รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสูตรห้ องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค
โดย ศูนย์ พิทักษ์ สิทธิผ้ บู ริโภคจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์
การพิจารณาครัง้ ที่ 2 : วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2553
เรื่องที่ 1 แนวคิด และหลักการในการคุ้มครองผู้บริโภค
โดย เภสัชกรหญิง เปรมรัตน์ อุไรรัตน์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เภสัชกรอภิชาต
ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์สงขลา
1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เกี่ยวข้ อง :
a. การตัดสินใจ ความต้ องการ และแรงจูงใจผู้บริ โภค
b. ดุลยภาพของผู้บริ โภค
c. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค
d. ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม และการตัดสินใจของผู้บริ โภค
2. หลักการพื ้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค
a. ความหมาย
b. สิทธิผ้ บ
ู ริ โภค
c. ปั จจัยที่มีผลต่อการคุ้มครองผู้บริ โภค
d. สภาพปั ญหาการคุ้มครองผู้บริ โภค
3. นโยบายของรัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
a. นโยบายของรัฐในงานคุ้มครองผู้บริ โภค
b. องค์ที่เกี่ยวข้ องทังใน
้ และต่างประเทศ และความเชื่อมโยงขององค์กร
c. บทบาทและอานาจหน้ าที่ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ (เช็คกับกฎหมายของเรื่ องที่ 2)
d. กลวิธีในการดาเนินงาน และการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยน
4. รู ปแบบระบบ และกลไกการคุ้มครองผู้บริ โภคในต่างประเทศ
5. กรณีศกึ ษาปั ญหาการคุ้มครองผู้บริ โภค (งานมอบหมาย)
หมายเหตุ: การเรี ยนการสอนที่เอื ้อต่อคิดเพื่อการทางานในแนวทางใหม่
ศูนย์วิทย์ฯสงขลา ต้ องการถ่ายทอดเรื่ องทักษะการใช้ ชดุ ทดสอบเบื ้องต้ น
เรื่ องที่ 2 กฎหมายระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับงานคุ้มครองผู้บริ โภค
โดย ผศ.จุมพล
ชื่นจิตต์สริ ิ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คุณเลอศักดิ์
ดุกสุกแก้ ว
สานักงานอัยการภาค 9
นายคณพงษ์
เพชรแก้ ว
เจ้ าพนักงานคดีผ้ บู ริ โภค ศาลแขวงจังหวัดสงขลา
เรื่ องที่ 3 การจัดการความรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ในงานคุ้มครองผู้บริ โภค
โดย ดร.ภญ.ศิริพา อุดมอักษร
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานคริ นทร์
3.1 แนวคิดและหลักการพื ้นฐานด้ านการวิจยั ด้ านคุ้มครองผู้บริ โภค
3.2

คาถามการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองผู้บริ โภค

3.3

แบบการวิจยั
a.

งานวิจยั ในข้ อมูลที่มีอยูแ่ ล้ ว (Secondary Research)

b.

แบบวิจยั เชิงสารวจ (Survey)

c.

แบบวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action research)

3.4

การบันทึกข้ อมูล (Data coding) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)

3.5

ประเมินงานวิจยั และจริ ยธรรมในการวิจยั

3.6

การจัดการความรู้
a.

วิธีการ และฝึ กถอดบทเรี ยนงานคุ้มครองผู้บริ โภค

เรื่องที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพทัง้ ผลิตภัณฑ์ และนโยบายเช่ น GMO,FTA,etc.
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ
สุธีรวุฒิ
ผู้อานวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขานคริ นทร์
1. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
a. ความหมายและหลักการ
b. หลักการการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
c. นโยบายสาธารณะ โครงการหรื อกิจกรรมที่ต้องและที่ควรมีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
d. กระบวนการและขันตอนการประเมิ
้
นผลกระทบด้ านสุขภาพ
• การกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพโดยสาธารณะ
การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้ านสุขภาพโดยสาธารณะ
• การจัดทาแผนและรายงานการติดตามผลกระทบด้ านสุขภาพต่อสาธารณะ
2. หลักการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA)
1) ประเภทการประเมินผลกระทบ
a. การประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้ อม
b. การประเมินผลกระทบทางสังคม
c. การประเมินความเสีย่ ง
d. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
e. การประเมินเทคโนโลยี
f. การประเมินผลสิง่ แวดล้ อมเชิงกลยุทธ์
2) ประเภทของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจาแนกตามเวลา
3) Types of appraisal during health impact assessment
4) มุมมองการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
5) ผลกระทบทางสุขภาพตามมิติของสุขภาพ
6) ลักษณะของผลกระทบทางสุขภาพตามความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
7) ระดับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
8) ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
9) คุณลักษณะที่สาคัญของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

10) กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
a. การกลัน่ กรองข้ อเสนอนโยบายหรื อโครงการ (Screening)
b. การกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping)
c. การวิเคราะห์ (Appraisal) และร่างรายงานการประเมินผลกระทบ (Reporting)
d. การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public Review)
e. การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Influencing)
f. การติดตามเฝ้ าระวัง และการประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
เรื่องที่ 5 กระบวนการสร้ างเครือข่ ายและมาตรการทางสังคมและทักษะปฏิบัติในการทางานคุ้มครองผู้บริโภค
เช่ น การไกล่ เกลี่ย เป็ นต้ น
โดย ผศ.สอรัฐ มากบุญ
ม.สงขลานคริ นทร์
คุณจุฑา
สังขชาติ
ศูนย์ค้ มุ ครองสิทธิผ้ บู ริ โภคจังหวัดสงขลา
5.1 แนวคิดและหลักการพื ้นฐานการสร้ างเครื อข่าย
a. ความหมายและความสาคัญของเครื อข่าย
b. ประเภทของเครื อขาย
c. การสร้ างและการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่าย
d. ปั จจัยในการดารงอยูข่ องเครื อข่าย
e. เครื อข่ายผู้บริ โภคประเภทต่าง ๆ
f. ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของเครื อข่ายผู้บริ โภค
5.2 การสร้ างพลังและดาเนินมาตรการทางสังคมในการแก้ ปัญหาการเอาเปรี ยบผู้บริ โภค
a. แนวทางและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริ โภค
b. มาตรการและการจัดการทางสังคม
c. การสือ่ สารและการสร้ างกระแสสังคม
d. การจัดกลไกทางสังคม
e. การขับเคลือ่ นสังคมเพื่อแก้ ปัญหาการเอาเปรี ยบผู้บริ โภค
f. การควบคุมและสลายพลังทางสังคม
5.3 การฝึ กปฏิบตั ิการในการสร้ างเครื อข่ายและการดาเนินการมาตรการทางสังคม
เรื่องที่ 6 ระบบข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ
โดย เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ศูนย์พิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ บู ริ โภคจังหวัดสงขลา สจรส.มอ.
6.1 ความรู้พื ้นฐานด้ านระบบข้ อมูลสารสนเทศด้ านคุ้มครองผู้บริ โภค
a. แนวคิดและหลักการ องค์ประกอบของระบบข้ อมูลสารสนเทศด้ านคุ้มครองผู้บริ โภค
b. บทบาทระบบข้ อมูลสารสนเทศต่อการคุ้มครองผู้บริ โภค
c. ระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศที่สาคัญด้ านคุ้มครองผู้บริ โภคทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ
6.2 การฝึ กปฏิบตั ิการเพื่อการฝึ กทักษะข้ อมูลสารสนเทศด้ านคุ้มครองผู้บริ โภค
a. การฝึ กทักษะการสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศ

b. การประเมินสารสนเทศด้ านคุ้มครองผู้บริ โภค
c. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริ โภค
6.3 ความรู้พื ้นฐานด้ านการสือ่ สารด้ านงานคุ้มครองผู้บริ โภค
a. แนวคิดและหลักการ องค์ประกอบของสือ่ สารเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภค
b. รูปแบบการสือ่ เพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภค
c. การสือ่ สารเพื่อโน้ มน้ าวใจ
d. ความรู้เท่าทันสือ่
6.4กระบวนการสือ่ สารเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภค
a. การวางแผนเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
b. การดาเนินการตามแผน
c. การวิเคราะห์และการประเมินผลการสือ่ สารเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภค
d. การสร้ างเครื่ องมือเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การสือ่ สาร
6.5 ฝึ กทักษะการเกี่ยวกับการสือ่ สารด้ านคุ้มครองผู้บริ โภค
a. การเขียนข่าวและรายงานข่าวเบื ้องต้ น
b. การจัดทาสือ่ รูปแบบต่างๆเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภค

