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แนวคิดการพัฒนาเครือขาย อย.นอยระดับประเทศ
Thailand FDA Youth Network

เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี  M.P.H. (ม.เชียงใหม)
ผูจัดการโครงการ “หูฟงโฆษณา ตาอานฉลาก ปากรองเรียน”
e-mail : dmindmap@yahoo.com
URL : www.prachasan.com

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได
มีโครงการ สนับสนุนใหสถานศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนภายใตชื่อ
โครงการ อย.นอย โดยกิจกรรมหลักๆ คือ การกอตั้งชุมชน/ชมรม อย.นอย ในสถาน
ศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการเฝาระวังปญหาอาหารปลอดภัย (Food Safety) ภายใน

โรงเรียน โดยในระยะแรกของโครงการ คือ การสงเสริมใหโรงเรียนตางๆ ที่มีความพรอม เขารวมโครงการ
แลวจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาของตนเอง จากน้ัน ก็ใหระดับจังหวัดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเดนเขา
ไปประกวด ในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ  เพื่อใหเห็นภาพการพัฒนา ผูเขียนขอสรุปพัฒนาการ
ของโครงการ อย.นอย

ระยะที่หน่ึง – การขายความคิดใหกับจังหวัดไปจัดกิจกรรม ซ่ึงมีหลากหลาย ไมวาจะเปนการสง
เสริมการตั้งชมรม การจัดนิทรรศการความรู

ระยะที่สอง – การจัดประกวดเพื่อหาโรงเรียนที่มีผลงานดีเดน เพื่อเปนตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อไป
ประกวดในระดับ เขต ระดับภาค และระดับประเทศ

ระยะที่สาม – การจัดกิจกรรมในระดับจังหวัดภายใตชื่อใหมที่เรียกวา อย.นอย Day Camp เปนการ
กิจกรรมเพื่อใหเยาวชน อย.นอยจากทั่วทั้งจังหวัดมาทํากิจกรรมรวมกันซ่ึงก็มีการดําเนินการที่แตกตางหลาก
หลาย ขึ้นกับวิธีคิดของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละจังหวัดจะวาดภาพ อย.นอย Day Camp ของตัวเอง
บางจังหวัด จัดกิจกรรม Day Camp ในหองประชุมติดแอรของโรงแรม บางจังหวัดจัดกิจกรรมในคายทหาร
โดยสงนอยๆ เยาวชนไปใหทหารฝกวินัย

คําถามจึงมีอยูวา การพัฒนา อย.นอย ในชวงตอไป อนาคตจะเปนอยางไร ในเมื่อลงแรงหวานเมล็ด
พันธุของการคุมครองผูบริโภครุนใหมแลว ควรจะทําอะไรตอไป จะปลอยใหการจัดกิจกรรมปลุก และปลูก
ความคิดเรื่องการคุมครองผูบริโภค หยุดอยูที ่Day Camp เทาน้ันหรือ หรือจะเปนยังไงตอไป

ตอไปน้ีเปนแนวคิด การพัฒนาตอยอดโครงการ อย.นอย โดย ผูเขียน เภสัชกรประชาสรรณ แสน
ภักดี ตําแหนงปจจุบัน เปนหัวหนางานประสานรัฐและทองถิ่น กลุมงานคุมครองผูบริโภค สสจ.ขอนแกน อดีต
เคยเปนผูจัดการโครงการ (Project Manager ) “หูฟงโฆษณา ตาอานฉลาก ปากรองเรียน” ซ่ึงเปนโครงการ
ระดับภาคของ เครือขาย ISANRX (เครือขายเภสัชสาธารณสุขภาคอีสาน)  ความโชคดีของผูเขียน สวนหน่ึงก็
เกิดจากการที ่ไดมีโอกาสเดินทางไปเปนวิทยากรใหกับโครงการ อย.นอยในหลายจังหวัด ไมวาจะเปน สสจ.
มุกดาหาร สสจ.ขอนแกน สสจ.สกลนคร สสจ.กาฬสินธุ และ สสจ.ยโสธร จึงมีโอกาสไดเรียนรูบทเรียน
(Lesson Learned) จากความแตกตางของวิธีการ แนวคิด รวมทั้งวัฒนธรรมการมีสวนรวมในโครงการ อย.
นอย ของเยาวชน จึงเปนโอกาสดีที่จะใครขอนําเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาโครงการ (Project Development)
ในอนาคตตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. ควรจะมีการทบทวนบทเรียน ของการทํางานโครงการ อย.นอย จากอดีตจนถึงปจจุบัน

