรวจรานชํา
อยางสม่ําเสมอทั้งอําเภอคือจุดที่เห็นไดชัดเจน
จากการที่แกนนําของโครงการฯใหความสําคัญในเรื่องของการสรางเครือขาย
โดยเนนกระบวนการสรางการมีสวนรวมนับตั้งแตจุดเริ่มตน ทําใหเกิดความเต็มใจที่จะ
เข า ร ว มสนั บ สนุ น กิ จ กรรมต า งๆอย า งต อ เนื่ อ งตลอด ๗ ป ที่ ผ า นมา ขณะเดี ย วกั น
การไดรว มคิดรวมทํากันอยางตอเนือ่ งก็สง ผลใหเครือขายพัฒนาการเรียนรูใ นเรือ่ งของระบบ
ยามากขึ้นเปนลําดับ
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กรณีตัวอยางที่เห็นประจักษ เชน กรณีของนายตํารวจทานหนึ่ง ซึ่งประจําอยูที่
สภอ.โนนคูณ ที่รวมทั้งการออกตรวจ และการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูกับโครงการ
อยางตอเนื่อง จนสามารถรวมเปนวิทยากรใหความรูเรื่องยาอันตรายกับทีมสาธารณสุข
ไดอยางกลมกลืน
เบื้องหลังความเขมแข็งของเครือขายที่มีสวนรวมในระดับอําเภอยังไดรับ
“แรงสง” จากบรรยากาศการทํางานในภาพรวมระดับจังหวัดสนับสนุนดวย
เนื่องจาก นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คือ นพ.ประวิ อ่ําพันธุ ผูซึ่งเคย
ไดรบั รางวัลแพทยชนบทดีเดน และประจําอยูท จี่ งั หวัดแหงนีต้ อ เนือ่ งมาเปนปทสี่ บิ สนับสนุน
นโยบายการสรางเครือขายการทํางานมาตั้งแตเริ่มตน ทําให สนง.สสจ.ศรีสะเกษ เริ่มตน
จัดกิจกรรมเพือ่ ประสานสัมพันธกบั เครือขายจากสวนราชการตางๆอยางตอเนือ่ ง ทีส่ าํ คัญ
คือ การเปนเจาภาพจัดกิจกรรมโอดี (OD: Organization Development) ขึ้นเปนประจําทุกป
“การทํางานคุม ครองผูบ ริโภคจะประสบความสําเร็จไดดตี อ งมีการทํางานกันแบบ
เครือขาย เพราะเราทําคนเดียวไมได” ภก.บรรเจิด เดชาศิลปะชัยกุล ผูบริหารทานหนึ่ง
ของสนง.สสจ. ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลงานด า นการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคของทั้ ง จั ง หวั ด ชี้ ถึ ง
ความสําคัญของการสรางเครือขายการทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ ๆนอกขายสาธารณสุข
“สมัยกอนเวลาเราออกไปตรวจ เราไมมเี ครือขาย โอโห...เจอรานคา เจออะไรทีเ่ ขา
ทําไมคอยถูกตอง แตเขาไมกลัวเราเลย พอหลังๆมีตํารวจไปกับเราตลอด บางครั้งก็มี
เจาหนาที่ สคบ.จังหวัด ปลัดอําเภอ ฯลฯ ออกไปกับเราเปนทีม เราก็สามารถยึดหรือ
ดําเนินการตามกฎหมายไดอยางสบายใจ เพราะทีมเรามีเจาหนาที่ครบ”
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ภก.บรรเจิด เลาเสริมถึงกิจกรรมโอดี ซึง่ เปนหลักในการสรางและพัฒนาเครือขาย
ของสนง.สสจ.ศรีสะเกษ วา
“เราเชิญผูแทนจากหนวยงานทั้งหมดที่ทํางานเกี่ยวของกับเราในระดับจังหวัด
ไปทํากิจกรรมรวมกัน ๒-๓ วัน เปาหมายหลักคือ สรางความคุย เคย รูจ กั กันวาใครเปนใคร
ภารกิจของแตละฝายคืออะไร เราเนนเรื่องการสรางความสัมพันธ ดวยกิจกรรมสนุกๆ
ไมเปนทางการ คนทีม่ ารวมก็รสู กึ ประทับใจ และทําใหเราสามารถประสานความรวมมือกัน
ไดงายขึ้น เราจัดแบบนี้ตอเนื่องทุกป ปละครั้ง จนกลายเปนประเพณี
“จัดโอดีแตละป ทําใหเรามีเครือขายเพิ่มขึ้นเยอะ เพราะแตละครั้งนั้น ผูแทนจาก
หนวยงานจะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ เพื่อใหมีสายสัมพันธที่กวางมากขึ้น คนที่เราเชิญมาไมใช
ผูบริหารสูงสุด เพราะทานอาจไมมีเวลา เราเชิญผูปฏิบัติการระดับกลางๆ เพราะทําใหงาย
ในการประสานงานกันตอไป และเอือ้ ใหประสานงานกับแบบไมเปนทางการ ไมตอ งรอหนังสือ
หรือคําสั่งกอน ก็ยกหูโทรศัพทพูดคุยกันได โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเกิดกรณีขอรองเรียนที่
ตองดําเนินการเรงดวน เขาสามารถชวยเราไดทันที ถาเราทําแบบราชการอยางเดียว
ผมวางานไมขยับไปไหน
“พอเราทํางานดวยกันไปหลายๆปก็เกิดความคุนเคย พอถึงชวงที่ตองออกตรวจ
รานคา ก็ไดรบั ความรวมมือดวยดี ไปกันเปนทีม ปไหนเราแจงโปรแกรมลาชา เขาจะประสาน
มาเลยวา ทําไมโปรแกรมยังไมออก...แตกวาจะคุนเคยกันขนาดนี้ก็หลายปนะ ตองใจเย็นๆ
และทําตอเนื่อง”
ภญ.เบญจมาศ สานตอใหเห็นภาพของผลที่เกิดตามมาในระดับอําเภอวา
“พอพี่บรรเจิดและนองๆ สสจ. สรางทีมเครือขายจังหวัดไดสําเร็จ ก็สงผลไปถึง
อําเภอดวย เพราะทางอําเภอไดรับรูแลววา ผูบังคับบัญชาหรือ “หนวยเหนือ” เลนดวย
พอเราไปประสานขอความรวมมือก็งา ยขึน้ บางทีผบู งั คับบัญชาจากระดับจังหวัดก็แจงระดับ
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
