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คํานํา 
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย (ภจท.) 
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) และสํานักงานแผนงานพัฒนา
วิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็น
ความสําคัญของการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้มาตรการทางวิชาการ จึงได้นําหลักเกณฑ์การจัดลําดับ
สินค้าไม่ปลอดภัยที่ คคส. ได้พัฒนาขึ้น มาปรับปรุงให้เป็นหลักเกณฑ์การจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยระดับ
จังหวัด โดยมีการจัดประชุมเภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือทําความเข้าใจกับหลักเกณฑ์การจัดลําดับ
สินค้าไม่ปลอดภัยระดับจังหวัด และกําหนดกระบวนการและภารกิจของจังหวัดในการนําหลักเกณฑ์ไปใช้
จัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในจังหวัด ตลอดจนร่วมวางแผนการดําเนินการที่สอดคล้องกันใน
ภาค จากน้ันจึงไปดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในแต่ละจังหวัดโดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใน “โครงการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย
ในระดับภาค 4 ภาค”  

ขณะน้ีโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชมรมเภสัช
สาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย (ภจท.) วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย 
(วคบท.) และสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดประชุมวิชาการ “การรายงานผลการดําเนินงานจัดลาํดับความสาํคญั
ของสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัด” เพ่ือรวบรวมประมวลข้อมูลให้เป็นข้อมูลระดับภาค และร่วมกัน
พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่ต่อไป 
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กําหนดการ 
ประชุมวิชาการ เรื่อง “การรายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 

ในระดับจังหวัดและระดับภาค และแนวทางการแก้ปัญหา” 
วันท่ี 1-2 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ 

 
วันจันทร์ ท่ี 1  เดือนกันยายน พ.ศ. 2557  
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00-9.30 น. กล่าวเปิด และบรรยาย เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ” 

โดย นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข     เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
9.30-10.20 น. แบ่งกลุ่มภาค “รูปแบบการดําเนินงาน ข้อมูลภาคี ข้อมูลวิชาการ ผลการจัดลําดับความสําคัญ

สินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัด และประมวลการจัดลําดับความสําคัญฯ ระดับภาค” 
  

กลุ่ม 1 ภาคเหนือ 
         แกนกลุ่ม: 
 
 
 

1. ภก.สุริยะ วิริยะประสิทธ์ิ 
2. นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ 
3. ภญ.สุกัญญา เจียระพงษ์ 

ผู้แทนฯ ภาคเหนือ และ สสจ. พิษณุโลก 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  

กลุ่ม 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         แกนกลุ่ม: 

 
 
 

1. ภก.มะโนตร์  นาคะวัจนะ 
2. ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม 
3. ภญ.วารุณี  เสนสุภา 

ผู้แทนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ สสจ.อุดรธานี 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 กลุ่ม 3 ภาคกลาง 
         แกนกลุ่ม: 

 
 

1. ภญ.อุสาห์ จันทรวิจิตร 
2. ภก.วินิจ อัศวกิจวีรี 
3. ภญ.ยุวดี พัฒนวงศ ์
4. นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ 

ผู้แทนฯ ภาคกลาง และ สสจ.สิงห์บุรี 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  

กลุ่ม 4 ภาคใต้ 
         แกนกลุ่ม: 

 
 

1. ภก.เรวัต ไชยเพชร 
2. ภก.วชิระ อําพน 
3. ภญ.สุภัทรา บุญเสริม 

ผู้แทนฯ ภาคใต้ และ สสจ.สุราษฎร์ธานี 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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10.20-10.35 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.35-12.00 น. แบ่งกลุ่มภาค “รูปแบบการดําเนินงาน ข้อมูลภาคี ข้อมูลวิชาการ ผลการจัดลําดับความสําคัญ
สินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัด และประมวลการจัดลําดับความสําคัญฯ ระดับภาค” (ต่อ) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. นําเสนอผลการประชุมกลุ่มโดยผู้แทนกลุ่ม 

ดําเนินรายการโดย น.ส.จิตตรา เศรษฐอุดม  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

14.45-17.00 น. แบ่งกลุ่มภาค “แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับจังหวัด และระดับภาค” 
 กลุ่ม 1 ภาคเหนือ 

         แกนกลุ่ม: 
 
 
 

1. ภก.สุริยะ วิริยะประสิทธ์ิ 
2. นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ 
3. ภญ.สุกัญญา เจียรพงษ์ 

ผู้แทนฯ ภาคเหนือ และ สสจ. พิษณุโลก 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  

กลุ่ม 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         แกนกลุ่ม: 

 
 
 

1. ภก.มะโนตร์  นาคะวัจนะ 
2. ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม 
3. ภญ.วารุณี  เสนสุภา 

ผู้แทนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ สสจ.อุดรธานี 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 กลุ่ม 3 ภาคกลาง 
         แกนกลุ่ม: 

 
 

1. ภญ.อุสาห์ จันทรวิจิตร 
2. ภก.วินิจ อัศวกิจวีรี 
3. ภญ.ยุวดี พัฒนวงศ ์
4. นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ 

ผู้แทนฯ ภาคกลาง และ สสจ.สิงห์บุรี 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  

กลุ่ม 4 ภาคใต้ 
         แกนกลุ่ม: 

 
 

1. ภก.เรวัต ไชยเพชร 
2. ภก.วชิระ อําพน 
3. ภญ.สุภัทรา บุญเสริม 

ผู้แทนฯ ภาคใต้ และ สสจ.สุราษฎร์ธานี 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00-20.30 น. การขับเคล่ือน ร่าง พ.ร.บ.ยา ของสภาเภสัชกรรมและเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม 

โดย 
 
 

1. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร 
2. ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 

กรรมการสภาเภสัชกรรม 
กรรมการสภาเภสัชกรรม 
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วันอังคาร ท่ี 2  เดือนกันยายน พ.ศ. 2557  
9.00-10.00 น. นําเสนอผลการประชุมกลุ่มโดยผู้แทนกลุ่ม 

ดําเนินรายการโดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร  ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี 
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.15-10.30 น. ชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 
โดย ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ   รองผู้จัดการแผนงาน คคส. จุฬาฯ 

10.30 -12.00 น. "บทบาทเภสัชกรในระบบยาและระบบสุขภาพเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค" 
โดย  

1. ผศ.ภญ.สําลี ใจดี                ประธานคณะกรรมการกํากับทิศ คคส./กพย. 
2. นพ.สุรเชษฐ์  สถิตย์นิรามัย    ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพท่ี 8 
3. ภก.ประพนธ์ อางตระกูล       รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดําเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์   ผู้จัดการแผนงาน คคส. จุฬาฯ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.30 น. ปฐมนิเทศหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
 

 



 

  ภาคเหนือ 

รายงานผลการดําเนินงาน
จัดลําดับความสําคัญของสินค้า
ไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัดและ
ระดับภาค และแนวทางการ
แก้ปัญหา 

1 -2 กันยายน 2557 
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โครงการจัดเรียงลําดบัสนิค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่  

ผู้ให้ข้อมลู นายพิสณฑ์ ศรีบัณฑิต เภสัชกรชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 053-432590 อีเมล ์pisonsr@yahoo.com 
 

1) รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญ  
ขั้นตอน 

1. คัดเลือกสนิค้าไม่ปลอดภัย  
 ที่ประชุม ทําความเข้าใจร่วมกันถึงนิยาม “สินค้าไม่ปลอดภัย” และให้โอกาสท่ีประชุม พิจารณา
ประเด็น ว่าจะเพ่ิม “บริการด้านสุขภาพ และการโฆษณา” หรือไม่ รวมถึงการพิจารณาปรับเกณฑ์การคัดเลือก
ให้เหมาะสม   

 ประเด็นสินค้าไม่ปลอดภัย ของการจัดประชุมครั้งน้ี พิจารณาจาก 
1. เป็นประเด็นทีห่น่วยงานรัฐหรือองค์กรผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจ  

1.1 คคส. ได้แก่ แร่ใยหิน นํ้ามันทอดซ้ํา ภาชนะโฟม ขวดนมท่ีมีสารบีพีเอ ลวดดัดฟันแฟช่ัน  
1.2 สคบ. ได้แก่ ตู้นํ้าด่ืมอัตโนมัติ หม้อก๋วยเต๋ียว เครื่องทํานํ้าเย็นที่เช่ือมด้วยตะก่ัว 

2 เป็นประเด็นปญัหา เรื่องร้องเรียน ในพ้ืนที่ ได้แก่  
2.1 ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณปลอมปนยาสเตียรอยด์ 
2.2 การขายยาอันตราย ยาชุด ยาปฏิชีวนะในร้านชํา  
2.3 นํ้าพริกหนุ่ม ลกูช้ิน หมูยอ มสีารกันบูดเกินมาตรฐาน 
2.4 อาหารเสริมลดความอ้วน ทําให้ขาว อ๋ึม 

3 เป็นประเด็นจากการสอบถามหน่วยงานท่ีจะเขา้ร่วมประชุม ได้แก่  
3.1 การปนเป้ือนเช้ือโรคในอาหาร เช่น ไข้ต้ม ขา้วมันไก่ นํ้าด่ืมในโรงเรียน 
3.2 การปนเป้ือนสารเคมี(เช่นฟอร์มาลิน)และยาฆ่าแมลงในผักผลไม ้
3.3 ยาปฏิชีวนะตกค้างในเน้ือสัตว์ 

4 ประเด็นเสนอเพิ่มเติมจากผูเ้ข้าประชุม ได้แก่  
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4.1 อาหารเสริมที่โฆษณาขายสําหรับผู้ป่วยเรื้อรัง  
4.2 สินค้าหมดอายุขายลดราคา ปิดบังฉลาก 
4.3 เครื่องด่ืมชูกําลัง (เครื่องด่ืมผสมคาเฟอีน) 
4.4 เครื่องปรุงเคร่ืองเทศ 
4.5 อาหารปรุงสุก พร้อมจําหน่าย  
4.6 ภาชนะใส่อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน 
4.7 ขนมเด็กและอาหารสําหรับเด็ก (วันเด็ก) 
4.8 สินค้าอุปกรณ์electronic โดยเฉพาะจากชายแดน 
4.9 สินค้าในห้องปฏิบัติการ 
4.10 ความปลอดภัยของการใช้สมุนไพร (ใช้ผิด)  
4.11 การโฆษณาสินค้า การซื้อ ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท 
4.12 ความปลอดภัยของแหนม ปลาส้ม  
4.13 สินค้าในถนนคนเดินตลาดนัดไม่มีฉลาก 
4.14 นํ้าหมักชีวภาพ 
4.15 ถังแก๊สมีอายุการใช้งานนาน 
4.16 อาหารหมักดองเพ่ือถนอมอาหาร 

 รวมทั้งหมด 30 ประเด็น จากน้ันที่ประชุม ให้คะแนนประเด็นสินค้าไม่ปลอดภัยดังกล่าว 
รายบุคคล โดยคํานึงถึงความสําคัญของปัญหา(อันตราย ความเสี่ยง ผลกระทบ จํานวนผู้ได้รับ 
ความถี่) และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาได้ผลคะแนนดังน้ี  
 

  
ประเด็น 

ความถ่ี คะแนน
รวม 4 3 2 1 

1 น้ํามันทอดซ้ํา 12 4 1 0 62
2 ยาสมุนไพร/แผนโบราณผสมสเตียรอยด์ 11 3 3 0 59
3 การปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ 9 7 1 0 59
4 อาหารเสริมสาํหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 9 1 0 57
5 ภาชนะโฟม 8 6 2 1 55
6 อาหารเสริมลดความอ้วนขาว อ๋ึม ผสมยาแผนปัจจุบัน โอ้อวด 7 7 3 0 55
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ประเด็น 

ความถ่ี คะแนน
รวม 4 3 2 1 

7 การปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร 5 10 2 0 54
8 อาหารปรุงสุก 7 6 3 1 53
9 ขวดนมที่มีบีพเีอ 7 5 4 1 52

10 การโฆษณาสนิค้าระบบการซ้ือขายผา่นสือ่อินเตอรเ์น็ต 7 5 4 1 52
11 หม้อก๋วยเต๋ียวตู้นํ้าเย็นมีสารตะกั่ว 5 7 5 0 51
12 ยาอันตรายยาชุด ยาปฏิชีวนะในร้านชํา 7 3 7 0 51
13 ยาปฏิชีวนะตกค้างในเน้ือสัตว์ 3 11 3 0 51
14 ความปลอดภัยของการใช้สมุนไพร (ใช้ผิด) 5 7 5 0 51
15 แร่ไยหิน 3 11 2 1 50
16 นํ้าพริกหนุ่มลกูช้ิน หมูยอ สารกันบูดเกินมาตรฐาน 3 10 4 0 50
17 ภาชนะใส่อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน 4 9 3 1 50
18 ตู้นํ้าด่ืมอัตโนมัติหยอดเหรียญ 1 14 1 1 49
19 นํ้าหมักชีวภาพ 1 12 4 0 48
20 มาตรฐานขนมสําหรับเด็ก 3 5 9 0 45
21 ถังแก๊สมีอายุการใช้งานนาน 2 7 8 0 45
22 ความปลอดภัยของแหนมปลาส้ม 3 4 10 0 44
23 สินค้าในถนนคนเดินตลาดนัดไม่มีฉลาก 2 8 5 2 44
24 อาหารหมักดองเพ่ือการถนอมอาหาร (สารกันบูด เช้ือโรค

ปนเป้ือน) 4 2 11 0
44

25 สินค้าหมดอายุขายลดราคา ปิดบังฉลาก 1 9 5 2 43
26 เครื่องปรุงเคร่ืองเทศ:กะปินํ้าปลา 3 3 11 0 43
27 ลวดดัดฟันแฟช่ัน 0 9 7 1 42
28 เครื่องด่ืมชูกําลัง 1 6 7 3 39
29 สินค้า electronic โดยเฉพาะจากชายแดน 1 3 12 1 38
30 สินค้าในห้องปฏิบัติการ 1 3 11 2 37
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2. พิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการคดัเลือกปญัหาผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ปลอดภัย 
ที่ประชุมได้ พิจารณาเกณฑ์ของแผนงานคคส. และได้เพ่ิมเกณฑ์ 1 เกณฑ์ ดังน้ี 

ที่ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง น้ําหนักเดิม น้ําหนักใหม่ 
1 ผลกระทบต่อสุขภาพ 30 25 
2 กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ 20 15 
3 ความถี่ในการใช้/สัมผัส 10 10 
4 ประมาณการประชากรที่สัมผสัและได้รับ

ผลกระทบทางสุขภาพ 
10 10 

5 มาตรการท้ังในและต่างประเทศ 10 10 
6 มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และอาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อมนุษย์ 
10 10 

7 ปริมาณที่ผลิต/การใช้ 10 10 
8* การกระจายและการเขา้ถึงผลิตภัณฑ์ ไม่มี 10 

 
หมายเหตุ 8* เป็นเกณฑ์ที ่ ที่ประชุมเสนอเพ่ิมเพ่ือพิจารณาถึงการกระจายและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
คะแนน เกณฑ์ความถ่ีในการได้รบั ช่องทางหลากหลาย โฆษณาเกินจรงิ ความรุนแรง(อิทธิพล)ของ

โฆษณา 
4 รุนแรงมากที่สดุ  เช่น เผยแพร่หลายช่องทาง ทําให้หลงเช่ือ และมีการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

จํานวนมาก ทั้วจังหวัด 
3 รุนแรงมาก   มีเผยแพร่หลายช่องทาง หลอกลวง โอ้อวด ทําให้หลงเช่ือ มีการใช้ผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว เป็นบางพ้ืนที่ 
2 รุนแรงน้อย   เช่น การโฆษณาที่ขัดต่อวัฒนธรรม  
1 ไม่รุนแรง อาจมีการโฆษณาเพียงบางช่องทาง และไม่มีผูห้ลงเช่ือ 
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3. จัดเรียงลําดับโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าวตามข้อ 2  
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา โดยคัดเลือก 10 ประเด็นสินค้าไม่ปลอดภัยตามข้อ 1 มาให้คะแนนตาม

เกณฑ์ในข้อ 2 ได้ผลดังน้ี  
ลําดับ ประเด็นสินค้าไม่ปลอดภัย คะแนนความเสี่ยง 

1 ขวดนมบีพเีอ 326.1 

2 เสริมอาหารขาวสวยหมวยอ๋ึม 322.9 

3 น้ํามันทอดซ้ํา 314.3 

4 การปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ 307.9 

5 สมุนไพรใสส่เตียรอยด์ 305.0 

6 โฟม 295.0 

7 อาหารเสริมสําหรับผู้ป่วยเรื้อรัง 292.5 

8 การปนเป้ือนเช้ือโรคในอาหาร 272.9 

9 อาหารปรุงสุกอาหารจานด่วน 265.7 

10 การโฆษณาสินค้าระบบการซื้อขายผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต **** 

 
4. พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน โอกาสในการแก้ไขปัญหา 

 ที่ประชุม ได้พิจารณาปรับแก้เกณฑ์ของ คคส. โดยให้เพ่ิมคะแนน การมสีิ่งทดแทน และคุณภาพสินค้า
ในฐานะผู้บริโภค เพ่ิมอีกข้อละ 5 คะแนน เป็น 15 คะแนน และปรับลดคะแนนความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
ลง จาก 50 คะแนน เหลือ 40 คะแนน ดังตาราง 

เกณฑ์ประเมินความเปน็ไปได้ฯ คะแนนเดิม คะแนนใหม่ 

  1.การมสีิ่งทดแทน  10 15 

  2. ราคาสินคา้ทดแทนในฐานะผู้บริโภค  10 10 

  3. คุณภาพสนิค้าทดแทน ในฐานะผู้บริโภค 10 15 
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เกณฑ์ประเมินความเปน็ไปได้ฯ คะแนนเดิม คะแนนใหม่ 

  4. ระดับผลกระทบต่อผู้ผลติ  10 10 

  5. ความร่วมมือของภาคีผู้บริโภค  นักวิชาการ  หน่วยงาน
ราชการ  ผู้ประกอบการ และนักการเมือง 

50 40 

  6. เป็นนโยบายการเมือง/รัฐบาล 10 10 

รวม 100 100 

 
5. จัดเรียงลําดับโอกาสในการแก้ไขปัญหาสนิค้าไม่ปลอดภัย 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจัดเรียงลําดับโอกาสในการแก้ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์
ข้างต้น และได้จัดเรียงลําดับโอกาสในการแก้ไขสินค้าไม่ปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่ดังน้ี  
ลําดับ ประเด็นสินค้าไม่ปลอดภัย คะแนนความเป็นไปได้

ในการแก้ปัญหา 

1 การปนเป้ือนสารเคมีและยาฆ่าแมลงในผักผลไม ้ 319.2 

2 นํ้ามันทอดซ้ํา 305.4 

3 โฟม 304.2 

4 อาหารเสริมสําหรับผู้ป่วยเรื้อรัง 299.6 

5 อาหารปรุงสุกอาหารจานด่วน 297.5 
6 การปนเป้ือนเช้ือโรคในอาหาร 283.3 

7 ขวดนมบีพีเอ 275.0 

8 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเพ่ือความสวย ขาวสวยผอมอ๋ึม 271.3 

9 สมุนไพรใส่สเตียรอยด์ 267.5 

10 การโฆษณาสินค้าระบบการซื้อขายผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต **** 
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2) ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินการ  
ลําดับ เครือข่าย ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์
1. สมัชชาสุขภาพจังหวัด

เชียงใหม่ 
นส.อัจรี สายม ี 14/1 ถ.สิงหราชซอย 2 ต.

ศรีภูมิ อ.เมือง 
  

2. ชมรมตลาดสดน่าซื้อ นายสุริยัน 
มณีวรรณ์ 

192/11 ถ.เจรญิประเทศ 
อเมือง 

  

3. คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.กนกพร สุ
คํารัง 

คณะพยาบาล มช.   

4. คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ 
เชาวนพูนผล 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มช.   

5. ชมรมอสม.อําเภอเมือง นายพิมุกข์พงศ์ 
พลับพลาทอง 

22/1 ม.6 ต.สเุทพ   

6. ตัวแทนอสม.คุม้ครอง
ผู้บริโภค 

นางยุวรรณดา กลิ่น
ทัพ 

468 ม.6 ต.โหล่งขอด อ.
พร้าว 

  

7. ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เชียงใหม ่

นางสาวนงคราญ 
เรืองประพันธ์ 

ศวก.10   

8. เครือข่ายอาหารปลอดภัย
เชียงใหม่ 

นางมลวิภา ศิริ
โหราชัย 

สสจ.เชียงใหม ่   

9. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
เชียงใหม่ 

นางสุภฎารัตน์ สุธี
พรวิโรจน์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มช.   

 
3) ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคญัฯและแหล่งขอ้มูล/แหล่งอ้างอิง 

1. รายงานประจําปี 2556 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
2. รายงานประจําปี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2556  
3. รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดเรียงลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยจังหวัดลําปาง พ.ศ. 2556  

4) ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย คอื 
4.1   สินคา้ไม่ปลอดภัย 10 อันดับแรกคอื  
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ลําดับ ประเด็นสินค้าไม่ปลอดภัย คะแนนความเสี่ยง 

1 ขวดนมบีพเีอ 326.1 

2 เสริมอาหารขาวสวยหมวยอ๋ึม 322.9 

3 น้ํามันทอดซ้ํา 314.3 

4 การปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ 307.9 

5 สมุนไพรใสส่เตียรอยด์ 305.0 

6 โฟม 295.0 

7 อาหารเสริมสําหรับผู้ป่วยเรื้อรัง 292.5 

8 การปนเป้ือนเช้ือโรคในอาหาร 272.9 

9 อาหารปรุงสุกอาหารจานด่วน 265.7 

10 การโฆษณาสินค้าระบบการซื้อขายผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต **** 
 
4.2   สินคา้ไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก(ทีจ่ะแก้ปัญหา)  

ลําดับ ประเด็นสินค้าไม่ปลอดภัย คะแนนความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหา 

1 การปนเป้ือนสารเคมีและยาฆ่าแมลงในผักผลไม ้ 319.2 

2 นํ้ามันทอดซ้ํา 305.4 

3 โฟม 304.2 

4 อาหารเสริมสําหรับผู้ป่วยเรื้อรัง 299.6 

5 อาหารปรุงสุกอาหารจานด่วน 297.5 
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5) แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีเสนอ  
  ประเด็นสินค้าไม่ปลอดภัยที่สนใจคือ น้าํมันทอดซํ้า โฟม อาหารเสริมสาํหรับผู้ป่วยเร้ือรัง โดยมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหาคือ 

5.1 พัฒนาการสื่อสารความรู้  
พัฒนาการสื่อสารความรู้ใน เครือข่ายผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร

การเรียนรู้ด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภค เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้กับอสม./เครือข่ายผู้บริโภค  
5.2   สนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภค ให้จัดการความรู้ในชุมชน   
  พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในชุมชนให้รู้เท่าทนัปัญหาการบริโภคสินค้าไม่ปลอดภัย (ผักผลไม้มี
ยาฆ่าแมลง  การโฆษณาอาหารเสริมเพ่ือการักษาโรคเรื้องรัง โฟม เป็นต้น ) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
เช่น การจัดอบรมหลักสูตรรู้ทนัผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ปลอดภัย (ทั้งพิษภัย ความเสี่ยง โอกาส ทางเลือก) 
การให้ชุมชน ดําเนินการรณรงค์ในพ้ืนที่  
5.3   ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนในการเฝ้าระวังปัญหาในพ้ืนที่  
 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในคุ้มครองผู้บริโภคทุกมิติ ต้ังแต่การคัดเลือก
ประเด็นสินค้าไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่ ร่วมกันออกแบบหาแนวทางการและมาตรการดําเนินการในระดับ
ชุมชน ต้ังแต่ การขยายการรับรู้  บทบาทของภาคีเครือข่ายต่อประเด็นค้าไม่ปลอดภัย มาตรการใน
ชุมชนหรือสังคม การสนับสนุนสินค้าทดแทน  
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โครงการจัดลําดบัสินค้าไม่ปลอดภัย  จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้ให้ข้อมลู  นางสุภาภรณ์  สจัวรรณ                             ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
โทรศัพท์  081-8879042   อีเมลล์  satchawan.kung@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดําเนินการโครงการ  
1.1 ค้นหาผลติภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่  โดยแจกแบบสอบถามไปยังหน่วยงาน 

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 200 ชุด เพ่ือเป็นค้นหาผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ไม่ปลอดภัยจากชุมชน จากน้ัน
นําข้อมูลที่ได้มาทําการจัดกลุ่ม ได้ 8 กลุม่ เพ่ือใช้ประกอบการดําเนินการจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย ดังน้ี 

1. อาหารถุง 
2. เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้ 
3. ยาแผนโบราณไม่มีทะเบียน 
4. ผักสดมียาฆา่แมลง 
5. ลวดดัดฟันแฟร์ช่ัน 
6. กาแฟลดความอ้วน 
7. อาหารมีฟอร์มาลีน 
8. นํ้ามันทอดซ้ํา 

1.2 ค้นหาข้อมลูสําหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 กลุ่มน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการนําเสนอให้ที่
ประชุมได้ตัดสินใจคัดเลือก จดัอันดับผลิตภัณฑ์ และได้จัดประชุมในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557    

1.3 จัดประชุมการจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย เพ่ือจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย โดยให้
ผู้เข้าร่วมประชุม ใหค้ะแนนสนิค้าแต่ละตัว และได้สรุปจัดอันดับรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย ดังน้ี 

1. นํ้ามันทอดซ้ํา 
2. ผักสดมียาฆา่แมลง 
3. อาหารมีฟอร์มาลีน 
4. เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้ 
5. อาหารถุง 
6. ยาแผนโบราณไม่มีทะเบียน 
7. กาแฟลดความอ้วน 
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8. ลวดดัดฟันแฟร์ช่ัน 
จากที่ประชุม ได้มีประเด็นที่เสนอพิจารณาสําหรับกรณี “การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกิน

ความเป็นจริง” ซึ่งมีการตอบมาในแบบสอบถามเป็นจํานวนมากเร่ืองโฆษณาเกินความเป็นจริงทําให้ประชาชน
หลงเช่ือ และสูญเสียทรัพย์สนิจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาใน
หลายแนวทางดังน้ี (ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม) 

1. ให้ทางหน่วยงานสาธารณสุขมีเวทีในการใหค้วามรู้แก่ผู้บรโิภคผ่านทางสื่อต่างๆ ได้แก่ facebook, สื่อ
วิทยุ, สื่อโทรทศัน์ เป็นต้น เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค    (ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนวคล้ายใช้สื่อ
ที่ถูกต้องสู้สื่อที่ไม่ถูกต้อง) 

2. มีหน่วยบริการที่สามารถให้คาํตอบแก่ผู้บริโภคในกรณีมีความสงสัยในตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. มีการสื่อสารทีเ่ข้าถึงผู้บริโภคทางหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทางกํานันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเข้าถึง

ประชาชนในพ้ืนที่ (เกษตรใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารถึงประชาชน) 
4. เน้นการรับเรื่องร้องเรียน กรณีการโฆษณาเกินจริง โดยทํางานผ่านเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
5. สร้างจิตสํานึกที่ดีแก่สื่อต่างๆในการออกโฆษณาออกไปเพ่ือความจริงแก่ผู้บริโภค 

 
2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  

ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

1.   สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครสวรรค ์

น.ส.ชุติกาญจน์ รักหาญ สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครสวรรค ์

081-
5323275 

2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครสวรรค ์

นางผจงจิตต์ ตริชอบ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครสวรรค ์

081-
7070723 

3. หอการค้าจังหวัด
นครสวรรค ์

นายพรชัย ดีสวัธน์ศรีเพชร หอการค้าจังหวัด
นครสวรรค ์

081-
8816021 

4. ศูนย์วิทย์ศาสตร์การแพทย์
นครสวรรค ์

นางพรทิพย์ ศรีศร ศูนย์วิทย์ศาสตร์การแพทย์
นครสวรรค ์

086-
5849427 

5. สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอตากฟ้า 

นางสาวอริสา ปฏิสนธ์ิ สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอตากฟ้า 

095-
6418369 

6. สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอหนองบัว 

นางสาวพรทิพย์ ไล้แก้ว สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอหนองบัว 

082-
3932536 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

7. สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอเมืองนครสวรรค ์

นางสุทิน เพ็งน้อย สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอเมืองนครสวรรค ์

083-
6318473 

8. สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์เขต 1 

นางนงนุช สมบัติบูรณ์ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์เขต 1 

086-
9354858 

9. สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์เขต 42 

นางปวีณ์นุช จันทร์นวล สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์เขต 42 

081-
7852696 

 
3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหลง่อ้างอิง  
 (ไม่ระบุ) 
4.ผลการจัดลําดบัสินค้าไม่ปลอดภัย คือ 
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
 

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 
1 นํ้ามันทอดซ้ํา   
2 ผักสดมียาฆ่าแมลง   
3 อาหารมีฟอร์มาลีน   
4 เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้   
5 อาหารถุง   
6 ยาแผนโบราณไม่มีทะเบียน   
7 กาแฟลดความอ้วน   
8 ลวดดัดฟันแฟร์ช่ัน   
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 4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 

1 การโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริง   
2 นํ้ามันทอดซ้ํา   
3 ผักสดมียาฆ่าแมลง   
4 อาหารมีฟอร์มาลีน   
5 เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้   

 
  5.แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอคือ  
 5.1 หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมในระดับเขต ภาค และระดับประเทศ เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการ
จัดการปัญหา 
 5.2 เพ่ิมมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้ผู้กระทําผิดรู้สึกกลวัก่อนการกระทํา 
 5.3 สร้างเครือข่ายผู้บริโภคเข้มแข็ง ให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องในการ
ดูแลตนเองและครอบครัว และช่วยเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย  
 5.4 ระบบรับขอ้ร้องเรียนที่ง่ายต่อการร้องเรียนของภาคประชาชน  
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  จังหวัดพะเยา  

ผู้ให้ข้อมลู : น.ส.นรัถภร พิริยะชนานุสรณ์ ตําแหน่ง :    เภสัชกรปฏิบัติการ    
หน่วยงาน/ที่อยู่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา    
โทรศัพท์ : 054 – 409145 – 7   อีเมล์ : fdapv56@hotmail.com  
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
1. ขั้นตอนการเตรียมการ : การค้นหาปัญหาภายในจังหวัดเบ้ืองต้น     
 กระจายแบบสอบถามไปยังหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอข้อมูลเบ้ืองต้นในการ

เสนอประเด็นปัญหาของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย        
2. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค   

2.1 จัดกลุ่มปัญหา : จัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเข้าด้วยกัน   
2.2 เรียงลําดับปัญหา 10 อันดับแรก ที่มีผู้เสนอมากที่สุด       
2.3 ผู้รับผิดชอบหาข้อมูลเพ่ิมเติม พิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นของประเด็นปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดย

หาข้อมูลที่จําเป็นเพ่ิมเติม ตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือนําเข้าในการประชุมพิจารณาจัดลําดับของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย      

2.4 จัดประชุมลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย จัดประชุมตัวแทน แกนนําภาคีที่เก่ียวข้อง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ให้คะแนนในแต่ละข้อของ
เกณฑ์ ของปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย โดยพิจารณาพร้อมกับข้อมูลวิชาการท่ีค้นหาเพ่ิมเติมให้ โดยใช้            
2 เกณฑ์หลัก           

- เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง         
- เกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา       

2.5 แบ่งกลุ่มเพ่ือจัดลําดับสินค้าตามเกณฑ์ความเสี่ยง และเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
2.6 ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลสนับสนุนในการเลือกประเด็นดังกล่าว    
2.7 ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นของสินค้าไม่ปลอดภัยที่จะดําเนินการแก้ไข   
2.8 นําผลคะแนนรวมที่ได้ของแต่ละกลุ่มมาเฉลี่ย        
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3. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน เบอร์โทรศัพท ์

1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง นายสุประวัติ เผ่าอินทร์ 054-887109 
2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่ใจ นายจักรวาล อินทร์เทศ 054-499230 
3 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูซาง นางกันยา วงศ์ใหญ ่ 054-465070 
4 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอกคําใต้ นายพงษ์วิทย์ นาแพร่ 054-491492 
5 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจุน นายสุรศักด์ิ สนักว๊าน 054-459224 
6 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงม่วน นายสว่าง กิตติศักด์ิกาจร 054-495100 
7 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา นายครรชิต กันทะสอน 054-451974 
8 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง น.ส.กฤตพร ทองทา 054-497228 
9 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูกามยาว นายอัครเดช ตันดี 054-888182 
10 โรงพยาบาลเชียงคํา นายเอกภพ ตรวจพล 089-8540485 
11 โรงพยาบาลเชียงม่วน น.ส.ภัทรียาพร ช้างสาร 054-495125 
12 โรงพยาบาลปง นายวิทวัส ติดชัย 085-0349135 
13 โรงพยาบาลดอกคําใต้ ณัฐวรรธน์ เลิศภานิธิศ 089-5545065 
14 โรงพยาบาลแม่ใจ นายบารมี อับดุลอารีย์ 088-4298542 
15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายธรดล โพธิษา 084-1697859 
16 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.กุลนิภา บุญศรี 084-1500394 
17 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา นายอนิรุธ เน่ืองเม็ก 081-8859597 
18 สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา นายนาวิน มหาวงศ์ 081-9930900 
19 เทศบาลเมืองพะเยา นายจงรักษ์ พร้อมสุข 093-3088003 
20 เทศบาลเมืองพะเยา น.ส.ขวัญฤทัย วงศ์กา 099-2941888 
21 เทศบาลเมืองดอกคําใต้ นางจินตนา บุญยืน 083-3223907 
22 เทศบาลเมืองเชียงคํา นายสิทธิวัน สนัติกุล 093-1911399 
23 ห้างเจริญภัณฑ์ นางสุนันทา นามวงศ์ 088-8042221 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน เบอร์โทรศัพท ์
24 ห้างเทสโก้โลตัส นางอรทัย ยอดอ้อย 088-2671209 
25 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นางนารี มาคะศิระ 086-6578274 
26 โรงเรียนเทศบาล 2 นางวลีรัตน์ อุดมธีรสกุล 081-0209160 
27 โรงเรียนบ้านร่องจว้า นางมาลี นันตาลิต 089-6376346 
28 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม น.ส.ชุดาภรณ์ แท่นอ่อน 097-9465969 
29 กรรมการและประชาสัมพันธ์ชมรม