โดยการเชิญ ภาคีสมาชิกจากทั่วประเทศ ทั้งภาค สาธารณสุข ภาคการศึกษา ทองถิ่น และตัว เยาวชน อย.
นอย มารวมสัมมนา เพื่อสรุปบทเรียน (Lesson Learned) โดย จะตองมีการเตรียมทีมงานนักวิชาการ ที่เขา
ใจงาน รอถอดบทเรียน จากเวทีการแลกเปล่ียนประสบการณ – การทําอยางน้ีจะชวยใหเราเขาใจพัฒนาการ
และการพัฒนาที่ผานมา วาเราไดอะไรบาง มีอะไรบางที่ยังจะตองทําซํ้าอีกรอบ หรือมีอะไรบางที่จะตองทํา
ความเขาใจใหม (Re-Understanding) โดยเฉพาะการทําความเขาใจใหมของสวนกลาง เชน จังหวัดทําความ
เขาใจอําเภอ กระทรวงเขาใจจังหวัด

2. ตอจากการถอดบทเรียน ส่ิงที่ควรจะทํา ตอมาคือการประยุกตหลักการในการคนหา อย.
นอย ดีเลิศ ในรูปแบบตางๆ ซ่ึงตรงกับทางภาคธุรกิจเขาก็คือ การคนหา Best Practice อย.นอยน่ันเอง โดย
ใหมีคณะทํางานทั้งภาควิชาการ และภาคสนาม แลว Best Practice แตกตางจากการประกวด อย.นอยระดับ
ตางๆ อยางไร ก็คงตองบอกวา การหา Best Practice มันคือ ตามชื่อตรงๆ เลย ก็คือ การดูการปฏิบัต ิโดย
คณะทํางานจะตองลงพื้นที่ไปดูเด็กเขาแสดง ไปดูเขาคิด ดูเขาจินตนาการ เพราะลําพัง การใหเด็กนักเรียน
อย.นอย และครูที่ปรึกษา เดินทางไปประกวดที ่สวนกลาง หรือตามจังหวัดที่เปนเจาภาพตางๆ มันไมใชการ
หา Best Practice มันเปนเพียงการคนหา หรือคัดเลือด Best Presentation เทาน้ัน  - เมื่อได Best Practice
ออกมาแลว ก็จัดการสรุปบทเรียน รวมกันกับผลการสรุปบทเรียนจากขอที่หน่ึง จัดพิมพออกมาเผยแพร ทั้งใน
รูปแบบเอกสาร (Hard copy) และเปนแบบผานเว็บไซตหรือ อิเล็กทรอนิกส (Soft copy) เพื่อใหทุกคนที่เกี่ยว
ของกับโครงการ อย.นอยไดเรียนรูตอไปอยางถวนทั่วทุกพื้นที่