สาธารณสุขแตละอําเภอมานานหลายป โดยมีการจัดทําหลักเกณฑของภารกิจทีท่ กุ อําเภอ
ตองรับผิดชอบวามีเรื่องอะไรบาง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการรักษา การสงเสริมสุขภาพ
การปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค และกําหนดสัดสวนคะแนนของงานแตละ
ดานออกมาอยางชัดเจน
ที่ น า สนใจและเป น ข อ โดดเด น ก็ คื อ สนง.สสจ.ศรี ส ะเกษกํ า หนดให เรื่ อ งของ
การคุมครองผูบริโภคมีคะแนนประเมินในสัดสวนถึงรอยละ ๓ จากภารกิจทั้งหมดที่
หนวยงานสาธารณสุขทุกอําเภอตองดําเนินการใหเกิดผลลัพธตามที่วางไว ถือไดวาเปน
จังหวัดหนึง่ ในประเทศไทยทีใ่ หความสําคัญกับงานดานนีอ้ ยางมาก และเปนตัวเหนีย่ วนําให
ทุกอําเภอไมอาจละเลยความสําคัญของงานในเรื่องนี้ได
“การประเมินแรงกิ้งนี้เปนการประเมินตามนโยบายของนายแพทยสสจ. เพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือน จึงเปนจุดหนึ่งที่ชวยกระตุนการทํางานได เพราะพอผลประเมินออกมา
ไมดีปุบ เขาจะโดนยกแผงทั้งอําเภอเลย ทําใหผูบริหารระดับอําเภอตองใหความสนใจดูวา
คะแนนหรือลําดับตกเพราะอะไร เพือ่ มาเรง มาจี้ นีค่ อื ผลดีในการทํางานตามระบบราชการ
“ตอนเริ่มตนใหมๆ ถูกโวยมากเลยนะ เพราะแตกอนเขาทํางานกันสบายๆ ไมตอง
ประเมินไมตองอะไร แตนายแพทยสสจ.ยืนยันใหทําตอเพราะเปนการทําตามขอกําหนดที่
สํานักงานกพ.ออกมาในขณะนัน้ วาใหมกี ารประเมิน และทานก็พดู ในทีป่ ระชุมเลยวา ถาใคร
ไมอยากประเมินก็เชิญออกจากราชการไป พอทานพูดทีเลนทีจริงแบบนี้คนที่คานก็เลย
ไมคอยกลา พอเราประเมินไปเรื่อยๆทุกป เขาก็เริ่มคุนเคย” ภก.บรรเจิด เลาถึงที่มาและ
เสริมตอเรื่องการประเมินในสวนงานคุมครองผูบริโภค ซึ่งรับผิดชอบดูแลโดยตรงวา
“สิ่ ง ที่ ป รากฏในตั ว ชี้ วั ด สะท อ นได ว า นโยบายขององค ก รให ค วามสํ า คั ญ ใน
เรื่องใดบาง จาก ๑๐๐ คะแนนของการประเมินแรงกิ้ง เปนเรื่องงานคุมครองผูบริโภค
รอยละ ๓ ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่สูงทีเดียว”
ในแตละป เจาหนาที่ของสนง.สสจ.ศรีสะเกษมีกําหนดการลงพื้นที่ทุกอําเภอทุก
๖ เดือน หรือปละ ๒ ครั้ง เพื่อติดตามการทํางานในทุกๆดาน ตามที่ระบุไวในกรอบ
การประเมินผลนี้ โดยใชเวลาถึง ๒ เดือนตอเนื่องกัน ในการออกตรวจเพื่อประเมินผลงาน
ไดครบทั้ง ๒๒ อําเภอ
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ระบบการประเมินที่สม่ําเสมอของทีมสสจ.นี้สงผลโดยตรงตอการเสริมสราง
ความเขมแข็งและตอเนื่องแกการจัดการรานชําใหปลอดยาอันตราย เพราะเปนโอกาสใน
การจัดการกับจุดที่มีปญหาไดอยางชะงัด ดังที่ ภญ.เบญจมาศ เลาถึงกรณีของอําเภอ
โนนคูณที่มีการ “สงซิก” ใหทีมสสจ.เขากระหนาบรานคาที่มีปญหา
“รานไหนที่ไปตรวจหลายรอบแลวยังไมใหความรวมมือ เราก็จะแจงจังหวัด
ใหทราบ เหมือนเปนการสงสัญญาณใหเขามาชวย พอทีมจังหวัดถึงจังหวะมาตรวจก็ไมตอ ง
ไปที่ไหน ไปรานนั้นเลย มันก็จะชวยเสริมกัน” ภก.บรรเจิด เสริมวา
“การทีท่ มี จังหวัดเขาไปตรวจในจุดทีม่ ปี ญ
 หาจะชวยลดแรงกดดันใหแกหนวยงาน
ในอําเภอ เวลาไป เราก็จะบอกเขาวา เราออกมาตรวจเพือ่ ประเมินผลการทํางานของรพ.สต.
หรือรพช. ไมบอกวา เรามาเพราะมีการแจงไป เพราะหนวยงานในพืน้ ทีต่ อ งทํางานกับชุมชน
ในระยะยาว ถาไปมุงดําเนินคดีเขา ตอไปงานเรื่องอื่นๆก็ทําไมไดเลย เพราะจะขอความ
รวมมือกันยาก ฉะนั้น ทีมสสจ.จึงตองเขาไปชวยในลักษณะของการปองปราม”
ภญ.พรรณนภา ศรีสวัสดิ์ เภสัชกรชํานาญการประจําสนง.สสจ.ศรีสะเกษที่
รับผิดชอบงานประสานเครือขาย และเปนหนึ่งในผูนําทีมการประเมินแรงกิ้ง ใหขอมูล
เพิ่มเติมวา
“การลงไปตรวจเพื่อชวยจัดการรานคาที่ดื้อแพงตามที่อําเภอสงสัญญาณใหเรา
เราตองพาเครือขายไปดวยทุกครัง้ เพือ่ ปองกันความขัดแยง เราเคยลงกันแบบเดีย่ วๆเฉพาะ
เภสัชกร ถึงจะเปนทีมสสจ. แตก็ยังเจอทางรานเสียงแข็ง ตาเขียวใส ไมคอยยอมรับ
ความผิด แตถาเราพาเครือขายไป เขาจะรับฟง ยอมรับ ทําใหปญหาลดลงไดจริงๆ”
ภญ.พรรณนภา เสริมดวยวา
การที่ ที ม สสจ.มี ภ ารกิ จ ประจํ า ในการ
ลงพื้นที่ทุกอําเภอ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
ยั ง ทํ า ให มี โ อกาสติ ด ต อ สื่ อ สารและ
ติดตามสถานการณปญหาในแตละพื้นที่
และการทํ า งานของรพ.สต.ทุ ก แห ง
โดยตรง ซึ่งสงผลตอการพัฒนางานแบบ
“ยกแผง” ทั้งจังหวัดอยางเปนธรรมชาติ
การอบรมใหความรูอยางตอเนื่องคือหนึ่งใน
องคประกอบแหงความสําเร็จและยั่งยืน