ผู้สูงอายุฯ  
นางสุจีน ทับทมิทอง 089-4304401 

30 ประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอเมือง นายมูล ละมัย 087-7880112 
31 ประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอภูกามยาว นายสุพิน คันทมาศ 097-99111457 
32 ประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอแม่ใจ นายเกษมศิษฎ์ กิจเครือ 089-8503913 
33 ประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอภูซาง นายประวัติ สมฤทธ์ิ 081-3872204 
34 ประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอเชียงม่วน นายนพศรี จันทร์แดง 083-3320513 
35 ประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอเชียงคํา นายมงคล อุปวงศ์ 086-5876011 
36 ประธาน อสม. อําเภอจุน นายเต้า พุทธวงศ์ 081-3868552 
37 ประธาน อสม. อําเภอเมือง นายจันทร์ พุ่มพวง 088-1376578 
38 ประธาน อสม. อําเภอภูกามยาว นางภัทริยา สิทธิเดช 089-8533749 
39 มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา น.ส.นันทิกา มาลิทอง 087-1760964 
40 มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา นางชัญญา พลทามูล  
41 มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา นางณัฐพร ธรรมสุข  

 

3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญั และแหลง่ข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง 
- เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้ 
ebdb.dmsc.moph.go.th/ifc_cosmetic/news/cos_0951/cos_1002.htm 
- สารห้ามใช้ในเคร่ืองสําอาง
http://dmsic.moph.go.th/download/FDA_law/a2.pdf?PHPSESSID=743a3ab12e23db2c686d0aa
3d97f483d 
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- ภัยนํ้ามันทอดซ้ํา ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข
www.fda.moph.go.th/project/.../2-2-49%20ภัยน้ํามันทอดซํ้า.doc 
- ฟอร์มาลีน http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/formalin.htm 
- ปลอดภัยหรอืไม่เมื่อใช้สเตียรอยด์ 
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/142/สเตียรอยด์-steroid-ใช้แลว้
ปลอดภัยหรือไม่ 
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. รายงานประจําปี 2554. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์; 2554. 
- กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่. สรุปผลการดําเนินงาน หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือ
ความปลอดภัยด้านอาหาร อนุภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2555. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม;่ 2555. 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่. สรุปผลการดําเนินงาน หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือ
ความปลอดภัยด้านอาหาร อนุภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2556. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม;่ 2556. 
 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั  
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับ ชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน  เหตุผลประกอบการจัดลาํดับ 

1 ยาในร้านชํา/ยาเร่ขาย/ยาสมุนไพร
ลักลอบผสมสเตียรอยด์/ยาไม่มีทะเบียน
ตํารับ 

613.33 คนที่ใช้คือผู้ป่วย เกิดผลกระทบมากทั้ง
จากยาปฏิชีวนะและ สเตียรอยด์ ซึ่งอาจ
ทําให้เสียชีวิตได้ และมสีิ่งทดแทนที่ดีกว่า 
คือ การซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกร  

2 ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม ้ 605.00 หากสะสมในรา่งกายจะทําให้เกิดมะเร็งได้ 
มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และทําให้เกิด
อันตรายแก่มนุษย์ได้ มีสิ่งทดแทนคือผัก
ปลอดภัยไร้สาร แต่จะมีราคาแพงกว่า
เล็กน้อย 

3 อาหารท่ีใช้นํ้ามันทอดซ้ํา 575.00 เป็นสารก่อมะเร็ง เกิดอันตรายทั้งผู้บริโภค 
และผู้ประกอบการ และมีการบริโภคบ่อย 

4 ขนมเด็ก/อาหาร ใสส่ีผสมอาหารมาก 575.00 ประชากรที่ได้รับผลกระทบหลัก จะเป็น
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ลําดับ ชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน  เหตุผลประกอบการจัดลาํดับ 
เกินไป เด็ก เน่ืองจากชอบกินขนมที่มีสีฉูดฉาด 

และหากกินติดต่อกันนานๆ จะสะสมทํา
ให้เกิดมะเร็งได้  

5 โฆษณาเกินจริง ในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ยาสามัญประจําบ้าน และยา
สมุนไพร  

560.00 ผู้ป่วย หรือผู้สงูอายุจะถูกชักจูงจากการ
โฆษณาได้ง่าย หากมีการลักลอบผสมยา 
เช่น Sibutramine, Sildenafil อาจทําให้
เสียชีวิตได้ และยังทําให้ผู้ป่วยเสียโอกาส
ในการรักษาที่เหมาะสม 

6 เครื่องสําอางแสดงฉลากไม่ครบ/แบ่ง
ขาย/เครื่องสําอางตามแผ่นพับ
เครื่องสําอางผิดกฎหมาย 
 

555.00 มีผลต่อทารกในครรภ์ เคยพบเคส แท้ง
จาก การใช้เครื่องสําอางที่ผสมกรดวิตามิน
เอ หากมีการผสมสารปรอท จะทําให้ไต
อักเสบได้ 

7 สารกันบูดเกินมาตรฐาน ใน ลูกช้ิน เส้น
ก๋วยเต๋ียว เส้นขนมจีน ขนมปัง นํ้าพริก 

550.00 อาจทําให้เกิดมะเร็งได้ แต่พบได้น้อย 
ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ 

8 สารกันราในอาหารหมักดอง หน่อไม้ป๊ีบ 501.67 ในบางรายที่แพ้ ก็จะเป็นผื่นคันขึ้นตามตัว 
อาเจียน หูอ้ือ หรือมีไข ้หรือหากบริโภค
เข้าไปนานๆจําทําลายเย่ือบุกระเพาะ
อาหาร อาจต้องได้รับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 

9 ฟอร์มาลีน ในอาหารสด 488.33 มีผลเสียต่อตับ ไต หัวใจ และสมอง หาก
สัมผสัจะระคายเคืองผิวหนัง ปวดแสบ
ร้อน หากสูดดมจะเคืองตา จมูก และคอ 

10 อาหารท่ีฉลากไม่ครบถ้วน/ไมม่ีฉลาก
ภาษาไทย 

486.67 ไม่มีเครื่องหมายรับรองการผลิตที่มี
มาตรฐาน อาจมีการปนเป้ือนของโลหะ
หนัก หรือมีการใส่สารที่ไม่เหมาะสมลงไป 
ไม่ทราบวันหมดอายุ 
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 4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับ ชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน  เหตุผลประกอบการจัดลาํดับ 

1 ยาในร้านชํา/ยาเร่ขาย/ยาสมุนไพร
ลักลอบผสมสเตียรอยด์/ยาไม่มีทะเบียน
ตํารับ 

613.33 คนที่ใช้คือผู้ป่วย เกิดผลกระทบมากทั้ง
จากยาปฏิชีวนะและ สเตียรอยด์ ซึ่งอาจ
ทําให้เสียชีวิตได้ และมสีิ่งทดแทนที่ดีกว่า 
คือ การซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกร  

2 ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม ้ 605.00 หากสะสมในรา่งกายจะทําให้เกิดมะเร็งได้ 
มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และทําให้เกิด
อันตรายแก่มนุษย์ได้ มีสิ่งทดแทนคือผัก
ปลอดภัยไร้สาร แต่จะมีราคาแพงกว่า
เล็กน้อย 

3 อาหารท่ีใช้นํ้ามันทอดซ้ํา 575.00 เป็นสารก่อมะเร็ง เกิดอันตรายทั้งผู้บริโภค 
และผู้ประกอบการ และมีการบริโภคบ่อย 

 

4 โฆษณาเกินจริง ในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ยาสามัญประจําบ้าน และยา
สมุนไพร  

560.00 ผู้ป่วย หรือผู้สงูอายุจะถูกชักจูงจากการ
โฆษณาได้ง่าย หากมีการลักลอบผสมยา 
เช่น Sibutramine, Sildenafil อาจทําให้
เสียชีวิตได้ และยังทําให้ผู้ป่วยเสียโอกาส
ในการรักษาที่เหมาะสม 

 

5 เครื่องสําอางแสดงฉลากไม่ครบ/แบ่ง
ขาย/เครื่องสําอางตามแผ่นพับ
เครื่องสําอางผิดกฎหมาย 

555.00 มีผลต่อทารกในครรภ์ เคยพบเคส แท้ง
จาก การใช้เครื่องสําอางที่ผสมกรดวิตามิน
เอ หากมีการผสมสารปรอท จะทําให้ไต
อักเสบได้ 
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5. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
 1. ยาในร้านชาํ/ยาเร่ขาย/ยาสมุนไพรลักลอบผสมสเตียรอยด์/ยาไม่มีทะเบียนตํารับ   
  - นําข้อมูลการสํารวจร้านค้า ร้านชํา ว่าพบยากลุ่มใดจําหน่ายมาก และให้เภสัชกรโรงพยาบาล
ชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ในการตรวจร้านค้าร้านชํา รวมท้ังขอความร่วมมือผู้ประกอบการงด
จําหน่ายยา โดยเฉพาะยา Antibiotics รวมถึง NSAIDs       
  - ทําข้อตกลงร่วมกับที่ประชุมหมู่บ้าน ใหผู้ป้ระกอบการร้านค้าร้านชํา งดจําหน่ายยาอันตราย 
  - ในกรณียาเร่ขาย หากมีการเฝ้าระวังแล้วพบ ให้พ้ืนที่ตรวจด้วยชุดทดสอบเบ้ืองต้น และส่งต่อ
ข้อมูลให ้สสจ. เพ่ือแจ้งและติดตามต้นแหล่งต่อไป        
 2. ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักผลไม้         
  - บูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยของจังหวัด    
  - ส่งเสริมให้โรงเรียน และศูนย์เด็ก ใช้วัตถุดิบปลอดภัยในชุมชน มีการตรวจเฝ้าระวังเป็นระยะ  
  - รณรงค์ปลูกผักกินเองในพ้ืนที่ และตลาดผักปลอดสารพิษในแต่ละหมูบ้่าน    
  - ประชาสัมพันธ์ แนะนํา ทําสื่อให้ความรู้วิธีการล้างผักเพ่ือลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม ้  
 3. น้ํามันทอดซํ้า           
  - ทําโครงการรว่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการหาวิธีกําจัดนํ้ามันเหลือจากการทอดซ้ํา 
เช่น ทําไบโอดีเซล            
  - ประชุม หารอืการดําเนินงานร่วมกันท้องถิ่น ในการกําหนดการตรวจเฝ้าระวัง เพ่ือแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ โดยเฉพาะตลาดนัด           
  - ประสารการดําเนินงานร่วมกับโรงเรียน ในการเฝ้าระวังการใช้นํ้ามัดทอดซ้ําในโรงเรียน  
 4. โฆษณาเกินจริง ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาสามัญประจําบ้าน และยาสมุนไพร   
  - ใหข้้อมูล ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการโฆษณา แก่ผู้ดูแลสถานีวิทยุ และนกัจัดรายการ 
  - จัดเวทีให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย ที่อาจหลงเช่ือโฆษณาได้ง่าย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง นักเรียน 
นักศึกษา)             
 5. เครื่องสาํอางแสดงฉลากไม่ครบ/แบ่งขาย/เครื่องสําอางตามแผน่พบัเครื่องสาํอางผิดกฎหมาย 
  - ใหค้วามรู้กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนอาชีวะ นักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และ
วิทยาลัยพยาบาล  
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โครงการ การจัดลําดับความสําคญัของสินค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้ให้ข้อมลู นายพีรณัฐศักด์ิ เงินจันทร์     ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๒๕๗๒๑      อีเมล์ nut_ngoenjan@hotmail.com 
 

๑.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญั 
กลวิธีและกิจกรรม 
 ๑.ขั้นตอนการเตรียมการโดยมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น  
อุตสาหกรรมจงัหวัดเพชรบูรณ์, เกษตรฯจังหวัดเพชรบูรณ์, พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์, เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคประชาชน, อสม, สาธารณสุขอําเภอทั้ง ๑๑ อําเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์, สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเขตที่ ๔๐, เภสัชกรโรงพยาบาล, ข้าราชการบํานาญและสื่อมวลชน ฯลฯ และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย เช่น  
ผู้ประกอบการสถานที่ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือขอข้อมูลเบ้ืองต้นในการเสนอประเด็นปัญหา
ของสินค้าที่ไมป่ลอดภัย พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์   
  ๒.ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
  ๒.๑  จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง   ผู้ประกอบวิชาชีพ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือระดมสมองในการคัดเลือกปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยร่วมกันในเบ้ืองต้นโดยนําประเด็นปัญหาทั้งหมดที่มีมา
รวมกัน(ประเด็นของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ที่คคส.ดําเนินการอยู่  ที่เป็นนโยบาย   ที่มีผู้ร้องเรียน  ที่ปรากฏใน
สื่อมวลชน และที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอไว้) 
   ๒.๒  ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามท่ีกําหนดใน
กติกาหรือหลักเกณฑ์  เพ่ือสนับสนุนในการเลือกประเด็นปัญหาดังกล่าว 
   ๒.๓  จัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเข้าด้วยกัน และสรุปปัญหาที่ได้ 
   ๒.๔  ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  โดยรอบแรกคัดเลือก
มา   ไม่เกิน ๑๐  ปัญหาตามลําดับคะแนนที่มีผู้เลือกมากที่สุด 
 ๓.ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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   ๓.๑  ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ  พิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นของประเด็นปัญหาของสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย  โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง  และเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาและสรุป
แนวทางในการหาข้อมูลที่จําเป็นเพ่ิมเติม  ซึ่งอาจจะต้องสุ่มสํารวจหาขอ้มูลก็ได้ 
   ๓.๒  ผู้รับผิดชอบจัดหาหรือประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพ่ือนําเป็น
เกณฑ์ในการประชุมพิจารณาจัดลําดับของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย   
   ๓.๓  จัดประชุมตัวแทนแกนนําภาคีที่เก่ียวข้องและแกนนําผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือร่วมกัน
จัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง  และเกณฑ์ประเมินความเป็นไป
ได้ในการแก้ปัญหา 
   ๓.๔  สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของสนิค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยคัดเลือก ๑๐ อันดับแรก 
 ๔.สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง 
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
๒.ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญ  
ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์
๑ สาธารณสุขอําเภอ ๑๑ อําเภอ - - - 
๒ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ - - - 
๓ อุตสาหกรรมจงัหวัดเพชรบูรณ์ - - - 
๔ โรงเรียนนารีวิทยานุกูล - - - 
๕ โรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ - - - 
๖ ชมรมข้าราชการบํานาญเพชรบูรณ์    
๗ โรงพยาบาล ๑๑ อําเภอ    
๘ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐    

 

๓.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญั และแหล่งขอ้มูลอ้างอิง 
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๔.ผลการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 
๔.๑ สินคา้ไม่ปลอดภัย ๑๐ รายการแรก 

ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
๑ อาหารทะเลใสฟ่อร์มาลีน ไม่เน่า แข็งน่ารับประทาน ๓๒ 
๒ การใช้นํ้ามันทอดซ้ํา เกิดโรคต่างๆเช่น มะเร็ง ๓๒ 
๓ เครื่องปรุงร้านอาหารถั่วลิสง ถั่วป่น พบแอลฟาทอกซิน ๒๙ 
๔ 

 
ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารลดความ
อ้วน 
 

มีการโฆษณาใน internet แชร์ต่อๆกันใน 

facebook โฆษณาเกินความจริงทําให้วัยรุ่น
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ใช้ ๒๘ 
facebook หลงเช่ือและหาซื้อมาใช้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพและเสียทรัพย์ 

 
 

๕ ลูกช้ิน มีการเติมสารบอแรกซ,์ ไม่มีเลข อย ๒๕ 
๖ นํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท พบเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิด

อาการท้องร่วง 
๒๔ 

๗ ยาชุดในร้านขายของชํา พบยาชุดแก้ปวด ซึ่งมักพบยาในกลุ่ม 

NSAIDs หลายชนิด 
 

๒๔ 

๘ ยาลูกกลอนสมนุไพร มีการปนของสาร steroid/ไมม่ีเลขทะเบียน 

อย./อาการแพ้ในลักษณะต่างๆ 
๒๓ 

๙ ผักสด พบยาฆ่าแมลงปนเป้ือน ๒๒ 
๑๐ เน้ือสุกร พบเน้ือมีสีแดงเข้มผิดปกติ ๒๒ 
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๔.๒ สินคา้ไม่ปลอดภัยรอบที่ ๒ ที่จัดลําดับ ๓-๕ รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

 

๕.แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ    
 สําหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องผักมยีาฆ่าแมลงทางสํานักงานสาธารณสุขได้มี 
การประชุมร่วมกลับภาคส่วนต่างๆเพ่ือผลักดันให้เป็นนโยบายในระดับจังหวัดโดยประสานงานต่างๆดังน้ี 
 ๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีการจัดอบรมกระจายความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของ 
ยาฆ่าแมลง พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ไขคือ แนะนําการใช้สารทดแทนคือนํ้าหมักชีวภาพต่างๆ 
 ๒ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่างๆสู่ประชาชนผู้บริโภค 
ให้มีการระวังถึงการบริโภคผักที่มียาฆ่าแมลง พร้อมทั้งแนะนําวิธีการล้างผัก เพ่ือช่วยลดยาฆ่าแมลงเบ้ืองต้น 
 ๓ โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดทาํโครงการ อย.น้อย โดยมีทีมวิทยาการจาก อย ร่วมกับทาง 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่นักเรยีน ให้เป็นแกนนําขนาดเล็กในชุมชน 
เพ่ือช่วยดูแลคนในชุมชนต่อไปในอนาคต 
 ๔ หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีการจัดรถตรวจ 
สารปนเป้ือนต่างๆ(รถ mobile unit) เพ่ือเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยต่อไป 
 ๕ คณะกรรมการ ประสานงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง มีการประสานงานอบรมการ 
ใช้ชุดทดสอบ ก่อนแจกชุดทดสอบกระจายลงไปเพ่ือร่วมติดตาม ควบคุมต่อไป                                              
  
 

 
 

หมายเลข สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
คะแนนร้อยละ            

ที่ได้ตามเกณฑ์ความเสี่ยง 
๑ ผักที่มียาฆ่าแมลงตกค้าง ๘๘.๗๕ 
๒ การใช้นํ้ามันทอดซ้ํา ๘๖.๒๕ 
๓ อาหารทะเลใสฟ่อร์มาลีน ๖๗.๕ 
๔ ลูกช้ินปนเป้ือนสารบอแรกซ ์ ๖๕ 
๔ ยาลูกกลอนสมนุไพรที่ผสม steroid ๖๕ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
อยากให้มีข้อมูลของสํานักงานสถิติเก่ียวกับจํานวนประชากรที่มีโอกาสสัมผัสกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

เพราะการที่ไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนทําให้การประเมินในเกณฑ์ความเสี่ยงของสินค้ากับความเป็นไปได้ในการ
แก้ไขปัญหาบางหัวข้อไม่สามารถประเมินได้เช่นหัวข้อ ๗.๑ ปริมาณการผลิต การใช้ การนําเข้า หรือการ
จําหน่าย อยากให้มีระบบข้อมูลสถิติไว้ให้ดูเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

ทั้งน้ีหวังเป็นอย่างย่ิงว่าโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง และมีการส่งต่อข้อมูล 
ปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ให้เกิดการผลักดันเชิงนโยบาย ออกมาเป็นในรูปของกฎหมายเพ่ือกลับมาคุ้มครอง 
แก่ประชาชนต่อไปในอนาคต 
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โครงการ จัดลําดบัสินค้าไม่ปลอดภัยในจังหวัดลําปาง 

ผู้ให้ข้อมลู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 
 

 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
1) ขั้นตอนการเตรียมการ โดยมีหนังสือไปยังหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น  สคบ.

จังหวัด  หน่วยงานเกษตรฯ  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน  อสม ฯลฯ  ผู้ประกอบวิชาชีพ
ต่างๆ เช่น แพทย์  พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพสต.  สื่อมวลชน ฯลฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น  ผู้ประกอบการผลิต  จําหน่าย เพ่ือขอข้อมูลเบ้ืองต้นในการเสนอประเด็นปัญหาของสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์    

2) ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
ก. จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง   ผู้ประกอบวิชาชีพ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ

ระดมสมองในการคัดเลือกปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยร่วมกันในเบื้องต้น โดยนําประเด็น
ปัญหาทั้งหมดที่มีมารวมกัน(ประเด็นของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ที่คคส.ดําเนินการอยู่  ที่เป็น
นโยบาย   ที่มีผู้ร้องเรียน  ที่ปรากฏในสื่อมวลชน และที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอไว้) 

ข. กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  เช่น ต้องมีข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นชัดเจนในระดับ
หน่ึง(อาจเป็นข้อมูลทางวิชาการหรือข้อมูลปรากฏการณืที่เป็นรูปธรรม)  ต้องมีเหตุผลรองรับ
พอสมควรฯลฯ 

ค. ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามท่ีกําหนดในกติกา
หรือหลักเกณฑ์  เพ่ือสนับสนุนในการเลือกประเด็นปัญหาดังกล่าว 

ง. จัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเข้าด้วยกัน และสรุปปัญหาที่ได้ 
จ. ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  โดยรอบแรกคัดเลือกมาไม่

เกิน 10  ปัญหาตามลําดับคะแนนที่มีผู้เลือกมากที่สุด 
3) ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ก. ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ  พิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นของประเด็นปัญหาของสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย  โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง  และเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาและสรุปแนวทางในการหาข้อมูลที่จําเป็นเพ่ิมเติม  ซึ่งอาจจะต้องสุ่มสํารวจหา
ข้อมูลก็ได้ 
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ข. ผู้รับผิดชอบจัดหาหรือประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพ่ือนําเข้าในการ
ประชุมพิจารณาจัดลําดับของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย   

ค. จัดประชุมตัวแทนแกนนําภาคีที่เก่ียวข้องและแกนนําผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือร่วมกัน
จัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง  และเกณฑ์
ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

ง. สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยคัดเลือก 3-5 อันดับแรก 
จ. กําหนดกติกาในการคัดเลือกปัญหาเพ่ือดําเนินการแก้ไข 
ฉ. ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลสนับสนุนในการเลือกประเด็นปัญหาดังกล่าว 
ช. ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่จะดําเนินการแก้ไข 

 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคญั 
ลําดับ เครือข่าย/

หน่วยงาน 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีแมล์ โทรศัพท ์

1. เครือข่ายผู้บริโภค
จังหวัดลําปาง 

นางมยุเรศ   แลวงค์
นิล 

๙๙ / ๔๕ ถ.
พหลโยธิน ต.สวน
ดอก  อ.เมือง จ.
ลําปาง  ๕๒๑๐๐ 

Pam2516@g
mail.com 

๐๘๑ – 
๙๘๗๑๖๒
๗ 
 

2. เทศบาลนคร
ลําปาง 

นางรัตยา   
หริณวรรณ 

  089-
4348087 

3. ไทยนิวส์ นายนภดล   รุง่เรือง 108 ม.5 ต.พระ
บาท อ.เมือง
ลําปาง 

Noppadon75
@gmail.com 

 

4. ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ลําปาง 

นายบํารุง  ดิษฐ์กระ
จัน 

   

5. ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตว
แพทย์ภาคเหนือ 

นางพัชรา   วิทูระกุล    
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ลําดับ เครือข่าย/
หน่วยงาน 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีแมล์ โทรศัพท ์

6. ลําปางทูเดย์ นายประดิษฐ์   กองกุ
นะ 

   

7. ปศุสัตว์จังหวัด
ลําปาง 

นส.เนตรชนก   คํา
บุญ 

   

8. รพ.มะเร็งลําปาง นางสุพัตรา  ธรารักษ์    
9. ผู้แทนร้านยา นางรุ้งลาวัลย์  เตชะ

อุด 
   

10. เภสัชกร พยาบาล 
รพช.ทุกแห่ง 

    

11. สาธารณสุข
อําเภอทุกอําเภอ 

    

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคญัฯ และแหล่งขอ้มูล/แหล่งอ้างอิง 
   ตามไฟลท์ี่แนบมาด้วย 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 
4.1   สินคา้ไม่ปลอดภัย 10 อันดับแรก 
4.2   สินคา้ไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก(ทีจ่ะแก้ปัญหา) 

สินค้า ยาแผน
โบราณ 

โฆษณา
เท็จ 

ยาฆ่า
แมลง/หญ้า 

สารกันบูด น้ําแข็ง
ปนเปื้อน 

น้ํามัน
ทอดซํ้า 

ชาพร้อม
ด่ืม 

ฟอร์มาลิน ยา
ปฏิชีวนะ 

น้ําหมัก
ชีวภาพ 

การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับความสําคัญของสินค้าอันตราย 
รวม 330 250 335 300 280 305 175 230 300 237.5 

การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
รวม

ท้ังหมด 
600 540 625 590 510 585 385 610 550 487.5 

ลําดับ 3 7 1 4 8 5 10 2 6 9 
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     5.แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีเสนอคือ 
o พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ  
o ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการเฝ้าระวังระหว่างผู้ประกอบการ และภาครฐั 
o ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง 
o มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการ 
o จัดทําป้ายรับรองอาหารปลอดภัยมอบให้ผู้ประกอบการ 
o ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย   จังหวัดลําพูน 

ผู้ให้ข้อมูล  เภสัชกรจิระ  วิภาสวงศ์  ตําแหน่ง เภสัชกรเช่ียวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน เลขที่ 263/1 หมู่ 1 ตําบลเหมืองง่า อําเภอ
เมืองลําพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5309-3725 ถึง 6 ต่อ 120 อีเมลล์ Lamphun.fda51000@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
1) คัดเลือกผู้แทนจากผู้บริโภคทุกภาคส่วนในจังหวัดลําพูน ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาชน ครู 

หน่วยงานท้องถิ่น อสม. ผู้ประกอบการตลาดสด ผู้ประกอบการด้านอาหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง เครือข่ายและองค์กรเอกชนอ่ืนๆ รวม 70 คน 

2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด โดยวิธีการระดมสมองเพ่ือคัดเลือกประเด็น
ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยของจังหวัดลําพูน แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม 

3) แต่ละกลุ่ม ดําเนินการนําเสนอปัญหา และโหวตให้คะแนนแต่ละปัญหาในกลุ่มของตัวเอง 
4) แต่ละกลุ่ม คัดเลือกประเด็นปัญหาท่ีมีคะแนนมากที่สุด 2 – 3 ปัญหา นําเข้าสู่การ

จัดลําดับความสําคัญโดยใช้เครื่องมือในการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 
5) นําปัญหาของแต่ละกลุ่มที่คัดเลือกแล้ว เข้าที่ประชุมใหญ่เพ่ือจัดเรียงลําดับปัญหาตาม

คะแนนจากมากไปหาน้อย 
6) คัดเลือกปัญหา 2 ลําดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ สารตกค้างในพืชผักผลไม้ และ

นํ้ามันทอดซ้ํา 
7) ระดมสมองเพ่ือวางแนวทางจัดการปัญหาที่คัดเลือก 

 
2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  

ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมลล ์ โทรศัพท ์
1 ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย คุ้ ม ค ร อ ง

ผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัด
ลําพูน 

นายอุดม  
สุริยะวงค์ 

123/5 หมู่ 5 ต.
ต้ น ธ ง  อ . เ มื อ ง
ลําพูน 51000 

Udomptk@h
otmail.com 

08-6195-
7734 

2 ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น ภ า คี
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

นางอรพิน  
มะโนใจ 

3 6  ห มู่  5  ต .
บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.

 08-5705-
4950 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมลล ์ โทรศัพท ์
ภาคประชาชนอําเภอบ้านธิ ลําพูน 51180 

3 ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น ภ า คี
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชนอําเภอเวียง
หนองล่อง 

นางแสงจันทร์ 
มโนสร้อย 

3 1 1  หมู่  1  ต .
หนองล่อง อ.เวียง
หนองล่อง  
จ.ลําพูน 51120 

 0 8 -3 4 7 7 -
8042 

4 ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น ภ า คี
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชนอําเภอทุ่งหัว
ช้าง 

นายสุวิทย์  
สุริยวงศ์ 

196 หมู่ 8  
ต.ตะเคียนปม  
อ.ทุ่งหัวช้าง  
จ.ลําพูน 51160 

 0 8 -6 1 9 5 -
8829 

5 ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น ภ า คี
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชนอําเภอป่าซาง 

นางพรพรรณ 
เขียวพันธ์ุ 

113 หมู่ 1  
ต.บ้านเรือน  
อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 
51120 

 0 8 -1 1 7 9 -
3315 

6 ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น ภ า คี
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชนอําเภอเมือง
ลําพูน 

นายประเสริฐ 
กิติศักด์ิ 

54/1 หมู่ 6  
ต.ป่าสัก อ.เมือง
ลําพูน 51000 

 0 8 -1 7 0 6 -
9036 

7 ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น ภ า คี
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชนอําเภอแม่ทา 

นายบุญรัตน์  
จินะปัญโญ 

10 หมู่ 3 ต.ทาทุ่ง
หลวง อ.แม่ทา  
จ.ลําพูน 51140 

 0 8 -2 1 8 6 -
3652 

8 ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น ภ า คี
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชนอําเภอลี้ 

นางประคอง 
สาต๊ะ 

23 หมู่ 3 ต.ดงดํา 
อ . ลี้  จ . ลํ า พู น 
51110 

 0 8 -4 3 7 2 -
3129 

9 ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ง า น ภ า คี
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชนอําเภอบ้านโฮ่ง 

นางมาลัย  
วงค์อํานาจ 

101 หมู่ 17  
ต.บ้านโฮ่ง  
อ.บ้านโฮ่ง  

 0 8 -3 2 0 6 -
6921 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมลล ์ โทรศัพท ์
จ.ลําพูน 51130 

10 สถาบันหริภุญชัย นายธงชัย   
ช่อประดิษฐ์ 

182/8 หมู่ 8  
ต.ป่าสัก อ.เมือง
ลําพูน 51000 

Th_ngo@ 
hotmail.com 

08-1950-
8494 

11 เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่
จังหวัดลําพูน 

นางบัณฑิตา  
ศรีวิชัย 

สํ า นั ก ง า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข
อําเภอแม่ทา จ .
ลําพูน 51140 

 0 8 -1 7 8 3 -
0271 

12 อสม.ดีเด่นด้านงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

นางนิภา  
คําภีระ 

  0 8 -9 2 6 3 -
9532 

13 ผู้แทนผู้ประกอบการตลาด นางพัชรินทร์ 
อินทะวงค์ 

 Patcha_jj@h
otmail.com 

0 8 -6 9 1 7 -
8424 

14 สํา นักงานพลังงานจังหวัด
ลําพูน 

นายพายัพ  
ยศเมา 

สํ า นั ก ง า น
พลังงานจังหวัด
ลําพูน 51000 
 

  

15 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ลําพูน 

นายพสุ   
สุครีวก 

สํ า นั ก ง า น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
จั ง ห วั ด ลํ า พู น 
51000 

 0 8 -1 3 7 6 -
7265 

16 ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดลําพูน นางอังสุมาลี 
บุญสูง 

สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง
จังหวัดลําพูน 

Angsumalee
_nah@hotm
ail. 
Com 

08-6181-
0025 

17 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําพูน 

น า ง ส า ว สุ มิ
ตรา บางขะกูล

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําพูน 

 0 8 -3 8 6 1 -
4434 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมลล ์ โทรศัพท ์
ต.ป่าสัก อ.เมือง
ลําพูน 51000 

18 องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหนาม  อํ า เภอเมื อง
ลําพูน 

นายสาธิต  
ต้ังจิตสมคิด 

สํ า นั ก ง า น
องค์การบริการ
ส่วนตําบลหนอง
หนาม  
อ . เ มื อ ง ลํ า พู น 
51000 

Sathit_ch@h
otmail.com 

08-1952-
0568 

19 บริษัทไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ 
(มหาชน) 

น า งนั น ทิ ย า  
จินดามงคล 

99/9 ถนนลําพูน-
ป่าซาง  หมู่ 5   
ต.ป่าสัก   
อ.เมืองลําพูน   
จ.ลําพูน  51000 
 

Nantiya.j@m
ama.co.th 

0 8 -1 7 8 3 -
0603 

20 ผู้แทนโรงเรียน นางสาว 
กมลชนก  
สะคําปัน 

โรงเรียนเทศบาล
ประตูลี้ อ .เมือง
ลําพูน 51000 
 

Tam_26031
6@hotmail.c
om 

08-4169-
6054 

21 คณะกรรมการผู้ ใ ช้ ไฟ ฟ้ า
ประจํ า เขต  1  (ภาคเหนือ
ตอนบน) ด้านการประหยัด
พลังงาน 

นายจรูญ  
คําปันนา 

171  ซอยพญา
อินทร์ ถ .ลําพูน-
ป่าซาง ต.ในเมือง 
อ . เ มื อ ง ลํ า พู น 
51000 
 

PPP_Lamph
un@hotmail.
com 

08-1998-
8031 

22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
1 เชียงใหม่ 

นางนงคราญ 
เรืองประพันธ์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์  ที่  1 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมลล ์ โทรศัพท ์
เชียงใหม่ 191  
หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่  
50180 

23 เทศบาลเมืองลําพูน นายทนงศักด์ิ 
รัตนโสภณ 

สํ า นั ก ง า น
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
ลําพูน 51000 

