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โครงการประชุมวชิาการหลกัสูตรการพฒันาศักยภาพการด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
  
ช่ือโครงการ 

โครงการประชุมวชิาการหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
หลกัการและเหตุผล 

ปัญหาผูบ้ริโภคถูกละเมิดสิทธิ ถือเป็นปัญหาทางสุขภาพอย่างหน่ึงและส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ กล่าว คือ ภาวะทางกาย ท าใหผู้บ้ริโภคไม่ไดรั้บความปลอดภยัจากสินคา้และบริการท่ีไม่
มีคุณภาพ เกิดผลเสียต่อสุภาพอนามยั อีกทั้งน าซ่ึงโรคร้ายมายงัตวัผูบ้ริโภคอีกดว้ย  การส่งผลกระทบสุข
ภาวะมิติจิตใจ จะก่อเกิดความเครียดของผูบ้ริโภคท่ีได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ ไม่ไวว้างใจ
ผูป้ระกอบการ ส่วนผลกระทบต่อสุขภาวะในมิติทางสังคม  น ามาสู่การขัดแย้งทางสังคมของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค และท่ีส าคญัคือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในมิติสุขภาวะทางปัญญา กล่าวคือ 
ผูบ้ริโภคขาดความรู้เท่าทนัต่อกลวิธีหลอกหลวงของผูป้ระกอบการ และขาดศกัยภาพการคน้หาขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นส าหรับประกอบการตดัสินใจเพื่อการบริโภคท่ีถูกต้องปลอดภยัได้ อีกทั้งขาดความกล้าในการ
เรียกร้องสิทธิในฐานะผูบ้ริโภค ทั้งหมดน้ีคือ ความเช่ือมโยงท่ีปัญหาผูบ้ริโภคส่งผลต่อสุภาวะของประชาชน  
ยิ่งในปัจจุบนัแลว้สถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภคมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ตามสภาพของการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยท่ีีเป็นสังคมบริโภคนิยม เนน้ส่งเสริมการบริโภคท่ีเกินความจ าเป็น 

 
ดว้ยความซบัซอ้นของระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงมิใช่เฉพาะแต่เจา้หนา้ท่ีทางสาธารณสุขเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัหมายความรวม ถึง
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งหมด อาทิเช่น เจา้หน้าท่ีหน่วยงานรัฐ ส่ือมวลชน เจา้หน้าท่ีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มหรือองค์กรเอกชนด้านคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค เป็นตน้  จ  าเป็นตอ้งอาศยัองค์ความรู้ในศาสตร์ท่ีหลากหลายมากข้ึน เพื่อประยุกต์ใช้ผสมผสาน
ร่วมกับทกัษะในการบริหารจดัการ อาทิ เช่น นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความรอบรู้ ความเช่ียวชาญในการก ากบัดูแลระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
ทุกมิติ ตั้งแต่การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคและเครือข่าย การติดตามเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์ บริการท่ีไม่ปลอดภยั
และเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค การพฒันาระบบรับเร่ืองร้องเรียน การไกล่เกล่ียและชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากการบริโภค การส่ือสารสาธารณะ การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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กระบวนการพฒันาความเขม้แขง็ของผูบ้ริโภคและเครือข่าย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยไม่แยกขาดจากมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมทั้งระดบัประเทศและระดบัโลก มุ่งหวงั
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูบ้ริโภคและต่อสังคมโดยรวม 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคประชาสังคมมีความรู้และความช านาญระดบัสูงในการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. สามารถวเิคราะห์สภาพ สถานการณ์ จดัล าดบัความส าคญั ก าหนดยทุธศาสตร์ จดัท าแผนปฏิบติั 
การด าเนินงาน การประเมินผล และใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการคุม้ครองผูบ้ริโภคในเชิง
นโยบาย ระบบ กฎหมาย และการปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. สามารถวเิคราะห์ วางแผน และปฏิบติัการในกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. สามารถวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งผลิตภณัฑแ์ละนโยบายเก่ียวกบั
งานคุม้ครองผูบ้ริโภค  