3. ส่ิงที่ควรจะตองดําเนินการโดยเรงดวนโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข คือ การจัดเตรียมชุมชนเรียนรู อย.นอยในระดับประเทศ (CoP – Community of Practice) โดย
อาจจะเปนในรูปแบบของ การจัดตั้งเว็บไซต เครือขาย อย.นอย ระดับประเทศ  เพื่อเปนศูนยกลางการ
ประสานงานของผูที่เกี่ยวของ เพราะมาถึงวันน้ีเราสรางพันธมิตรไวมากมาย ไมวาจะเปนจากภาคการศึกษา
ภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบท.) และอีกหลากหลายภาคสวน แตโครงสรางพื้นฐานชุมชนแหงการ
เรียนรู เรากลับไมไดเตรียมไวรองรับ – ผูเขียนเสนอแนะใหเลยวา ตองจัดทําเว็บไซต เฉพาะของ อย.นอย ให
มันกลายเปนชุมชน อย.นอย ระดับประเทศ อาจจะใชชื่อ www.FdaSchoolNet.com หรืออะไรก็แลวแตจะ
ดําเนินการ – ทําไปแลวจะไดอะไร คําถามน้ีนาสนใจ หากจะตอบคําถามน้ีก็คงจะบอกเพียงวา หากอย.นอย
เขาโตขึ้น หรือเรียนระดับมหาวิทยาลัย หากตองการกลับมาหวนคิดถึง วันวาน เขาควรจะกลับไปที่ไหนบาง
อย.นอย เว็บไซตนาจะเปนที่หน่ึงที่ผูบริโภค ในอนาคต จะกลับมาทบทวน อดีตตัวเอง

4. ผูรับผิดชอบโครงการ อย.นอยในระดับประเทศ ควรจะนําเอาแนวคิด เรื่องการจัดการเครือ
ขาย มาใชประโยชน แนวคิดก็คือ จะตองใช Network Management Concept มาประยุกตใช เทาที่ผูเขียนไป
สืบคนมา และนาจะนํามาประยุกตใชไดอยางดีก ็แนวคิดเรื่องการจัดการเครือขายของทาน ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ
เจริญวงศศักด์ิ เอามาใชในการจัดการเครือขายในระดับประเทศ น่ียิ่งหากเราเรียนรูบทเรียนจากโครงการ สุด
ยอดที่ชื่อ To Be Number One แลวก็จะยิ่งเขาใจวา หากทั่วประเทศ เด็กไทย มีหัวใจ อย.นอย กันทั้งหมด
พลังมันจะขนาดไหน  เพื่อใหเขาใจเรื่องการจัดการเครือขาย อย.นอยมากขึ้นอยางละเอียด ผูเขียนจะขอยก
เรื่องการจัดการเครือขายขึ้นมาอธิบายแยกโดยเฉพาะ

แนวคิดการจัดการเครือขาย อย. นอย ระดับประเทศ
แนวคิดการจัดการเครือขาย (Network Management) ของ ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ น้ัน

ประกอบดวย องคประกอบดังน้ี
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1. การจัดแผนที่เครือขาย (Network Mapping) เพื่อใหรูวาใครทําอะไร เดนเรื่องอะไร อยูพื้นที่ไหน
2. การแบงบทบาทความรับผิดชอบ (Resposibility) เมื่อมารวมกันเปนเครือขายแลวก็ควรจะแสดง

ฝมือในสวนที่ตนเองถนัด ดวยการชวยกันรับผิดชอบงาน
3. การพัฒนาระบบส่ือสารรวมกัน (Communication system) จะเชื่อมประสานกันไดอยางไร ชอง

ทางไหน เพราะอยูกันคนละพื้นที่
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศรวมกัน (Information System) ประสบการณ และขอมูลจากการ

ทํางาน จะจัดระบบรวมกันอยางไร เพื่อใหทุกคนเขาถึงและนําไปใชได
5. การเรียนรูรวมกัน (Learning with together) เมื่อเวลาผานไป ทุกคนผานปญหา มีปญญาเกิด

ขึ้น ก็ควรจะมีเวทีในการเรียนรูรวมกันภายในเครือขาย เชน อาจจะเปนการจัดประชุมใหญ การ
สัมมนา การอบรม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน

การประยุกตแนวคิดการจัดการเครือขายมาใชกับ เครือขาย อย.นอย (from Principle to Practice)
กอนอ่ืนๆ ผูที่เกี่ยวของตองยอมรับแนวคิดวา ควรจะมีการรวมเปนเครือขาย อย.นอยระดับประเทศ

