ประมวลผลความเห็นต่อร่ างหลักสูตรห้องเรี ยนคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประเด็น

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1

1.ชื่อหลักสูตร

-

“คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค” ขอบเขตมัน
กว้าง ไม่ทราบว่าในที่น้ ี หมายถึง
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทั้งหมด
(สิ นค้าและบริ การ) หรื อหมายถึง
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุขภาพ
(ผลิตภัณฑ์และบริ การสุขภาพ)

2.ปรัชญาหลักสูตร

-

ชื่ อหลักสู ตรภาษาไทย ฟังดูแม่งๆ ไม่
สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ
ข้อเสนอ
1) หลักสูตรผูเ้ ชี่ยวชาญการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
2) หลักสูตรสู่ความเป็ นเลิศการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
-

3.คาอธิบายหลักสูตร
4.วัตถุประสงค์หลักสูตร

5.ผูเ้ ข้ารับการอบรม

6.หลักสูตรการฝึ กอบรม

7.การประเมินผล

ไม่น่าจะเป็ นระดับสู งในการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เนื่องจากผูเ้ ข้า
อบรมมีความหลากหลายระดับ(อส
ม.)พื้นฐานความรู ้มีความแตกต่าง
กันมาก แต่ตอ้ งตอบให้ได้วา่ เรี ยน
จบหลักสูตรแล้วจะได้เอกสาร
อะไร
เห็นสมควรแก้ไข เนื่ องจากตัว
การคัดเลือก อาจให้ผสู้ มัครส่ ง Paper
หลักสูตรยามาก ถ้าพื้นฐานไม่แน่น อะไรที่ใช้วดั ความรู ้ พ้นื ฐาน
ก็เรี ยนรู ้ยาก
ว่าเหมาะสมจะเข้ารับการอบรม
หลักสู ตรนี้
ค่อนข้างหนักมาก เหมือนกับ
ระยะเวลา 6 เดือนๆละ 2 วัน อาจจะ
ปริ ญญาตรี เลย ผูผ้ า่ นหลักสูตรนี้ จะ น้อยไป
ไปทาอะไร ถ้าเป็ นงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในระดับชุมชน น่าจะมาก
ไป
-

...ได้รับความปลอดภัยและ
“คุม้ ค่าในการบริ โภค” หมายถึง
วัดจากค่าใช้จ่ายหรื อเปล่า ผมคิด
ว่าน่าจะใช้คาว่า...ได้รับความ
ปลอดภัย และบริ โภคอย่าง
เหมาะสม (เพราะบางอย่างอาจจะ
ไม่จาเป็ นต้องบริ โภค แม้มนั จะ
ราคาถูก คุม้ ค่า)
...รวมถึงมีศกั ยภาพในการ
คุม้ ครองตนเองและชุมชน
รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเชิง
นโยบายทางด้านการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสุขภาพ
ในส่วนของคาว่าผลิตภัณฑ์
น่าจะใช้คาว่าผลิตภัณฑ์และ
บริ การสุขภาพ (เพื่อให้
ครอบคลุมด้านสุ ขภาพทั้งหมด)

-

-

2.ประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามรายวิชาของหลักสู ตรห้องเรี ยนคุม้ ครองผูบ
้ ริ โภค

รายวิชา

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1

รายวิชาที่ 1:
หลักการพื้นฐานในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

รายวิชาที่ 2:
กฎหมาย ข้อบังคับและกลไกที่เกี่ยวข้องกับงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

เนื้ อหาหลักสู ตรค่อนข้างจะหนักไปโดยเฉพาะเรื่ อง
หลักการพื้นฐานและความรู ้ทวั่ ไปของกฎหมายทัว่ ไป
ส่ วนในหัวข้อเรื่ อง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง
และกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

