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โครงการประชุมวิชาการหลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานด้ านคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อโครงการ
โครงการประชุมวิชาการหลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันการจัดการระบบสุ ขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หลักการและเหตุผล
ปั ญหาผูบ้ ริ โภคถูกละเมิดสิ ทธิ ถื อเป็ นปั ญหาทางสุ ขภาพอย่างหนึ่ งและส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาวะ
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ กล่าว คือ ภาวะทางกาย ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ได้รับความปลอดภัยจากสิ นค้าและบริ การที่ไม่
มีคุณภาพ เกิ ดผลเสี ยต่อสุ ภาพอนามัย อีกทั้งนาซึ่ งโรคร้ ายมายังตัวผูบ้ ริ โภคอีกด้วย การส่ งผลกระทบสุ ข
ภาวะมิ ติจิต ใจ จะก่ อ เกิ ด ความเครี ย ดของผูบ้ ริ โภคที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ไม่ ไ ว้วางใจ
ผูป้ ระกอบการ ส่ ว นผลกระทบต่ อ สุ ข ภาวะในมิ ติ ท างสั ง คม น ามาสู่ ก ารขัด แย้ง ทางสั ง คมของกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค และที่สาคัญคือ ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาวะในมิติสุขภาวะทางปั ญญา กล่าวคือ
ผูบ้ ริ โภคขาดความรู ้ เท่าทันต่อกลวิธีหลอกหลวงของผูป้ ระกอบการ และขาดศักยภาพการค้นหาข้อมูลที่
จาเป็ นส าหรั บ ประกอบการตัดสิ น ใจเพื่ อ การบริ โภคที่ ถู ก ต้องปลอดภัย ได้ อี ก ทั้ง ขาดความกล้า ในการ
เรี ยกร้องสิ ทธิ ในฐานะผูบ้ ริ โภค ทั้งหมดนี้คือ ความเชื่อมโยงที่ปัญหาผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อสุ ภาวะของประชาชน
ยิ่งในปั จจุบนั แล้วสถานการณ์ปัญหาผูบ้ ริ โภคมีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น ตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยีที่เป็ นสังคมบริ โภคนิยม เน้นส่ งเสริ มการบริ โภคที่เกินความจาเป็ น
ด้วยความซับซ้อนของระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมิใช่เฉพาะแต่เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุ ขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั หมายความรวม ถึง
ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับระบบคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคทั้งหมด อาทิเช่ น เจ้าหน้าที่ หน่ วยงานรัฐ สื่ อมวลชน เจ้าหน้าที่ใน
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น เจ้า หน้า ที่ ใ นกระบวนการยุติ ธ รรม กลุ่ ม หรื อ องค์ก รเอกชนด้า นคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น จาเป็ นต้องอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์ ที่หลากหลายมากขึ้ น เพื่อประยุกต์ใช้ผสมผสาน
ร่ วมกับ ทัก ษะในการบริ หารจัดการ อาทิ เช่ น นิ ติศาสตร์ รั ฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความรอบรู ้ ความเชี่ยวชาญในการกากับดูแลระบบงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
ทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคและเครื อข่าย การติดตามเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ บริ การที่ไม่ปลอดภัย
และเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค การพัฒนาระบบรับเรื่ องร้ องเรี ยน การไกล่เกลี่ ยและชดเชยค่าเสี ยหายที่เกิ ดขึ้น
จากการบริ โภค การสื่ อสารสาธารณะ การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
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กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของผูบ้ ริ โภคและเครื อข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของประชาชน โดยไม่แยกขาดจากมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลก มุ่งหวัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูบ้ ริ โภคและต่อสังคมโดยรวม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้าร่ วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทั้งในส่ วนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมีความรู้และความชานาญระดับสู งในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. สามารถวิเคราะห์สภาพ สถานการณ์ จัดลาดับความสาคัญ กาหนดยุทธศาสตร์ จัดทาแผนปฏิบตั ิ
การดาเนินงาน การประเมินผล และให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในเชิง
นโยบาย ระบบ กฎหมาย และการปฏิบตั ิการที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบตั ิการในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3. สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์และนโยบายเกี่ยวกับ
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4. สามารถดาเนินการสร้างเสริ มศักยภาพของชุมชนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน และแก้ไข
ปัญหาจากการบริ โภค โดยบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
5. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบตั ิการชุมชนเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา โดยบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย/ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทางานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เช่น หน่วยงานรัฐ หน่วยงานด้านสาธารณสุ ข องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น องค์ก ารพัฒนาเอกชน อาสาสมัค รสาธารณสุ ข หน่ วยงานทางยุติธ รรม นัก ศึก ษา
หลักสู ตรปริ ญญาโท สาขาเภสัชกรรมสังคมและการบริ หาร ผูส้ นใจทัว่ ไป
ประกอบด้วย
1.ผูส้ นใจทัว่ ไป
ครั้งละ
60 คน
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วันเวลา
จัดประชุมจานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เนือ้ หาหลักสู ตร
1 วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2553
-แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2553 -การจัดการความรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์งานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
- การประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสุ ขภาพจากนโยบาย
สาธารณะในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
3 วันที่ 25-28 มกราคม 2554
-กระบวนการทางสังคม การสร้างเครื อข่ายและทักษะที่จาเป็ นใน
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
-ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
วิทยากร ประกอบด้วย
วิทยากรจากสถาบันจัดการระบบสุ ขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2 คน
วิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
1
คน
วิทยากรจากคณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 1 คน
วิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 คน
วิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 1 คน
วิทยากรจากสานักงานอัยการจังหวัดสงขลา 1 คน
วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 1 คน
วิทยากรจากสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสงขลา 1 คน
วิทยากรจากศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์สงขลา
1 คน
วิทยากรจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ(สสส.) 1 คน
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค(มพบ.) 1 คน
วิทยากรจากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 1 คน
วิทยากรจากโรงพยาบาลระโนด 1 คน
วิทยากรจากโครงการเรี ยนรู้ออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 1 คน
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สถานที่
โรงแรมโกลเดนท์คราวน์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(หมายเหตุ สถานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งทางคณะผูจ้ ดั ประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถนาความรู ้และทักษะที่ได้จากการประชุมไปดาเนิ นการพัฒนาระบบการ
ทางานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับหน่วยงานหรื อองค์กรตลอดจนระดับเครื อข่ายได้
รู ปแบบการอบรม
เป็ นรู ปแบบการผสมผสาน ซึ่ งประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิและประสบการณ์
เสริ มด้วยการฝึ กปฏิบตั ิการ
การเข้ าร่ วมประชุ ม
1. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประเภทโควต้าจากหน่วยงานและเครื อข่ายในโครงการพัฒนาระบบเครื อข่าย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคภาคใต้ ปี 2553-54 จะได้รับการคัดเลือกชื่อจากสถาบันการจัดการระบบ
สุ ขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ส่ วนผูส้ นใจทัว่ ไปให้ส่งใบแสดงความจานงเข้า
ร่ วมประชุมดังกล่าว โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนแล้วส่ งไปยัง
คุณ เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
สถาบันการจัดการระบบสุ ขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-2902 โทรสาร 0-7428-901
2. ค่าลงทะเบียนเก็บจากผูล้ งทะเบียนท่านละ 2,000.- บาท ต่อครั้ง
งบประมาณ
เงินรายได้ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000.- บาท X 180 คน

360,000.-

บาท

งบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาระบบเครื อข่าย 200,000.-

บาท

(แผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รวม

560,000.-

บาท