ใหไดกอน ตองยอมรับกอนวา การรวมกันในระดับประเทศมีความเปนไปได และจะไดประโยชนตอการพัฒนา
ระบบบการคุมครองผูบริโภคของประเทศ หากยอมรับหลักการน้ีแลว ก็เริ่มใชแนวคิดได

1) การจัดทําแผนที่เครือขาย อย.นอย ระดับประเทศ (Network Mapping) ในขั้นตอนน้ีก็
คือ การใหแตละจังหวัดรวบรวมขอมูล ชมรม/ชุมนุม อย.นอยในทุกพื้นที ่เพื่อรวบรวมเปน database ในระดับ
ประเทศ แลวนําขอมูลมาจัดการ (Database Management) เพื่อใหเห็นแผนผังเครือขาย จังหวัดแตละจังหวัด
จะแสดงภาพโรงเรียน แมขาย โรงเรียนลูกขาย โรงเรียนที่เพิ่งเขารวมโครงการ โรงเรียนที่สรางนวัตกรรม โรง
เรียนที่ผลิตส่ือคุณภาพ และอีกหลายๆ อยาง น่ีคือ การเขียนแผนผังเครือขาย ในความหมายของผูเขียน – ส่ิง
ที่ตองทําคือ เตรียมโปรแกรมฐานขอมูลไวจัดการขอมูล เตรียมรูปแบบการนําเสนอไว เชน การเสนอขอมูลเชิง
ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ (ในอดีตแสดงแตขอมูล จํานวนตัวอยางที่ผาน หรือ ตกมาตรฐาน) การทําผังเครือ
ขายจะชวยใหเราเห็นศูนยเรียนรู (Learning Center) ในพื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะใครที่ไดรางวัล ใครที ่เปน
Best Practice เราจะเห็นภาพจากแผนที่เครือขาย – แลวใครควรจะเปนเจาภาพในการจัดทําแผนที่เครือขาย
คําตอบก็คือ กระทรวงสาธารณสุขเปนเจาภาพในการริ่เริ่ม ตอจากน้ันใหระดับจังหวัดเสนอตัวเองเขามาชวย
ทํา เพราะระดับจังหวัดจะเขาใจบริบท (Context) ของความเปนเครือขาย กระทรวงเตรียมส่ิงสนับสนุนให
พรอมก็พอ ไมวาจะเปนคาเสียเวลา อุปกรณคอมพิวเตอร คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน

2) การแบงบทบาทความรับผิดชอบ (Responsibility) เมื่อจัดทําผังเครือขาย อย.นอย
ระดับประเทศเสร็จแลว จากน้ันก็มาถึงประเด็นการแบงบทบาท ใหชัดเจนในเครือขาย ซ่ึงจะมีเครือขายยอย
(sub network) ซอนอยู เชน มีเครือขาย คุมครองผูบริโภค ระดับเขต ระดับภาค เครือขายครูอนามัย ที่ดูแล
นองๆ อย.นอย ชมรมอย.นอยระดับจังหวัด ระดับภาค เครือขาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขาย ส่ือ
เครือขายโครงการ NGOs เชน เครือขาย อาสาสมัคร ของ สคบ. หรืออ่ืนๆ อีก เราก็มาแบงบทบาทกันใครจะ
ไปสรางความตอเน่ืองใหกับงานในเรื่องอะไรบาง ใครควรจะเปนเจาภาพในเรื่องอะไร เมื่อไหร พื้นที่ไหน โดย
เฉพาะการแบงพื้นที่ความคิด (Area of Thinking) ซ่ึงแตกตางจากพื้นที่ทางกายภาพหรือภูมิศาสตร เชน หาก
ครูตองการพัฒนาคูมือการเรียนการสอนเรื่อง คุมครองผูบริโภค จัดพิมพออกมาเปนรูปเลม มีคณะทํางาน รวม
กันพัฒนา อยางน้ีเรียกวาพื้นที่ความคิด ภาคสาธารณสุขก็ตองรับฟง มาถึงขั้นตอนของการแบงบทบาท น้ี ทุก
คน หรือทุกภาคสวนจะมีความสําคัญเทาเทียมกัน เจาหนาที่จากภาคสาธารณสุขจะเปนเพียงภาคีหน่ึงของ
เครือขาย อย.นอยเทาน่ัน (ไมรูจะยอมรับใหเปนแบบน้ีไดหรือเปลา)
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3) การพัฒนาระบบสื่อสารรวมกัน (Communication System) ขั้นตอนที่สามมีความ
สําคัญมากเพราะจะเปนเครื่องชี้วัดการล่ืนไหลของการประสานงานและการขับเคล่ือนงานตอไป น่ันคือ การ
พัฒนาระบบการส่ือสารระหวางสมาชิกในเครือขาย เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานในการรูการเปล่ียนแปลงและ
เปนไปของคนอ่ืน และนําเสนอเรื่องราวของเราใหคนอ่ืนไดเรียนรู ส่ิงสําคัญคือ การพัฒนาชองทางการส่ือสาร
และการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการพัฒนาระบบส่ือสาร  โดยอาจจะทําไดหลายชองทาง เชน การ
พัฒนาใหมีเมนู อย.นอย ในระบบสายดวน อย. 1556 เปดเปนชองทางในการฝากขอความหรือเรียนรูของ อย.
นอย 3 บาททั่วประเทศ ในการหมุนโทรศัพท  การพัฒนาเว็บไซต อย.นอย (www.ThaiFdaSchoolNet.com)
ใหสมาชิกจากทั่วประเทศเขามาสมัครเปนสมาชิกรับขาวสาร (mailing list) ทั้งอาจารย นักเรียน สาธารณสุข
ทองถิ่น) ทุกคนเขามาประสานงานรับขาวสาร ฝากขาวสาร กันที่เว็บไซต  แลวจะใสอะไรเขาไปในเว็บไซต
บางน่ีก็เปนประเด็นที่นาสนใจ ผูเขียนใหขอเสนอแนะวา หากมีการจัดทําเว็บไซตขึ้น ก็ควรจะมีขอมูล ภาพกิจ
กรรม ผลงานโครงการเฝาระวังปญญา มีเอกสารในรูปแบบ pdf file มีตัวอยางโครงการเดนๆ มีตัวอยางส่ือ มี
แฟมขอมูลที่ใชในการอบรม หรืออ่ืนๆ อีกเทาที่จะไดประโยชน จริง ๆ ส่ิงที่กําลังเสนอแนะน้ี มันคือ การจัด
การความรูของเครือขาย (Knowledge Management of Social Network) ซ่ึงหากทําไดสําเร็จ เราก็จะเกิด
เปนเครือขายการเรียนรูระดับประเทศที่มีพลัง

4) การจัดทําระบบสารสนเทศของเครือขาย (Information system) เปนการจัดทําระบบ
สารสนเทศ เพื่อรองรับการทํางานของเครือขาย ผลงาน รายชื่อ ทะเบียน ขอมูลสมาชิก ไมวาจะเปน ชื่อ e-
mail ทุกคนจะถูกรวบรวมเก็บไวเปนฐานขอมูลระดับประเทศ เอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนแผนพับ
จุลสาร อย.นอย sticker แบบเส้ือ ภาพบรรยากาศการประกวด ตั้งแตอะไร ที่ผานมา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของจะ
ถูกนํามาจัดการเปนฐานขอมูลที่มี่ความเปนปจจุบัน สามารถเขาถึงไดจากทุกพื้นที ่ทุกเวลา (Everytime
Everywhere) ซ่ึงการจําทําอยางน้ีไดทุกคนจะตองรวมกันเปนเจาของขอมูล นําขอมูลออกมาใชรวมกัน
(Share Information ) และการจะเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขึ้นได ทุกคนก็จะตอง Care กอนก็คือ เกิดความ
ตระหนักวาจะตองแลกเปล่ียน แลกเปล่ียนไปทําไม ระบบสารสนเทศก็ควรจะมีการพัฒนาและออกแบบไปรวม
กัน พรอมๆ กันกับ Communication System เพื่อใหเสริมพลังกันและกัน ในระดับจังหวัดระยะเริ่มตนก็ให
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สสจ.ทุกจังหวัดเปนเจาภาพ ในการประสานกอน จากน้ันเมื่อระบบสารสนเทศเขาที่
ก็คอยเคล่ือนฐานไปสูภาคการศึกษาหรือทองถิ่น