 0 8 -6 9 1 5 -
7323 

24 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

นายประสิทธ์ิ  
ภูมาศ 

สํ า นั ก ง า น เ ข ต
พ้ืนที่ การ ศึกษา
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
ลําพูน เขต 2  
อ.บ้านโฮ่ง  
จ.ลําพูน 51130 

Sith_phu@h
otmail.com 

08-4175-
3839 

25 บริษัทสยามแมคโคร จํากัด 
(มหาชน) 

น า ยคม ก ริ ช  
ปริรัตน์ 

บริษัทสยาม 
แมคโคร  จํ า กัด 
(มหาชน) ต.บ้าน
ก ล า ง  อ . เ มื อ ง
ลําพูน 51000 

Cdm34@sia
mmakro.co.t
h 

0-5358-1333 

 
3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  

1) หนังสือ พลิกปูม “ปฏิวัตินํ้ามันทอดซ้ํา” จากก้นกระทะ สู่ วาระแห่งชาติ จัดพิมพ์โดย คคส. 
ครั้งที่ 1 เมษายน 2555 โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับการทํางานจัดการปัญหาน้ํามันทอดซ้ํา
เสื่อมสภาพของภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งท้องถิ่น ชุมชน เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
จัดการปัญหาน้ํามันทอดซ้ํา 

2) เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร : การจัดการนํ้ามัน
ทอดซ้ําเสื่อมสภาพ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพมหานคร  
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3) วารสารฉลาดซื้อ ปีที่ 19 ฉบับที่ 136 มิถุนายน 2555 “ผักขึ้นห้าง วางใจได้แค่ไหนเรื่อง
สารเคมี” หน้า 30 -36 โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับการสุ่มตรวจสอบผัก 7 ชนิด เพ่ือวิเคราะห์
หาสารปนเป้ือนของสารกําจัดศัตรูพืช พบว่า ผักที่ได้รับมาตรฐาน Q เป็นเพียงผักที่ได้รับ
การการันตีว่ามีการใช้สารเคมีอยู่ในเกณฑ์ที่ทางสํานักงานกําหนดว่าปลอดภัยเท่าน้ัน เมื่อ
มีการสุ่มตรวจยังคงพบสารตกค้างของสารเคมีอยู่ ดังน้ันหากผู้บริโภคต้องการผักที่ปลอด
สารเคมีจริงๆ ต้องเลือกผักที่เป็นเกษตรอินทรีย์เท่าน้ัน 

4) ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน ณ ธันวาคม 2555 โดยมีเน้ือหา ข้อมูลประชากร
จังหวัดลําพูน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 73,694 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 47.95 ของ
ประชากรทั้งหมด 153,704 ครัวเรือน แสดงให้เห็นถึงประชากรเกือบครึ่งหน่ึงของ
จังหวัดลําพูน ทําอาชีพเก่ียวกับเกษตรกรรม 

5) ข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ณ กันยายน 2555 โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับสถิติ
การเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับ 1 รองลงมาคือ โรคไตวายเรื้อรัง และโรคโลหิตเป็นพิษจากการติดเช้ือแบคทีเรีย 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) 
1 สารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้     ๔๙๗.๕ 
2 นํ้ามันทอดซ้ํา              ๔๘๘.๘ 
3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริง ๓๒๓.๕  
4 นํ้าด่ืมชุมชน                 ๑๘๖ 
5 อาหารป้ิงย่าง   ๑๖๐ 
6 สารฟอกขาว ๑๔๓ 
7 นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ ๑๓๓.๘ 

4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) 

1 สารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้     ๔๙๗.๕ 
2 นํ้ามันทอดซ้ํา              ๔๘๘.๘ 
3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริง ๓๒๓.๕  
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รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) 
4 นํ้าด่ืมชุมชน                 ๑๘๖ 
5 นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ ๑๓๓.๘ 

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีนําเสนอ  
แนวทางแก้ไขปัญหาสารตกค้างในพชืผักผลไม้   
1) ภาครัฐ/ท้องถิ่น ควรมีการควบคุมการโฆษณาสารเคมีที่ใช้ในพืชผักผลไม้ โดยเฉพาะการ

โฆษณาในสื่อท้องถิ่น 
2) ภาครัฐ/ท้องถิ่น ควรปรับกฎหมาย ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เหมาะสม เช่น จํากัดและ

ควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีในผู้ปลูก และควบคุมการผลิต นําเข้า และจําหน่ายในผู้จําหน่าย
สารเคมี ขยายชนิดของสารเคมีที่ต้องตรวจในพืชผักที่เสี่ยงต่อสารเคมีตกค้างให้ครอบคลุมหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเก่ียวกับการผลิต นําเข้าจําหน่ายสารเคมี  

3) ภาครัฐ/ท้องถิ่น ให้ความรู้ที่ถูกต้อง บอกความจริงแก่ผู้ผลิต และผู้บริโภคเกี่ยวกับ
สถานการณ์พืชผักผลไม้ เพ่ือให้มีการเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ 

4) ภาครัฐ/ท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ในการลดสารพิษทีต่กค้างในพืชผักผลไม ้
5) ภาครัฐ/ท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา ใช้ง่ายในชุมชน และมีข้อมูลส่งคืนให้แก่ผู้บริโภค 
6) ภาครัฐ/ท้องถิ่น มีระบบตรวจสอบแหล่งที่มาของพืชผักได้ และมีระบบสุ่มตรวจสารตกค้างใน

พืชผักผลไม้ และกําหนดปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในพืชผักผลไม้ให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน 
7) ภาครัฐ/ท้องถิ่น กําหนดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกผักผลไม้ และส่งเสริมองค์ความรู้เกษตร

ทางเลือก เช่น ออร์แกนิก อินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนเป็นพิเศษสําหรับผู้ปลูก/
นําเข้าพืชผักไม้ที่ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี 

8) ภาครัฐ/ท้องถิ่น ควรจัดให้มีกองทุนประกันภัยจากผู้ประสบภัยจากสารเคมี  
9) ภาคประชาชนควรจะมีการรวมกลุ่มเป็นพลังผู้บริโภคร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้าง

ในพืชผักผลไม้ 
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10) ภาคประชาชนควรให้การสนับสนุนการบริโภคพืชผักผลไม้ปลอดภัย หรือปลอดสาร โดย
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเลือกผักที่สวยงาม ราคาถูก เป็นผักที่สด สะอาด ราคาเหมาะสม รู้แหล่งที่มา 
มีระบบประกันคุณภาพ เป็นต้น 

11) เกษตรกรลดการใช้สารเคมี หาทางเลือกอ่ืนทดแทน เช่น ออร์แกนิกส์ อินทรีย์ และเกษตร
ปลอดภัย 

12) เกษตรกรมีจิตสํานึกต่อผู้บริโภค และสังคม สรรหาความรู้ที่ถูกต้องและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดในการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ 

13) เกษตรกรรวมกลุ่มผู้ปลูกพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพ และกําหนดเป็นแหล่งจําหน่ายที่ปลอดภัย
ในชุมชน 

14) ผู้ผลิต/นําเข้า /จําหน่ายสารเคมี มีการจํากัดปริมาณการผลิต นําเข้า และจําหน่ายสารเคมี 
15) ผู้ผลิต/นําเข้า /จําหน่ายสารเคมี ไม่โฆษณาโอ้อวดประสิทธิภาพของสารเคมีเกินจริง หรือจูง

ใจให้ผู้ซื้อหลงเช่ือ เช่น ได้ผลเร็ว ไม่มีสารตกค้าง กําไรมาก มีการลดแลกแจกแถม เป็นต้น 
16) ผู้นําเข้า/จําหน่ายพืชผักผลไม้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยคัดเลือกพืชผักผลไม้ที่มี

คุณภาพ ปลอดภัยนํามาจําหน่ายแก่ผู้บริโภค บอกแหล่งที่มาของพืชผักผลไม้ได้ และไม่ค้ากําไรเกิน
ควร 

17) ผู้นําเข้า /จําหน่ายพืชผักผลไม้ จัดทําระบบประกันคุณภาพพืชผักผลไม้  
แนวทางแก้ไขปัญหาน้ํามันทอดซํ้า 

1) ภาครัฐ/ท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ จิตสํานึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรณรงค์เศรษฐกิจ
พอเพียง (กินของทอดให้น้อยลง หันไปทานผักผลไม้สดแทน) แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค  โดยเฉพาะ
ผ่านสื่อที่เข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย 

2)  ภาครัฐ/ท้องถิน่ ปรับกฎหมาย ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เหมาะสม เช่น เพ่ิมบทลงโทษใน
ผู้ผลิตทีใ่ช้นํ้ามนัที่มีสารโพลาร์เกินมาตรฐาน เพ่ิมบทลงโทษให้ครอบคลุมสารพิษอ่ืนๆ ทีม่าจากนํ้ามัน
ทอดซ้ํา 

3) ภาครัฐ/ท้องถิ่น จัดระบบสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการนํ้ามันทอดซ้ําที่ครบวงจรชัดเจน
และต่อเน่ือง เพ่ือไม่ให้นํ้ามันทอดซ้ํากลับเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร หรือถูกทิ้งให้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4) ภาครัฐ/ท้องถิ่น มีมาตรการท่ีเข้มงวดในการสุ่มตรวจการใช้นํ้ามันทอดซ้ําในผู้ประกอบการ 
และมีการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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5) ภาครัฐ/ท้องถิ่น สนับสนุนผู้ประกอบการที่รับซื้อนํ้ามันที่ใช้แล้วจากครัวเรือน เพ่ือทํา          
ไบโอดีเซล หรือนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเต็มที่และต่อเน่ือง 

6) ภาคประชาชนควรมีการรวมกลุ่มเป็นพลังผู้บริโภคร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาน้ํามันทอดซ้ํา 
7)  ภาคประชาชนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ง่าย สะดวก ราคาถูก เป็น เลือก

บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ซื้อจากร้านที่มีป้ายรับรองคุณภาพ ไม่ใช้นํ้ามันทอดซ้ํา 
8) ภาคประชาชนเลือกขายนํ้ามันที่ใช้แล้วจากครัวเรือนให้กับผู้ติดต่อรับซื้อนํ้ามันที่สามารถ

บอกได้ชัดเจนว่าเอาไปทําอะไร เช่น ทําไบโอดีเซล ทําเคร่ืองสําอาง เพ่ือตัดวงจรไม่ให้นํ้ามันทอดซ้ํา
กลับเข้าไปในห่วงโซ่อาหาร 

9) ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต/จําหน่าย มีความตระหนักถึงอันตรายจากนํ้ามันทอดซ้ํา และมี
จิตสํานึกต่อผู้บริโภค และสังคม สรรหาความรู้ที่ถูกต้องและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการใช้นํ้ามันใน
การประกอบอาหาร 

10) ผู้ประกอบการจากร้านค้าขนาดใหญ่ ฟ้าสฟู้ด ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ใช้นํ้ามันทอด
ซ้ํา และช้ีแจงต่อสังคมได้ถึงที่มาและที่ไปของนํ้ามันที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย   จังหวัดอุทัยธานี 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล : นางสาวศิริพร  ป่ันพุด ตําแหน่ง : เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 160 ม.3 ต.นํ้าซึม อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทัยธานี 
โทรศัพท์ : 0-5651-1565 ต่อ 106  อีเมลล์ : kaniknun_p73@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
รูปแบบการดําเนินงาน มีดังต่อไปน้ี 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
   1.1 เตรียมข้อมูลพ้ืนฐานของปัญหาสินค้าและบริการท่ีไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี    
โดยข้อมูลจากเร่ืองร้องเรียนและการดําเนินคดีในปีที่ผ่านๆ มา รวมทั้งปัญหาจากการสุ่มตรวจ
วิเคราะห์เครื่องสําอางอันตราย หรือสารปนเป้ือนในอาหาร 
   1.2 จัดทําแบบฟอร์ม พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมินการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่
ปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี 
2. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาและจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
   2.1 ประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
เพ่ือระดมสมองในการคัดเลือกปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยร่วมกันในเบ้ืองต้น โดยนําประเด็นปัญหา
ทั้งหมดที่มีมารวมกัน  

2.2 กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก เช่น ต้องมีข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
ระดับพ้ืนที่และต้องมีเหตุผลรองรับ 

2.3 ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามที่กําหนดใน
กติกาหรือหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนในการเลือกประเด็นปัญหาดังกล่าว 

2.4 จัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเข้าด้วยกัน และสรุปปัญหาที่ได้ 
2.5 ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยคัดเลือก 10 ปัญหา

ตามลําดับคะแนนที่มีผู้เลือกมากที่สุด 
  2.6 นําปัญหาที่ได้ 10 อันดับมาร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้
เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

  2.7 สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี  
3. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  
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 2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ คือ  
 

ลําดับ 
เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมลล ์ โทรศัพท ์

1. สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

นางสาวพัชรินทร์  ประยูร สสจ.อุทัยธานี  
ต.นํ้าซึม อ.เมือง      
จ.อุทัยธานี 

Pat253224@gmai
l.com 

0842379100

2. โรงพยาบาล
ทั่วไป 

นางสาวปวีณา บัวตูม รพ.อุทัยธานี ถ.รัก
การดี ต.อุทัยใหม่ 
อ.เมือง     จ.
อุทัยธานี 

N-occmeduthai 
@hotmail.co.th 

0810366000

3. โรงพยาบาล
ชุมชน 

นายกมล พลับจ่าง รพ.ทัพทัน ต.ทัพ
ทัน     อ.ทัพทนั จ.
อุทัยธานี 

Kamon16 
@hotmail.com 

0897035380

4. สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอ 

นายภาณุวัตร เรวิก สสอ.ห้วยคต ต.
ห้วยคต อ.ห้วยคต 
จ.อุทัยธานี 

Panu1081009 
@hotmail.com 

0812839990

5. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 

นางวารุณี ทอดสนิท รพสต.ดอนขวาง  
ต.ดอนขวาง อ.
เมือง  
จ.อุทัยธานี 

Donkwang09 
@gmail.com 

0873187016

6. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 

นายนคร สาแก้ว รพสต.บ้านคลอง
แห้ง    ต.ทองหลาง 
อ.ห้วยคต จ.
อุทัยธานี 

Huakhot204  
@hotmail.com 

0879093159
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ลําดับ 
เครือข่าย/
หน่วยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมลล ์ โทรศัพท ์

7. เทศบาลเมือง นางสาวจิรัชญา มนัสตรง เทศบาลเมือง
อุทัยธานี ต.อุทัย
ใหม่ อ.เมือง     จ.
อุทัยธานี 

Noojee2013_111 
@hotmail.com 

0904569487

 
3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
 3.1 https://www.facebook.com/steroidsocial  เฟสบุ๊คเครือข่ายรณรงค์การใช้สเตียรอยด์ให้
ปลอดภัยและเหมาะสม และ https://www.facebook.com/thaidrugwatch กพย.-แผนงานสร้างกลไกเฝ้า
ระวังและพัฒนาระบบยา ดูข้อมูลสเตียรอยด์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผดิกฎหมาย 
 3.2 http://kbs.fda.moph.go.th/kbs2/ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูข้อมลูผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ผิดกฎหมาย 

3.3 https://www.facebook.com/FDAThai (Fda Thai) ดูข้อมูลยาชุดลดความอ้วนและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

3.4 http://e-cosmetic.fda.moph.go.th กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ดูข้อมูลของเครื่องสําอางหน้าขาว ครีมทาสวิฝ้า และผลิตภัณฑ์ย้อมผม 

3.5 http://newsser.fda.moph.go.th/fda_mdc กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ดูข้อมูลของคอนแทคเลนส์แฟช่ัน  

3.6 http://www.ocpb.go.th สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) ดูข้อมูลจัดฟันแฟช่ัน 
 
4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั คือ 
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
ระดับคะแนน (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ความเป็นไปได้ 
ในการแก้ไขปญัหา 

1. ยาชุดแก้ปวดผสมสเตียรอยด์ 304 336  
2. ยาชุดลดความอ้วน 302 316 อันตราย >3. 
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รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
ระดับคะแนน (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ความเป็นไปได้ 
ในการแก้ไขปญัหา 

3. กาแฟลดนํ้าหนัก 264 356  
4. เครื่องด่ืมสมุนไพรรักษาโรค 264 292  
5. จัดฟันแฟช่ัน 216 336  
6. ครีมทาสิวฝ้า 234 316  
7. คอนแทคเลนสแ์ฟช่ัน 228 296  
8. เครื่องสําอางหน้าขาว 206 316  
9. ผลิตภัณฑ์ย้อมผม 196 326  
10. อาหารเสริมทําให้ผิวขาว 304 202  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ไขปัญหา) 

 

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
ระดับคะแนน (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ความเป็นไปได้ 
ในการแก้ไขปญัหา 

1. ยาชุดแก้ปวดผสมสเตียรอยด์ 304 336  
2. ยาชุดลดความอ้วน 302 316 อันตราย >3. 
3. กาแฟลดนํ้าหนัก 264 356  
4. เครื่องด่ืมสมุนไพรรักษาโรค 264 292  
5. จัดฟันแฟช่ัน 216 336  

 
5. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ คือ (ระบุเป็นข้อๆ) 

รายการที่ 1. ยาชุดแก้ปวดผสมสเตียรอยด์ รวมถึงยาที่ผสมสเตียรอยด์ประเภทอ่ืนๆ เช่น ยานํ้า       
ยาลูกกลอน เป็นต้น สําหรับในปี 2557 ได้จัดทํารูปแบบการจัดการปัญหาการใช้เสตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสมใน
ชุมชนจังหวัดอุทัยธานีขึ้น โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทําแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์(SRM, SLM และ Mini – SLM) โดยประยุกต์จากกระบวนการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ของ    
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ดร.นพ. อมร นนทสุต มาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ลัดสั้น และสามารถ
ดําเนินการให้เกิดแผนปฏิบัติการท่ีนําไปใช้จริงได้ในชุมชน โดยสร้างกระบวนการถ่ายระดับต้ังแต่การจัดทํา 
SRM SLM  จนถึง Mini – SLM  ในระดับจังหวัด ทั้งน้ี ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทําประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานและ
ภาคีเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล  

ในปี 2558 จึงจะเปิดงานในพ้ืนที่จริงโดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
นําแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) ที่อยู่ในรูปตาราง 11 ช่อง โดยมีทั้งกิจกรรมภาคบังคับ (must be) และ
กิจกรรมที่เลือกทําหรือไม่ก็ได้ (should be) นําเสนอในเวทีประชาคมตําบล หากได้รับความสนใจจึงเขียน
โครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเสนอของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์กระบวนการจัดทํา SRM ที่ลัดสั้นและไม่ต้องนําหลักวิชาการไปใช้ในทุกตําบล ช่วยให้การดําเนินงาน
ไม่ยุ่งยาก และทําได้รวดเร็ว   
 รายการที่ 4. เครื่องด่ืมสมุนไพรรักษาโรค ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ มาจากการขายตรงและการโฆษณา
ผ่านทางวิทยุชุมชน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 สสจ.อุทัยธานี ได้ดําเนินการจัดทําข้อตกลงร่วมกับสื่อต่างๆ     
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะสื่อวิทยุชุมชน ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย นอกจากน้ี 
มีแนวโน้มจะมีการทําบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เช่น กสทช.เขต 10 พิษณุโลก อสมท.อุทัยธานี วิทยุ 934 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น       
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมทั้ง การขยายเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
เช่น อสม อย.น้อย เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสื่อมวลชนฯ และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเพ่ือเป็นการติดอาวุธทาง
ปัญหา 

รายการที่ 2. ยาชุดลดความอ้วน รายการที่ 3. กาแฟลดนํ้าหนัก และรายการท่ี 5. จัดฟันแฟช่ัน      
มักพบปัญหาลักลอบจําหน่าย ซึ่งไม่สามารถโยงไปถึงผู้กระทําความผิด อีกทั้งมีการจําหน่ายทางสังคมออนไลน์ 
ทําให้การจัดการปัญหาเป็นไปได้ยาก จึงต้องเน้นการให้ความรู้และพิษภัยที่เกิดจาการสินค้าดังกล่าว รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายในการดําเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตําบล อําเภอ 
อสม. อย.น้อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวดัน่าน 

ผู้ให้ข้อมลู :  ภญ.ศศิลักษณ ์ ปิยะสุวรรณ์  ตําแหน่ง     เภสัชกรชํานาญการ   
หน่วยงาน/ที่อยู่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน    
โทรศัพท์  :  ๐๘ – ๙๗๕๖ – ๘๓๘๔     อีเมล ์: psasilak@yahoo.com    
 

๑. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
๑.๑ ขั้นตอนการสํารวจและการเตรียมการ  

๑.๑.๑ จัดประชุม เพ่ือช้ีแจงการจัดกิจกรรม “โครงการการจัดลําดับความสําคัญของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย จังหวัดน่าน” ให้กับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เพ่ือทราบแนว
ทางการดําเนินกิจกรรม 

๑ .๑ .๒ มีหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือขอข้อมูลเบ้ืองต้นสินค้าไม่ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ 
โดยให้ตอบมาได้มากกว่า ๑ ชนิด รวมถึงแจกแบบเสนอข้อมูลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
สาธารณสขุจังหวัดน่าน เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย 

๑.๒ ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก  และขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค  

๑.๒.๑ เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ร่วมกันพิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นของประเด็น
ปัญหาของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้
ในการแก้ไขปัญหา และสรุปแนวทางในการหาข้อมูลที่จําเป็นเพ่ิมเติม  

๑.๒.๒ ร่วมกันสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย โดย
คัดเลือก ๑๐ อันดับ พร้อมเหตุผลประกอบการจัดลําดับ 

๑.๓ สรุปผลการดําเนินงาน 
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๒. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์
๑ อสม.อําเภอเมือง นายนคร ผาแก้ว ๐๘-๑๐๒๑-๑๙๓๒
๒ อสม.อําเภอภูเพียง นางสุนีย์ สมฤทธ์ิ ๐๘-๑๑๗๙-๗๘๓๔
๓ อสม.อําเภอสันติสุข นายบุญเหลิม ศิริมูล ๐๘-๙๕๖๐-๐๕๕๓
๔ อสม.อําเภอแม่จริม นายเถลิงศักด์ิ วงศ์พาคํา ๐๘-๓๓๒๑-๘๒๘๑
๕ อสม.อําเภอเวียงสา นางเยาวภา มะศักด์ิ ๐๘-๑๗๙๖-๕๔๐๙
๖ อสม.อําเภอนาน้อย นางยุพิน สีต๊ะภา ๐๘-๑๓๘๖-๗๗๘๐
๗ อสม.อําเภอนาหมื่น นายมนัส ถาธิ ๐๘-๘๔๐๔-๒๕๔๗
๘ อสม.อําเภอท่าวังผา นายเสวียน  อะทะไชย ๐๘-๙๒๗๖-๙๒๑๑
๙ อสม.อําเภอสองแคว นางสุภาพ  ใหม่จันทร์ดี ๐๘-๔๓๖๗-๒๗๘๖
๑๐ อสม.อําเภอปัว นายแก้ว  ไชยศิลป์ ๐๘-๔๔๘๐-๙๑๗๕
๑๑ อสม.อําเภอเชียงกลาง นางประสงค์  พรมรักษ ์ ๐๘-๑๐๒๑-๔๔๒๐
๑๒ อสม.อําเภอทุ่งช้าง นางลัดดา  อุทธิผา ๐๘-๕๖๒๑-๔๑๐๘
๑๓ อสม.อําเภอเฉลิมพระเกียรติ นายเด็จ  อินทจักร ๐๘-๖๑๘๑-๙๔๕๓
๑๔ อสม.อําเภอบ่อเกลือ นางอ่อนแอ้ว  อุดเต็น ๐๘-๗๑๘๘-๐๕๕๗
๑๕ อสม.อําเภอบ้านหลวง นายเรืองศักด์ิ  ทองคํา ๐๘-๗๑๗๖-๗๑๗๙
๑๖ สสอ.เมืองน่าน นายภักดี         เวชมะโน ๐-๕๔๗๑-๐๙๑๑ 
๑๗ สสอ.ภูเพียง นายวุฒิการณ์    อุปจักร ์ ๐-๕๔๖๐-๑๐๑๕ 
๑๘ สสอ.นาหมื่น นายวรปรัชญ์     ตาละ ๐-๕๔๗๘-๗๐๑๗ 
๑๙ สสอ.นาน้อย นายจารุวัจน์     ไชยบุญเรือง ๐-๕๔๗๘-๙๑๐๙ 
๒๐ สสอ.เวียงสา นายพิเชษฐ   คํายันต์ ๐-๕๔๗๘-๑๗๕๕ 
๒๑ สสอ.บ้านหลวง นางสาวพัตราภรณ์   ณะแก้ว ๐-๕๔๗๖-๑๐๔๓ 
๒๒ สสอ.สันติสุข นางชรินทร์รัตน์   ต๊ะพรม ๐-๕๔๗๖-๗๐๔๙ 
๒๓ สสอ.แม่จริม นายชัยวัฒน์    นํ้าเย็น ๐-๕๔๗๖-๙๑๙๑ 
๒๔ สสอ.ท่าวังผา นายแดนชัย    ศรีรังษ ์ ๐-๕๔๗๖-๑๐๔๓ 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์
๒๕ สสอ.สองแคว นายวิทยา    ณ ราช ๐-๕๔๗๗-๗๐๘๘ 
๒๖ สสอ.ปัว นายพงษ์ศักด์ิ   หัวหน้า ๐-๕๔๗๙-๑๒๔๖ 
๒๗ สสอ.เชียงกลาง นายสุวิทย์   ไชยวิโน ๐-๕๔๗๙-๗๑๐๑ 
๒๘ สสอ.ทุ่งช้าง นายกรภัทร    ขันไชย ๐-๕๔๗๙-๕๑๐๔ 
๒๙ สสอ.เฉลมิพระเกียรติ นางกัลยรัตน์    ทิศหน่อ ๐-๕๔๖๙-๓๕๔๔ 
๓๐ สสอ.บ่อเกลือ นางสาวณัฐธิดา  ช่างเงิน ๐-๕๔๗๗-๘๐๗๐ 

 

๓. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคญัฯ และแหล่งขอ้มูล/แหล่งอ้างอิง  
๓.๑ คู่มือเคร่ืองสําอางทาสิวฝ้า หน้าขาวที่อันตรายและผิดกฎหมาย ของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ซึ่งคู่มือดังกล่าว มีเน้ือหาที่กล่าวถึงปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ขายในท้องตลาด            
อันตรายจากสารห้ามใช้ในเคร่ืองสําอาง การเลือกซื้อเคร่ืองสําอาง ตลอดจนกฎหมายเครื่องสําอางและ
บทลงโทษ พร้อมทั้งมีภาพประกอบ  

๓.๒ หนังสือ กินดี ใช้เป็น คนไทยไกลโรค ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิมพ์ครั้งที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ หนังสือดังกล่าว มีเน้ือหาเก่ียวกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะหัวข้อ 
“อาหารทะเล...ปลอดภัยไร้ฟอร์มาลีน” และเน้ือหาที่พูดถึงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งต้องแสดงเคร่ืองหมาย 
อย. บนฉลาก ที่เรียกว่า “เลขสารบบอาหาร” รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนๆด้วยเพ่ือให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
ความสําคัญของการเลือกซื้อเลือกใช้ ให้ถูกต้องปลอดภัย 

๓.๓ หนังสือ ไขข้อสงสัย ๒๐๐ คําถาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเน้ือหาคําถาม – คําตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีเน้ือหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
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๔. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
๔.๑ สนิคา้ไม่ปลอดภัย ๑๐ รายการแรก 

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 
๑ ฟอร์มาลีนในอาหารทะเลและสไบนาง -  
๒ เครื่องสําอางที่ผสมสารห้ามใช้ -  
๓ แซนวิชหรือขนมปัง ที่ไม่มฉีลากบอกวันหมดอายุ -  
๔ อาหารร้อนใส่กล่องโฟม -  
๕ เช้ือราในพริกป่นและถั่วลิสง -  
๖ นํ้าหมักชีวภาพที่ไม่มีคุณภาพ -  
๗ ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าหญ้าที่ตกคา้งใน ผัก / ผลไม้ -  
๘ สารโพลาร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา -  
๙ ยาสมุนไพรที่ไม่มีทะเบียนยา -  
๑๐ กาแฟลดความอ้วนผสมยาแผนปัจจุบัน -  

 
๔.๒ สนิคา้ไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ ๓ – ๕ รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 
๑ ฟอร์มาลีนในอาหารทะเลและสไบนาง -  
๒ เครื่องสําอางที่ผสมสารห้ามใช้ -  
๓ แซนวิชหรือขนมปัง ที่ไม่มฉีลากบอกวันหมดอายุ -  

 

๕. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีเสนอคือ  
๕.๑ สร้างภูมิคุม้กัน โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นโทษของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไมป่ลอดภัย  
๕.๒ สร้างเครอืข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
๕.๓ ช้ีแจง สรา้งความเข้าใจต่อผู้ประกอบการ ถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายหานําผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

ไม่ปลอดภัย ออกมาจําหน่าย 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ผู้ให้ข้อมลู : นายนฤทธ์ิชัย    เมืองงาม  ตําแหน่ง :เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน… 
โทรศัพท์ : 053-611549  อีเมล:์  pharmhs@hotmail.com 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

1.1 โดยมีแบบสอบถามไปยังหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้องเช่น  สคบ.จังหวัด  
หน่วยงานเกษตรฯ  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน  อสม ฯลฯ  ผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างๆใน เช่น แพทย์  พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพสต.  สื่อมวลชน ฯลฯ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  ผู้ประกอบการผลิต  จําหน่าย เพ่ือขอข้อมูลเบ้ืองต้นในการ
เสนอประเด็นปัญหาของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

1.2 สืบค้นข้อมูล ที่ คคส กําลังดําเนินการ, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีการร้องเรียน, ผลิตภัณฑ์ที่
เคยดําเนินคดี, ผลิตภัณฑ์ที่ อย ออกมาแจ้งเตือน 
 

2. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
2.1. นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาจัดเรียงหัวข้อที่เหมือนกัน  
2.2. กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  เช่น ต้องมีข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น

ชัดเจนในระดับหน่ึง (อาจเป็นข้อมูลทางวิชาการหรือข้อมูลปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรม)  ต้องมีเหตุผลรองรับ
พอสมควรฯลฯ 

2.3. ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามที่กําหนด
ในกติกาหรือหลักเกณฑ์  เพ่ือสนับสนุนในการเลือกประเด็นปัญหาดังกล่าว 

2.4. จัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเข้าด้วยกัน โดยแบ่งเป็น
หมวดหมู่ดังน้ี ได้แก่ อาหาร  ยา  เครื่องสําอางเครื่องมือแพทย์  การโฆษณา  สารเคมี/สารพิษ/จุลินทรีย์ ฯลฯ 
และสรุปปัญหาที่ได้ เพ่ือนําเข้าสู่ที่ประชุมในการจัดลําดับต่อไป 

3. .ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
3.1 ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการพิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นของประเด็นปัญหาของสินค้าที่ไม ่

ปลอดภัย  โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง  และเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาและสรุป
แนวทางในการหาข้อมูลที่จําเป็นเพ่ิมเติม   

3.2  ผู้รับผิดชอบจัดหาหรือประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพ่ือนําเข้าใน 
การประชุมพิจารณาจัดลําดับของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย   

3.2.1 จัดประชุมตัวแทนแกนนําภาคีที่เก่ียวข้องและแกนนําผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ 
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ร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง  และเกณฑ์ประเมินความ
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

3.2.2 กําหนดกติกาในการคัดเลือกปัญหาเพ่ือดําเนินการแก้ไข 
3.2.3 ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลสนับสนุนในการเลือกประเด็นปัญหาดังกล่าว 
3.2.4 ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่จะดําเนินการ

แก้ไข 
4 . สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานเพ่ือส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร 

1.  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอําเภอเมือง 

2.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน         

3.  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4.  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
5.  โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
6.  โรงเรียนห้องสอนศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7.  ผู้ประกอบการในเขตอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น เลขทะเบียน ข่าวสาร และอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่างๆ จาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp 
3.2 ข้อมูลเก่ียวกับระบาดวิทยาของการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ จาก  

 http://www.hiso.or.th/  

 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5 
3.3 ข้อมูลเก่ียวกับสาธารณสุขต่างๆภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จาก 

 http://www.mhso.moph.go.th/mhs/ 
 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 50 

 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการ

ที่ 
ชื่อสินค้า 

ที่ไม่ปลอดภัย 
หมายเหตุ 

1.  ยาฆ่าแมลง
ตกค้างในผัก/
ผลไม ้

เน่ืองจากแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองการเกษตร และมีการบริโภคผัก ผลไม้เป็น
จํานวนมาก และจากการสุ่มตรวจโดยใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้น ก็ยังคงพบ
สารตกค้าง 

2.  โฆษณาเกิน
จริงผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
ต่างๆ 

มีแหล่งวิทยุชุมชนและสื่ออินเตอร์เน็ตที่โฆษณาผลิตภัณฑ์สขุภาพเกินจริง
จํานวนมาก และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมักผสมสารต้องห้ามต่างๆ 

3.  เครื่องสําอาง
ไม่ปลอดภัย 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไป ทราบถึงผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยทําได้ค่อนข้างยาก และมกีารลกัลอบนํามา
จําหน่ายถึงแม้จะมีการตรวจเฝ้าระวังเป็นประจํา ซึ่งมักพบเคร่ืองสําอางที่
ผสมสารห้ามใช้ เช่น ปรอท กรดวิตามินเอ และไฮโดรควิโนน ซึ่งเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคได้ 