65

“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 หลอเลี้ยงให
เครือขายสนับสนุนระบบการเฝาระวังยาอันตรายในรานชําเดินหนาไดอยางเขมแข็ง
ทําใหผูประกอบการยําเกรงได สามารถรักษาจุดยืนในการทํางานแบบ “ยืดหยุน
ออนโยน แตเด็ดขาด” เอาไวไดอยางเสมอตนเสมอปลาย
• การกําหนดกติกาชุมชนเพื่อจัดการยาอันตรายในรานชํา
การจัด “ประชาคม” ในระดับตําบล จนไดขอตกลงที่เห็นพองตองกันทุกฝาย
เพื่อนํามาใชเปนกติกาหรือขอปฏิบัติรวมกัน ถือเปนขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทําให
การเปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมายเกิดไดงายขึ้น
ที่นาสนใจคือ ในกรณีนี้ไมไดมีแตขอตกลงวาจะทําใหเกิดอะไรขึ้นในขั้นผลลัพธ
ปลายทาง (output) แตยังสรางเครื่องมือเพื่อชวยกํากับใหเกิดผลลัพธไดงายขึ้น นั่นคือ
รายการยาทีร่ า นชําสามารถจําหนายได ทีน่ อกจากจะชวยนําทางไปสูม าตรฐานการปฏิบตั ิ
เปนหนึ่งเดียวกันทั้งตําบลและอําเภอในเวลาตอมาแลว ยังเปนเครื่องมือใหทีมสาธารณสุข
ในพื้นที่เขาไปชวยใหคําแนะนําในการปรับปรุงรายการยาในรานไดอยางเปนรูปธรรม
ประเด็นสําคัญคือ รายการยาที่จัดทําขึ้นมานี้ไมไดกําหนดขึ้นโดยเภสัชกรแบบ
ใชหลักวิชาการลวนๆ แตอาศัยการปรึกษาหารือและยืดหยุนในระดับหนึ่ง เพื่อใหการ
เปลี่ยนผานมีความเปนไปได
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โปสเตอรที่รานชํา