5) การเรียนรูรวมกันภายในเครือขาย (Learning With Together) การเรียนรูรวมกันภาย
ในเครือขายทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูผาน เวทีถาม-ตอบ (Forum) อาจจะเปนการใชกระดาน
ขาวบนเว็บไซตเปนเวที นอกจากน้ันในแงของการเรียนรูแบบพบปะหนาตากันก็จะขาดไมได อาจจะจัดใหมี
การสัมมนาแกนนํา อย.นอยระดับจังหวัด  การสัมมนาแกนนํา อย.นอยระดับภาค ซ่ึงคัดเลือกตัวแทนจาก
ระดับจังหวัดมารวมกิจกรรม จากน้ันระดับภาคคัดเลือกคณะกรรมการภาค สงตัวแทน ไปเรียนรูระดับประเทศ
ในการสัมมนาเครือขาย อย.นอย ประเทศ รุนพี ่กลับมาเรียนรูกับรุนนอง เครือขาย คร ูเรียนรูรวมกับเครือ
ขาย สาธารณสุข สวนกลางเรียนรูรวมกับสวนภูมิภาค หากพัฒนาไปไดขนาดน้ี รับรองเครือขาย อย.นอยขอ
งบประเทศไทย จะเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่มีพลัง ยิ่งใหญ สามารถเปล่ียนแปลง ระบบบริโภค ของเยาวชน
ไดเลย (ฝนใหญ ฝนไกล บักขนาด)

จากหลักการสูการปฏิบัติ ที่นําเสนอน้ีก็คงจะชวยใหผูอานเกิดภาพในใจ (Mental Model) เรื่องของ
การพัฒนาเครือขายอย.นอย ในระดับประเทศ ซ่ึงจะชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลง และเคล่ือนงาน เพื่อการพัฒ
นาศักยภาพของผูบริโภครุนใหม

ส่ิงที่มีความสําคัญมากๆ ที่ผูเขียนคิดวา เปนหัวใจของเรื่องน้ีเลยก็คือ อยาคิดนอยเหมือนชื่อโครง
การ อย.นอย เวลาคิดก็เลยพากันคิด นอย ตามไปดวย ตอไปน้ีเราจะตองเปล่ียนกรอบคิดกันใหม

http://www.ThaiFdaSchoolNet.com
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(framework) เพี่อทํางานกันแบบใหม ยุคใหมน้ีเขาทํางานกันแบบเครือขาย แลว เราก็ตองใชพลังของเครือ
ขายใหเกิดประโยชนสูงสุดน่ันเอง

ตองเขาใจความหมายของคําตอไปน้ี
“จากพึ่งพิงและพึ่งพา ตองพัฒนาสูพึ่งกัน” ตอไปน้ีเราจะเปนหุนสวนในการเรียนรูของกัน

และกัน ชวยเสริมพลังใหกันและกันของทุกภาคสวน (Partnership synergy)

คําสําคัญ : เครือขาย (Network) , การจัดการเครือขาย (Network Management) , บทเรียน (Lesson
Learned) , การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) , กรอบแนวคิด (framework) , ชุมชนแนวปฏิบัติ
(Communities of Practice – CoP) , การจัดการความรู (Knowledge Management – KM)
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