4.  การขายยาใน
ร้านค้าชําหรือ
ตลาดนัดแผง
ลอย 

เน่ืองจากลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยากต่อการเข้าถึงบริการ
ดังน้ันจึงทําให้มีการลักลอบขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษตาม
ร้านค้าชําและตลาดนัด ซึ่งเสี่ยงต่อการที่ผู้ป่วยแพ้ยาซ้ํา หรือ การเกิดเช้ือ
ด้ือยา ได้ 

5.  การบริโภค
อาหารท่ีใช้
นํ้ามันทอดซ้ํา 

พ้ืนเพจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับประทานอาหารทอดค่อนข้างเยอะ และจาก
การสุ่มตรวจยังพบ สารโพลาร์เกินมาตรฐาน 
 
 

6.  ยาสมุนไพร
และยาชุด  
ที่ผสมส
เตียรอยด์ 

ยังพบว่า มีรถเร่ หรือเดินเร่ ขายยาเข้ามาขายในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบขวด อวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นยาสมุนไพร 
ทําให้ชาวบ้านหลงเช่ือ ซื้อมารับประทาน  

7.  กลูตาไธโอน
,จัดฟันแฟช่ัน 

เริ่มมีการใช้ผลติภัณฑ์ดังกล่าวในกลุ่มนักเรยีนมากขึ้น และมีผลต่อ
สุขภาพโดยตรง เช่น เด็กที่ใสเ่หล็กดัดฟันมาประมาณครึ่งปี มีอาการ ฟัน
โยก เหงือกอักเสบ  
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รายการ
ที่ 

ชื่อสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัย 

หมายเหตุ 

8.  การปนเป้ือน
เช้ือในอาหาร
ถุง/ขนมปังสด 

เน่ืองจากมีการรับประทานอาหารถุง และขนมปังสด เป็นจํานวนมาก 
และอาจมีการนําของเก่า ที่เสียแล้วมาจําหน่าย  ซึ่งอาจเกิดการปนเป้ือน
ของเช้ือทั้ง เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือราได้  

9.  อาหารไม่มี
เลขทะเบียน
ตํารับ 

ไม่มีสิ่งที่จะมารับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ันๆ ซึ่งอาจมีการผสมสทีี่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงมีการปนเป้ือนของโลหะหนัก  

10.  การปนเป้ือน
ฟอร์มาลีนใน
อาหาร 

-พิษเฉียบพลัน คือ ปวดท้องรุนแรง อาเจียน ท้องเดิน หมดสติ และ
เสียชีวิตได้ หากสัมผสัจะระคายเคืองผิวหนัง ปวดแสบร้อน หากสูดดมจะ
เคืองตา จมูก และคอ 
-ฟอร์มาลีนในปริมาณน้อยในระยะยาว มีผลเสียต่อตับ ไต หัวใจ และ
สมอง  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หมายเหตุ 

1.  ยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก/ผลไม้ เน่ืองจากแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองการเกษตร และมี
การบริโภคผัก ผลไม้เป็นจํานวนมาก และจาก
การสุ่มตรวจโดยใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้น ก็ยังคง
พบสารตกค้าง 

2.  โฆษณาเกินจริงผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร
ต่างๆ 

มีแหล่งวิทยุชุมชนและสื่ออินเตอร์เน็ตที่โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงจํานวนมาก และ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมักผสมสารต้องห้ามต่างๆ 

3.  เครื่องสําอางไม่ปลอดภัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
โดยทั่วไป ทราบถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ไม่
ปลอดภัยทําได้ค่อนข้างยาก และมีการลักลอบ
นํามาจําหน่ายถึงแม้จะมีการตรวจเฝ้าระวังเป็น
ประจํา ซึ่งมักพบเคร่ืองสําอางที่ผสมสารหา้มใช้ 
เช่น ปรอท กรดวิตามินเอ และไฮโดรควิโนน ซึ่ง
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 
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ลําดับที่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หมายเหตุ 
4.  การขายยาในร้านค้าชําหรือตลาดนัด

แผงลอย 
เน่ืองจากลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ยากต่อการเข้าถึงบริการดังน้ันจึงทําให้มีการ
ลักลอบขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษตาม
ร้านค้าชําและตลาดนัด ซึ่งเสี่ยงต่อการที่ผู้ป่วย
แพ้ยาซ้ํา หรือ การเกิดเช้ือด้ือยา ได้ 

5.  การบริโภคอาหารที่ใช้นํ้ามันทอดซ้ํา พ้ืนเพจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับประทานอาหารทอด
ค่อนข้างเยอะ และจากการสุม่ตรวจยังพบ สาร
โพลาร์เกินมาตรฐานในบางร้าน 

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
1. สร้างความร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัด เพ่ือให้ตระหนักถึง

ความสําคัญของปัญหาและมีเป้าหมายร่วมกัน จากน้ันกําหนดนโยบายท้องถิ่นที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ 

2. สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ประชาชนในจังหวัด เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 

3. สร้างความต่ืนตัวในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์หรือเมื่อพบเห็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยฯ จังหวัดพิจติร 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล นายรพีพงษ์  ลีฬหะวิโรจน์  เภสัขกรชํานาญการ  
                 นางสาวจารุณี  ภักดีโต   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
  

1.รูปแบบดําเนินการ 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

1.1 การศึกษา และเตรียมข้อมูลของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ในจังหวัดพิจิตร 
1.2 กําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการจัดลําดับความสําคัญ ได้แก่ ระดับความสัมพันธ์ของปัญหา  การ

กําหนดค่านํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์  และการให้คะแนนและจัดลําดับ (ตามแผนงานพัฒนา
วิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคใต้ และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) 

1.3 เตรียมวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 
เช่น กระดาษปรู๊ฟ ปากการเคมี กระดาษกาว เป็นต้น 

1.4 การบริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินงาน เช่น งบประมาณค่าอุปกรณ์ งบประมาณ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น 

1.5 การกําหนดบุคคล และพ้ืนที่เป้าหมายที่จะใช้ในการดําเนินงานเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของสินค้า
ไม่ปลอดภัย  

2. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
2.1 จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทาง และวางแผนการดําเนินงานในด้าน

กระบวนการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 
2.2 กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัยเพ่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญ 
2.3 ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายถึงข้อมูล และประเด็นปัญหาที่ค้นพบในพ้ืนที่ของตน 

3. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
3.1 นําข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ที่ได้จากการนําเสนอและอภิปลาย (จากขั้นตอนในข้อ 2) มา

ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญ โดยการให้ค่านํ้าหนัก 
3.2 ใช้กระบวนการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยตามแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคใต้ และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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3.3 จัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับตําบล  ระดับอําเภอ  และในระดับจังหวัด ตามลําดับ 
4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2.ข้อมูลภาค ี 

 
 

3.ข้อมูลวิชาการ  
 - รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดเรียงลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย สสจ.ลําปาง  
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4.ผลการจัดลําดบัสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

รายการสินค้าไม่ปลอดภัย รวม ร้อยละ ลําดับที ่

1. ผลิตภัณฑ์สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 400 100 1 
2. บุหรี่ 400 100 2 
3. นํ้ามันทอดซ้ํา 330 82.5 3 
4. สารปนเป้ือนในอาหาร 270 67.5 4 
5. ยาสมุนไพรผสมสารสเตียรอยด์ 260 65 5 
6. ยาชุด/ยาปฏิชีวนะ 240 60 6 
7. ขนมปังไม่มีฉลากสินค้ากํากับ 230 57.5 7 
8. ยากันยุง (ที่ห้ามจําหน่าย) 220 55 8 
9. เครื่องสําอางอันตราย 210 52.5 9 
10. อาหารเสริม/ยาลดนํ้าหนัก 200 50 10 

 
 4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับที่จะแก้ปัญหา 3-5 รายการ 

ลําดับสนิค้าไม่ปลอดภัย  
จากความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

คะแนน 
 

1. เครื่องสําอางอันตราย 87.5 
2. บุหรี่ 82.5 
3. อาหารเสริม/ยาลดนํ้าหนัก 75 
4. สารปนเป้ือนในอาหาร 72.5 
5. ยาชุด/ยาปฏิชีวนะ 65 
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5. แนวทางแก้ไขปญัหา  
1. ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต 
2. ให้ความรู้ผู้บริโภค โทษ พิษภัย  
3. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
4. สร้างภาคีเครือข่าย ในการเฝา้ระวังและแก้ไขปัญหา    
5. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยเพื่อแก้ไขปญัหาในพื้นท่ี    
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล : นายกิติศักด์ิ อ่อนปาน ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / ที่อยู่ :  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุตรดิตถ์ 130 หมู่ 8 ต.ชัยจุมพล อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ์ 
53130 
โทรศัพท์ :  0 5541 2227 อีเมล : kitisako@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

1.1 จัดเตรียมแบบเสนอปัญหา 
1.2 จัดเตรียมข้อมูลหน่วยงานราชการ/เอกชน/กลุ่ม/องค์กร เพ่ือส่งแบบเสนอปัญหา 
1.3 จัดเตรียมหนังสือนําส่งแบบเสนอปัญหา ไปรษณีย์ตอบรับ หนังสือเชิญประชุมจัดลําดับ  
     จอง สถานที่ประชุม 

2. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
   2.1 รวบรวมปัญหาที่ได้จากแบบเสนอปัญหา 

   2.2 สรุป แยกหมวดหมู่ของปัญหาที่ได้รับ   
     2.3 นําเสนอปัญหาในที่ประชุม 
    2.4 ที่ประชุมให้ความคิดเห็น 

2.5 ที่ประชุมทําการโหวตเลือกปัญหามาทั้งหมด 10 เรื่อง 
             3. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
   3.1 ทําการประเมินให้คะแนนความเสี่ยงของปัญหาตามเกณฑ์ 
    3.2 ทําการประเมินให้คะแนนความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาตามเกณฑ์ 
   3.3 รวมคะแนนทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน 

3.4 ทําการเรียงลําดับของสินค้าตามคะแนน 
  4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง 
     ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ตําแหน่ง 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวธิดาวัลย์  ป่ินนาค ครู 
2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายสมยศ  พันธ์ุพิชัย รองผู้อํานวยการ 
3. โรงพยาบาลฟากท่า นางสาวรุ่งนภา  ล้อรินคํา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
4. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอัญชลิดา  เมืองขวัญใจ นักวิชาการเกษตรชํานาญ

การ 
5. สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเกรียงไกร  กรมทะยา เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 
6. แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 นางสาวมนชิสา  วัดพิชญ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญ

งาน 
7. ชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ ร.ต.เคลือ  มีสขุ ประธานชมรม 
8. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าปลา นายธนวัจน์  ทั่งศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน 
9. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
นางวิไลพร  พรหมตรุษ นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชํานาญการ 
10. โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ นางสาวธนาภรณ์  โฆษสงวน ครู 
11. สํานักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชานนท์  โพธ์ิเจริญ นักวิชาการพลังงาน

ชํานาญการ 
12. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางอุษา  เสริมศร ี ครู 
13. สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางพงศ์นิมิต  แก้วแดง สมาชิกสภาเกษตรกร 
14. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
นางสาวศิริรัตน์  ซ้อนใส นักวิชาการมาตรฐาน 

15. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิชัย นายธนภูมิ ศรีอุทัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญงาน 

16. โรงพยาบาลลับแล นางอารีรีตน์  กุลณาวงค์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
17. โรงพยาบาลนํ้าปาด นางสุนทรี  อินต๊ะ เภสัชกรชํานาญการ 
18. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนํ้าปาด นางสาวพรพิมล  วงศ์วรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
19. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายทรงชัย  มาสูตร สัตวแพทย์ 7 ว 
20. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายชาญชัยณรงค์  อินจะ เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 
21. โรงพยาบาลบ้านโคก นายโชคชัย  สุกิจเจริญผล เภสัชกรชํานาญการ 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ตําแหน่ง 
22. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าปลา นางมาลี  โชคเกิด สาธารณสุขอําเภอ 
23. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
นางสาวเกศนี  คําม ี เภสัชกรชํานาญการ 

24. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

นางจุฬารัตน์  สนประเทศ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 

25. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณ
เกิด 

เภสัชกรปฏิบัติการ 

26. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

นายนิพนธ์  สิงห์ปาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ชํานาญงาน 

27. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

นางสาวถวิล  อุ่นทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญงาน 

28. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

นางจารุวรรณ  เกิดผล เภสัชกรชํานาญงาน 

29. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

นางสาวศรัณย์ลักษณ์ โอ่งวัลย์ นักจัดการงานท่ัวไป 

30. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

นายกิติศักด์ิ  อ่อนปาน เภสัชกรปฏิบัติการ 

 
3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
-- 
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4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั 
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 
ประเมินความเสี่ยง ความเป็นไปได้ 

1. 
ยาแผนสมุนไพร/แผนโบราณ 
เจือปนสารสเตียรอยด์ 

320 400 
720 

(90%) 

2. 
เครื่องสําอาง 
ผสมสารห้ามใช้/ฉลากไม่ถูก 

270 390 
660 

(82.5%) 

3. 
ยาอันตรายในร้านชํา 310 280 

590 
(73.75%) 

โฟม ถุงพลาสติก 360 230 
590 

(73.75%) 

5. นํ้ามันทอดซ้ํา 345 230 
575 

(71.875%) 

6. 
การถนอมอาหารพวกเน้ือสัตว์ 
เช่น อาหารทะเลตากแห้ง ปูดอง 
ปลาร้า 

280 260 
540 

(67.5%) 

7. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 330 200 
530 

(66.25%) 

8. 
ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร 
โฆษณาโอ้อวด/ปลอม 

250 260 
510 

(63.75%) 

9. 
อาหารทอดถุงใหญ ่แล้วมาแบ่ง
ใส่ถุงเล็กขาย 
เช่น กระเพาะปลา ขนม 

255 200 
455 

(56.875%) 

10. สุรา 310 110 
420 

(52.5%) 
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 4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา)  
 1. ยาสมุนไพร/ยาแผนโบราณ เจือปนสารสเตียรอยด์ 
 2. เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้ /ฉลากไม่ถกูต้อง 
 3. ยาอันตรายในร้านชํา 

5. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
 ในกรณีข้อ 1  และ ข้อ 2  มีการแจกชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ในยา สารปรอทแอมโมเนีย สารไฮโดร
ควิโนน และกรดเรทิโนอิกเจือปนในเคร่ืองสําอางประจําไว้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หากมีประชาชนส่งตัวอย่าง
ตรวจวิเคราะห์ จะต้องกรอกข้อมูลในระบบรายงานทางอินเตอร์เน็ท โดยผู้ที่รับผิดชอบงานท้ังจังหวัดสามารถ
เห็นข้อมูลที่กรอกได้ เป็นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การกระจายพร้อมกัน และแนะนําประชาชนผู้ส่ง
ตรวจให้เข้าใจด้วย 
 ในกรณีข้อ 3  เพ่ิมความเข้มข้นในการตรวจร้านชํา โดยร้านชําจะต้องไม่มีการขายยาอันตราย เช่น 
ปฏิชีวนะ ยา NSAIDs ยาชุด และยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา  พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลสร้างความเข้าใจ และให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการซื้อยาในร้านชํากินเอง 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ไม่ปลอดภัย จังหวดัแพร ่

ช่ือผู้ให้ข้อมูล: นายธารา  ยาพรม  ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 25 ถนนบ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
โทรศัพท์: 086 – 6724531  อีเมล์: mraccrag_btf@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
4. ขั้นตอนการเตรียมการ 

๑.๑   จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือช้ีแจงโครงการและวางแผนดําเนินงาน 
๑.๒   รวบรวมประเด็นปัญหาโดยการส่งแบบเสนอปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยไปยังหน่วยงานหรือภาคี
เครือข่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่รพ.สต. เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค      ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ฯลฯ เพ่ือขอข้อมูลเบ้ืองต้นในการ
เสนอประเด็นปัญหาของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

๒.  ขั้นตอนการคดัเลือกประเดน็ปญัหา 
2.1. นําประเด็นปัญหาทั้งหมดที่มีมารวมกัน (ประเด็นของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากการตอบ
แบบสอบถาม และจากผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาของกลุ่มงาน) 
2.2. จัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเข้าด้วยกัน แล้วสรุปปัญหาที่ได้ 
2.3. บูรณาการร่วมกับการประชุมเครือข่ายอย.น้อย, ประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชุมเครือข่ายอสม. ในการสอบถามความคิดเห็นเพ่ือคัดเลือกปัญหาสินค้าที่          
ไม่ปลอดภัย โดยมีแนวทางในการคัดเลือก คือ  

๒.๓.๑   ปัญหามีความสําคัญ ส่งผลประทบต่อผู้บริโภคสูง 
๒.๓.๒   ปัญหาจําเป็นต้องเร่งดําเนินการแก้ไข 
๒.๓.๓ ปัญหามีข้อมูลชัดเจน มีข้อมลูรายงานปัญหาหรือมีแหล่งขอ้มูลอ้างอิง 

2.4. ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย จากน้ันนําผลคะแนน
จากการประชุมทั้งหมดมารวมกัน โดยรอบแรกคัดเลือกมา 10 ปัญหาตามลําดับคะแนนที่มีผู้เลือก
มากที่สุด 

๓. ขั้นตอนจัดลําดบัความสาํคญัของสนิคา้ที่ไม่ปลอดภยัเพื่อการดาํเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภค 
3.1. ค้นหาข้อมูลทางวิชาการที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3.2. จัดประชุมตัวแทนเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอําเภอ เพ่ือร่วมกันจัดลําดับ
ความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้   
ในการแก้ปัญหา 
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3.3. สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ลําดับ ๑ – ๑๐ 
3.4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด เพ่ือร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
เลือกประเด็นปัญหาที่จะดําเนินการแก้ไข  
3.5. ที่ประชุมลงมติเลือกประเด็นปัญหาของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งจะดําเนินการแก้ไข รวมทั้งหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 

2. ข้อมูลภาคีที่ร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 

ลําดบั 
เครือข่าย/หนว่ยงาน/

องค์กร 
ชื่อผูแ้ทน ทีต่ดิต่อ โทรศพัท ์

1 เครือข่ายอย.น้อย นางแพรวพรรณ ณาญวรพงศ์ 
ร.ร.พิริยาลัยจังหวัด
แพร่ ต.ในเวียง อ.
เมือง จ.แพร่ 

054-511104 

2 
เครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางกนกวรรณ พูลสวัสด์ิ เทศบาลตําบลช่อแฮ 054-599021 

๓ น.ส.สรัญทร เสาร์แดน เทศบาลตําบลแม่คํามี 
054-635943 

ต่อ 26 

๔ เครือข่ายอสม. คุณสําเนียง มณีวงศ์ 
239/1 ม.15 ต.ป่า
แมต  
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

 

๕ 
เครือข่ายเจ้าหน้าที่งาน
คุ้มครองผู้บริโภคระดับ
อําเภอ 

นายเมธี กองลี 
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอร้องกวาง 

086-
1843086 

 
3. ข้อมูลวิชาการที่ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 1) ข้อมลูจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 2) ข้อมลูจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
 3) ข้อมลูจาก website หาหมอ.com 
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4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดบัคะแนน หมายเหต ุ

1 ยาปฏิชีวนะจําหน่ายในร้านชํา 235  
2 เครื่องสําอางสิว ฝ้า หน้าขาว ผสมสารปรอท 230  
3 ยาลูกกลอนผสมสเตียรอยด์ 229  
4 ขนมกรุบกรอบแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 228  
5 ยาแผนโบราณชนิดนํ้าแก้ปวดผสมสเตียรอยด์ 226  
6 ยาแผนโบราณไม่มีเลขทะเบียนยา 224  
7 ขนมปังไม่มีอย. 224  
8 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารผสมยาลดความอ้วน 219  
9 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารแสดงอย.ปลอม 219  

10 เครื่องสําอางสิว ฝ้า หน้าขาว ระบุเลขทีใ่บรบัแจ้งปลอม 208  
 

4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3 – 5 รายการแรก 

รายการ
ที ่

ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
ระดบัคะแนน 

ความเสี่ยง 
ความเปน็ไปได ้

ในการแก้ไขปญัหา 
1 ยาปฏิชีวนะจําหน่ายในร้านชํา 85.00 100.00 
2 ขนมกรุบกรอบแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 82.50 100.00 

3 
เครื่องสําอางสิว ฝ้า หน้าขาว ระบุเลขที ่
ใบรับแจ้งปลอม 

82.50 100.00 

4 เครื่องสําอางสิว ฝ้า หน้าขาวผสมสารปรอท 77.50 97.50 
5 ยาแผนโบราณชนิดนํ้าแก้ปวดผสมสเตียรอยด์ 82.50 97.50 
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5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เสนอ 
แผนยุทธศาสตร์การดําเนนิงานแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายไม่ถูกต้องในร้านชาํ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ 
เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์สุขภาพ) 

๑. ผลิตภัณฑ์ยาที่ขายไม่ถูกต้อง 
๒. ผลิตภัณฑ์ขนมกรุบกรอบที่ขายไม่ถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาระบบการดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องในร้านชํา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านยาและขนมกรุบกรอบให้เอ้ือต่อ 

 การดําเนินงานและใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การดําเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคยาและขนมกรุบกรอบที่ถูกต้องเหมาะสม 

 ให้แก่ประชาชนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การนิเทศติดตามและสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาให้แก่หน่วยบริการปฐมภูม ิ
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โครงการ จัดลาํดับความสาํคัญของผลติภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ี
จังหวัด เขตเครือข่ายบริการภาคเหนือ ปี ๒๕๕๗  จังหวัด : พษิณุโลก 

ผู้ให้ข้อมลู : นายสุริยะ วิริยะประสิทธ์ิ  ตําแหน่ง : เภสัชกรเช่ียวชาญ 
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๑ ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง  
             อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๒๒-๕๐๗๘, ๐-๕๕๒๕-๒๐๕๒ ต่อ ๘๑๒  อีเมล์ :  suriya1802@yahoo.com 
 
1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
 1.1 รวบรวมผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหาของจังหวัดพิษณุโลกจากการดําเนินงานของ
กลุ่มงาน 3 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556) 
 1.2 จัดทําแบบสอบถามผลติภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย สอบถามเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคในจังหวัด
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 1.3 เชิญเครือข่ายฯ ตามข้อ 1.2 มาประชุมเรียงลําดับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหา 1-10 ลําดับของ
จังหวัดพิษณุโลก 
 1.4 สรุปรายงานผลการดําเนินการเพ่ือนําไปจัดลําดับในระดับภาคต่อไป 
 
2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
บางกระทุ่ม 

นายนิรดล นวลจีน    

2 รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ ่ นางสายฝน อุดมหาราช    
3 ชมรม อสม.พิษณุโลก นางยุพิน ทองชมภู    
4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดพิษณุโลก 
นางสาวนภา ทองกิจ    

5 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
พรหมพิราม 

นายประพันธ์ นันทปรีชากุล    

6 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม นายสมคิด เอ่ียมชาวนา    
7 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  นายปราโมทย์ เย็นบุญธรรม    
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์
วังทอง 

8 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
พิษณุโลก 

นายวรัญญู บุญลือ    

9 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย 

นางสาวภานุชญา คําภาพิลา    

10 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม นางทรรศนีย์ ดีแจ้ง    
11 โรงพยาบาลพุทธชินราช

พิษณุโลก 
นางรุ่งลักษณ์ คิดเก้ือการุญ    

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

นางธนียา คําปิน    

13 สํานักงานเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก 

นางชลิดา จันต๊ะโมกข์    

14 ชมรมร้านขายยาจังหวัด
พิษณุโลก 

นายวีระ ธีระโกศล    

15 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
บางระกํา 

นายกําหนด มีจักร    

16 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพิษณุโลก 

นางกชณิภัทร สิรินักษัตร    

17 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พิษณุโลก 

ว่าที่ ร.ต.หญิงธัญญพรรษ พรม
ทัศน์ 

   

18 รพ.สต.ชมพู นางจุฑารัตน์ ทองศรี    
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 2 

พิษณุโลก 
นางสาวสมศรี ดํารงสวัสด์ิวิทย์    

20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาพิษณุโลก 

ผศ.จุฑามาศ ถริะสาโรช    

21 เทศบาลตําบลบางระกํา นายณรงค์กรณ์ แสนสุข    
22 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอําเภอ

วังทอง 
นายวิโรจน์ สินมา    

23 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร   

นายอภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย    
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์
24 โรงพยาบาลชาติตระการ นางสาวศริณญา ทับสุวรรณ    
25 สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก นายธนกฤต ฉัตรกิตติชัย    
26 เทศบาลนครพิษณุโลก นางสิริพร คงตาล    
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิษณุโลก 
นายภานุพงศ์ มั่นนุช    

28 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
วัดโบสถ์ 

นายธีรเดช เรืองหน่าย    

29 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ชาติตระการ 

นางกิติวิภา เครือวงค์    

30 เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ นายวิเชียร พูลนุช    
31 องค์การบริหารส่วนตําบลไทร

ย้อย 
นายพรชัย บุญเรือง    

32 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมือง 

นายสิทธวีร์ ทองวัฒน์    

 
3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
 3.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2556 
 3.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.
2556 
 3.3 ความเห็นของนักวิชาการจากหน่วยงานด้านวิชาการ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก สํานักงานเกษตรจังหวัด เป็นต้น 
 
4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั  
    4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1 ผักผลไม้มีสารฆ่าแมลงตกค้าง 715  
1 สารพิษ Aflatoxin ในอาหาร 715  
1 เครื่องสําอางสิวฝ้า หน้าขาว ผสมสารอันตราย 715  
2 อาหารมีสารกันบูดเกินมาตรฐาน 650  
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รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน หมายเหตุ 
2 ยาสมุนไพรผสมสารสเตียรอยด์  ไม่มทีะเบียน(ลูกกลอน   

ผง นํ้า เม็ด ) 
650  

2 อาหารเสริมผสมยาลดนํ้าหนัก 650  
2 เครื่องสําอางลักลอบนําเข้าและไม่มีฉลาก 650  
3 นํ้ามันทอดซ้ํา 585  
3 สีสังเคราะห์ในเน้ือสัตว์และผกัผลไม ้ 585  
3 ยาชุด 585  
3 ภาชนะพลาสติกไม่ได้มาตรฐาน 585  
3 จิ้มจุ่ม สไบนาง พบฟอร์มาลีน 585  
3 ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเช้ือ ลักลอบขายในร้านชํา 585  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1 เครื่องสําอางสิวฝ้า หน้าขาว ผสมสารอันตราย 2,615  
2 อาหารมีสารกันบูดเกินมาตรฐาน 2,550  
2 อาหารเสริมผสมยาลดนํ้าหนัก 2,550  
2 เครื่องสําอางลักลอบนําเข้าและไม่มีฉลาก   2,550  
3 โลหะหนักตะก่ัว 2,520  
4 นํ้ามันทอดซ้ํา 2,485  
4 ยาชุด 2,485  
4 จิ้มจุ่ม สไบนาง พบฟอร์มาลีน 2,485  
4 ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเช้ือ ลักลอบขายในร้านชํา  2,485  
5 ยาสมุนไพรผสมสารสเตียรอยด์ไม่มีทะเบียน(ลูกกลอน     

ผง นํ้า เม็ด ) 
2,450  
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5. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอคือ  
 5.1 ใช้มาตรการด้านการให้ความรู้แก่ผู้บรโิภคผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 5.2 ใช้มาตรการตรวจสอบสถานที่ผลิต จําหน่าย และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สงสัยสง่ตรวจ 
 5.3 ใช้มาตรการด้านสังคม ได้แก่ การยกย่อง ให้รางวัล และสร้างความตระหนักของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพ้ืนทีข่องตนเอง 
 5.4 ใช้มาตรการด้านกฎหมายดําเนินคดีกรณีการกระทําผดิส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยฯ   จังหวัดสุโขทัย 

ผู้ให้ข้อมูล : ภก.ภวัต ทองสนิท 
หน่วยงาน/ที่อยู่: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
โทรศัพท์ : 087-3119793   อีเมล์: b1ivivawl@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1. วางแผนการดําเนินการค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยในจังหวัด การรวมข้อมูล และการประชุม

แลกเปลี่ยนเสนอข้อคิดเห็น และทําการเรียงลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยในจังหวัดสุโขทัย 
2. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 

a. สํารวจประเด็นสินค้าไม่ปลอดภัยในจังหวัดสุโขทัยโดยใช้แบบสํารวจ หนังสือราชการ ผ่าน
หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน 

b. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ แยกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือเตรียมการประชุมการจัดลําดับ
ต่อไป 

3. ทําการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้การ
ประชุมเพ่ือลงความเห็นและลงคะแนน โดยใช้เครื่องมือการจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
(Issue Prioritization) 

4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  

ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล์ โทรศัพท์ 

1. โรงพยาบาลทุกแห่งใน
จังหวัดสุโขทัย 

- - - - 

2. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย 

ภก.ภวัต ทอง
สนิท 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
สํานักงาน

B1ivivawl@gmail.com 087-
3119793 
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ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล์ โทรศัพท์ 

สาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
ไม่ระบุ 
 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1. นํ้ามันทอดซ้ํา 79.38  
2. ยาลดความอ้วน ผสมยาแผนปัจจุบัน 73.54  
3. โฆษณายา 72.29  
4. ยาลูกกลอน 71.25  
5. ยาชุด 69.79  
6. ครีมกันแดด รกัษาฝ้า หน้าขาว 69.58  
7. ยาปฏิชีวนะ ฆ่าเช้ือ 68.54  
8. โฆษณาเคร่ืองสําอาง 67.71  
9. หมูป้ิง ไก่ย่าง 67.29  
10. อาหารทะเลสด 65.42  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ยังไม่ได้เรียงลําดับ 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบคืออะไร 
ยังไม่ได้ดําเนินการ 
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โครงการ จัดลําดบัความสําคัญของสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยในจังหวัดตาก 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล : นายมนตรี  แสงโพธ์ิ  ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
โทรศัพท์ : 0 5551 8122      อีเมล:์ msnote@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1. จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดําเนินงานแก่เครือข่ายการดําเนินงานการคุ้มครอง

ผู้บริโภค และผู้เก่ียวข้อง 
2. ประชุมกลุ่มเพ่ือคัดเลือกหัวข้อรายช่ือสินค้าที่จะใช้ในการสํารวจสินค้าไม่ปลอดภัย   และออกแบบ

แบบสอบถามเพ่ือสํารวจ ( แบบเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นของสินค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดตาก ) 
3.  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในจังหวัดตาก  โดยใช้สูตร Yamane!  ได้จํานวนตัวอย่าง 

400  ตัวอย่าง ( ตัวแทนประชาชนในจังหวัดตาก ) 
4. สํารวจหาสินค้าไม่ปลอดภัยด้วยแบบสอบถาม( แบบเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นของสินค้าไม่ปลอดภัย 

จังหวัดตาก )โดยการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดตาก   
5. สรุปสินค้าไม่ปลอดภัย จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS และเรียงลําดับ 1 – 10  ด้วยการ

หาค่าความถ่ี 
6. ประชุมระดมสมองเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย   

ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอําเภอ     อาสาสมัครสาธารณสุขสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค   ครูที่
รับผิดชอบงานอ .ย.น้อยในโรงเรียน     เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอ่ืนๆที่รับผิดชอบงานหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ์  
ผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้าหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ์     ผู้ประกอบการร้านยา  และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค  สสจ.ตาก     ในการเสนอประเด็นและความคิดเห็นตามหลักวิชาการ เพ่ือหาความเสี่ยง 
และความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาของสินค้า ทั้ง 10ลําดับ  โดยการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
คัดเลือกสินค้าฯ 

7. สรุปผลการจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย  จังหวัดตาก 
8. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน 
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2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  

ลําดับ เ ค รื อข่ า ย /หน่ วย ง าน /
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ 

3. สํานักงานเทศบาลเมืองตาก นางสาวอิสรีย์  ตะเภา สํานักงานเทศบาลเมืองตาก 
4. สํานักงานเทศบาลเมืองตาก นางปัญจลักษณ์  พรทอง สํานักงานเทศบาลเมืองตาก 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
ไม่ระบุ 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

ลําดับ ผลิตภัณฑ์ คะแนน เหตุผล 
1 ผักปนเป้ือนยา

ฆ่าแมลง 
90.63 ผัก เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องบริโภคเป็นประจํา  หาซื้อได้ง่ายและ

มีความจําเป็นในการดํารงชีวิต  ประกอบกับมีอันตรายต่อสุขภาพ  
เมื่อมีการปนเป้ือนยาฆ่าแมลง  และมสีารตกค้างในสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ปลูกผกัและใส่ยาฆ่าแมลงคือไม่ได้มีผลเสีย
ต่อมนุษย์อย่างเดียว  แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆด้วย 

2 สารอัฟลาทอก
ซินในถั่วบด  

86.88 ถั่วบดที่มีสารอัฟลาทอกซิน   จะมีสี และลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
ถั่วที่ไม่มีสารอัฟลาทอกซิน  ดังน้ันจึงเสี่ยงต่อการบริโภคซึ่งมี
อันตรายต่อสุขภาพ   แต่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะบริโภคได้เพราะ
เป็นสินค้าที่ไมม่ีความจําเป็นในการดํารงชีวิต 

3 สารบอแรกซใ์น
ลูกช้ิน 

85.63 ลูกช้ินที่มีบอแรกซ์ มีอันตรายต่อสุขภาพ  และไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามีบอแรกซ์ ต้องผ่านการรับประทาน 
หรือการทดสอบหาสารบอแรกซ์ แต่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เพราะ
เป็นสินค้าที่ไมม่ีความจําเป็นในการดํารงชีวิต 

4 ยาลดความอ้วน 85.00 ยาลดความอ้วน  เมื่อผู้บริโภคใช้แล้วรู้สกึว่าผอมลงอย่างรวดเร็ว 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 75 

 

ลําดับ ผลิตภัณฑ์ คะแนน เหตุผล 
ทําให้บุคลิกภาพดีขึ้น    จึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภค แต่
ไม่รู้ถึงผลระยะยาวที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