คุณทศพล จากสนง.สสอ.โนนคูณ หนึ่งในแกนนําตั้งแตชวงเริ่มตนโครงการ
ประมวลความคิ ด ต อ บทเรี ย นที่ ไ ด จ ากการขั บ เคลื่ อ นโครงการจนมองเห็ น ผลสํ า เร็ จ
ในวันนี้วา
“การทํางานโดยอาศัยเครือขายเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหงานสําเร็จ ผมคิดวา การคืน
ขอมูลสูช มุ ชนเพือ่ ใหประชาชนไดคดิ และเขาใจปญหาจนนําไปสูก ารแกปญ
 หาจากชุมชนเอง
ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ เจาหนาที่ตองเขาใจวาทั้งประชาชนและรานชําก็คือประชาชนที่
เราตองดูแลเชนกัน จึงตองเขาใจทัง้ สองฝาย และใหความชวยเหลือดานความรู และมีศลิ ปะ
ในการบริหารจัดการ โดยตองยืดหยุนไดในความผิด ขณะเดียวกันก็ตองเด็ดขาดบางกรณี
“ที่สําคัญคือ เจาหนาที่ตองมีทางเลือกในทางออกของปญหาใหประชาชน เชน
ถาหามจําหนายยาอันตรายในชุมชน ประชาชนที่เจ็บปวยก็ตองสามารถเขาถึงบริการของ
รัฐไดงา ยและสะดวก บริการทีด่ ปี ระทับใจ เพราะถาโรงพยาบาลดี หรือรพ.สต.ดี คงไมมใี คร
อยากซื้อยากินเองหรอก เพราะบริการของรัฐฟรี”
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ปจจัยที่ทําใหเกิดความตอเนื่อง
แกนนําคอยติดตาม กระตุนและสงเสริมการพัฒนางานแบบ “เกาะติด”
เมื่อไลเรียงความเปนมาและเปนไปของกรณีการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการจัดการ
ปญหายาอันตรายในรานชําที่อําเภอโนนคูณแหงนี้ เห็นไดชัดเจนวา บทบาทของ “แกนนํา”
มีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนโครงการใหเดินหนาและขยายผลอยางตอเนื่องในชวง ๗ ป
ที่ผานมา
แกนนําหลัก คือ ภญ.เบญจมาศ ไมเพียงเปนผูริเริ่มแนวคิดโครงการ และชักชวน
บุคคลที่มีศักยภาพในฐานะ “ผูนําการเปลี่ยนแปลง” ทั้งจากในโรงพยาบาลโนนคูณ รพ.สต.
สวนราชการที่เกี่ยวของทั้งในระดับอําเภอและจังหวัด รวมทั้งแกนนําอสม. ซึ่งเปนผูแทน
ภาคประชาชนในพื้นที่เขารวมขับเคลื่อนงาน แตยังทําหนาที่ที่สําคัญไมนอยกวากัน นั่นคือ
คอยกํ า กั บ ดู แ ล และกระตุ น ให ง านเกิ ด ความก า วหน า อย า งเป น พลวั ต เหมื อ นดั ง ที่
คุณทองสมุทร นักพัฒนาอาวุโสและหนึ่งในแกนนําหลักเปรียบเปรยวา “เหมือนกองไฟที่
ตองคอยเติมเชื้อใหไฟโหมกระพือไมมอดดับ”
“ตอนนี้ ๗ ปแลว บางชวงก็ขึ้น บางชวงก็ลง เราก็ยังทําไปเรื่อยๆ คอยเปนคอยไป
และพยายามกระตุนอยูตลอดคะ” ภญ.เบญจมาศกลาวและเลาถึงเทคนิคการกระตุนเพื่อให
เรื่องนี้เดินหนาไปไดเรื่อยๆวา
“การเปดโอกาสใหผเู กีย่ วของในพืน้ ทีไ่ ดแสดงบทบาทเปนเรือ่ งสําคัญเรือ่ งหนึง่ เชน
การเปดพื้นที่ใหคนเขามาดูงาน โดยขอให รพ.สต. รานชํา อสม. ฯลฯ เปนผูใหขอมูลหรือ
สาธิตการปฏิบัติใหเห็น จะย้ําใหเกิดความมั่นใจ 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”
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บทบาทของทีม สสอ. และ สสจ. ก็มีสวนอยางมากในการทํางานเรื่องนี้ใหไมได
เปนแค “ไฟไหมฟาง”
“สวนหนึ่งที่ชวยไดมากคือ การสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
จังหวัด เมื่อเรามีปญหาติดขัดในพื้นที่ แจงทีมพี่บรรเจิด ทีมของพี่เขาจะตอบสนอง มาชวย
เราทันที ทําใหเราไปตอได เพราะผูเ กีย่ วของในพืน้ ทีจ่ ะเห็นวา สิง่ ทีเ่ ราผลักดันเปนเรือ่ งสําคัญ
คําเตือนของเราเปนเรื่องศักดิ์สิทธิ์” ภญ.เบญจมาศกลาว
การพัฒนาศักยภาพผูนําอสม.ใหเปนผูนําดานสุขภาพดูแลพื้นที่ได ขยายผลตอได
ปจจัยที่สําคัญไมนอยกวาแกนนําหลักก็คือ กลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ที่เปนประชาชนเอง เหมือนดังแนวคิดหลักของการริเริ่มโครงการ ที่เกิดจากพื้นฐาน
ความเชื่อวา การไปเสริมพลังภาคประชาชนใหเขมแข็งคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการ
แกปญหาใหกับชุมชน
กุญแจดอกสําคัญที่จะไขประตูไปสูการทําใหรานชําปลอดยาอันตรายอยางยั่งยืน
จึงอยูที่ “ผูนําชุมชน” ทั้งผูนําดานการปกครอง นั่นคือ กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ทีต่ อ งสอดสองดูแลใหการปฏิบตั ขิ องรานชําเปนไปตามกฎหมาย ผูน าํ กลุม นีไ้ ด
เขารวมในโครงสรางทีมตรวจรานชํา ทีม่ วี าระสม่าํ เสมอ และอาศัย สมุดรายงานของกํานัน
ผูใ หญบา น ทีต่ อ งนําเสนอตอนายอําเภอทุกเดือน สรางแรงจูงใจในการออกรวมคณะ เพราะ
ถือเปนผลงานไปดวยในตัว
สําหรับผูนํากลุมที่สอง เปนผูนําทางสังคมซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง ทั้งใน
การเฝาระวัง กํากับดูแล กระตุน และใหคําแนะนําแกรานชําไดอยางใกลชิดที่สุดก็คือ
อสม.ในพื้นที่
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“ถามว า ทํ า ได ทุ ก คนไหม...ก็ ไ ม ทุ ก คนหรอกค ะ แต จ ะมี ค นที่ เรามองเห็ น แวว