4. สามารถด าเนินการสร้างเสริมศกัยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาจากการบริโภค โดยบูรณาการองคค์วามรู้ของศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. สามารถวเิคราะห์ วางแผน และปฏิบติัการชุมชนเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา โดยบูรณาการองคค์วามรู้ของศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม  

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัท างานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น หน่วยงานรัฐ หน่วยงานดา้นสาธารณสุข องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การพฒันาเอกชน อาสาสมคัรสาธารณสุข หน่วยงานทางยุติธรรม นักศึกษา
หลกัสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมสังคมและการบริหาร ผูส้นใจทัว่ไป  

ประกอบดว้ย                      
1.ผูส้นใจทัว่ไป     คร้ังละ            60 คน    
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วนัเวลา  
 จดัประชุมจ านวน 3 คร้ัง  คร้ังละ 4 วนั รายละเอียดดงัน้ี 
คร้ังที่ วนั เดือน  ปี เนือ้หาหลกัสูตร 

1 วนัท่ี 26 - 29  ตุลาคม 2553 -แนวคิดและหลกัการพื้นฐานในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 
-กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2 วนัท่ี 16-19 พฤศจิกายน 2553 -การจดัการความรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์งานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 
- การประเมินความเส่ียงและผลกระทบดา้นสุขภาพจากนโยบาย
สาธารณะในงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  

3 วนัท่ี 25-28 มกราคม 2554 -กระบวนการทางสังคม  การสร้างเครือข่ายและทกัษะท่ีจ าเป็นใน
งานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
-ระบบขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 
วทิยากร   ประกอบดว้ย 
 วทิยากรจากสถาบนัจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์        2       คน 
 วทิยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  1 คน 
 วทิยากรจากคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  1 คน 
 วทิยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    1 คน 
 วทิยากรจากคณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   1 คน 
 วทิยากรจากส านกังานอยัการจงัหวดัสงขลา        1  คน 
 วทิยากรจากคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  1 คน 
 วทิยากรจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา        1  คน 
 วทิยากรจากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยส์งขลา           1  คน 
 วทิยากรจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  1 คน 
 วทิยากรจากมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค(มพบ.)   1 คน 
 วทิยากรจากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์     1 คน 
 วทิยากรจากโรงพยาบาลระโนด    1 คน 
 วทิยากรจากโครงการเรียนรู้ออนไลน์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 1  คน 
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สถานที่ 

 โรงแรมโกลเดนทค์ราวน์ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

(หมายเหตุ สถานท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัประชุมจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการประชุมไปด าเนินการพฒันาระบบการ

ท างานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัหน่วยงานหรือองคก์รตลอดจนระดบัเครือข่ายได ้

รูปแบบการอบรม 

 เป็นรูปแบบการผสมผสาน ซ่ึงประกอบดว้ยการบรรยายโดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒิและประสบการณ์ 

เสริมดว้ยการฝึกปฏิบติัการ 

การเข้าร่วมประชุม 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประเภทโควตา้จากหน่วยงานและเครือข่ายในโครงการพฒันาระบบเครือข่าย

คุม้ครองผูบ้ริโภคภาคใต ้ปี 2553-54 จะไดรั้บการคดัเลือกช่ือจากสถาบนัการจดัการระบบ

สุขภาพภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ส่วนผูส้นใจทัว่ไปใหส่้งใบแสดงความจ านงเขา้

ร่วมประชุมดงักล่าว โดยกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นแลว้ส่งไปยงั 

  คุณ เยาวลกัษณ์  ศรีสุกใส 

  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

                ช้ัน 10 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวสุีนทร 

  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 

  โทรศัพท์ 0-7428-2902  โทรสาร 0-7428-901 

2. ค่าลงทะเบียนเก็บจากผูล้งทะเบียนท่านละ 2,000.- บาท ต่อคร้ัง 

งบประมาณ 

 เงินรายไดค้่าลงทะเบียน คนละ 2,000.- บาท X 180 คน 360,000.- บาท 

 งบประมาณสนบัสนุนจากโครงการพฒันาระบบเครือข่าย     200,000.- บาท 

 (แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

                                                                               รวม  560,000.-  บาท 

 