5 สารเร่งเน้ือแดง
ในเนื้อหม ู

83.75 หมูจะมีสสีวย  แดง น่ารับประทานดูเหมือนว่าเป็นอาหารที่สด  
และใหม่ แต่เมื่อรับประทานไปแล้วจะส่งผลเสียต่อร่างกาย 

6 นํ้ามันทอดซ้ํา 80.63 อาหารทอดเป็นอาหารที่หาบริโภคได้ง่าย  สะดวกและรวดเร็วต่อ
การบริโภค  ประกอบกับผู้บริโภคไม่มีเวลาปรุงอาหารเอง จึง
เสี่ยงต่อการบริโภค 

7 ฟอร์มาลินใน
อาหารทะเล 

69.38 อาหารทะเลท่ีมีฟอร์มาลินจะสด  ใหม่  กรอบ  น่ารับประทาน  
จึงเป็นแรงดึงดูดให้มีการบริโภค 

8 ยาชุด 66.25 หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา  และร้านขายของชําในหมู่บ้าน  
และเมื่อรับประทานไปแล้วอาการจะดีขึ้น หรือหายจากอาการที่
เป็นอยู่ 

9 สารฟอกขาวใน
หน่อไม้ดอง 

63.13 อาหารท่ีมีสารฟอกขาวถ้าดูจากภายนอก จะสวยงาม  ขาว  สด 
ใหม่น่ารับประทาน     

10 ผักผลไม้ดอง
ผสมสารกันเช้ือ
รา 

58.75 เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะไม่พบว่ามีสารกันเช้ือรา   จึงทําให้ไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าอาหารมีสารกันเช้ือราผสมอยู่  จึงเกิด
ความเสี่ยงได้ง่าย 

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

ลําดับ ผลิตภัณฑ์ คะแนน เหตุผล 
1 ผักปนเป้ือนยา

ฆ่าแมลง 
90.63 ผัก เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องบริโภคเป็นประจํา  หาซื้อได้ง่ายและ

มีความจําเป็นในการดํารงชีวิต  ประกอบกับมีอันตรายต่อสุขภาพ  
เมื่อมีการปนเป้ือนยาฆ่าแมลง  และมสีารตกค้างในสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ปลูกผกัและใส่ยาฆ่าแมลงคือไม่ได้มีผลเสีย
ต่อมนุษย์อย่างเดียว  แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆด้วย 

2 สารอัฟลาทอก 86.88 ถั่วบดที่มีสารอัฟลาทอกซิน   จะมีสี และลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
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ลําดับ ผลิตภัณฑ์ คะแนน เหตุผล 
ซินในถั่วบด  ถั่วที่ไม่มีสารอัฟลาทอกซิน  ดังน้ันจึงเสี่ยงต่อการบริโภคซึ่งมี

อันตรายต่อสุขภาพ   แต่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะบริโภคได้เพราะ
เป็นสินค้าที่ไมม่ีความจําเป็นในการดํารงชีวิต 

3 สารบอแรกซใ์น
ลูกช้ิน 

85.63 ลูกช้ินที่มีบอแรกซ์ มีอันตรายต่อสุขภาพ  และไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามีบอแรกซ์ ต้องผ่านการรับประทาน 
หรือการทดสอบหาสารบอแรกซ์ แต่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เพราะ
เป็นสินค้าที่ไมม่ีความจําเป็นในการดํารงชีวิต 

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
   1.แก้ไขได้ด้วยการร่วมมือกันของเครือข่ายการดําเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกส่วน   
   2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้ถึงอันตรายของสารปนเป้ือนดังกล่าว   
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โครงการจัดลาํดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย  จังหวัดชัยนาท 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล: นายกริช   ก้อนทอง ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 
โทรศัพท:์ 056-405516 อีเมล์: krithph@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
1) ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองฯ วางแผนการจัดงานการจัดลําดับปัญหาฯ และหาวิทยากรกลุ่ม 
2) ประสานเชิญเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม เครือข่ายประกอบด้วย ผู้แทนเภสัชกรโรงพยาบาลทุก

แห่ง,เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค,ผู้แทนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, 
3) จัดการประชุมจัดลําดับปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3.1) นายชัยวัฒน์ สิงห์หิรญันุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ช้ีแจงความสําคัญของการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท 
3.2) นายกริช   ก้อนทอง ช้ีแจงกระบวนการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท 
3.3)แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข (ใบงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา) 

จํานวน 20 ข้อโดยให้แต่ละคนในกลุ่มเสนอปัญหาคนละ 5 ข้อตามแบบเสนอปัญหาผลติภัณฑ์
สุขภาพไม่ปลอดภัยนําเสนอปัญหาให้กับกลุม่เป็นข้อเสนอปัญหาของกลุ่มจํานวน 20 ข้อ (แบบ
สรุปรายช่ือผลติภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย 20 รายการ) 

3.4) ใหแ้ต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับที่ประชุมรวม 
3.5) ฝ่ายเลขารวมข้อมูลปัญหาจากทุกกลุ่มได้ปัญหาทั้งหมดแล้วจัดกลุ่มร่วมกัน(จัดกลุม่เท่าที่จัดได้

ตามความเห็นร่วม) 
3.6) ให้เวลาแต่ละคนคิดว่าอะไรเป็นปัญหาสําคัญ 10 ข้อแรก แล้วไปลงคะแนนเลือก 10 ข้อ 
3.7) ฝ่ายเลขารวมคะแนนจัดลําดับตามคะแนน แล้วนําเสนอใหผู้้เข้าร่วมการประชุมรับทราบดู

ความเห็นร่วม คัดมา 20 ข้อปัญหา(ทําจริง คัดมา 17 ข้อ) 
3.8) นํา 17 ปัญหา มาให้คะแนนความเสี่ยง และใหค้ะแนนความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
แบ่ง 2 กลุ่ม ทาํกลุ่มละ 9 และ 8 ปัญหา 
3.7) ฝ่ายเลขานําคะแนนมารวม  
3.8) สรุปการจัดลําดับ 
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3.9) จัดทําข้อมูลสรุปได้ปัญหา ลําดับความเสี่ยง ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และแนวทางแก้ไข 
ใช้เป็นข้อมูลของจังหวัด 

 
2. ข้อมูลท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  

ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ช่ือผู้แทน ที่ติดต่อ 
1  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

ชัยนาท 
นายสอาด พวงพุ่ม 164 ม.5 โพนางดําออก อ.สรรพยา

2  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอําเภอ
สรรพยา 

นายวิศิษฎ์  นาควิสุทธ์ิ 56 ม.11 ต.ตลุก อ.สรรพยา 

3  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ชัยนาท 

นายสรฤทธ์ิ  พัวพิทักษ์ชัย 4 ม.1 ต.สรรพยา อ.สรรพยา 

4  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอําเภอ
มโนรมย์ 

นายคมคาย น้อยเอ่ียม 1 ม.2 ต.คุ้งสําเภา อ.มโนรมย์ 

5  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอําเภอ
สรรคบุร ี

นายสมใจ  สารีบุตร 100/1 ต.บางขุด อ.สรรคบุร ี

6  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอําเภอหัน
คา 

นายวินัย เดชมา 52/1 ม.10 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา 

7  สาธารณสุขอําเภอเมือง นายไพศาล  สุดยา 273 ม.6 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท 
8   อสม. นายสันติ  ขําอ่อน 179/1 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพ

ยา 
9   อสม. นางสําเนา  ศรีภิรมย์ 122 ม.1 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี 
10  สาธารณสุขอําเภอสรรคบุรี นายกวี สันติจารี 24/1 ม.8 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี 
11  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอําเภอ

สรรพยา 
นางสุนี โพธ์ิผ่อง 253/2 ม.3 ต.ตลุก อ.สรรพยา 

12   อสม. นายประสงค์  โพธ์ิดาด 216/2 ม.6 ต.ตลุก อ.สรรพยา 
13  เภสัชกรโรงพยาบาลหนองมะโมง นางสาวสิรินทร์  นาถอนันต์ 141/11 ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง 
14   จ.ส.อ.ยงยุทธ  เล็กสาย 189 ม.6 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง 
15  เภสัชกรโรงพยาบาลสรรคบุรี นายโยธิน  ชาญณรงค ์ รพ.สรรคบุร ี
16  เภสัชกรโรงพยาบาลหันคา นายวชิระ  เนียมหุ่น รพ.หันคา 

17  เภสัชกรโรงพยาบาลวัดสิงห์ นายเรวัต  เมธีศิริวัฒน์ รพ.วัดสิงห์ 
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ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ช่ือผู้แทน ที่ติดต่อ 
18  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บางหลวง นางวรรณา  บุญปลูก รพ.สต.บางหลวง 

19  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เขาแก้ว นายยนต์  ศักด์ิเดช รพ.สต.เขาแก้ว 

20  สาธารณสุขอําเภอเนินขาม น.ส.ศันสนีย์  ปานพรม สสอ.เนินขาม 

21   สาธารณสุขอําเภอเนินขาม น.ส.ปูริตา  วัฒนะกิจเจริญ สสอ.เนินขาม 

22   สาธารณสุขอําเภอมโนรมย์ นายสมพงษ์  จึงสมเจตไพศาล สสอ.มโนรมย์ 

23   สาธารณสุขอําเภอสรรพยา นายเดชา  อ่อนนารถ สสอ.สรรพยา 

24  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. วัดโคก นายธนภัทร  ชะเอม รพ.สต.วัดโคก 

25  สาธารณสุขอําเภอหนองมะโมง น.ส.ณัฐกานต์  พิพัฒนเสาวภาค สสอ.หนองมะโมง 

26  สสจ.ชัยนาท นายกฤษดา  ดําขํา สสจ.ชัยนาท 
27  สสจ.ชัยนาท นายชรัณ  ประยูรเสถียร สสจ.ชัยนาท 
28  สสจ.ชัยนาท น.ส.นันทนา  ป่ินวิเศษ 17/1 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา 
29 สสจ.ชัยนาท น.ส.ดารัตน์  อ่อนปาน 138 ม.3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง  
30 สสจ.ชัยนาท นายมนัส  ครุธาโรจน์ 27 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา 
31   อสม. นางสาวนาตยา  ม่วงคํา 100/2 ม.1 ต.บางคุด อ.สรรคบุรี 
32  อสม. นายบุญช่วย  ทองเพ็ง 137/1 ม.2 ต.กระบกเต้ีย อ.เนิน

ขาม 
33  สสจ.ชัยนาท น.ส.อรุณรัตน์  อรุณเมือง 15/7 ซ.เทศบาล 5 ต.ในเมือง อ.

เมือง 
 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคญัฯ และแหล่งขอ้มูล/แหล่งอ้างอิง 
3.1  ผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
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4. ผลการจัดลาํดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

รายการ 
ที่ 

ชื่อสินค้าไม่ปลอดภัย 
ระดับคะแนน 

(ถ้ามี) 
หมายเหตุ 

1 อาหารสดสไบนางและปลาหมึก
กรอบเย็นตาโฟพบสารปนเป้ือน
ของสารฟอร์มาลีน 

20 ยังมีการตรวจพบการปนเป้ือนของสารฟอร์มมาลีน
ในปลาหมึกกรอบเย็นตาโฟ และสไบนาง ในตลาด
ของชุใช และรา้นแผงลอยจําหน่ายอาหารใน
จังหวัด 

2 นํ้ามันทอดซ้ําพบสารโพล่าเกิน
ค่ามาตรฐาน 

17 พบการปนเป้ือนของสารโพล่าในนํ้ามันทอดซ้ํา 
ทอดลูกช้ิน ทอดปลาท่องโก๋ ทอดแมลง และยังมี
การพบสารโพล่าในนํ้ามันทอดซ้ําที่ใช้กันภายใน
ครัวเรือน 

3 ผักผลไม้พบสารเคมียาฆ่าแมลง
ปนเป้ือนปนเป้ือน 

17 พบยาฆ่าแมลงในผักผลไม ้

4 ยาชุดจําหน่ายในร้านค้าชํา 13 ยังพบการจําหน่ายยาชุดในร้านชําอาจเป็น
อันตราย 

5 เครื่องสําอางอันตราย จําหน่าย
ในตลาดนัด 

13 เครื่องสําอางอันตราย จําหน่ายในตลาดนัด 

6 สมุนไพรมีการโฆษณาโอ้อวด
เกินจริง 

11 สมุนไพรโฆษณาสรรพคุณเกินจริงหลอกลวง
ผู้บริโภคทําใหไ้ม่มารักษาตัวในระบบ และอาจผสม
สารเสตียรอย 

7 ยาหมดอายุ จําหน่ายในร้านชํา 11 ยาอยู่ในร้านชํานานมากหมดอายุใช้ไม่ได้ผลอาจ
เป็นอันตราย 

8 นํ้าแข็งบริโภคพบการปนเป้ือน
เช้ือก่อโรค 

10 ท้องเสียจากการบริโภคนํ้าแข็งไม่สะอาด 

9 กาแฟมีการโฆษณาเกินจริงลด
ความอ้วนและผสมสารห้ามใช้ 

10 กาแฟมีพลังงานตําไม่ได้ลดความอ้วนแต่กินแล้วไม่
อ้วนขึ้นไม่ควรโฆษณาว่าลดอ้วน อีกทั้งอาจมีการ
ผสมสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

10 ยาลดความอ้วนบริโภคแล้วเกิด
อันตราย 

9 ยาลดความอ้วนตามคลินิก ร้านยา ร้านประเภท
อ่ืน ๆ หาซื้อง่าย และก็อาจเกิดอันตรายง่าย 
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4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ  3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

รายการ 
ที่ 

ชื่อสินค้าไม่ปลอดภัย 
ระดับคะแนน 

(ถ้ามี) 
หมายเหตุ 

1 อาหารสดสไบนางและปลาหมึก
กรอบเย็นตาโฟพบสารปนเป้ือน
ของสารฟอร์มาลีน 

20 ยังมีการตรวจพบการปนเป้ือนของสารฟอร์มมาลีน
ในปลาหมึกกรอบเย็นตาโฟ และสไบนาง ในตลาด
ของชุใช และรา้นแผงลอยจําหน่ายอาหารใน
จังหวัด 

2 นํ้ามันทอดซ้ําพบสารโพล่าเกิน
ค่ามาตรฐาน 

17 พบการปนเป้ือนของสารโพล่าในนํ้ามันทอดซ้ํา 
ทอดลูกช้ิน ทอดปลาท่องโก๋ ทอดแมลง และยังมี
การพบสารโพล่าในนํ้ามันทอดซ้ําที่ใช้กันภายใน
ครัวเรือน 

3 ผักผลไม้พบสารเคมียาฆ่าแมลง
ปนเป้ือนปนเป้ือน 

17 พบยาฆ่าแมลงในผักผลไม ้

4 ยาชุดจําหน่ายในร้านค้าชํา 13 ยังพบการจําหน่ายยาชุดในร้านชําอาจเป็น
อันตราย 

5 เครื่องสําอางอันตราย จําหน่าย
ในตลาดนัด 

13 เครื่องสําอางอันตราย จําหน่ายในตลาดนัด 

6 สมุนไพรมีการโฆษณาโอ้อวด
เกินจริง 

11 สมุนไพรโฆษณาสรรพคุณเกินจริงหลอกลวง
ผู้บริโภคทําใหไ้ม่มารักษาตัวในระบบ และอาจผสม
สารเสตียรอย 

7 ยาหมดอายุ จําหน่ายในร้านชํา 11 ยาอยู่ในร้านชํานานมากหมดอายุใช้ไม่ได้ผลอาจ
เป็นอันตราย 

8 นํ้าแข็งบริโภคพบการปนเป้ือน
เช้ือก่อโรค 

10 ท้องเสียจากการบริโภคนํ้าแข็งไม่สะอาด 

9 กาแฟมีการโฆษณาเกินจริงลด
ความอ้วนและผสมสารห้ามใช้ 

10 กาแฟมีพลังงานตําไม่ได้ลดความอ้วนแต่กินแล้วไม่
อ้วนขึ้นไม่ควรโฆษณาว่าลดอ้วน อีกทั้งอาจมีการ
ผสมสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

10 ยาลดความอ้วนบริโภคแล้วเกิด
อันตราย 

9 ยาลดความอ้วนตามคลินิก ร้านยา ร้านประเภท
อ่ืน ๆ หาซื้อง่าย และก็อาจเกิดอันตรายง่าย 
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5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีเสนอ 
การแก้ปัญหาโดยรวมเป็นการทํางานร่วมกับเครือข่าย คบส. ที่มใีนพ้ืนที่โดยต้องให้ชุมชนรู้และร่วม
แก้ปัญหาร่วมกัน ดังน้ี 
1)ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
2) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้จําหน่ายและทําหนังสือราชการขอความร่วมมือและแจ้งมาตรการ

ทางกฎหมาย 
3) สนับสนุนให้เครือข่าย ชมรม คบส ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ดําเนินการเฝ้าระวังและ

ประชาสัมพันธ์ 
4) สนับสนุนให้เครือข่าย อสม. ดําเนินการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ 
5) สนับสนุนให้เครือข่าย อย. น้อย ของแต่ละโรงเรียน ดําเนินการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ 

(ชัยนาทดําเนินงาน อย. น้อยทุกโรงเรียน รวม 211 โรงเรียน) 
6) สนับสนุนให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอตรวจเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ 
7) จัดทําข้อมูลระบบรายงาน 
 

รายการ 
ที่ 

ชื่อสินค้าไม่ปลอดภัย แนวทางการแก้ไขฯเพิ่มเติม 

1 อาหารสดสไบนางและปลาหมึก
กรอบเย็นตาโฟพบสารปนเป้ือน
ของสารฟอร์มาลีน 

1.ต้องรู้ผู้ว่าใครเป็นผู้ค้าส่ง จะได้สอบกลับได้ ว่ารับจากที่ไหน 
ใครผลิต 
2. ตรวจสอบรณรงค์ร้านหมูกระทะปลอดภัย เพราะเหตุร้านหมู
กระทะรับจากบริษัทที่ขายเน่ือต่าง ๆ สําหรบัทําหมูกระทะ มีการ
ออกใบเสร็จ ปริมาณการใช้มาก 
3. การใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ค้าส่ง 
4. ควรมีการตรวจสอบให้บ่อยขึ้นในส่วนของตลาดค้าส่ง 

2 นํ้ามันทอดซ้ําพบสารโพล่าเกินค่า
มาตรฐาน 

1. ตรวจรณรงค์ความปลอดภัยในส่วนผู้ประกอบการท่ีมีความสี่
ยงสูง ได้แก่ ร้านขายปลาท่องโก๋ ลูกช้ินทอด แมลงทอด 
2. ต้องมีวิธีกําจัดนํ้ามันอันตราย ไปทํา สบู่ ไบโอดีเซล หรืออ่ืน ๆ 
3. นํ้ามันมือสองไม่ควรกลับมาบริโภคอีกต้องสกัด 
4. ลูกช้ินลักบ้ีสีนํ้าตาล อาจมีการใช้นํ้ามันเก่าเสื่อมคุณภาพมาทา
เคลือบลูกช้ิน(ผูขายบอกว่าอาจเป็นนํ้ามันจากลูกช้ินลักบ้ีทําให้
นํ้ามันในกระทะเสื่อมเร็ว) 
 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 83 

 

รายการ 
ที่ 

ชื่อสินค้าไม่ปลอดภัย แนวทางการแก้ไขฯเพิ่มเติม 

3 ผักผลไม้พบสารเคมียาฆ่าแมลง
ปนเป้ือนปนเป้ือน 

1.  ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ผลักเข้าเป็นประเด็นเกษตร
ปลอดภัย 
2. รณรงค์ล้างผัก ลดอันตรายจากสารเคมี 
3. ผลักดันให้มกีารใช้ผักปลอดสารพิษมากขึ้นโดยเฉพาะใน
โรงพยาบาล โรงเรียน และศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. เพ่ิมจุดจําหน่ายผักปลอดสารพิษ เช่น ในโรงพยาบาล รพ.สต. 
ในวันที่มีผูม้ารับบริการมาก เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างกระแส 

4 ยาชุดจําหน่ายในร้านค้าชํา 1. สนับสนุนให้ร้านชําจําหน่ายยาสามัญประจําบ้าน 
2. แก้ปัญหาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทําประชาคม
ประชุมชาวบ้านอยู่เสมอ(การแก้ไขปัญหาดานยาโดยชุมชน) 
3. ต้องคุยทําความเข้าใจกับผูป้ระกอบการ 

5 เครื่องสําอางอันตราย จําหน่ายใน
ตลาดนัด 

1. ต้องคุยทําความเข้าใจกับผูป้ระกอบการ และเจ้าของตลาดนัด 
2. แก้ปัญหาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทําประชาคม
ประชุมชาวบ้านอยู่เสมอ(การแก้ไขปัญหาาโดยชุมชน) 

6 สมุนไพรมีการโฆษณาโอ้อวดเกิน
จริง 

1) จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่
ผู้ดําเนินการวิทยุท้องถิ่น 
3) สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องรับสัญญาณวิทยุสําหรับตรวจสอบ
โฆษณา   
4) ให้อําเภอติดตามตรวจสอบการโฆษณาทางวิทยุ 31 แห่ง 8 
อําเภอ  
5) ดําเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ตามแนวทางการ
เฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อวิทยุ  

7 ยาหมดอายุ จําหน่ายในร้านชํา 1.  ให้ความรู้ผูป้ระกอบการและขอความร่วมมือถ้าจะขายยา
ขอให้หมั่นดูวันหมดอายุยาด้วย 

8 นํ้าแข็งบริโภคพบการปนเป้ือนเช้ือ
ก่อโรค 

1)ใช้มาตรการบริหารจัดการและมาตรการทางกฎหมาย และจัด
ประเภทกลุ่มเสี่ยงของผู้ประกอบการ โดยจําแนกจากผลการ
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์  สถานที่ผลิตที่เสีย่งสูง
ตรวจให้บ่อยและสุ่มเก็บตัวอย่างให้บ่อยขึ้น 

9 กาแฟมีการโฆษณาเกินจริงลด 1) ประชุมช้ีแจง แผนงานการเฝ้าระวังและดําเนินการกับการ
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รายการ 
ที่ 

ชื่อสินค้าไม่ปลอดภัย แนวทางการแก้ไขฯเพิ่มเติม 

ความอ้วนและผสมสารห้ามใช้ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผดิกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
2) จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่
ผู้ดําเนินการวิทยุท้องถิ่น 
3) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะ
สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องรับสญัญาณวิทยุสําหรับตรวจสอบ
โฆษณา   
4) ให้อําเภอติดตามตรวจสอบการโฆษณาทางวิทยุ 31 แห่ง 8 
อําเภอ เบ้ืองต้น สุ่มเฝ้าระวังสถานีวิทยุอย่างน้อย 1 คลื่นต่อ 1 
อําเภอ และรายงานผลมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น
รายไตรมาส 
5) ดําเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ตามแนวทางการ
เฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อวิทยุ  
6) สุ่มตรวจร้านจําหน่ายฯ และสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 

10 ยาลดความอ้วนบริโภคแล้วเกิด
อันตราย 

1. ต้องคุยทําความเข้าใจกับคลินิก ร้านเสรมิสวย สถานเสรมิ
ความงาม อย่าทําตัวให้เสี่ยง 
2. ประชาสัมพันธ์ไปยังวัยรุ่น ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
    2.1 ควรลดความอ้วนไม่ต้องใช้ยา 
    2.2 ถ้าใช้ต้องบอกคนรอบข้าง และต้องรู้ถ้าอาการไม่ดีต้อง
พบแพทย์ อย่ารอโคม่า 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพไม่ปลอดภัย  จังหวัดกําแพงเพชร 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล : ปวรินทร์  สุ่มมาตย์ ตําแหน่ง เภสัชกร ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร 
โทร 0894297213 / 055-705197 (ฝ่ายเภสัชฯ) อีเมล์ linling_pawarin@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
กลวิธีและกิจกรรม 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ...ส่งแบบสํารวจเบ้ืองต้นไปยังภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละประเภทที่อยู่ในขอบเขตการดําเนินโครงการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ  
  -  เกษตรจังหวัด/อําเภอ พัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ  
 -  ภาคีเครือข่ายที่ดําเนินการด้านคุ้มครองผู้บริโภค เช่น สคบ.จังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข 
 -  ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ทั้งที่ประจําในโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ เป็นต้น... 
2. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
 2.1. จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง โดยเลือกจากจํานวนและความหลากหลายของ
ประเด็นปัญหาที่หน่วยงานมีการเสนอข้ึนมา รวมถึง สินค้าไม่ปลอดภัยทั้งที่คคส. มีการดําเนินการอยู่ 
นโยบายระดับกระทรวง  เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากผู้บริโภค รวมทั้งที่ปรากฏใน
สื่อมวลชนและอินเตอร์เน็ตแล้วมีการพบปัญหาในพ้ืนที่ 
 2.2. กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยยึดจากข้อมูลปัญหาที่มีการพบจริงใน
พ้ืนที่  
 2.3. ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายข้อมูลและเหตุผลรองรับว่าเป็นอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ไม่ปลอดภัย 
 2.4. จัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเข้าด้วยกัน และสรุปปัญหาท่ีได้
เพ่ือความเข้าใจตรงกัน  
 2.5. ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย  โดย
คัดเลือกมา 10 ลําดับ ตามคะแนนที่มีผู้เลือกมากที่สุด 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 86 

 

3. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค หลังจาก
คัดเลือก ประเด็นปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยมาได้ 10 ลําดับแล้ว ที่ประชุมระดมสมองกัน
ให้คะแนนอีกคร้ัง โดยจับตามเกณฑ์ของคคส. ดังน้ี 
  3.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญของสินค้าอันตรายพิจารณาจากผลกระทบต่อสุขภาพกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ
ความถี่ในการใช้หรือสัมผัส มาตรการในต่างประเทศ ประมาณการประชากรที่สัมผัสและได้รับ
ผลกระทบทางสุขภาพ สารตกค้างในสิ่งแวดล้อมและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และปริมาณท่ี
ผลิต/ใช้      
 3.2 การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา (Possibility of Risk management) โดย
เกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา พิจารณาจากการมีสิ่งทดแทน ราคาสินค้าทดแทนใน
ฐานะผู้บริโภค คุณภาพสินค้าทดแทนในฐานะผู้บริโภค ระดับผลกระทบต่อผู้ผลิต ความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ผู้บริโภค นักวิชาการ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการและนักการเมือง 
และนโยบายที่มีผลทางการเมืองของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 
  3.3 ทําการสรุปประเด็นของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่จะดําเนินการแก้ไขภายในจังหวัด 
4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
ไม่ระบุ 

 
3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 
 ไม่ระบุ 
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4.ผลการจัดลาํดับความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย คือ 
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

รายการท่ี ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้าม)ี 
1.  สารโพลาร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา 655 
2.  นํ้าด่ืมไม่ได้มาตรฐาน 620 
3.  ลูกช้ินแบ่งขายในตลาดนัด 605 
4.  การโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 580 
5.  ยาแผนโบราณลักลอบผสมสเตียรอยด์ 570 
6.  เครื่องสําอางผสมสารอันตราย 545 
7.  ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักผสมไซบูทรามีน 540 
8.  การปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงในผัก 525 
9.  ฟอร์มาลีนในอาหาร 500 
10.  สารกันบูดในเส้นก๋วยเต๋ียว (กรดเบนโซอิก) 490 

 
 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1.  สารโพลาร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา   
2.  นํ้าด่ืมไม่ได้มาตรฐาน   
3.  การปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงในผัก   
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5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ 
1. ใช้เครือข่ายนักเรียนอย.น้อย อสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลการใช้นํ้ามันทอดซ้ําในชุมชน โดย
ทางสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายสุขภาพเป็นผู้ให้ความรู้ 
2. ออกตรวจประเมินซ้ําและให้คําแนะนําเพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบการนํ้าด่ืม กําหนดมาตรการเพ่ือให้
รักษามาตรฐานการผลิต 
3. อยู่ระหว่างการหารือระหว่างเครือข่ายสาธารณสุขกับกลุ่มเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด/
อําเภอ เครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 

 



 

  ภาคกลาง�

รายงานผลการดําเนินงาน
จัดลําดับความสําคัญของสินค้า
ไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัดและ
ระดับภาค และแนวทางการ
แก้ปัญหา 

1 -2 กันยายน 2557 
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โครงการ การจัดลําดับความสําคญัของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

ผู้ให้ข้อมลู : ภก.ไผ่  ต้ังธรรมนิยม  ตําแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง  
                     จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทรศัพท์ : 035-454-069 ถงึ 76 อีเมล์ : bamboo6364925@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ขั้นตอนการดําเนินงาน แบ่งได้ 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ : วางแผนการทํางาน และส่งแบบเสนอสินค้าไม่ปลอดภัยของจังหวัด

สุพรรณบุรีให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทําการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยจาก
หน่วยงานต่างๆ 

1.2 ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
1.2.1 จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง (ประชุมครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

- ขั้นตอนการจัดประชุมประกอบด้วยการอธิบายโครงการฯ ให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค และอธิบายการใช้เครื่องมือ
ที่ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยและแนวทางการจัดการกับปัญหา
และขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆในการประเมินการให้คะแนน 

1.2.2 กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย 
- การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอปัญหาที่พบทั้ง

จากในชุมชนและจากประชาชนที่มาร้องเรียน และสิ่งที่ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ
และอยากให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหามากที่สุด ๑๐ อันดับ โดยจากการประชุม
สามารถสรุปปัญหาเป็นประเด็นหลักๆได้ถึง ๑๑ ประเด็น และแยกประเด็นออกมาตาม
ชนิดของผลิตภัณฑ์สุขภาพและชนิดของปัญหาแล้วได้ถึง ๒๐ ปัญหา 

1.2.3 ผู้ประชุมร่วมค้นหา อภิปรายและถกแถลงถึงประเด็นปัญหาที่พบ 
1.2.4 สรุปประเด็นปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 

1.3 ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค :  
  จัดประชุมเพ่ือจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยของจังหวัดสุพรรณบุรี (ประชุมครั้งที่ ๒) ในวันที่ 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยจัดลําดับความสําคัญผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยทั้ง ๒๐ ประเด็น ให้
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ได้ ๑๐ อันดับที่ต้องการตามเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยที่ได้
พัฒนาขึ้นโดยแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ซึ่งการ
ประเมินแบ่งเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ 
1.3.1 ประเมินความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง จํานวน ๘ ข้อ ของแผนงานพัฒนา

วิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วนํามา
เรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ซึ่งคะแนนของปัญหาแต่ละข้อจะคิดจาก
นํ้าหนักในแต่ละเกณฑ์คูณด้วยระดับคะแนนที่มาจากการโหวตของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งน้ี 
เกณฑ์และค่านํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์สามารถมีการปรับตามความเหมาะสมตามความเห็น
ของผู้เข้าร่วมประชุม 

1.3.2 ประเมินความเป็นได้ในการแก้ปัญหา จากเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
จํานวน ๖ ข้อ ของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วนํามาเรียงลําดับจากคะแนนมากที่สุดไปหาคะแนนน้อยที่สุด 
ซึ่งคะแนนของปัญหาแต่ละข้อจะคิดจากนํ้าหนักในแต่ละเกณฑ์คูณด้วยระดับคะแนนที่มาจาก
การโหวตของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งน้ี เกณฑ์และค่านํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ มีการปรับตาม
ความเหมาะสมตามความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อได้คะแนนจากทั้งส่วนแล้วก็ จึงนํามา
สรุปปัญหาตามลําดับความสําคัญ ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความเส่ียงที่ได้ร่วมกับคะแนน
ความเป็นได้ในการแก้ปัญหา โดยนําคะแนนที่ได้จากทั้งส่วนมาร่วมกัน และทําการจัดลําดับ
ความสําคัญ คะแนนท่ีมากที่สุดคือปัญหาที่สําคัญลําดับแรก  ส่วนคะแนนที่น้อยที่สุดคือคือ
ปัญหาที่สําคัญในลําดับสุดท้าย สุดท้ายจะได้ปัญหาจํานวน  ๑๐ ลําดับ  เพ่ือนําไปใช้ในการ
หาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 