คนเหลานี้เราจะเห็นไดจากการที่เขาแสดงความสนใจ คอยบอกเราเมื่อเจออะไร บางทีก็
เขียนจดหมายมา บางทีก็แจงตามระบบ คือ ผานรพ.สต. เราก็ตองไปชวยแกไขปญหาใหเขา
เมื่ อ เขารู ว า เราแก ป ญ หาให เขาได ต อ ไปเขาไปเจออะไรที่ ไ ม ดี เขาจะแจ ง มาต อ เนื่ อ ง
แตถาแจงเราแลวเงียบหาย จะไมมีการรายงานมาอีก” ภญ.เบญจมาศเลาใหฟง
เธอเสริมวา เมื่อพบอสม.ที่มีความสามารถและสนใจ สิ่งสําคัญคือตองชวย
เสริมสรางศักยภาพใหกําลังสําคัญเหลานี้
“เวลามีโอกาสอะไรก็จะพาเขาไปดวย เพื่อใหเห็นภาพงานกวางขึ้น อยางเชน
ดูงาน อบรม เพื่อเปดโลกทัศน ไดขอมูลและความรูมากขึ้น มันจะยิ่งทําใหเขาพัฒนางาน
ของเขาเองดวย”
โอกาสอีกอยางหนึ่งที่ชวยสงเสริมและกระตุนใหอสม.ที่มีความสามารถพัฒนา
ตนเองไดเปนอยางดีก็คือ การเปนผูนําเสนอผลงานที่ตนเองเกี่ยวของในเวทีวิชาการหรือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ
อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้ตองมีแรงสนับสนุนใหเกิดพัฒนาการดวย
“เวลาไปนําเสนอผลงาน ในสวนที่เกี่ยวกับพื้นที่จะไมคอยไดพูดเอง แตขอใหอสม.
เปนคนบรรยาย เพราะเขาทํามาเองกับมือ แตกอนไป เราจะมีการฝกฝน ซักซอม ใหเขา
นําเสนอไดอยางกระชับ ตรงประเด็น บางทีก็ไปนั่งชวยกดสไลดขางๆ เพื่อไมใหเขารูสึก
โดดเดี่ยวบนเวทีเทานั้นเอง” ภญ.เบญจมาศอธิบายถึงวิธีการพัฒนาอสม.ใหเปนผูนําที่
เขมแข็งของชุมชนในดานสุขภาพ
คุณพายัพ ในฐานะหนึ่ง
ในแกนนํา อสม. ระดับแถวหนา
ของอําเภอเลาวา ทุกวันนี้ อสม.
ในอําเภอโนนคูณมีโครงสรางการ
ทํ า งานและที่ ทํ า การอย า งเป น
ทางการ และคั ด กรองคนมี
คุณภาพเขามาทํางานดวยกัน
นําเสนอผลงานรวมกันหลังผานการเตรียมการมาอยางดี
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“มี ป ญ หาอะไรในพื้ น ที่ เราจะนํ า มาบอกเล า ที่ สํ า นั ก งานเพื่ อ แลกเปลี่ ย นกั น
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.
ยังนําประสบการณเหลานี้ไปใชในการพูดสื่อสารในเวทีตางๆไดอีกดวย เพราะเขาเจอ
คนแพยาจริง”
การใหความรูและแนวปฏิบัติแกประชาชนในการเขาถึงยาอยางเหมาะสม
ป จ จั ย แห ง ความยั่งยืนอีกดา นหนึ่งอยูที่การปรับเปลี่ย นพฤติก รรมในฝง ของ
ประชาชน ที่มีสถานะเปน “ผูบริโภค” หรือ “ผูซื้อ” ใหเลิกซื้อยาจากรานชํา
คนที่ พ ยายามทํ า เรื่ อ งนี้ อ ย า งต อ เนื่ อ ง คื อ คุ ณ ทองสมุ ท ร ซึ่ ง เป น คนที่
“มีเครดิตสูง” ในสายตาของชาวบาน โดยเขาเลาถึงวิธีการที่ไดทําในเรื่องนี้วา
“นอกจากสรางสํานึกใหฝายผูคาแลว อีกดานหนึ่งในสวนของผูซื้อ เราก็พยายาม
ชีใ้ หเห็นผลกระทบชัดๆ จากการซือ้ ยากินเองจากรานชําวา ถาผูส งู อายุแกๆไปไดยามาผิดๆ
กินแลวแพยาหรือเกิดอาการอะไรขึ้นมา ลูกหลานจะไปทําอะไรก็ไมไดนะ ตองมาคอยเช็ดขี้
เช็ดเยีย่ ว ไมตายสักที ลูกหลานจะลางานมาดูกไ็ มได 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
ในฐานะนักพัฒนาทีท่ าํ งานคลุกคลีอยูใ นพืน้ ทีม่ านานถึง ๓ ทศวรรษ และกลายเปน
“ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง” ด า นการพั ฒ นางานสาธารณสุ ข มาหลากหลายประเด็ น
คุณทองสมุทรยืนยันวา ปจจัยสําคัญที่สุดในการทําเรื่องของการจัดการรานชําใหปลอด
ยาอันตรายไมใชการตรวจจับ หรือบังคับใชกฎหมาย แตอยูที่การทําใหผูประกอบการ
มองเห็นคุณคาในตนเอง เกิดจิตสํานึกที่ดีตอสังคม
“การที่เราลดจํานวนรานชําที่ขายยาอันตรายลงไปไดเรื่อยๆ ไมไดเปนเพราะ
การตรวจเปนหลักหรอก ผมเชื่อวาเปนเรื่องจิตสํานึกของเขา เกิดจากการที่เขาเห็นคุณคา
ในตัวเอง และจากการทีค่ นยอมรับและนับถือเขา วาเขาไมเอาเปรียบสังคม ไมทาํ เพราะรูว า
ผิ ด กฎหมาย กลั ว คนเฒ า คนแก จ ะมาหยิ บ ไปกิ น บางคนย้ํ า กั บ ผมว า คุ ณ หมอ
ผมไมขายหรอก ถาผมเอามาขายก็เหมือนฆาพี่นองตัวเองนั่นแหละ...ไดยินเขาพูดอยางนี้
แสดงวาเขามีจิตสํานึกแลว
“สิ่งนี้คือปจจัยสําคัญที่สุดและสรางได อาศัยการคุยกันบอยๆ กระตุนจิตสํานึก
ที่ดีขึ้นมา นั่นคือจิตสํานึกในการรักและหวงใยญาติพี่นองของเขาเอง ผมจะถามเขาวา
ขนมใสสี ใครกินเปนคนแรก ถาคุณมีหลาน ก็หลานคุณทีเ่ ลีย้ งดูหรือเดินอยูใ นรานนีล่ ะทีห่ ยิบ
กินกอน ยาก็เหมือนกัน ถาขายยาอันตราย ใครมาซื้อกอนก็ญาติ ๔-๕ บานที่อยูแถวๆนี้ละ
ที่มาซื้อจากคุณ ถาเรากระตุนบอยๆ จิตสํานึกมันก็จะเกิดขึ้นมา แตถาเผลอมันก็หรี่ลง...”
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กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อจัดการยาอันตรายจากรานชําที่อําเภอโนนคูณ
สะทอนไดดังภาพตอไปนี้
เห็นปญหาขยายตัว แครายงานไปไมมีอะไรเปลี่ยน
ปกหมุด ตั้งเปาหมาย ”ตําบลปลอด
ยาอันตราย”ดวยพลังชุมชน