รายวิชาที่ 3:
การจัดการความรู้ การวิเคราะห์สงั เคราะห์ในงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2
น่าจะเพิม่ เนื้ อหาเรื่ อง
1) สิ ทธิผบู้ ริ โภค
2) มาตรการ/กิจกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
3) กระบวนการผลิตสิ นค้า
4) หลักของ Demand-Supply และ False Demand
5) ทฤษฎีการโฆษณา
6) มาตรการผูบ้ ริ โภค
น่าจะเพิ่มเรื่ อง กฎหมายสถานพยาบาล กฎหมายการ
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ (การประกอบโรคศิลปะ
วิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม พยาบาล เภสัชกรรม
กายภาพบาบัด เทคนิคการแพทย์) พรบ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พรบ.การปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
ประมวลกฎหมายอาญาในส่ วนที่จาเป็ น เช่น หมิ่น
ประมาท การละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
การทาร้ายร่ างกาย การโฆษณา การปลอมแปลงสิ นค้า
ประมาทเลินเล่อ ขั้นตอนการดาเนิ นคดีตามกฎหมาย
อาญา กระบวนการพิจารณาคดีในศาล
ผูส้ อนควรมีประสบการณ์จริ งในเรื่ องที่เป็ นปัญหา
ขอให้นาตัวอย่างจริ งมาประกอบการเรี ยนในหัวข้อนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3
เสนอให้เขียนให้ครอบคลุมทั้งแนวคิดและหลักการ
ของทั้งภาครัฐและภาค NGOs (ทั้งในและ
ต่างประเทศ) เนื่องจากปรัชญาในการทางานอาจจะ
ต่างกัน

ควรเพิ่ม เนื้ อหาข้อจากัดของการบังคับใช้กฎหมาย

รายวิชา

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1

รายวิชาที่ 4:
การประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบทางสุขภาพทั้ง
จากผลิตภัณฑ์และนโยบาย

ชอบในหลักการ แต่เนื้ อหาค่อนข้างละเอียดมาก ควร

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3

การนากรณี ตวั อย่างต่างๆ มาศึกษา จะสาคัญมาก

จะทาให้เนื้ อหามีความเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน หรื อต้องชัดว่าจะใช้เพื่อการทา
วิจยั

รายวิชาที่ 5:
กระบวนการสร้างเครื อข่าย มาตรการทางสังคมและ
ทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

รายวิชาที่ 6:
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและการสื่อสารด้านงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การอบรมควรมีการมอบใบรับรองสาหรับผูท้ ี่ผา่ น
หลักสูตร หรื อมีเครดิตในการนาเสนอโครงการ
ผลงาน ฯลฯ เนื่องจากบุคคลหรื อองค์กรมักให้
ความสาคัญในเรื่ องใบรับรอง

เครื อข่าย ควรมีความหลากหลาย ทั้งภาคประชาชน
ผูป้ ระกอบการ สื่ อ ผูป้ ฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทั้ง
ภาครัฐและเอกชน หรื อประชาสังคม
การศึกษาบทเรี ยนของกลุ่มต่างๆ มีความสาคัญต่อ
การศึกษาในหลักสู ตรนี้
ประเด็นการเข้าถึงและรู ้เท่าทันสื่ อ น่าจะเป็ นประเด็น
ที่นามาศึกษาให้มาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความ
เชี่ยวชาญ สามารถสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคได้
การศึกษาในหลักสู ตรนี้ น่าจะมีตวั อย่างจริ งในกรณี
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตและปั จจุบนั มาเป็ นประโยชน์
ในการพูดคุย และควรที่จะรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์
ในอดีตที่มีอยูม่ ากมาย มาทาการศึกษาให้ครบถ้วนทุก
ประเด็น
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มีจุดอ่อนที่ผเู ้ กี่ยวข้องมีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องนี้แตกต่างกันมาก
ทั้งในเรื่ อง
Product ข้อมูลวิชาการ กฎหมาย ตลอดจนวิธี
ดาเนิ นงาน หลักสูตรนี้ น่าจะสามารถแก้ไขจุดอ่อน
เหล่านี้ ได้

1. การฝึ กปฏิบตั ิน่าจะให้ผเู ้ รี ยนทาของจริ ง เพื่อ
แก้ปัญหาของจริ งไปเลย หรื ออาจจะศึกษาจากของที่
ทาไม่สาเร็ จก็ได้ (เน้นการเรี ยนจากการปฏิบตั ิมากกว่า
ทฤษฎี)
2. ผูเ้ รี ยนน่าจะสามารถให้ขอ้ เสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนเชิ งนโยบาย ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องที่ตนสนใจได้