1.4 สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน 
1 รพศ.เจ้าพระยายมราช ภก.ปรีชา  ประสิทธ์ิผล 
2 รพ.อู่ทอง นายประเสริฐ ลี้วิบูลย์ศิลป์ 
3 รพ.สามชุก ภก.พูลศักด์ิ  วงศ์พรพิพัฒน์ 
4 รพ.ด่านช้าง นายกรทักษ์  แซ่จันทร ์
5 รพ.เดิมบางนางบวช นายณัฐพล ปานเพ็ชร์ 
6 รพ.บางปลาม้า ภญ.วริศรา  ผาสุข 
7 รพ.ศรีประจันต์ ภก.พรเทพ  รุ่งสุรีย์ 
8 รพ.ดอนเจดีย์ น.ส.สุดารัตน์  ผ่องแผ้ว 
9 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ นายเฉลิม  สอดศรี 
10 รพ.หนองหญ้าไซ ภก.วิทยา  ขวัญม ี
11 สสอ.เมือง นายอนันต์  พวงตัน 
12 สสอ.เมือง นายกิตติพันธ์ุ  พันธ์ุมาดี 
13 สสอ.สามชุก นายปัญญา  ศรีอินกิจ 
14 สสอ.ด่านช้าง นายมนัส  ระโหฐาน 
15 สสอ.เดิมบางนางบวช นายนิคม ทองสุวรรณ 
16 สสอ.บางปลาม้า นายเลอศักด์ิ  เจริญพร 
17 สสอ.สองพ่ีน้อง นายภูดิท  โอนอ่อนปภากุล 
18 ชมรม อสม. อําเภอเมือง นายจเด็จ ทองสุข 
19 ชมรม อสม. อําเภอสามชุก นายจงกล เฟ่ืองฟุ้ง 
20 ชมรม อสม. อําเภอด่านช้าง นายเขมชาติ  บุญกลาง 
21 ชมรม อสม. อําเภอด่านช้าง นางเสริมศรี ทนัใจชน 
22 ชมรม อสม. อําเภอเดิมบางนางบวช นายสมนึก รุ่งโรจน์สมบัติ 
23 ชมรม อสม. อําเภอบางปลาม้า นายชูชีพ นันทนาสิทธ์ิ 
24 ชมรม อสม. อําเภอดอนเจดีย์ นางดวงสมร ศรีหมากสุก 
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 ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน 
25 ชมรม อสม. อําเภอสองพ่ีน้อง นางสาวราตรี ผลศรีนาค 
26 ชมรม อสม. อําเภอหนองหญ้าไซ นางศิริทรัพย์ วัชราทัย 
27 เกษตรจังหวัดสุพรรณบุร ี นายวราพงษ์ เดชะเทศ 
28 ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุร ี นายสําเนา  แก้วทวี 
29 ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุร ี นายสุทธิพจน์  แสงทองพรลภัส 
30 โรงเรียนวัดแก้ว นางประกอบ  อินสว่าง 
31 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นางรัชนี  ใจช่ืน 
32 เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง น.ส.วนิดา  เรืองขจร 
33 เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ น.ส.กนกรดา  ฉิมวัย 
34 เทศบาลตําบลสามชุก น.ส.วิลัยรัตน์  ทัพเจริญ 
35 เทศบาลตําบลอู่ทอง นายสําเริง  คลา้ยจินดา 
36 เทศบาลตําบลด่านช้าง ส.อ.ทัศพล  ป้อมคํา 
37 เทศบาลตําบลด่านช้าง นายก้องนรินทร์  จันทรัตน์ 
38 เทศบาลตําบลบางปลาม้า พ.อ.ท.ชัชวรรธน์  วิชัยจันต์ 
39 เทศบาลตําบลเขาพระ นายขจรศักด์ิ  พวงมาลี 
40 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย นายสุรวุฒิ  ใจมั่นกล้าหาญ 
41 โรงเรียนอู่ทอง น.ส.วิรัญชนา  ทวนกระโทก 
42 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ นายอุดมโชค  สมหวัง 
43 สสจ.สุพรรณบุรี นางอุ่นเรือน เจริญสวัสด์ิ 
44 สสจ.สุพรรณบุรี นายไผ่ ต้ังธรรมนิยม 
45 สสจ.สุพรรณบุรี นายณัฐกิตต์ิ แดงต๊ิบ 
46 สสจ.สุพรรณบุรี นางสาวไขแสง โพธ์ิแก้ว 
47 สสจ.สุพรรณบุรี นายสถิตพงศ์ อรรถีโภค 
48 สสจ.สุพรรณบุรี นางสาวภภัสสร ศรีสวย 
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3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคญัฯ และแหล่งขอ้มูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 http://www.gotoknow.org/posts/531164 
3.2 http://thaihealthconsumer.org/ 
3.3 http://www.thaihealth.or.th/ 
3.4 https://twitter.com/HCP_CU 
3.5 https://www.facebook.com/hcp.org 

 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ 

 
 

รายการ
ที่ 

ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1 ยาขายในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 5.7 - 
2 เน้ือสัตว์ปนเป้ือนฮอร์โมน 5.35 - 
3 สถานพยาบาลไม่ได้รับอนุญาต 5 - 
4 เครื่องสําอาง ผสมสารอันตราย 4.9 - 
4 บิกอาย เหล็กจัดฟันแฟช่ันไม่ได้รับอนุญาต 4.9 - 
4 สเตียรอยด์ผสมในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.9 - 
5 เครื่องสําอางไม่ได้รับอนุญาต 4.8 - 
5 อาหาร (ปลาหมึกกรอบ) แช่ฟอร์มาลีน 4.8 - 
6 ผัก/ผลไม้ปนเป้ือนสารเคมี 4.75 - 
7 ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักผสมสารอันตราย 4.7 - 
8 นํ้ามันทอดซ้ํา 4.65 - 
9 ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อกฟู รูฟิต) ออนไลน์โฆษณาเกินจริง 4.55 - 
10 ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักไม่มีหรือมีเลข อย. ปลอม 4.5 - 
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4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

 
5. แนวทางแก้ไขปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  

ไม่ระบุ 

ลําดับที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 
1 ยาขายในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 5.7 - 
2 เน้ือสัตว์ปนเป้ือนฮอร์โมน 5.35 - 
3 สถานพยาบาลไม่ได้รับอนุญาต 5 - 
4 เครื่องสําอาง ผสมสารอันตราย 4.9 - 
4 บิกอาย เหล็กจัดฟันแฟช่ันไม่ได้รับอนุญาต 4.9 - 
4 สเตียรอยด์ผสมในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.9 - 
5 เครื่องสําอางไม่ได้รับอนุญาต 4.8 - 
5 อาหาร (ปลาหมึกกรอบ) แช่ฟอร์มาลีน 4.8 - 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยฯ  จังหวัดระยอง 

ผู้ให้ข้อมลู : น.ส.อัษฎางค์  สาํเร็จ  ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
โทรศัพท์ : 038-967532    อีเมลล์ : rayongfda@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
- ขั้นตอนการเตรียมการ :  แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่อําเภอต่างๆ ให้เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ โดยอาศัย ประวัติการรับเร่ืองร้องเรียนในอดีต  การบอกเล่าจากชุมชน  
ประสบการณ์ตรง และอ่ืนๆ  

- ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก : ผู้เข้าร่วมจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยร่วมเสนอ
ปัญหาที่รวบรวมได้ในแต่ละพ้ืนที่ จากขั้นตอนการเตรียมการ ซึ่งผู้เสนอปัญหาแต่ละคนร่วมอภิปราย ให้เหตุผล
ประกอบ แล้วที่ประชุมร่วมเห็นชอบร่วมกันว่าเป็นปัญหาจริง ประมาณ 10 ปัญหา ซึ่งจังหวัดระยองรวบรวมได้ 
9 ปัญหา 

- ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพื่อการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
   1. ประเมินความเสี่ยงแต่ละปัญหา โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง จํานวน 8 ข้อ ของ
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วนํามา
เรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ซึ่งคะแนน ของปัญหาแต่ละข้อจะคิดจากน้ําหนักในแต่ละ
เกณฑ์คูณด้วยระดับคะแนนที่มาจากการโหวตของผู้เข้าร่วม  ทั้งน้ี เกณฑ์และค่านํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์
สามารถมีการปรับตามความเหมาะสมตามความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
  2. ประเมินความเป็นได้ในการแก้ปัญหา จากเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา จํานวน 6 ข้อ ของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วนํามาเรียงลําดับจากคะแนนมากที่สุดไปหาคะแนนน้อยที่สุด  ซึ่งคะแนนของ
ปัญหาแต่ละข้อจะคิดจากนํ้าหนักในแต่ละเกณฑ์คูณด้วยระดับคะแนนที่มาจากการโหวตของผู้เข้าร่วม  ทั้งน้ี 
เกณฑ์และค่านํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ มีการปรับตามความเหมาะสมตามความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม  

- สรุปปัญหาตามลําดับความสําคัญ  จะพิจารณาจากคะแนนความเสี่ยงที่ได้ร่วมกับคะแนน 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  96 

 

ความเป็นได้ในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีเรียงอันดับความเสี่ยงและอันดับความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา แล้วนํา
อันดับที่ได้มารวมกัน อันดับที่น้อยสุดคือปัญหาที่สําคัญลําดับแรก  ส่วนอันดับที่มากสุดคือปัญหาที่สําคัญใน
ลําดับสุดท้าย  ท้ายสุดจะได้ปัญหา จํานวน 5 ปัญหา  เพ่ือนําไปใช้ในการหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 

- สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/

หน่วยงาน/องค์กร 
ชื่อผู้แทน อีเมล ์ โทรศัพท ์

1 ประธานชมรม อส
ม.จังหวัดระยอง 

นายสุกิจ มนต์ประสิทธ์ิ - 081-4289944 

2 ประธานอสม. 
อําเภอนิคมพัฒนา 

นายอเนก จันทร์บัว - 086-1398584 

3 ประธานอสม. 
อําเภอบ้านฉาง 

นายสุนทร พงศ์ธารา - 089-2449655 

4 ประธานอสม. 
อําเภอปลวกแดง 

นางกันต์สินี อธิไพศาล - 081-8702154 

5 ผู้ประกอบการสื่อ
วิทยุชุมชน ผอ.FM 
91.25 

นางสาวสุมาลี อินนา zapstation91.25@hotmail.com 081-5729870 

6 ผู้ประกอบการสื่อ
วิทยุชุมชน ผอ.FM 
98.75 

นายวิเชียร  สมศร ี - 092-3963800 

7 ผู้ประกอบการสื่อ
วิทยุชุมชน ผอ.นา
ตาขวัญเรดิโอ 

นายกนก  สินเปรม kanoksinpream@hotmail.com 081-4377554 

8 ผู้ประกอบการสื่อ
วิทยุชุมชน ผอ.FM 
87.5 

นางปุญชรัสมี รักสวัสด์ิ sophuncharat@hotmail.com 081-5773131 

9 เภสัชกร  นางธัญภา ปานเจริญ daisy_2421@hotmail.com 081-4098477 
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ลําดับ เครือข่าย/
หน่วยงาน/องค์กร 

ชื่อผู้แทน อีเมล ์ โทรศัพท ์

รพ.มาบตาพุด 
10 เภสัชกร เทศบาล

นครระยอง 
นางสาวปิยวรรณ นาม
ทอง 

- 089-9189840 

11 เภสัชกร  
รพ.นิคมพัฒนา 

นายหิรัญ ศักด์ิประโคน - 086-1138799 

12 เภสัชกร 
รพ.มาบตาพุด 

นายจารุรัตน์ จิตโสภา
กุล 

- - 

13 สสจ.ระยอง นายวันชัย นนทกิจ
ไพศาล 

rayongfda@gmail.com 038-967532 

14 สสจ.ระยอง นางสาวอัษฎางค์ สําเร็จ rayongfda@gmail.com 038-967532 
15 สสจ.ระยอง นางจิตรทิพย์ 

วาณิชยชลกิจ 
rayongfda@gmail.com 038-967532 

16 สสจ.ระยอง นางเยาวนาถ ลา
ภานันต์ 

rayongfda@gmail.com 038-967532 

17 สสจ.ระยอง นางพรพรรณ เกิดใน
มงคล 

rayongfda@gmail.com 038-967532 

18 สสจ.ระยอง นางพิมลวรรณ ศิริจีระ
ชัย 

rayongfda@gmail.com 038-967532 

19 สสจ.ระยอง นายเจนจบ ครฑุเครือ rayongfda@gmail.com 038-967532 
20 สสจ.ระยอง นางสาวสุธีรา ดาวแดน rayongfda@gmail.com 038-967532 

 
3. ข้อมูลวิชาการท่ีใชใ้นการจัดลําดับความสําคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
 - ผลิตภัณฑ์ช่ือ แคปซูลผงบุก พบว่าเป็นยาปลอม เน่ืองจากเป็นยาที่ถูกยกเลิกทะเบียนยาแล้ว อีกทั้ง
ยังผสมยาไซบูทรามีนที่ถูกเพิกถอนแล้วเช่นกัน  
 - ยาหยอดตา หมอยอม ยาหยอดตาสมุนไพร พบเช้ือก่อโรค Pseudomonas aeruginosa อาจทําให้
ตาบอดได้ 
 - ยาชุดลดความอ้วนสูตรค๊อกเทล พบว่าผสมยาไซบูทรามนี ซึ่งเป็นยาที่ถูกเพิกถอนแล้ว 
 - กาแฟหลายย่ีห้อพบยาไซบูทรามีน ซึ่งเป็นยาที่ถูกเพิกถอนแล้ว 
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 - เอนไซม์ และนํ้าเห็ดสกัด 6 สายพันธ์ุอ้างรักษาสารพัดโรค และยังนําบทสัมภาษณ์ผู้ป่วยเช่น ผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน ไขมันโลหิตสูง ฯลฯ ทีร่ับประทานผลติภัณฑ์ดังกล่าวแล้วอาการป่วยดีขึ้น 

ข้อมูลวิชาการดังรายละเอียดข้างต้นได้จาก http://www.fda.moph.go.th/ และพิจารณาร่วมกับ
ประสบการณ์ การสังเกตความชุกประกอบ 
 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั 
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการ

ที่ 
ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมาย

เหตุ คะแนนความเสี่ยง คะแนนความเป็นไปได้ 
1  ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร 

 ปลอมหรือผสมสารอันตราย 
280 210 

 

2  เครื่องสําอางปลอมหรือผสมสาร  
 ห้ามใช้ 

270 170 
 

3  ยาไม่มีทะเบียน/ยาชุดแห้ง 220 200  
4 อาหารสดมีสารปนเป้ือนอันตราย 215 220  
5  คลินิกดําเนินการไม่ได้มาตรฐาน   

 หรือผิดกฎหมาย 
175 210 

 

6  เตียงนวด เข็มขัดแม่เหล็ก 170 150  
7  นํ้าด่ืมไม่ได้มาตรฐาน 165 210  
8 ขนมจีนไมส่ะอาด 155 190  
9  นํ้าคลอโรฟิลล์ 140 190  

 
 4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน หมาย

เหตุ คะแนนความเสี่ยง คะแนนความเป็นไปได้ 
1 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารปลอมหรือ

ผสมสารอันตราย 
280 210 

 

2 อาหารสดมีสารปนเป้ือนอันตราย 215 220  
3 ยาไม่มีทะเบียนและยาชุดแห้ง 220 200  
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ลําดับที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน หมาย
เหตุ คะแนนความเสี่ยง คะแนนความเป็นไปได้ 

4 คลินิกดําเนินการไม่ได้มาตรฐานหรือ
ผิดกฎหมาย 

175 210 
 

5 นํ้าด่ืมไม่ได้มาตรฐาน 165 210  
 

5. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ 
- ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยอันดับแรกคือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม หรือผสมสาร

อันตราย โดยได้จัดประชุมปัญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมหรือผสมสารอันตรายในจังหวัดระยอง 
ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างการโฆษณาชวนเช่ือ การโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารต้องห้าม เป็นต้น 
ทั้งน้ีได้เชิญพนักงานเจ้าหน้าที่อําเภอต่างๆ ในจังหวัด ผู้ประกอบการสื่อต่างๆ และวิทยากรที่มีประสบการณ์
การแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมหรือผสมสารอันตรายในระดับประเทศ  

- ในงานประชุมดังกล่าวได้ช่วยกันระดมความคิดว่า ถ้าเกิดปัญหาในชุมชนของท่านจะวิธีการ
ดําเนินการแก้ไขอย่างไร 

- สรุปวิธีการดําเนินการแก้ไขที่จะทําไปในทางเดียวกัน และทุกคนยอมรับได้ดังน้ี 
1. ผู้รับสื่อวิทยุ (ผู้ฟัง) จะต้องเฝ้าระวังการโฆษณาทางวิทยุ และพิจารณาว่าเป็นโฆษณายา 

หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีการอวดอ้างสรรพคุณเป็นยาหรือไม่ หากพบว่ามี
การโฆษณาผิดกฎหมายจะบันทึกเสียง จดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และแจ้งให้สถานีน้ันปิดโฆษณา จากน้ันแจ้ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเช่น อย.น้อย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เป็นต้น ให้เข้ามาดําเนินการต่อ และติดตามผล 

 2. ผู้สื่อสารวิทยุต้องมีจรรยาบรรณในการสื่อสาร ต้องปลูกฝังให้ตระหนักในสิ่งที่ถูกต้อง 
สถานีต้องเลือกรับโฆษณา ช่วยคัดกรองว่าสินค้าน้ันได้รับอนุญาตให้โฆษณาหรือไม่ แล้วพิจารณาว่าสินค้าน้ัน
เป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากสินค้าใดไม่แน่ใจ จะส่งเร่ืองต่อให้ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ติดตามผล และสถานีวิทยุจะสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงโดยอาจมีแกนนําสถานีวิทยุ 5-10 สถานี คอยช่วยเฝ้า
ระวัง 

 3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติยา และ
อาหาร รวมถึงขอบเขตการโฆษณาแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นําชุมชน อย.น้อย และผู้
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สื่อสารวิทยุ เพ่ือที่จะได้ช่วยเฝ้าระวังได้มากขึ้นอย่างถูกต้อง และหากมีรายงานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมายควรแจ้งให้ทราบด้วย 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวดัตราด 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล: นายปรีชา   รตันพรสมปอง      ตําแหน่ง: เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
หน่วยงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 
โทรศัพท:์ 039-511011 ต่อ 314-6               อีเมลล:์ - 
 
1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  

1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
  มีการจัดเตรียมการประประชุม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
2. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 

2.1 จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง    
2.2 กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกปัญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

บริการสุขภาพ 
2.3 ผู้เสนอแต่ละคนอภิปราย 

3. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
3.1  ผู้รับผิดชอบงานเสนอปัญหาเก่ียวกับสินค้าไม่ปลอดภัย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสรุปผล

ข้อร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557) 
ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่สรุปผลมาเป็นประจํา และเป็นข้อมูล
ล่าสุด 

3.2  ผู้รับผิดชอบประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่เก่ียวข้อง 
และพิจารณาข้อมูลประกอบกับปัญหา 

3.3  ผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องคัดเลือกปัญหาที่มีสถิติการร้องเรียนมากที่สุด และคาดว่า
น่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอย่างย่ิง โดยจัดประชุมตัวแทนแกนนําภาคีและผู้ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือระดมความคิดในการประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3.4 สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 
4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
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ลําดับ 
เครือข่าย/

หน่วยงาน/องค์กร 
ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

1 สสจ.ตราด นายปรีชา  รัตนพรสมปอง 039 511011  
2 สสจ.ตราด นางสาวพรทิภา  อยู่อํ่า 039 511011  
3 สสจ.ตราด นายชวลิต  ไฝทอง 039 511011  
4 สสจ.ตราด นางสาวกิติยา  นิติศักด์ิ 039 511011  
5 สสจ.ตราด นางสุกานดา  เอ่ียมศิริถาวร 039 511011  
6 สสจ.ตราด นางสาววีนัส  ลักษณะเพ็ญ 039 511011  
7 สสจ.ตราด นายธีรศักด์ิ  จนัทร์เทวาลิขิต 039 511011  
8 สสจ.ตราด นางสาวสกุณา  สุขหลาย 039 511011  
9 สสอ.เมือง นายสมพงษ์  ธนากิจ 039 520236  
10 สสอ.บ่อไร่ นายกิตติพงษ์  โตสติ 039 591242  
11 สสอ.คลองใหญ ่ นายระพินทร์  วิจิตรสมบัติ 039 581008  
12 สสอ.เกาะกูด นางสาวสุทธิกานต์  สุโน 039 525748  
13 รพ.ตราด นางสาวสุดารัตน์  คําตุ้ม 039 511041  
14 รพ.บ่อไร่ นายสมบัติ  อินทเกษร 039 591020  
15 รพ.แหลมงอบ นางกานต์ชนก  ทรงพระ 039 597176  
16 รพ.คลองใหญ ่ นายแฉล้ม  อ่ิมอุไร 039 581044  
17 รพ.เกาะช้าง นางสาวจินดา  เดชตระกูล 039 586131  
18 รพ.เกาะกูด นางสาวเสาวลักษ์  ทวาเรศ 039 525739  
19 รพ.เขาสมิง นางสาวมณีรัตน์  เป่ียมสติ 039 696412  
20 รพ.สต.อ่าวใหญ ่ นางประไพพรรณ  นาชัย 039 543415  
21 รพ.สต.หนองเสม็ด นางสาวสายใจ  สุขสวัสด์ิ 039 521201  
22 รพ.สต.ตะกาง นางเรียม  มีสังข์ 039 517130  
23 รพ.สต.บ.มะนาว นางสาวนิภาพร  จีใ๋จหล้า 039 591505  
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3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
 3.1 คู่มือการดําเนินงานการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย เพ่ือการดําเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการค้นหาปัญหา ประเมินความเสี่ยง และประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไข
ปัญหา 

3.2 สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557  
(เดือนตุลาคม 2556 -กรกฎาคม 2557) กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ซึ่ง
ประกอบไปด้วยประเภทของสินค้าที่ถูกร้องเรียน ปัญหาทีพ่บ การดําเนินการ และผลการดําเนินการ 

 
4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั  
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

รายการที ่ ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ 

ปัญหาร้องเรียน 

1 นํ้ามันกฤษณา ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2 ยาสมุนไพร ร้องเรียนสินค้าปลอม, สงสัยว่าจะมีสารสเตียรอยด์,  

รับประทานแล้วมีอาการตัวบวม 
3 ยาฟลอร่า โฆษณาเกินจริง 
4 เครื่องสําอาง ขายเคร่ืองสําอางห้ามใช้, โฆษณาเกินจริง, ผสมสารต้องห้าม 
5 นํ้าสับปะรด ไซเดอร์, 

นํ้าอัลคาไลน์ 
โฆษณาเกินจริง 

6 ฉลากอาหาร พบอาหารไม่แสดงวันผลิต และวันหมดอายุ 
7 อาหารเสริม โฆษณาเกินจริง 
8 สถานพยาบาล เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต,  

ขายยา Alprazolam โดยไม่มีใบสั่งแพทย์ 
9 ยาชุด ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
10 ร้านขายยา เปิดร้านขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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 4.2 สินค้าไม่ปลดภัยที่จัดลาํดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ ระดับ
คะแนน

1 ยาแผนโบราณผสมสาร      
สเตียรอยด์ 

ยาแผนโบรานผสมสารสเตียรอยด์/พบอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา เช่น มีอาการตัวบวม 

6.40 

2 ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักลอบขายยาโดยไม่รับอนุญาต 6.10 
3 เครื่องสําอาง เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้/ขายเคร่ืองสําอางห้ามใช้ 5.80 
4 การโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพ มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น นํ้า อาหารเสริม 

เกินจริง/หลอกหลวง 
5.40 

5 ฉลากอาหารแสดงรายละเอียด    
ไม่ครบถ้วน 

ไม่แสดงวันผลติ วันหมดอายุ 5.15 

 
5. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ 

1. ควรมีการสั่งการให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

2. ควรทบทวนการอนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหาอ่ืนๆ และควรใช้
มาตรการทางปกครองในกรณีที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมี
อันตรายต่อผู้บริโภค   
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โครงการจัดลําดบัผลิตภณัฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย    จังหวัดอ่างทอง 

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวลบดาว  มากทรัพย์                 ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 
โทรศัพท์ : 091-0256664                                 อีเมล์: Lobdao@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1. ประสานงานไปยังภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือขอข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย 
2. จัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการ 
3. จัดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน อีเมล ์ โทรศัพท ์

1. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ นส.เพลินตา ทันฤทธ์ิ - 035-620525 
2. สํานักงานประมง นายฆนัทญาณพร พงษ์วันนา   
3. สํานักงานพาณิชย์ นายศรายุทธ ประจําแท่น   
4. รร.วัดวันอุทิศ นางประทุม ประชุมช่ืน  081-9482369
5. รพ.แสวงหา นส.เมตตา เช้ือแดง mettabo@ho

tmail.com 
087-0062109

อธิบายหลักการและวิธีการจัดลําดับ

แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้ทุกคนเสนอปัญหาที่แต่ละคนนึกถึงคนละ 5 ประเด็น 

แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายปัญหาและรวบรวมปัญหาจนได้กลุ่มละ 10 ประเด็นปัญหา 

จัดลําดับความสําคัญของปัญหาโดยใช้เกณฑ์การจัดลําดับจากความเสี่ยง และ ความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา และคัดเลือกมา 10 ลําดับ ที่คะแนนสูงสุด
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน อีเมล ์ โทรศัพท ์
6. รพ.สต.ไผ่จําศีล นส.กนกวรรณ แววแก้ว  080-6558142
7. สสอ.ไชโย นายสมควร แก้วเกิด chaiyohealth

uc@gmail.co
m 

084-1489027

8. อสม.(อ.เมือง) นางวันเพ็ญ วงษ์อ่อน  080-4269352
9. อสม.(อ.วิเศษชัยชาญ) นายสุวิทย์ สร้อยแสง  086-1260296
 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 “ภัย…นํ้ามันทอดซ้ํา” พบนํ้ามันที่ทอดซ้ําเสื่อมคุณภาพและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ในการสุ่มตรวจตัวอย่างนํ้ามันทอดจากร้านแผงลอยและรถเข็น ได้แก่ นํ้ามันทอดปาท่องโก๋ นํ้ามันทอดเต้าหู้ 
นํ้ามันทอดไก่ นํ้ามันทอดลูกช้ิน/ทอดมัน และน้ํามันทอดกล้วย/มัน/เผือก จํานวน 187 ตัวอย่าง นํ้ามันทอด
อาหารจากร้านอาหารจานด่วน จํานวน 64 ตัวอย่าง และนํ้ามันทอดบะหมี่จากโรงงานอุตสาหกรรมบะหม่ี
ก่ึงสําเร็จรูป จํานวน 3 ตัวอย่าง ซึ่งอันตรายจากการทอดซ้ําเกิดได้ทั้งกับผู้ประกอบการ ได้แก่อันตรายจาก
การสูดดม รวมทั้งมีสารก่อมะเร็งที่ส่งไปถึงผู้บริโภค 

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข 
3.2 “ผลข้างเคียงยาแผนโบราณผสมสตีรอยด์” โดย ภก.วิรัตน์ ทองรอด  
ที่มา: http://www.doctor.or.th/article/detail/1250 
 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง 6.08  
2.  ยาฆ่าแมลงที่ปนเป้ือนในผัก/ผลไม้ 5.82  
3.  นํ้ามันทอดซ้ํา 5.51  
4.  อาหารปนเป้ือนฟอร์มาลีน 5.37  
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ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 
5.  ยาอันตราย/ยาชุดในร้านชํา 5.34  
6.  เครื่องสําอางที่มีสารปนเป้ือน 5.25  
7.  อาหารไม่มีฉลาก (เช่น ขนมปัง) 4.91  
8.  ตู้นํ้าหยอดเหรียญ 4.89  
9.  การจําหน่ายเครื่องสําอาง/อาหารเสริมที่ผิดกฎหมาย 4.85  
10.  ยาแผนโบราณที่ปนเป้ือนสเตียรอยด์ 4.84  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง 6.08  
2.  ยาฆ่าแมลงที่ปนเป้ือนในผัก/ผลไม้ 5.82  
3.  นํ้ามันทอดซ้ํา 5.51  
4.  อาหารปนเป้ือนฟอร์มาลีน 5.37  
5.     

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบ 
1. โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง  
แนวทางแก้ไข อบรมผู้ประกอบการในการโฆษณาให้ถูกต้องและเข้มงวดในการตรวจสอบการโฆษณา 
2. ยาฆ่าแมลงที่ปนเป้ือนในผัก/ผลไม้  
แนวทางการแก้ไข บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมการปลูกผักออแกนิค, 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การล้างผักที่ช่วยลดการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลง 
3. นํ้ามันทอดซ้ํา 
แนวทางการแก้ไข ส่งเสริมการทําไบโอดีเชลจากนํ้ามันทอดซ้ํา โดยนํามาใช้ทางการเกษตร 
4. อาหารปนเป้ือนฟอร์มาลีน 
แนวทางการแก้ไข สุ่มตรวจปลาหมึกกรอบ สไบนาง ในร้านหมูกระทะ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวดัประจวบครีีขันธ์ 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล: ...............................      ตําแหน่ง: .............................................. 
หน่วยงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โทรศัพท:์ .....................................               อีเมลล:์ …………………………… 
 
๑. รปูแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
กลวิธีและกิจกรรม 

๑. ขั้นตอนการเตรียมการ โดยการเตรียมความพร้อมเบ้ืองต้นโดยการสํารวจรวบรวมข้อมูลและ
ประสานภาคีเครือข่ายต่างๆ 

๒. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
  ๒.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือระดมสมองในการคัดเลือกประเด็นปัญหา

ของสินค้าไม่ปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯจากหน่วยงานต่างๆ จํานวน 29  คน  
  ๒.๒ กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกปัญหา โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอประเด็น

ปัญหาที่ตัวเองมีประสบการณ์คนละ ๑ ประเด็นให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา และให้แต่ละคนเสนอประเด็น
ปัญหาที่ตนคิดว่าเป็นปัญหาจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๕ ปัญหา โดยให้เขียนผ่านกระดาษไปติดที่บอร์ด 

  ๒.๓ นําประเด็นปัญหาทั้งหมดที่ได้นําเสนอให้ผู้ร่วมประชุมเห็น โดยรวมปัญหาที่ใกล้เคียงกันไว้
ด้วยกัน และอภิปรายปัญหาที่ระบุได้ไม่ชัดเจน จากน้ันเลือกปัญหาสําคัญให้เหลือ ๑๐ ปัญหา โดยใช้วิธี
อภิปรายร่วมกัน  

๓.  ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๓.๑ ค้นคว้าข้อมูลประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัย เพ่ิมเติมโดยประสานหน่วยงานต่างๆที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนศึกษาจากเอกสารต่างๆ 
   ๓.๒ สรุปข้อมูลในเครื่องมือ (เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา)  
๔. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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๒. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
 หน่วยงาน จํานวนที่เชิญ (คน) จํานวนที่มา (คน)
๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ๑.๑ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ๔ ๔ 
 ๑.๒ กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพฯ ๑ ๑ 
 ๑.๓ กลุม่งานควบคุมโรคฯ ๑ ๑ 
 ๑.๔ กลุม่งานภาคประชาชน ๑ ไม่มา 
๒ โรงพยาบาลชุมชน ๒ ๒ 
๓ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๓ ๓ 
๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  ๒ ไม่มา 
๕ ครู อย น้อย  ๓ ๓ 
๖ นักเรียน อย.น้อย ๓ ๔ 
๗ สํานักงานเกษตรจังหวัดฯ ๑ ไม่มา 
๘ สํานักงานประมงจังหวัดฯ ๑ ๑ 
๙ ปศุสัตว์จังหวัด ๑ ๑ 
๑๐ อปท/อบต/เทศบาล ๓ ๒ 
๑๑ อสม.คุ้มครองผู้บริโภค ๓ ๑ 
๑๒ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓ ๒ 
๑๓ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ๓ ๓ 
๑๔ นักศึกษาฝึกงานเภสัชศาสตร์  ๑ 
 รวม ๓๕ ๒๙ 
 
๓ ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญั/แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิง 
 เอกสารวิชาการที่ใช้รวบรวมมาจากหลายแห่ง ซึ่งบางเวปไซต์ก็หาข้อมูล ณ เวลาน้ันเลย จึงไม่ได้
บันทึกไว้ชัดเจน และแบ่งกันหาข้อมูลมานําเสนอ  
 
๔ ผลการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย  
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอประเด็นปัญหาที่ตัวเองมีประสบการณ์คนละ ๑ ประเด็นให้ที่ประชุมได้ร่วม
พิจารณา และให้แต่ละคนเสนอประเด็นปัญหาที่ตนคิดว่าเป็นปัญหาจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๕ ปัญหา โดยให้
เขียนผ่านกระดาษไปติดที่บอร์ด พบว่าได้ปัญหาทั้งหมดดังน้ี 
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ด้านยา ๓ ปัญหา คือ ๑) ยาชุด ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร(สเตียรอยด์) ๒) ยาลดความอ้วน วิตามินลด
ความอ้วน และ ๓) โฆษณายา เช่น สรรพคุณเกินจริง ทางเคเบ้ิล วิทยุ 

  ด้านอาหาร ๑๐ ปัญหา คือ ๑) ความปลอดภัยในผักและผลไม้ ๒) นํ้ามันทอดซ้ํา ๓) ความ
ปลอดภัยในอาหารทะเล ๔) นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ ๕) อาหารเสริมสรรพคุณเกินจริง ๖) อาหารวางจําหน่ายใกล้
หมดอายุ เช่น ป้ายเหลืองนํามาลดราคา ๗) สารปรุงแต่งรสอาหาร เช่น ผงชูรส ๘) ร้านจําหน่ายอาหารปรุง
อาหาร ไม่สะอาด ๙) นํ้าด่ืมบรรจุขวดถังใหญ่ไม่สะอาด และ ๑๐) ตลาดสด 

  ด้านเครื่องสําอาง ๓ ปัญหา คือ ๑) เครื่องสําอางผิวขาว ๒) เครื่องสําอางที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม และ ๓) เครื่องสําอางอ้างเลขจดแจ้ง (ปลอม) 

  ด้านอ่ืนๆ ๗ ปัญหา คือ ๑) โฆษณาเกินจริง ๒) คอนแทคเลนส์แฟช่ันในร้านเสริมสวย, ตลาดนัด ๓) 
ผลิตภัณฑ์ชายแดน ๔) ภาชนะบรรจุอาหารไม่มีคุณภาพ (โฟม) ๕) ปัญหาสินค้าโฆษณาขายตรง ๖) สูบบุหรี่ใน
สถานที่ห้ามสูบ และ ๗) การเปิดบริการรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 และนําประเด็นปัญหาท้ังหมดมาจัดเรียง รวมปัญหาที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน และอภิปรายปัญหาที่
ระบุได้ไม่ชัดเจน และเลือกปัญหาสําคัญให้เหลือ ๑๐ ปัญหา โดยการอภิปรายร่วมกัน แต่พบหลังจากเลือก
ประเด็นแล้วมีปัญหาที่ใกล้เคียงกัน จึงจัดเป็นประเด็นปัญหาเดียวกัน คือ  9 ปัญหา ดังน้ี 