ชวนผูใหญในพื้นที่รวมคิด– ลงมือ
ทําใหเห็นปญหาไดทั้งชุมชน

สํารวจ
ขอมูลยา

เริ่มตนแกปญหา
จากจุดที่ทําได
(รานชําของสวนรวม)

นําเสนอ
ผูนําชุมชน

เชื่อมโยงขอมูลสถานการณคนแพยา
มีมติหนุน
เสนอหนวยงาน
ให
ส
าธารณสุข
ทําใหเห็นทั้งอําเภอ
เดินนํา

- ยาอันตราย-ไมอันตราย
ใหความรู“ปลูก-ปลุก” - ยาขายได-ไมได
รานชําสวนรวมตื่นตัว - ขอมูลคนแพยา
ประชาคมตําบล - กําหนดชนิดยาขายได
“กําหนดกติกา” - ใหเวลาจัดการตัวเอง ๔ เดือน
๔ เดือน
ตรวจจริง ยึดจริง

รายงานผลการ
ดําเนินงานทุกเดือน

ตั้งทีมตําบล - รพช.,รพ.สต.
- ผูนําชุมชน,อสม.
ตามตรวจสอบ - ตํารวจ
สํารวจซ้ําทําฐานขอมูล
ยาอันตรายในรานชําไวกอน

ใหผูนําชุมชนบันทึกการตรวจ รายงานนายอําเภอทุกเดือน

ขยายผลถึงรานชํา
ทุกรานในตําบล

ตําบล
ปลอดยาฯ

รางวัล
“ ตนแบบระดับตําบล”

เกิดเครือขาย“คบอส.” - อสม. เปนแกนนํา
เคลื่อนอําเภอปลอดยา - สวนราชการเปน
อันตรายในรานชํา ที่ปรึกษา
- ประชาคมรายตําบล
- กติกาชุมชน
- ตั้งทีมติดตามตรวจสอบระดับ ชุมชนและอําเภอ
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สรุปกระบวนการจัดการยาอันตรายในชุมชน ไดดังนี้
ก) รวบรวมขอมูลยาอันตรายในรานชํา ขอมูลสถานการณการแพยาและขอมูล
จากการสืบเหตุ จัดระบบเชื่อมโยงใหรูสถานการณการแพยา ใชเปนฐานในการสราง
ความรวมมือกับผูนําชุมชนและหนวยงาน อยางที่ใครก็ปฏิเสธไดยาก
ข) การทําใหเห็นขอมูลทั้งในระดับตําบลและระดับอําเภอ ที่เปนฐานทําใหเกิด
ความรวมมือและสนับสนุนการทํางานตอมา ที่เห็นชัดเจนคือ การดึงตํารวจที่อยูนอกสาย
สาธารณสุขมารวมทีม และใหฝา ยปกครอง(กํานัน-ผูใ หญบา น) ตองรายงานอําเภอทุกเดือน
ค) มีทมี ตรวจสอบทีค่ รบพรอม ทัง้ สายสาธารณสุข – ปกครอง – ตํารวจ – ชุมชน
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
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ฐานขอมูลยาอันตรายในรานชํา
+
สถานการณการแพยา
และที่มาของยาที่แพ