  ๑) ยาชุด ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร (สเตียรอยด์)  ๒) โฆษณายาอันตรายทางเคเบ้ิล วิทยุ 
     ๓) ความปลอดภัยในผักและผลไม้   ๔) นํ้ามันทอดซ้ํา   
     ๕) ความปลอดภัยในอาหารทะเล   ๖) นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ 
     ๗) อาหารเสริมลดความอ้วน    ๘) เครื่องสําอางผิวขาว 
     ๙) ภาชนะบรรจุอาหารไม่มีคุณภาพ (โฟม)  
๔.๑ ผลการจัดลําดับความสําคัญของสนิค้าไม่ปลอดภัย 
ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
1 นํ้ามันทอดซ้ํา   การใช้นํ้ามันทอดอาหารซ้ําๆ 590 
2 ความปลอดภัยในผักและผลไม้ การปนเป้ือนยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม ้ 580 
3 ความปลอดภัยในอาหารทะเล การปนเป้ือนฟอร์มาลินในอาหารทะเล 550 
4 ยาชุด ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร การปลอมปนสเตียรอยด์ 530 
5 ภาชนะบรรจุอาหาร อันตรายจากการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุ 510 
6 โฆษณายาอันตรายทางเคเบ้ิล วิทยุ การเชิญชวนให้ใช้ยาจากคําโฆษณาเกินความ

จําเป็น 
495 

7 อาหารเสริมลดความอ้วน อันตรายจากการใช้อาหารเสริมลดความอ้วน 480 
8 เครื่องสําอางผิวขาว สารห้ามใช้ในเครื่องสําอาง 460 
9 นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ ความสะอาดของนํ้าด่ืมหยอดเหรียญ 370 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  111 

 

๔.๒ สนิคา้ไม่ปลอดภัยที่จะแก้ปัญหา 
๑. ความปลอดภัยในอาหารทะเล 
๒. ยาชุด ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร 
๓. เครื่องสําอางผิวขาว 

 
๕. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ระดมเครือข่ายที่เก่ียวข้องในแต่ละปัญหา เพ่ือหาทางออกในส่วนของ ภาครัฐที่จะทํา ภาคประชา
สังคมที่จะขับเคล่ือน และภาคประชาชนที่จะมีมาตรการทางสังคม ต่อปัญหานั้นๆ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาในพืน้ท่ีจังหวัด
, เขตเครือขา่ยบริการ และภาคกลาง   ปี ๒๕๕๗ จังหวัดสิงห์บุร ี

ผู้ให้ข้อมูล นางอุสาห์ จันทรวิจิตร 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 
โทรศัพท์ : 0819261762 อีเมล์: promptpharmacy@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1.1.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นําเสนอผลการดําเนินงาน
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยรวม 
1.2.ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอสินค้าไม่ปลอดภัยที่รวบรวมได้ในแต่ละพ้ืนที่ ผู้เสนอปัญหาแต่ละคนร่วม
อภิปราย ให้เหตุผลประกอบ แล้วที่ประชุมร่วมเห็นชอบร่วมกันว่าเป็นปัญหาจริง  
1.3.ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยใช้เกณฑ์ประเมินนความเสี่ยง จํานวน ๘ ข้อ ของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคะแนนของแต่ละปัญหาแต่ละข้อจะคิดจาก
นํ้าหนักในแต่ละเกณฑ์คูณด้วยระดับคะแนนที่มาจากการโหวตของผู้เข้าร่วม   
1.4.ประเมินความเป็นได้ในการแก้ปัญหา จากเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
จํานวน ๖ ข้อ ของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ซึ่งคะแนนของปัญหาแต่ละข้อจะคิดจากนํ้าหนักในแต่ละเกณฑ์คูณด้วยระดับคะแนน
ที่มาจากการโหวตของผู้เข้าร่วม   
1.5.สรุปปัญหาตามลําดับความสําคัญ  จะพิจารณาจากคะแนนความเสี่ยงที่ได้ร่วมกับคะแนน 
ความเป็นได้ในการแก้ปัญหา เพ่ือนําไปใช้ในการหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 
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2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับที ่ ชื่อผู้แทน เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร เบอร์โทรศัพท ์

1. นายวัชรพันธ์  ศรีสวัสด์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 0819261762 
2. นายอาคม  มปีระเสริฐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 0813069318 
3. นางอุสาห์  จันทรวิจิตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 0819261762 
4. นายกิตตกิศักด์ิ  เหลืองใส สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 0817784222 
5. นายธนวัฒน์  กลัดสอาด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 0817951852 
6. นางสาวนัยนา  ธรรมกรณ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 0899027049 
7. นางนภาพร  แย้มศิร ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
8. นางศิวพร  การเวที สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางระจัน    036-534764 
9. นางสาวพรพิมล รัศมีวงษ์

จันทร ์
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน อ.ค่าย

บางระจัน      
036-597041 

10. นายศุภนันท์  มั่นวงศ์ รพ.สต.ทองเอน ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี 
จ.สิงห์บุรี 

036-581177 

11. นางสาวอมรรัตน์ ชอบ
ธรรมดี 

รพ.สต.ถอนสมอ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.
สิงห์บุรี 

036-595297 

12. นางประภัสสร แก้วคง รพ.สต.ไม้ดัด ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.
สิงห์บุรี 16130 

036-591725 

13. นางพินณภา ศริพันธ์ุ รพ.สิงห์บุรี ต.บางพุทธา อ.เมือง จ.
สิงห์บุรี 16000 

036-522507-11 

14. นายเทิดศักด์ิ ม่วงไย  อบต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
16140 

036-595467 

15. นางสาวพรวิรินทร์  แป้นใน กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 

036-523007 
036-523090-1 

16. นางจุฑามาศ  มหัตธน กองสาธารณสุขเทศบาลถอนสมอ 
ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 

056-595123-4 

17. นายประชาญ มีส ี เครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดสิงห์บุรี 
191/4 ม.1 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.

สิงห์บุรี  

087-0480700 

18. นางธนิสร  แจง้สนอง เครือข่ายสตรีจังหวัดสิงห์บุรี 089-8019712 
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ลําดับที ่ ชื่อผู้แทน เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร เบอร์โทรศัพท ์
21/2 ม.2 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

16000 
19. นายพะเยาว์  เรืองพงษ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชนจังหวัด

สิงห์บุรี 
11/3 ม.1 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.

สิงห์บุรี  

086-1215616 

20. นายพินิต  เกตุแก้ว เครือข่ายผู้ผลติผลิตภัณฑ์อาหาร 
49/9 ม.6 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

092-260869 
 

21. อ.ทรงวุฒิ  นาคประสิทธ์ิ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น 
48/2 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

16000 

 

22. นางพัชรา  จันทอุปลี เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี 
208 ม.3 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.

สิงห์บุรี16120 

089-9089232 

23. คุณวัฒนา รุ่งเลิศ สํานักงานจังหวัด (สบค)  
 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1.แบบ รง.504 รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ  
3.2.แบบ รง.505 รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ  
3.3.แบบ รง.506 รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา  
3.4.ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  
3.5.สรุปรายงานการตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดสิงห์บุรี  
3.6.ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
3.7.http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/ez.mm_main.asp  
3.8.ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี http://med.mahidol.ac.th./poisoncenter/  
3.9.http://www.fda.moph.go.th/ 
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4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง(อาหาร
เสริม) 

6.18  

2.  ฟอร์มาลีนในปลาหมึกกรอบ 5.80  
3.  1.เครื่องสําอางปลอมหรือผสมสารห้ามใช้ 

(ครีมหน้าขาวผสมปรอท) 
5.80  

4.  ผักแช่ฟอร์มาลีน 5.80  
5.  ฉลากอาหาร/ยา ไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิต

และวันหมดอายุ 
5.70  

6.  บอแรกซ์ในเนื้อสัตว์ 5.6  
7.  สารเร่งเน้ือแดงในเน้ือสัตว์ 5.6  
8.  ยาสมุนไพรผสมสารสเตียรอยด์ 5.5  
9.  .หน่อไม้ป๊ีบปรับกรด 5.4  
10.  สารโพลาร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา 5.3  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง(อาหาร
เสริม) 

6.18  

2.  ฟอร์มาลีนในปลาหมึกกรอบ 5.80  
3.  เครื่องสําอางปลอมหรือผสมสารห้ามใช้ 

(ครีมหน้าขาวผสมปรอท) 
5.80  

4.  ผักแช่ฟอร์มาลีน 
 

5.80  
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ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 
5.  ฉลากอาหาร/ยา ไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิต

และวันหมดอายุ 
5.70  

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบ 
5.1.จัดทําสปอร์ตโฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคทางสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว
ต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่ ให้เกิดความตระหนักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยในช่วงแรกเน้นใน
ประเด็นสําคัญตามผลการจัดลําดับข้างต้น 
5.2.ในส่วนของการเฝ้าระวังให้ดําเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากขึ้นจากแผนงานเดิม และในปี
ถัดไปให้กําหนดแผนเฝ้าระวังในประเด็นดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นต่อไป 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  117 

 

 
โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวดัฉะเชิงเทรา 

ผู้ให้ข้อมลู : ภญ. สุพินดา เครือใจวัง ตําแหน่ง :เภสัชกรปฏิบัติกา 
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 31 ถนนยุทธดําเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ : 038-511189 อีเมล์ : yimwhan158@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
  ขั้นตอนการดําเนนิงาน แบง่ได้ 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นตอนการเตรียมการ :  
    วางแผนการทํางานโดยมี การประชุมร่วมกันในกลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข จัดทําเน้ือหาในการบรรยายทั้ง 2 ส่วน โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากกการทํางานของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และการศึกษาข้อมลูของเครื่องมือในการใช้จัดลําดับ
ความสําคัญเพ่ืออธิบายให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าใจได้ง่ายขึ้น และจดัเตรียมเป็นเอกสารทั้งหมดเพ่ือ
แจกให้กับผู้เขา้ร่วมประชุม และจากน้ันจัดทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบวัน 
เวลา สถานที่การประชุมเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆตอบรับการเข้าร่วมการประชุม  
2.  ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก : 
2.1. จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้องในวันที่  4 กรกฎาคม 2557  เวลา 8.30-  16.30 น. ณ 

ห้องประชุมพุทธโสธร สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา 
         - ขั้นตอนการจัดประชุมประกอบด้วยการบรรยายในส่วนที่ 1 คือการให้ความรู้เรื่อง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค และการบรรยายใน
ส่วนที่ 2 คือ การอธิบายการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่
ปลอดภัยและแนวทางการจัดการกับปัญหาและขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆในการประเมิน
การให้คะแนน 
 - ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบในชุมชน รวมท้ังเหตุผลประกอบและมีการจดบันทึกปัญหาที่พบ 

2.2. กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก    
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    -การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอปัญหาท่ี
พบทั้งจากในชุมชนและจากการที่มีประชาชนมาร้องเรียน และสิ่งที่ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและอยากให้
มีแนวทางในการแก้ไขปัญหามากที่สุด 10 อันดับ ตามแนวทางการค้นหาปัญหาทั้ง 5 แนวทาง 

2.3. ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านอภิปรายประเด็นปัญหาและมกีารจดประเด็นที่สําคัญทั้ง 
3. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

     เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ลงรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยมาแล้ว 10 อันดับ 
ก็นํามาจัดกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพ่ือให้มีความสอดคล้องกันและนํามาเรียงลําดับตามความถี่ที่พบมากที่สุด
ไปจนถึงน้อยที่สุด 10 อันดับ และนํามาทําการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ให้นํ้าหนักตาม แนวทางของเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย   
ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) เมื่อได้คะแนน
แล้วจึงมีการรวบรวมและนํามาจัดลําดับความสําคัญเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเรียงลําดับ 

4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน 

1 รพ.แปลงยาว ภญ.กนกพร  ทองเลื่อน 
2 รพ.ราชสาส์น ภญ.หิรัญญา  เย็นสบาย 
3 รพ.คลองเขื่อน น.ส. เบญจรัตน์ ศรีเกษม 
4 รพ.บางคล้า ภญ.สุภารัตน์ พจนโสภณกุล 
5 รพ.พนมสารคาม ภญ. ปณิตา  สงิห์แก้ว 
6 รพ.บ้านโพธ์ิ ภก.สัมฤทธ์ิ  หงษ์ทิพยฉัตร 
7 รพ.บางปะกง ภก.พัชรียา พรมศร 
8 สสอ.เมือง นางสกาวรัตน์ เจริญวัฒนะ 
9 สสอ.ราชสาส์น นายเกษม พ่วงจีน 
10 สสอ.บางน้ําเปร้ียว นายอมตะ ถึงแสง 
11 สสอ.คลองเขื่อน นายบรรพต สุวรรณบุปผา 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  119 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคญัฯ และแหล่งขอ้มูล/แหล่งอ้างอิง  
3.6 http://www.gotoknow.org/posts/531164 
3.7 http://thaihealthconsumer.org/ 
3.8 http://www.thaihealth.or.th/ 
3.9 https://www.facebook.com/hcp.org 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ 

ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน 
12 สสอ.ท่าตะเกียบ นายมนตรี รุ่งแสงส ี
13 สสอ.บางคล้า นางสาวมยุรี รูปหอม 
14 สสอ.พนมสารคาม นางสาวนิรัชษรา ทองหวาน 
15 สสอ.บางปะกง นายรัฐกรณ์ อินทสร้อย 
16 สสจ.ฉะเชิงเทรา ภก. เลิศชาย เลิศวุฒิ 
17 สสจ.ฉะเชิงเทรา ภญ. ผณินทร งามศิริ 
18 สสจ.ฉะเชิงเทรา ภญ. สุพินดา เครือใจวัง 
19 สสจ.ฉะเชิงเทรา นางปราณี  สายพิณ 
20 สสจ.ฉะเชิงเทรา ภญ.ลลิตา พรพนาวัลย์ 
21 สสจ.ฉะเชิงเทรา ภญ.กนกนกาญจน์ จันวะโร 
22 สสจ.ฉะเชิงเทรา ภญ.สิริพันธ์ จติตางกูร 
23 สสจ.ฉะเชิงเทรา ภก.ชัชวาลย์ บุญลับ 

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
1 ยาชุด  
2 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารลดนํ้าหนัก 
3 ยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน  
4 เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของสารต้องห้าม 
5 ผักที่มีการตกคา้งของสารเคมีและยาฆ่าแมลง 
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4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 1-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

 

5. แนวทางแก้ไขปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
1. แนวทางในการแก้ไขปัญหายาชุด เครื่องด่ืมสมุนไพรที่ไมม่ฉีลาก ไมม่ีทะเบียนและมียาส

เตียรอยด์ เป็นส่วนประกอบ ยาหมดอายุ และยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน  เช่น การลงไป
ชุมชนเพ่ือค้นหาปัญหาที่แทจ้ริงว่าพ้ืนที่ไหนมียาเหล่าน้ีจําหน่ายบ้างและจัดอบรมให้ความรู้ 
อสม ชาวบ้าน ร้านขายของชํา เพ่ือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนท่ัวไปได้
ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ยาเหล่าน้ีในระยะสั้นและระยะยาวและให้ความรู้ประชาชน

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
6 อาหารสดที่มีการปนเป้ือนของฟอร์มาลิน   
7 ขนมไม่มฉีลากและขนมที่มีสารกันบูด 
8 ยาหมดอายุ 
9 ผลิตภัณฑ์ฉีดผวิขาวอาหาร  
10 เครื่องด่ืมสมุนไพรที่ไม่มีฉลาก ไม่มีทะเบียน มีสเตียรอยด์ เป็นส่วนประกอบ 

ลําดับที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

คะแนนความ
เสี่ยงของ
สินค้าไม่
ปลอดภัย 

คะแนน
ความ

เป็นไปได้ 
ในการ

แก้ปัญหา 
1 ยาชุด  2.65 3.6 
2 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารลดนํ้าหนัก 2.65 3.3 

3 เครื่องด่ืมสมุนไพรที่ไม่มีฉลากไม่มีทะเบียนและมียาส
เตียรอยด์  เป็นส่วนประกอบ 

2.45 3.4 

4 ยาหมดอายุ 1.80 4.0 
4 ยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน 2.45 3.2 
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ทั่วไปว่าหากต้องการจะซื้อยาทุกคร้ังให้ถามหาเภสัชกรและซื้อยาจากร้านขายยาเท่าน้ัน 
รวมทั้งแนะนําประชาชนไม่ให้มีการหลงเช่ือซื้อสินค้าเหลา่น้ีมาบริโภค 

2. การแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารลดนํ้าหนัก โดยการเฝ้าระวังการโฆษณาทั้งทางวิทยุ 
โทรทัศน์ สื่อ อินเตอร์เน็ต และหากว่ามีคนมาร้องเรียนก็ให้เร่งดําเนินการโดยเร็ว เช่นการเข้า
ไปยังพ้ืนที่ที่มีการผลิตและดําเนินการทางกฎหมายเอาผิดกับผู้ที่กระทําความผิด 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดนครนายก 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล : น.ส.อาภัสรี  บัวประดิษฐ์  ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
  น.ส.วราภรณ์  หงสาภินันทน์ ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
โทรศัพท์ :๐๓๗-๓๘๖๓๘๘ ต่อ ๑๐๗  
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1. จัดทําแบบสอบถามเพ่ือดําเนินการสํารวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเบ้ืองต้นในพ้ืนที่ 
2. สํารวจสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ด้วยแบบสอบถาม 
3. จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง และดําเนินงานตามข้ันตอนดังน้ี  

  3.1 คัดเลือกประเด็นปัญหาของสินค้าทีไม่ปลอดภัยโดยพิจารณาจาก ประเด็นปัญหาของ
สินค้าทีไม่ปลอดภัยที่เป็นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ประเด็นปัญหาของสินค้าทีไม่ปลอดภัยที่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตระหนักว่าเป็นปัญหา ประเด็นปัญหาของสินค้าทีไม่ปลอดภัยที่มีผู้บริโภคร้องเรียนผ่าน
หน่วยงาน/องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นปัญหาของสินค้าทีไม่ปลอดภัยที่ปรากฏในสื่อมวลชน 

 3.2 จัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในหมวดเดียวกันเข้าด้วยกัน และสรุปประเด็น
ปัญหาที่ได้ 
 3.3 ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยคัดเลือกมาไม่เกิน 10 
ปัญหา ตามลําดับคะแนนที่มีผู้เลือกมากที่สุด 

  3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาความเส่ียงโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (Risk 
assessment) 
  3.5 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา (Possibility of Risk management) 
 4 สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยและรายงานสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญ
ของสินค้าไม่ปลอดภัยให้กับแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อไป 
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2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  

ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล์ โทรศัพท์ 
10. อ.บ.ต.พรหมณี นางภัทรานิษฐ์ ๐๓๗ ๓๒๖๑๕๖   
11. เทศบาลตําบลท่าช้าง นายธัชพล    
12. ส.ค.บ. สํานักงานจังหวัด น.ส.วนิดา ๐๘๙ ๔๑๕๔๔๑๑   
13. ร.ร.นวมราชานุสรณ์ นางจันทิพา ๐๘๑ ๘๕๓๒๖๓๘   
14. ร.ร.ปากพลีวิทยาคาร นางวัลภา ๐๘๓ ๐๐๐๙๔๒๒   
15. ส.ส.อ.เมืองนครนายก นายสมเกียรติ ๐๘๖ ๘๔๑๓๒๓๑   
16. ส.ส.อ.อําเภอปากพลี นายอาทิตย์ ๐๘๙ ๗๔๐๙๔๙๓   
17. อาสาสมัครสาธารณสุข นางมณฑา    
18. ร.พ.ส.ต.เจดีย์ทอง นายธรรมรัตน์    

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา (www.dmsc.moph.go.th)เป็นข้อมูลพิษวิทยาและพิษวิทยาทาง
คลินิกของสารเคมีชนิดต่างๆ 
3.2 สํานักงานอาหารและยา (www.fda.go.th) เป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ 
3.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (www.moac.go.th) กรมปศุสัตว์ (www.dld.go.th) เป็น
ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าทางการเกษตร 
3.4 ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ (www.msds.pcd.go.th) เป็นข้อมูลของสารเคมี
อันตรายชนิดต่างๆ 
 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

1. สารปนเป้ือนในอาหาร    ร้อยละ 82.5 
2. นํ้ามันทอดซ้ํา     ร้อยละ 79.0 
3. ยาฆ่าแมลงใน ข้าว, ผักและผลไม้   ร้อยละ 75.4 
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4. หม้อก๋วยเต๋ียวปนเป้ือนสารตะกั่ว    ร้อยละ 73.5  
5. ยาชุด      ร้อยละ 70.4 
6. พลาสติกบรรจุอาหารไม่ได้มาตรฐาน   ร้อยละ 69.8 
7. นํ้าด่ืมจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน  ร้อยละ 66.9 
8. นํ้าด่ืมจากตู้นํ้าหยอดเหรียญ    ร้อยละ 65.6 
9. ของเล่นเด็ก (ลูกโป่งวิทยาศาสตร์, Baby Crystal) ร้อยละ 64.8 
1.  อาหารป้ิงย่าง     ร้อยละ 61.7 

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

1. สารปนเป้ือนในอาหาร    ร้อยละ 82.5 
2. นํ้ามันทอดซ้ํา     ร้อยละ 79.0 
3. ยาฆ่าแมลงใน ข้าว, ผักและผลไม้   ร้อยละ 75.4 
4. นํ้าด่ืมจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน  ร้อยละ 66.9 
5. นํ้าด่ืมจากตู้นํ้าหยอดเหรียญ    ร้อยละ 65.6 

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอคือ  
 5.1 ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนของการผลิต โดยใช้ข้อกําหนดและเกณฑ์คุณภาพตาม
กฎหมาย  
 5.2 ดําเนินการเฝ้าระวัง สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ หลังสินค้าออกวางขายในท้องตลาด 
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โครงการศึกษาวิจัยการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวัดลพบุรี

ผู้ให้ข้อมูล :นางตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
โทรศัพท์ : 0-8185-21180   อีเมล์: tulaporn_r@kkumail.com 
 

1.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
   1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
 1) จัดทําโครงการและกําหนดรูปแบบวิธีการดําเนินงานการจัดลําดับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
 2) คัดเลือกตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย และ ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเป็นผู้แทนของเครือข่ายการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัดลพบุรี              จากทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัย 
 3) ติดต่อประสานงานไปยังผู้แทนเครือข่ายการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลพบุรี ได้แก่ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค แกนนําสมัชชาสุขภาพ ศูนย์ประสานงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัดลพบุรี แกนนําครู อย.น้อย สื่อมวลชน เพ่ือเชิญเข้าร่วมโครงการและจัดเตรียมข้อมูลในการร่วม
จัดลําดับผลิตภัณฑ์สุขภาพ         ที่ไม่ปลอดภัย 
 4) ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและรวบรวมปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยทั้งในระดับประเทศ 
จังหวัด และ ชุมชน  
    1.2 ขั้นตอนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือค้นหาปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในจังหวัดลพบุรี 
 ประชุมผู้แทนเครือข่ายการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลพบุรีจากทุกภาคส่วน เพ่ือช้ีแจง
วัตถุประสงค์ แนวทางและร่วมกําหนดกรอบแนวคิดในค้นหาปัญหา ดําเนินการระดมสมองในการค้นหาปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมอภิปรายลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากน้ัน
ดําเนินการสรุปรวบรวมปัญหาทั้งหมดแล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้คะแนนคัดเลือกปัญหาที่มีความสําคัญจํานวน 
10 อันดับ หลังจากน้ันให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้คะแนนตามเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาบางหัวข้อ 
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    1.3 ขั้นตอนการหาข้อมูลทางวิชาการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไป
ได้ในการแก้ปัญหา  
 ผู้รับผิดชอบดําเนินการหาข้อมูลทางวิชาการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมิน
ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือนําเสนอที่ประชุมการจัดลําดับปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
    1.4 ขั้นตอนการจัดลําดับและการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไมป่ลอดภัยจังหวัดลพบุรี 
 ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการพิจารณาให้คะแนนเพ่ือจัดลําดับและแก้ไข
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหา สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญในการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 5 อันดับ
แรก 
 
2.ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  

ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน 
1.  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลพบุรี ภญ.กนกวรรณ  ทรงผาสขุ 
2.  กลุ่มงานพัฒนาอนามัยชุมชน สสจ.ลพบุรี คุณชนบท บัวหลวง 
3.  งานพัฒนาเครือข่าย อสม. คุณนิรชรา ปานทอง 
4.  งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ คุณสาริศา ย่ิงสูง 
5.  โรงพยาบาลบ้านหมี่ ภก.สรวิศ โพธิกิจ 
6.  โรงพยาบาลท่าวุ้ง ภญ.วนิดา ขุมแร ่
7.  โรงพยาบาลพัฒนานิคม ภก.อริยะ วัฒนะชัยสิทธ์ิ 
8.  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าหลวง สาธารณสุขอําเภอท่าหลวง 
9.  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพัฒนานิคม สาธารณสุขอําเภอพัฒนานิคม 
10.  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง คุณพรประเสรฐิ ศรีพรหม 
11.  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําสนธิ คุณสัจธรรม แจ่มจันทร ์
12.  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองม่วง คุณคมสันต์ สรุะเวช 
13.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางงา คุณผกามาศ สงิหะนัด 
14.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกุดตาเพชร คุณเกษม เผียดสูงเนิน 
15.  โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา อ.มลิวัลย์ กริ่งกาญจนโรจน์ 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน 
16.  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะรุม ดร.วิทยา จันทร์แดง 
17.  เทศมนตรีเมืองลพบุรี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
18.  เทศบาลตําบลท่าศาลา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
19.  เทศบาลตําบลบางงา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

     20. ศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภค    
จังหวัดลพบุรี  

คุณเตือนใจ สมานมิตร 

      21. ผู้แทนสื่อมวลชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  อ.เมธี เข็มวงศ์ทอง  
22. ประธานชมรมผู้สูงอายุ ผศ.ศิริเพ็ญ มากบุญ 

 23. ผู้แทนสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ คุณกฤษณพงศ ์อยู่รอด 
      24. ผู้แทนสื่อมวชนประเภทเคเบ้ิลทีวี คุณวิโรจน์ สายพานิชย์ 
      25. ผู้แทนสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ คุณสิงหล เหลก็เข็ม 
      26. ผู้แทนสื่อมวลชนประเภทวิทยุ พ.ท.ประเวศ พุ่มศรี 
      27. ผู้แทนอาสาสมคัรสาธารณสุข คุณสุมลธิชา โทนะหงสา 
      28. ผู้แทน อส.คบ. (consumer spy) คุณบุญธรรม รุง่ศรี 
      29. ผู้แทนสมัชชาสุขภาพ คุณทัศนีย์ ไชยมงคล 

 

3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 สถิติการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุพบว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่

ถูกต้องโดยศูนย์เฝ้าระวังและรับเร่ืองร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนง.คณะกรรมการอาหารและยาตุลาคม 
2555 – กรกฎาคม 2556 ดําเนินการแล้ว 4,728 เรื่อง (อาหาร 1825 เรื่อง,ยา 470 เรื่อง,เครื่องสําอาง 1041 
เรื่อง,เครื่องมือแพทย์ 246 เรื่อง,วัตถุอันตราย 118 เรื่อง) 

3.2 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านวิทยุท้องถิ่น พ้ืนทีวิ่จัย 
: ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เชียงใหม่ สงขลา พบว่ามีการโฆษณาที่ฝ่าฝืนพรบ.ยา พ.ศ. 2510 ร้อยละ 
64 และมีการโฆษณาที่ฝ่าฝืน พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ร้อยละ 95.2 

3.3 อันตรายจากสารฟอร์มาลิน 
http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/formalin.htm 
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3.4 ข่าวการตรวจสอบสารฟอร์มาลินในอาหารสด ร้านหมูกะทะ
http://www.hfocus.org/content/2014/03/6612 , 
http://www.thairath.co.th/content/407808 

3.5 ข่าวประชาสัมพันธ์ อย.เผย ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเลขสารบบปลอม 
http://www.fda.moph.go.th/News57/Danger/Danger2.pdf 

3.6 การศึกษาปริมาณสารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาสมุนไพรในเขตพ้ืนที่สาธารณสุข 4, 5 
http://journal.fda.moph.go.th/journal/022555/06.pdf 

3.7 ข่าว อย.บุกทําลายจับยาเถื่อน พบใส่สารเตียรอยด์เพียบอ้างสรรพคุณรักษาได้ทุกโรค 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000158930 

3.8 ข่าว อย.จับยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์http://www.thaipost.net/news/250713/76873 
3.9 อย.เผยข้อมูลสถิติการร้องเรียนปีงบประมาณ 2557 สูงสุด 5 อันดับแรกคือ การแสดงฉลากอาหาร

ไม่ถูกต้อง การขายยาโดยไม่มีเภสัชกร การโฆษณาเกินจริง การจําหน่ายสินค้าหมดอายุ และ
เครื่องสําอางไม่แสดงเลขทีจ่ดแจ้ง 
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/พบผู้บริโภค
ร้องเรียน_ฉลากอาหารไม่ถูกต้อง.....pdf 

3.10 ข่าว อย.จับกาแฟลดความอ้วนแสดงเลขสารบบปลอมแสดงสรรพคุณเกินจริง
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/จับกาแฟย่าน
นครปฐมสวมฉลากปลอม.pdf 
 

4.ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการที่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาแผน
โบราณแสดงสรรพคุณเกินจริง 

60  

2.  การปนเป้ือนสารฟอร์มาลินในสไบนาง 58  
3.  ยาสมุนไพรมีการปนเป้ือนสารสเตียรอยด์ 54  
4.  เครื่องสําอางผิวขาวมีการปนเป้ือนสารห้ามใช้ 52  
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รายการที่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 
5.  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนมีเลขสารบบ

ปลอม 
50  

6.  อาหารแปรรูปที่จําหน่าย ณ ร้านชํา   ในหมู่บ้าน 
เช่น ขนมปัง ซอสแดง ขนมเด็ก ไม่มีเลขสารบบ
อาหาร 

46  

7.  การจําหน่ายยาชุดในหมู่บ้าน 42  
8.  ยางจัดฟันแฟช่ันมีสารอันตราย 38  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1.  การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาแผน
โบราณแสดงสรรพคุณเกินจริง 

60  

2.  การปนเป้ือนสารฟอร์มาลินในสไบนาง 58  
3.  ยาสมุนไพรมีการปนเป้ือนสารสเตียรอยด์ 54  
4.  เครื่องสําอางผิวขาวมีการปนเป้ือนสารห้ามใช้ 52  
5.  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนมีเลขสารบบ

ปลอม 
50  

 

5.แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งที่
ได้รับอนุญาตถูกต้องโดยมีรายละเอียดข้อมูลที่เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
ข้อมูลชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  
          5.2 ส่งเสริมพัฒนาความรู้และสร้างความตระหนักในการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ประกอบการ 
          5.3 พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการตามกฎหมาย ทั้งในด้านการอบรมให้
ความรู้ และ การส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวในการดําเนินการตามกฎหมาย  
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          5.4 ดําเนินการควบคุม กํากับ ตรวจสอบเฝ้าระวัง และ ดําเนินการตามกฎหมายอย่าง
ต่อเน่ือง 
          5.5 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
เช่น สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้สื่อมวลชนร่วมเป็นพลังในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
          5.6 พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอาหารเสริม ยา หรือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือโฆษณาที่ผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้น 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยฯ   จังหวัดสระบุร ี

ผู้ให้ข้อมลู นายเอกชัย  เยาว์เฉื้อง ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ  
หน่วยงาน/ที่อยู่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
โทรศัพท์ 081-6121291 
 
1.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญ 

1. ขั้นตอนการเตรียมการวางแผนการดําเนินการและจัดประชุมคณะทํางานฯ 
2.  ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก โดยใช้การรวบรวมประเด็นปัญหาจากแบบ

สํารวจสินค้าไม่ปลอดภัยจากประชาชนในจังหวัดสระบุรี เอกสารตามภาคผนวก ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม 2557 จํานวน 138 คน เพ่ือหาประเด็นปัญหาเข้าสู่ภาคีการจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย 

3. .ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
3.1 จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง    
3.2 กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยใช้เอกสารคู่มือการจัดลําดับสินค้าไม่

ปลอดภัย 
3.3 ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายข้อเสนอและร่วมกันลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2. ข้อมูลภาคีที่ร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

1 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวดวงกมล  นุตราวงศ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพียว อ.
เมือง    

duangkamol@mail.c
om 

036-223118 

2 พาณิชย์จังหวัดสระบุรี นายกิตตินันท์  แสงขํา พาณิชย์จังหวัดสระบุรี ต.ปากเพียว อ.เมือง   sb_ops@moc.go.th 036-211763 
3 เทศบาลตําบลวิหารแดง นางธันย์ชนก  ธรรมจิตรสกุล เทศบาลตําบลวิหารแดง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง - 036-365817 
4 เครือข่ายสื่อมวลชน นางนิตยา  ปัตตะแวว ฝ่ายเวชกรรมสังคม รพ.สระบุรี ต.ปากเพียว  อ.เมือง   - 036-316552-5 
5 โรงพยาบาลวังม่วงสัจธรรม นายทรงวุฒิ  สารจันทึก โรงพยาบาลวังม่วงสัจธรรม    ต.คําพราน อ.วังม่วง  wangmuanghospital

@gmail.com 
036-359134-5 

6 หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่
เพื่อความปลอดภัยด้าน
อาหาร 

นางสาวจันทรา  ตนศโกศลสขุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพียว อ.
เมือง  

Mobileunit_sri@hot
mail.com 

082-3610618 

7 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี 

นางวารุณี  ชลวิหารพันธ์   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพียว อ.
เมือง  

wachon2515@gmail.
com 

036-223118 

8 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี 

นายนพปฎล โรจน์จนสกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพียว อ.
เมือง  

ultimated-
end@live.com 

036-223118 

9 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี 

นายเอกชัย  เยาว์เฉื้อง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพียว อ.
เมือง  

nunok9023@gmail.c
om 

036-223118 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  133 

 