การทําใหเห็นสถานการณ
ทั้งตําบล และอําเภอ

มีกติกาชุมชน
ที่ตกลงกันไวเปนแนวทาง

Update
สถานการณ
ฐานขอมูล

ทีมติดตาม – ตรวจสอบ
ครบพรอมทุกหนวย

มีเปาหมายเริ่มตน
“สรางตัวอยาง” ความสําเร็จ

ตรวจจริง – ยึดจริง

Update
สถานการณ
ปรึกษาหารือ

รายงานหนวยงานทุกเดือน

ขยายผลพื้นที่
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จากจุดเริ่มตน...สูการผลิดอกออกผลสะพรั่ง
จากแรกเริ่มดําเนินโครงการในป ๒๕๕๑ จนถึงวันนี้ ผลจากการพัฒนาพื้นที่
ตนแบบรานชําปลอดยาอันตราย ที่ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ ไดขยายผลออกไปทั้งใน
เชิงพื้นที่และรูปแบบการดําเนินงาน ที่สําคัญมีดังนี้
เพิ่มมาตรการจัดการกับ “รถเร”
หลังจัดการกับรานชําจนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแลว ภาคีเครือขายจัดการยา
อันตรายในชุมชนของอําเภอโนนคูณไดมีการขยายการดําเนินงานตรวจเฝาระวังจาก
รานชําไปสูใ นตลาดนัด รถสงสินคา รถเรขายยา หรือการนําผลิตภัณฑสขุ ภาพมาจําหนาย
ในชุมชนรูปแบบตางๆ ไดแก การสงยาชุดสเตียรอยด และไดอาซีแพม (Diazepam)
มาจําหนายในชุมชนผานทางไปรษณีย นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการประสานงานเครือขาย
เมื่อพบการกระทําที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

รถเร / รถรับสงยา (ภาพบน)
และการจําหนายยาทางไปรษณีย
(ภาพลาง)
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กรณีตวั อยางทีส่ าํ คัญคือ การจัดการกับ “รถเร” ซึง่ เปนแหลงนําเขาและกระจาย
ยาอันตรายสูช มุ ชนทีพ่ บบอยอีกแหลงหนึง่ โดยเครือขายฯ ไดรว มกันกําหนดมาตรการชุมชน
ในการจัดการกับรถเรที่นํายาอันตรายเขามาขายในชุมชน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเมื่อพบ
ปญหา ดังนี้

หมายเหตุ
๑. กรณีทราบวาเปนรายที่เคยไดรับการตักเตือนแลว ใหแจงทีมงานระดับอําเภอ
ยึดยาที่ไมใชยาสามัญประจําบานทั้งหมดและดําเนินการตามกฎหมาย
๒. ยาที่ ต อ งทํ า การยึ ด ทั น ที ได แ ก ยาชุ ด หรื อ พร อ มจะผลิ ต เป น ยาชุ ด
ยาสเตียรอยด ยาเสพติดใหโทษ ยาไมมีทะเบียน ยาถูกถอนทะเบียน ยาเสื่อมสภาพ
ยาหมดอายุ
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นอกจากนี้ ยังมี หนังสือแจงเตือนการโฆษณาและเรขายยาทีล่ งนามโดยนายอําเภอ
เก็บไวในชุมชน โดยเครือขายสามารถนําหนังสือนี้แจงผูประกอบการรถเรไดทันที ดังนี้
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คุณสมรวย ในฐานะประธาน อสม. ของอําเภอโนนคูณ เลาใหเห็นภาพการจัดการ
รถเรดวยระบบและเครื่องมือที่มีอยูนี้ชัดเจนขึ้นวา ในบางชุมชนที่ใชระบบ “อสม.ซอย”
การเฝาระวังและจัดการปญหายาอันตรายจากรถเรจะมีประสิทธิภาพอยางมาก 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
ระหวางอําเภอ ดวยเจตนาใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู และทดลองนําไปขยายผลสูว งกวาง
ภก.บรรเจิด เลาถึงเรื่องนี้วา
“จังหวัดเราดีตรงที่เวลาประชุมกันจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน แตละอําเภอ
มีเรื่องอะไรดีๆ ก็จะนํามาเลาสูกัน โนนคูณเปนอําเภอหนึ่งที่เขมแข็ง สามารถใหความรู
แกเครือขายอําเภออื่นๆได ทําใหอําเภออื่นเขาไดความรู บางเรื่องก็ไมตองคิดใหม ลองเอา
ตนแบบที่ทําสําเร็จแลวไปทํา ทําใหเกิดการขยายผลไดอยางรวดเร็ว”
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ภญ.เบญจมาศ เสริมวา สสจ.ไมไดใชเฉพาะเวทีประชุมตามปกติเพื่อการนี้ แตยัง
สรางโอกาสอื่นๆ ในการเชื่อมโยงใหพื้นที่เปนกรณีตัวอยางที่ดีไปนําเสนอประสบการณ
ใหแกทอี่ นื่ ๆ เชน รับเชิญไปเปนวิทยากร ฯลฯ อยูเ สมอ ทําใหเกิดการเรียนรู และคอยๆพัฒนา
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
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เมื่ อ พบการกระทํ า ผิ ด กฎหมายจะมี ก ารนํ า เสนอข อ มู ล ในที่ ป ระชุ ม หั ว หน า
ฝายเภสัชกรรม จังหวัดศรีสะเกษ และที่ประชุมเครือขายงานคบส.จังหวัดศรีสะเกษ และ
ในกรณีที่เกี่ยวของกับสถานการณปญหาที่กวางกวาระดับจังหวัด จะมีการรายงานขอมูล
ตอไปยังเขต และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเตือนภัย และจัดการ
อยางเปนระบบ
ที่ น าสนใจคือ ระบบนี้เปนผลจากการริเริ่มและทํางานเชิง รุก ของหนวยงาน
ระดับพื้นที่
“ถาเปรียบอยางที่เรียกวาตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ลักษณะงานที่เรารับผิดชอบ
ในระดับอําเภอเหมือนอยูปลายน้ํา เจอปญหาอยูตลอดเวลา จึงอยากสะทอนขึ้นมากลางน้ํา
ก็คือจังหวัด (สสจ.) และตนน้ําก็คือ อย. เพื่อใหชวยสกัดตรงนั้นดวย เพราะถาไมสกัด
ตรงปลายน้ํานี้เราก็อวมอยางเดียว จัดการอยางไรก็ไมหมด” ภญ.เบญจมาศเรียกรอง
ตอหนวยงานระดับบน
“ไหนๆ เราก็มีการตรวจรานชําทุกป ในปที่เริ่มตนก็เลยบอกวา ใหระบุวา รับยา
มาจากไหนดวย ทั้งแหลงตนทางและเสนทางวาสงมาอยางไร ทําใหไดขอมูลหมดเลย
จากนั้ น ก็ ส ะท อ นมาให พี่ บ รรเจิ ด ว า ร า นนี้ เขาบอก ว า ได ย ามาจากร า นยาร า นไหน
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 เนื่องจากตอนนี้เราเริ่มรูแลววารานไหนทําอะไร คือมันจะมีรานขายสงใหญๆ
อยูเพียงไมกี่รานหรอกคะ ที่สามารถขายยาจํานวนมาก ไปสูระดับตําบลได โดยมาอยูตาม
อําเภอใหญๆ เชน อําเภอเมือง กันทรลักษ ขุขันธ เปนตน”
ดวยวิธีนี้ทําใหเปนการ “ตัดตอน” ปจจัยเสี่ยงไปไดทางหนึ่ง เพราะทําใหรานชํา
ตองออกไปหายาไกลขึ้น หากยังดื้อแพง อยากขายตอไปจริงๆ
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ขณะเดียวกัน สนง.สสจ.ศรีสะเกษ ยังทําหนาที่
“กลางน้ํา” อยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงตอขอมูล
สถานการณความเสีย่ งใหมๆไปยังอย.แลวหลายตอหลาย
กรณี บางกรณีอยูระหวางดําเนินการจัดการแกไข

บทสงทาย
ผลงาน / รางวัลแหงความภาคภูมิใจ ในอดีตถึงปจจุบัน
การไดรวมชื่นชมยินดีกับรางวัลผลงานที่เครือขายไดรับ การไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรูและสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน หรือการไดรับเกียรติให
เปนวิทยากรถายทอดประสบการณในการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นเวทีระดับตางๆ เสมือน
ไฟที่คอยกระตุนใหเครือขายกาวตอไปอยางตอเนื่องไมใหดับสลายไปตามกาลเวลา
ผลงานและรางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ของ เครื อ ข า ยคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
ดานสาธารณสุข อําเภอโนนคูณ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ การดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) เครือขายเขมแข็ง
ผูบริโภคเขมแข็ง ผูบริโภคปลอดภัย ป ๒๕๕๓
- รางวัลชนะเลิศ ภาคีเครือขายศรีสะเกษเขมแข็ง ผูบริโภคปลอดภัย ป ๒๕๕๓
- ชนะเลิ ศ งานมหกรรมชิ ม SHA & SPA ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนลางป ๒๕๕๓
- รองชนะเลิศอันดับ ๓ การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
ภาคอีสาน ป ๒๕๕๓
- อสม.สมรวย พิทกั ษ อสม.ดีเดน ดานงาน คบส. อําเภอโนนคูณ ป ๒๕๕๔, ๒๕๕๕
- อสม.สมรวย พิทักษ อสม.ดีเดน ดานงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ โซน ๑
ป ๒๕๕๔, ๒๕๕๕

- รางวัลชมเชย เรื่องตลาดนัดปลอดภัย งานมหกรรมคุณภาพจังหวัด
ศรีสะเกษ ป ๒๕๕๔
- ผลงานวิชาการดีเดน ดานเภสัชกรรม การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
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
- ทีมวิทยากร ในงานแลกเปลีย่ นเรียนรู เรือ่ งสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ เขต ๑๐
ป ๒๕๕๖ จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
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- วิทยากรงานอบรมพัฒนาศักยภาพการตรวจประเมิน Primary GMP และ
การสรางเครือขาย
- ตัวแทนนําเสนอขอมูลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายระบบแจงเตือนภัย
และฐานขอมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑสขุ ภาพในระดับเขต (Single window) ของ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย อุบลราชธานี ที่ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายงานคุมครองผูบริโภคอําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- วิ ท ยากรอบรมพั ฒ นาเครื อ ข า ยตํ า บลต น แบบการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า น
สาธารณสุขอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
- โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่โดยเครือขายดีเดน เครือขาย
บริการที่ ๑๐ ป ๒๕๕๖
- ทีมวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายระหวางอําเภอในการดําเนินงาน
คุมครองผูบริโภค จังหวัดศรีสะเกษป ๒๕๕๖
- เปนตัวแทนจังหวัดในการรับประเมินการพัฒนาศักยภาพเครือขายคุมครองผู
บริโภคดานสาธารณสุข ป ๒๕๕๗
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงานบางสวน

นําเสนอผลงานการประสานงานเครือขายคบส.อําเภอโนนคูณ
ในการประกวดอสม.ดีเดนระดับชาติ ป ๒๕๕๖
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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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