3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯ  
- 
4.ผลการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน
1 นํ้ามันทอดซ้ํา มีการกระจายอย่างแพร่หลาย เป็นสาเหตุการก่อมะเร็ง 6.1 
2 โฆษณายา อาหาร เครื่องสําอาง 

เกินจริง 
มีการกระจายอย่างแพร่หลาย ทําให้ประชาชนสูญเสีย
เงินและโอกาสในการรักษา เสียสุขภาพ 

6.0 
 

3 การปนเป้ือนฟอร์มาลีนในอาหาร 
 

พบการปนเป้ือนจากผลการตรวจของหน่วยตรวจสอบ
เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

5.9 
 

4 ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์ 
 

พบการปนเป้ือนจากการ้องเรียนผลิตภัณฑ๋ เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย 

5.9 
 

5 ยาชุด พบการร้องเรียนจากประชาชน เป็นอันตรายต่อร่างกาย 5.7 
6 เครื่องสําอางผิดกฎหมาย ปลอม 

ฉลากผิด มีสารห้ามใช้ 
พบจากการสํารวจ เป็นอันตรายต่อร่างกาย 5.6 

7 ยาฆ่าแมลงในผักและอาหาร 
 

พบการปนเป้ือนจากผลการตรวจของหน่วยตรวจสอบ
เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

5.6 
 

8 คอนแท็คเลนซ ์ไม่ได้มาตรฐาน 
 

พบการกระจายของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้เป็นเยาวชน 
 

5.6 
 

9 ยาหมดอายุ 
 

พบจากการรายงาน ทําให้ไมม่ีประสิทธิภาพในการรักษา
เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

5.4 
 

10 คุณภาพนํ้าตู้หยอดเหรียญ พบจากการร้องเรียน เป็นอันตรายต่อร่างกาย 4.8 
 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก(ที่จะแก้ปัญหา) 
ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน
1 นํ้ามันทอดซ้ํา มีการกระจายอย่างแพร่หลาย เป็นสาเหตุการก่อมะเร็ง 6.1 
2 โฆษณายา อาหาร เครื่องสําอาง 

เกินจริง 
มีการกระจายอย่างแพร่หลาย ทําให้ประชาชนสูญเสีย
เงินและโอกาสในการรักษา เสียสุขภาพ 

6.0 
 

3 การปนเป้ือนฟอร์มาลีนในอาหาร 
 

พบการปนเป้ือนจากผลการตรวจของหน่วยตรวจสอบ
เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

5.9 
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ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน
4 ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์ 

 
พบการปนเป้ือนจากการ้องเรียนผลิตภัณฑ๋ เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย 

5.9 
 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีเสนอ 
5.1 นํ้ามันทอดซ้ํา 

- ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับภัยอันตรายในการใช้นํ้ามันทอดซ้ําในกลุม่เป้าหมายบ 
- เฝ้าระวังการใช้นํ้ามันทอดซ้าํโดยการตรวจหาค่าโพล่าร์ในนํ้ามันในกลุ่มรา้นค้าในชุมชน/ตลาดนัด/โรงอาหาร
ในโรงเรียน 
- การณรงค์ใหนํ้านํ้ามันทอดซ้ําไปใช้ผลิตไบโอดีเซล เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนสําหรับเครื่องมือเกษตร    
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในพ้ืนที ่ส่งเสริมผู้ประกอบการท้ังผู้ผลิตและผูใ้ช้นํ้ามันทอด
อาหาร ร่วมกันประกาศมาตรการ และดําเนินการจัดการอย่างครบวงจร เพ่ือป้องกันไม่ให้นํ้ามันทอดซ้าํกลับมา
สู่วงจรอาหารซึ่งจะเป็นหลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคด้วย 

     5.2 โฆษณายา อาหาร เครื่องสําอาง เกินจริง 
- ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในรูปแบบแผ่นพับ แผน่ปลิว โบว์ชัวร์ 
เอกสารประกอบการขายตรง ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณาทางวิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ 
ฯลฯ 
- ทําแผ่นพับ แผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
- เฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สขุภาพในกลุ่มผูป่้วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยการติดตามเย่ียมบ้าน 
- แจ้งช่องทางร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการโฆษณาเกินจริงให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน 
       5.3 การปนเป้ือนฟอร์มาลีนในอาหาร 
- เฝ้าระวังการปนเป้ือนฟอร์มาลีนในสถานที่จําหน่ายทั้งตลาดส่ง/ร้านอาหาร/โรงเรียน/โรงครัว 
- ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับภัยอันตรายการปนเป้ือนฟอร์มาลีน.ovkski 
- หาเส้นทางการปนเป้ือนฟอร์มาลีนเพ่ือนําไปสู่การป้องกันอย่างเป็นระบบ 
- ดําเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ปลอมปนฟอร์มาลีนในอาหาร 
                5.4 ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์ 
- เข้มงวดกวดขัน ยาที่ไม่ได้คณุภาพและดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายเก่ียวกับเรื่องายแผนโบราณ 
- การให้ความรู้และตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สเตียรอยด์แก่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- การพัฒนาการเฝ้าระวัง สถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สเตียรอยด์ 
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- เฝ้าระวังการใช้ยาแผนโบราณในกลุม่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง /ปวดข้อ/หอบหืด โดยการติดตามการเย่ียมบ้านและ
ตรวจสอบการใช้ยาถ้าสงสัยให้มีการตรวจหาสารเสตียรอยด์ ถ้าพบว่ามีสารเตรียรอยด์ให้แจ้งผู้ป่วยทราบทันที
พร้อมมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย แกนนําคุ้มครองผู้บริโภค  
- เฝ้าระวังการจําหน่ายยาแผนโบราณที่มีเสตรียรอย์ในชุมชน โดยการตรวจหาสารเสตรียรอยด์ในตัวอย่างที่
สงสัย และดําเนินการกับผู้ทีจ่ําหน่ายยาแผนโบราณผสมเสตียรอยด์ 
- อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ แกนนําคุ้มครองผู้บริโภค อย.น้อย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ทราบถึงอันตราย
จากการใช้ยาแผนโบราณที่มีเสตรียรอยด์และ ความผิดฐานเป็นผู้จําหน่าย 
- เสนอทางเลือกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์อยากใช้ยาแผนโบราณหรือสมุนไพรโดยการเลือกใช้แพทย์
ทางเลือกแพทย์แผนไทยที่มีอยู่ในสถานพยาบาลในชุมชน หรือการใช้สมนุไพรพ้ืนบ้าน  
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โครงการจัดลําดับความสาํคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยฯ จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้ให้ข้อมูล  นายธนากร อินทรักษ์ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เลขท่ี 19 ซอย 35 อัศวนนท์ 2 ตําบลปากนํ้า 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ : 02-389-5980 ต่อ 106,109 อีเมล์: joe.thanakorn@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
๑. ขั้นตอนการเตรียมการ 
  ๑.๑  คัดเลือกคณะทํางาน โดยเลือกจากหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ
จังหวัดสมุทรปราการ 
   ๑.๒  คณะทํางานได้รับแจ้งให้เตรียมข้อมูลสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบเพ่ือใช้เป็นปัจจัยในการประชุม 
๒. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
        ๒.๑  จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เกี่ยวข้อง  
       ๒.๒ กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยแบ่งผู้เข้ารวมประชุมเป็น ๒ กลุ่ม 
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอภิปรายปัญหาที่ตนเตรียมมาให้สมาชิก   คนอ่ืนๆในกลุ่มรับทราบและเข้าใจ
ปัญหา จากนั้นแต่ละกลุ่มรวบรวมและคัดเลือกปัญหาของกลุ่มมา ๑๐ รายการ รวมจะได้ปัญหาจาก
ทั้งสองกลุ่มรวม ๒๐ รายการ 
         ๒.๓  ตัวแทนกลุ่มนําเสนอและอภิปรายปัญหาของกลุ่มให้ทุกคนในที่ประชุมรับทราบ 
          ๒.๔ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับสต๊ิกเกอร์คนละ ๑๐ อัน เพ่ือนําไปลงคะแนนคัดเลือกปัญหาของ
จังหวัดไม่เกิน ๑๐ รายการ กฎกติกาในการคัดเลือกคือให้เลือกปัญหาท่ีมี   เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
และจําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุด 
         ๒.๕ รวมคะแนนปัญหาที่มีผู้ลงคะแนนเสียงมากที่สุด ๑๐ อันดับแรก 
๓. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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         แต่ละกลุ่มดําเนินการประเมินปัญหาที่มีผู้ลงคะแนนเสียงมากที่สุด ๑๐ อันดับแรก โดยกลุ่ม
แรกประเมินโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและกลุ่มที่สองประเมินโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเป็นไป
ได้ในการแก้ไขปัญหา จากน้ันนําคะแนนของทั้งสองกลุ่มมารวมกัน แล้วเรียงลําดับสินค้าที่ได้คะแนน
จากมากไปน้อย 
๔. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร 

1. เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
จํานวน 4 คน 

2. เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
จํานวน 1 คน 

3. เภสัชกรผู้รับผิดชอบด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลชุมชน  
จํานวน 5 คน 

4. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล  
จํานวน 6 คน 

5. อาสาสมัครสาธารณสุข 
จํานวน 6 คน 

6. นักศึกษาฝึกงาน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 2 คน 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 www.fda.moph.go.th 
3.2 http://www.noasbestos.org/hcp/ 
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4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย คือ 
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

ที่ ชื่อสินค้า คะแนน % 
๑. นํ้ามันทอดซ้ํา (ไก่ทอด,ปลาท่องโก๋) ๘๐.๐๐ 
๒. การตรวจและรักษาโรคโดยไม่มี ใบประกอบโรคศิลป์ ๗๕.๐๐ 
๒. อาหารเสริมโฆษณาเกินจริงในสื่อวิทยุและเคเบ้ิลทีวี ๗๕.๐๐ 
๔. ร้านขายของชําขายยาชุด/ยาอันตราย ๗๒.๕๐ 
๔. ฉลากอาหารเสริมโฆษณาเกินจริง ๗๒.๕๐ 
๖. ตลาดสดไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ๗๐.๐๐ 
๗. อาหารเสริมลกัลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน ๖๘.๗๕ 
๘. เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้ ๖๗.๕๐ 
๙. ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารมี อย. ปลอม ๖๖.๒๕ 
๑๐. เบเกอรี่ใส่สารกันบูดเกินปริมาณ  ที่กําหนด ๖๒.๕๐ 

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

๑.  ร้านขายของชําขายยาชุด/ยาอันตราย   
๒.  อาหารเสริมโฆษณาเกินจริงในส่ือวิทยุและ

เคเบ้ิลทีวี 
  

๓.  นํ้ามันทอดซ้ํา (ไก่ทอด,ปลาท่องโก๋)   
๔.  ฉลากอาหารเสริมโฆษณาเกินจริง   
๕.  การตรวจและรักษาโรคโดยไม่มี ใบประกอบ

โรคศิลป์ 
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5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบ 
จัดทําโครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดตามลําดับปัญหาที่ได้จากโครงการ  

การจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยฯ โดยอาศัยความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัด ต้ังแต่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ และ
อาสาสมัครสาธารณสุข      



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  140 

 

 
โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยในระดบัจังหวัด  
จังหวัดชลบรุี 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล นางสาวมิ่งขวัญ ธนเศรษฐกร ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ๒๙/๙ หมู่ ๔ ถนนวชิรปราการ ตําบลบ้านสวน อําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ ๐๓๘-๙๓๒๔๘๕-๖, ๐๘๙-๙๖๒๘๖๘๙ อีเมล์ chonburifda@gmail.com
 
๑.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
 รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญ มขีั้นตอนการดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
 ๑.ขั้นตอนการเตรียมการ ทําแบบสอบถามสํารวจเครือข่ายโดยมีรูปแบบดังเอกสารแนบท้าย ๑ หา
ข้อมูลข่าวในพ้ืนที่ และรวบรวมปัญหาที่พบจากการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 ๒.ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก  
  -จัดประชุมหน่วยงานและเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
  -กําหนดกติกา/หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
  -แบ่งกลุ่มอภิปราย ๔ กลุม่ นําเสนอผลการอภิปรายแต่ละกลุ่ม 
  -รวบรวมปัญหาที่ได้ 
 ๓.ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
  -จัดประชุมหน่วยงานและเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
  -ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายนําปัญหาที่ตัวเองเสนอมาช่วยกันร่วมพิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นของประเด็น
ปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา แล้วนําเสนอ 
  -นําคะแนนที่ได้มาจัดเรียงลําดับ และตรวจสอบการให้คะแนนโดยอิงข้อมูลวิชาการจากแหล่ง
อ้างอิงและผู้เช่ียวชาญ 
  -นําข้อมูลปัญหาที่ได้มาจัดเรียง หากพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน หรอือยู่หมวดเดียวกัน โดย
ที่มีคะแนนเท่ากันหรือใกล้เคยีงกันจะถูกนํามาจัดรวมกัน และเรียงคะแนนจากมากมาหาน้อย โดยตัดที่ ๑๐ 
อันดับแรก 
  -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสรปุผลการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไมป่ลอดภัย 
 ๔.สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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๒.ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/

หน่วยงาน/องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศํพท ์

๑. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

รติกร สสจ.ชลบุร ี rastiping@gmail.co
m

๐๓๘๙๓๒๔๘๕ 

๒. มหาวิทยาลัยบูรพา ภาสกร ม.บูรพา phatsakorn@buu.ac
.th

๐๘๕๐๗๔๔๐๕๔ 

๓. โรงเรียนชลกันยานุกูล ชุลีพร รร.ชลุกันยา
นุกูล

cn@chonkanya.ac.t
h

๐๘๑๘๖๓๒๕๑๑ 

๔. เมืองพัทยา บุบผา เมืองพัทยา bubpasongskulchai
@yahoo.com

๐๘๑๘๒๙๑๗๒๑ 

๕. ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี บุษกร ปศุสัตว์จ.
ชลบุรี

pvLo_ebr@dld.go.t
h

๐๘๙๘๐๗๔๓๘๕ 

๖. ตลาดใหม่ชลบุรี ธีร์ ตลาดใหม่
ชลบุรี

  

๗. ชมรมผู้ประกอบการ
ค้ายา 

สุรัตน์   ๐๘๙๑๓๐๙๒๕๐ 

๘. ชมรมเภสัชกร ณฤดี ๐๙๖๒๘๗๙๔๒๖
๙. ชมรมนํ้าด่ืม รัชนีกร ๐๙๑๖๔๐๐๒๕๐
๑๐. อสม เพ็ญจันทร์ ๐๘๑๘๖๔๔๖๙๔
๑๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี 
จริยา   ๐๘๕๐๖๓๐๓๑๖ 

๑๒. อบต. บ้านเก่า สมหมาย ๐๘๙๖๗๙๙๗๙๙
๑๓. เทศบาลนครแหลม

ฉบัง 
ทิพย์สุดา   ๐๘๖๘๕๒๗๑๘๐ 

 
 
๓.ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหลง่อ้างอิง  
 ๓.๑ ข้อมลูทางทางด้านอาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย จาก 
www.fda.moph.go.th 
 ๓.๒ การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร จาก
http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/docs/CXS_192e.pdf 
 ๓.๓ ข้อมลู FDA USA จาก http://www.fda.gov 
 ๓.๔ ข้อมลูการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศออสเตรเลีย จาก http://www.tga.gov.au 
 ๓.๕ ข้อมลูทางยา จากหนังสือ Drug information hand book 
 ๓.๖ ข้อมลูทางสถิติ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
 ๓.๗ ทามาดอล จาก http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=4326 
 ๓.๘ อัลปราโซแลม จาก http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=195 
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 ๓.๙ เรื่องอาหารในกลุ่มประเทศ EU และประเทศต่างๆ จาก 
http://fic.nfi.or.th/law/lawlist.php?id=4 
 
๔.ผลการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย  
 ๔.๑ สนิคา้ไม่ปลอดภัย ๑๐ รายการแรก 
รายการ

ที่ 
ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน 

(ถ้ามี)
หมายเหตุ 

๑ อาหารลดน้ําหนักและฉลากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

๖.๑ 
 

พบการผสมไซบูทามีน และเกิด
อาการข้างเคียง 
 

๒ อาหารเสริมผิวขาวและฉลากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

๖.๐๕ 
 

ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
อาหารและยา 
ระบุกลูต้าไธโอนมากกว่า 250 
มิลลิกรมั 

๓ การใช้ยาในทางที่ผิด ๕.๙๕ 
 

การใช้ทามาดอลในการทําให้
เคลิบเคลิ้มในหมู่เยาวชน 
การใช้ยานอนหลับมอม
นักท่องเที่ยว มีการลักลอบขายใน
ร้านขายยาและคลินิกโดยไม่ต้องพบ
แพทย์ 

๔ ยาคามาก้า 
 

๕.๙๕ 
 

เป็นยาแก้การเสื่อมสมรรถภาพทาง
เพศที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศ
ไทย 

๕ สารปนเป้ือนในอาหารสด 
 

๕.๙ 
 

สารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมู 
ฟอฺร์มาลีนในปลาหมึกกรอบ 
สารกันราในผกัผลไม้ดอง 
ยาฆ่าแมลงในคะน้า กวางตุ้ง 
กะหล่ําปลี ผักบุ้ง  

๖ เครื่องสําอางผิวขาวและฉลากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 

๕.๙ 
 

เกิดผิวหน้าด่างขาว พบสารห้ามใช้
ปรอทแอมโมเนีย แพร่ระบายใน
สถานศึกษา 
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รายการ
ที่ 

ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน 
(ถ้ามี)

หมายเหตุ 

๗ เกลือไอโอดีน  ๕.๗ ตรวจไม่พบไอโอดีน หรือตํ่ากว่า
มาตรฐาน 

๘ ยาแผนโบราณไม่ได้ขึ้นทะเบียนตํารับ ๕.๔ 
 

ตามตลาดนัดและโรงงาน พบส
เตียรอยด์ มียาสมุนไพรอกอ๋ึม
รับประทานแล้วปวดท้อง 

๙ นํ้ามันทอดซ้ํา ๔.๙๕ มีสารโพลาร์ก่อมะเร็ง 
๑๐ คอนแทคเลนสต์าโต 

 
๔.๖ 

 
พบคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายใน
ตลาดนัด อ.หนองใหญ ่

  
 ๔.๒ สนิคา้ไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ ๓-๕ รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
รายการ

ที่ 
ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน 

(ถ้ามี)
หมายเหตุ 

๑ อาหารลดน้ําหนักและฉลากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

๖.๑ 
 

พบการผสมไซบูทามีน และเกิด
อาการข้างเคียง 
 

๒ อาหารเสริมผิวขาวและฉลากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

๖.๐๕ 
 

ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
อาหารและยา 
ระบุกลูต้าไธโอนมากกว่า 250 
มิลลิกรมั 

๓ การใช้ยาในทางที่ผิด ๕.๙๕ 
 

การใช้ทามาดอลในการทําให้
เคลิบเคลิ้มในหมู่เยาวชน 
การใช้ยานอนหลับมอม
นักท่องเที่ยว มีการลักลอบขายใน
ร้านขายยาและคลินิกโดยไม่ต้องพบ
แพทย์ 

๓ ยาคามาก้า 
 

๕.๙๕ 
 

เป็นยาแก้การเสื่อมสมรรถภาพทาง
เพศที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศ
ไทย 

๕ สารปนเป้ือนในอาหารสด 
 

๕.๙ 
 

สารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมู 
ฟอฺร์มาลีนในปลาหมึกกรอบ 
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รายการ
ที่ 

ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน 
(ถ้ามี)

หมายเหตุ 

สารกันราในผกัผลไม้ดอง 
ยาฆ่าแมลงในคะน้า กวางตุ้ง 
กะหล่ําปลี ผักบุ้ง  

๕ เครื่องสําอางผิวขาวและฉลากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 

๕.๙ 
 

เกิดผิวหน้าด่างขาว พบสารห้ามใช้
ปรอทแอมโมเนีย แพร่ระบายใน
สถานศึกษา 

 
๕. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
 -ภาคีเครือข่ายช่วยกันแจ้งเบาะแส 
 -สํารวจแหล่งผลิตและแหล่งขาย 
 -ถ้าพบให้แนะนําและเตือนผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 -ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
 -ดําเนินตามกฎหมาย 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหา 
จังหวัดนครปฐม 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล 1.นายวีระศักด์ิ เหล่าตระกูล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
  2.นางสาวรวิพิมพ์ พิมพ์กลัด เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงานที่อยู่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
โทร  034-213279  อีเมล์ ravipimp@yahoo.com  pim214@hotmail.com  
 

1. รูปแบบการดําเนินงานการจัดลําดับความสําคัญฯ 
๑. ขั้นตอนการเตรียมการ 

๑.๑ จัดทําโครงการฯ เพ่ือการใช้งบประมาณ และพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(stake 
holder) ที่จะแต่งต้ังมาเป็นคณะทํางาน เพ่ือขับเคลื่อนในระดับจังหวัด โดยกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐมเป็นประธาน อันจะส่งผลให้หน่วยงานต่างๆท่ีเข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือ   

๑.๒ ภายหลังที่จัดทําโครงการฯและแต่งต้ังคณะทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทําการประสานไป
ยังหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่
ปลอดภัยต่างๆ เพ่ือขอให้นําเสนอข้อมูลแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ทั้งน้ีได้ทําในรูป
ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม และแบบเสนอฯดังกล่าว โดยกําหนดวันเวลาที่ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้า เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าว ได้มีโอกาสค้นคว้า เตรียมข้อมูล
ปัญหาผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยที่หน่วยงานหรือองค์กรเสนอมา เพ่ือช้ีแจงให้ผู้เข้าประชุม
ทราบในวันที่จะทําการคัดเลือกและให้คะแนน 

๑.๓ เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบรวบรวมปัญหาผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัย จากข้อมูล
แหล่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นประเด็นนอกเหนือจากที่หน่วยงานหรือองค์กร ได้เสนอมา ทั้งน้ีอาจมีบางปัญหาที่
คณะทํางานอาจจะยังไม่เคยทราบว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งจากข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาของพ้ืนที่ที่เจ้าหน้าที่เคยรายงานไว้ หรือเคยสํารวจไว้ 

๒. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
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๒.๑ จัดประชุมหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้อง ตามคําสั่งจังหวัดนครปฐมท่ีได้แต่งต้ังคณะทํางานไว้ 
เพ่ือระดมสมองในการคัดเลือกประเด็นปัญหาของผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยร่วมกันใน
เบ้ืองต้น โดยนําประเด็นปัญหาทั้งหมดที่ได้จากข้อ ๑ มารวมกัน 

๒.๒ กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัย โดย 
พิจารณาปัญหาที่มีความชัดเจน มีข้อมลูรายงานปัญหา มีแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้  

๒.๓ เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงานผลิตภัณฑ์หรอืบริการสุขภาพ จะเป็นผู้นําเสนอตามข้อ ๑.๓ โดย
นําเสนอเหตุผล และแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามท่ีกําหนดในกติกา เพ่ือสนับสนุนในการเลือกประเด็น
ปัญหาดังกล่าว โดยจัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในหมวดเดียวกันเข้าด้วยกัน และสรุปประเด็นปัญหาที่
ได้ 

๒.๔ ให้คณะทํางานแต่ละคนได้มีโอกาสอภิปรายเหตุผล แสดงความคิดเห็น และประสบการณ์
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๒.๕ ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาผลิตภัณฑ์หรือบริการสขุภาพที่ไม่ปลอดภัย 
โดยรอบแรกคัดเลือกไม่เกิน ๑๐ รายการ ตามลําดับคะแนนที่มีผู้เลือกมากที่สุด ในการลงคะแนนใช้การยกมือ
ลงคะแนน  

๓.  ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
๓.๑ ดําเนินการประชุมร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 

โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (๗ ข้อ) และเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา (๖ ข้อ) 
๓.๒ นําผลที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมด มาสรุปตามแบบสรุปคะแนนตามเกณฑ์การ

จัดลําดับผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ประชุมพิจารณาคะแนนที่ได้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ฯ จากน้ัน
สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
 ๔. ขั้นตอนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลติภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัย โดยให้ที่ประชุมได้
แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยกลไกของประธานในที่ประชุม (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) เป็น
ผู้สั่งการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการงานร่วมกัน 
 ๕. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์
1. พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม นางสอ้ิง ศรีจันทร์  089-6141367 
2. เกษตรจังหวัดนครปฐม นายสุรสิษฐ ์สทุธิเดชารัชต์  
3. พาณิชย์จังหวัดนครปฐม น.ส.หันนะธ์ เหมยา 081-0818880 
4. อุตสาหกรรมจงัหวัดนครปฐม นางพฤนพารี ทองคํา 090-9921822 
5. เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 
นางณัฐธิดา ฉิ่งทองคํา 089-6122079 

6. เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 

น.ส.วีรวรรณ  เจริญสุข 083-0094889 

7. เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา
นครปฐมเขต 9 

นายยุทธ  โตอดิเทพย์ 081-3190309 

8. สํานักงานจังหวัดนครปฐม นางกชพร  ไทยสุทธิ 085-4842534 
9. อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม 
น.ส.รุจี  ซื่อตรง 081-5268267 

10. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 

น.ส.วิภารัตน์ พัฒน์เตชากร 094-5562059 

 

3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 
3.1 เรื่อง ผลกระทบสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพคนไทย 

แหล่งที่มา http://www.biothai.net/sites/default/files/BriefingPesticideHEALTH.pdf 
3.2 เรื่อง บัญชีรายช่ือกลุ่มสารเคมีอันตรายที่ควรห้ามใช้อุตสาหกรรม (ฟอกย้อม) 

แหล่งที่มา http://www.greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/report/2012/11-Flagship-
hazardous-chemicals.pdf 

3.3 เรื่อง สธ.พบ'ฟอร์มาลีน'ในอาหาร เตือนพิษสะสมเสี่ยงมะเร็ง ข่าววันที่ 11 มีนาคม 2557  
แหล่งที่มา http://www.bangkokbiznews.com 

3.4 เรื่อง ฟอร์มาลิน  
แหล่งที่มา http://www.l3nr.org/posts/459968 

3.5 เรื่อง อาหารปนเป้ือนฟอร์มาลินระบาดจนน่าตกใจ 
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แหล่งที่มา http://edtech.ipst.ac.th/index.php/2011-07-29-04-02-00/2011-08-09-07-26-40/18-
2011-08-09-06-29-06/413-2012-07-09-06-25-34.html 

3.6 เรื่อง จดหมายจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้ยาสมุนไพร 
แหล่งที่มา http://www.helpaids.worldmedic.com/mail/m3.htm 

3.7 เรื่อง การข้ึนทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ 
แหล่งที่มา http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser002.asp 

3.8 เรื่อง อาหารปนเป้ือนสารเคมี...อันตราย 
แหล่งที่มา http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/foodsafety46f10.htm 

3.9 เรื่อง อันตรายจากบอแรกซ ์
แหล่งที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=197267 

 4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั  
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการที ่ ชื่อสินค้าไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 

1. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
2. ยาที่ผลิตจากวัด   
3. ฟอร์มาลิน   
4. ยาสมุนไพรไมม่ีทะเบียน   
5. บอแร็กซ ์   
6. ยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์   

 
 4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก  
รายการที ่ ชื่อสินค้าไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 

1. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
2. ฟอร์มาลิน   
3. ยาสมุนไพรที่ผลิตจากวัด   
4. บอแร็กซ ์   
5. ยาสมุนไพรไมม่ีทะเบียน   
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5. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
๑. การแก้ไขปัญหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะต้องได้รับความร่วมมือในการแก้ไขจากหลาย

หน่วยงานและภาคส่วน ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาชน เป็นต้น อย่างเช่น จะทําอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลักดันให้ทุกตลาดใน
ความดูแลรับผิดชอบมีช่องทางการจําหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับผู้บริโภคเป็นทางเลือก  

๒. ฟอร์มาลิน และบอแร็กซ์ ซึ่งเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร การตรวจสอบเฝ้าระวัง และการ
บังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่ต้องเข้มงวดต่อไป และมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท่ีจะหาสารท่ีมีความ
ปลอดภัยมาใช้ทดแทนฟอร์มาลิน และบอแร็กซ์ 

๓.  ด้านยา ได้แก่ ยาสมุนไพรที่ไม่มีทะเบียน หรือยาสมุนไพรที่มีการผสมยาแผนปัจจุบัน แม้จะ
มีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งที่รู้หลักแหล่ง เช่น วัด และไม่รู้หลักแหล่ง แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือวัด 
ทั้งน้ีที่ประชุมได้มีความเห็นที่แปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส กล่าวคือแทนที่จะไปใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
ดําเนินคดี ก็ให้เปลี่ยนเป็นการสนับสนุนให้วัดที่มีความพร้อมน้ัน ดําเนินการขออนุญาตผลิตยาให้ถูกต้อง โดย
ขอความร่วมมือผ่านหน่วยงานที่ดูแลวัดโดยตรง 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาในพืน้ท่ี  
จังหวัดจันทบุร ี

ผู้ให้ข้อมลู : นางสาวจิรวรรณ  บุญพิทักษ ์    ตําแหน่ง  เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่  : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
โทรศัพท์ : ๐๓๙ – ๓๑๑๑๖๖  ต่อ  ๑๐๖    อีเมลล์ : sine018@gmail.com 
 

1.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เพ่ือแก้ปัญหาในพ้ืนที่  โดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

1.1     ประสานงานไปยังหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอข้อมูลเบ้ืองต้น
สําหรับใช้      
    ในการประชุม 

   1.2     เตรียมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2.  ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 

2.1. จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง    
2.2. กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก   
2.3. ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลในการสนับสนุนการเลือกประเด็นปัญหา 

3. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
3.1. พิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นของประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัย  โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยง  และเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา   
3.2. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมข้อมูลมาพิจารณาจัดลําดับของสินค้าไม่
ปลอดภัย 
3.3. จัดประชุมหน่วยงานและภาคีที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของสินค้า
ไม่ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  และเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา   
3.4. สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย 
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4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  

ลําดับ 
เครือข่าย/

หน่วยงาน/องค์กร 
ชื่อผู้แทน ตําแหน่ง โทรศัพท ์

1. รพ.สอยดาว น.ส.จินดาพร ขุนศรีอุเชนทร์ เภสัชกรชํานาญการ  
2. สสอ.แก่งหางแมว นายสมคิด  ตันประจักษ์ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
3. รพ.แก่งหางแมว นายสิทธิศักด์ิ  สัตยพันธ์ นักการแพทย์แผนไทย  
4. รพ.แก่งหางแมว น.ส.พิลาวรรณ  พูลสวัสด์ิ เภสัชกรปฏิบัติการ  
5. รพ.แหลมสิงห์ นางพรชนก  เมฆไพบูลย์ เภสัชกรชํานาญการ  
6. รพ.ท่าใหม่ นางศิริวรรณ  โกศลานันท์ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
7. สสอ.เมือง นายนพปฎล  แก้วงาม จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  
8. สสอ.ขลุง นางสุนันทา  ตรีวงษ์ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
9. รพ.สองพ่ีน้อง นายอนิรุทธ์ิ  ช่างฝั้น เภสัชกรปฏิบัติการ  
10. รพ.นายายอาม น.ส.กัญญารัตน์  เผือกชอุ่ม เภสัชกรชํานาญการ  
11. รพ.นายายอาม น.ส.ขวัญจิต  สุกกลัด จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  
12. รพ.เขาคิชฌกูฏ นายสินธุชัย  อาจหาญ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
13. สสอ.โป่งนํ้าร้อน น.ส.ณภัทร  ลอยล่อง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  
14. รพ.ขลุง นายสมชาย  สาระเจริญ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
15. รพ.เขาคิชฌกูฏ นางทับทิม  สุขศิลป์ นักการแพทย์แผนไทย  
16. รพ.เขาคิชฌกูฏ น.ส.วรรณพร  อ่ิมผ่อง เภสัชกรชํานาญการ  
17. รพ.มะขาม น.ส.กนกวรรณ  ลีละศาสตร์ เภสัชกรปฏิบัติการ  
18. รพ.โป่งนํ้าร้อน น.ส.วันเพ็ญ  พันชนัง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  
19. รพ.โป่งนํ้าร้อน น.ส.อภิญญา  ไชยมงคล เภสัชกรชํานาญการ  
20. สสอ.สอยดาว นางลําไย  เวชทรัพย์ สาธารณสุขอําเภอสอยดาว  
21. สสอ.แหลมสิงห์ นายอภิชัย  พูลศักด์ิ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
22. สสอ.ท่าใหม่ นายมณเฑียร ดังก้อง จพ.สาธารณสุขชํานาญการ  
23. รพ.พระปกเกล้า นางธนัทกัญญ์  ครองบุญ นักโภชนาการ  
24. ส น ง . ป ศุ สั ต ว์ นายรุ่งยศ  ถาวรายุศม์ นสพ.ชํานาญการพิเศษ  
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ลําดับ 
เครือข่าย/

หน่วยงาน/องค์กร 
ชื่อผู้แทน ตําแหน่ง โทรศัพท ์

จังหวัด 
25. สนง.ประมงจังหวัด นายเจษฎา  เจริญวัฒน์ นวก.ประมงชํานาญการ  
26. สนง.เกษตรจังหวัด นายสุชาติ  จันท์เหลือง หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาฯ  
27. สนง . เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด 
นายต่อชาติ  ม่วงลาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

28. สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 

น.ส.เตือนใจ  เนตรกลัด นวก.พัฒนาชุมชนชํานาญการ  

29. กลุ่มเกษตรอินทรีย์  นางศิวพร  เอ่ียมจิตกุศล ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
“ปลูกเปลี่ยนโลก(โรค)” 

 

30. สสจ.จันทบุรี นายสนิท  เจรญินาม นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
31. สสจ.จันทบุรี นางสุขใจ  เอ่ียมสําอางค์ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
32. สสจ.จันทบุรี นายประเสริฐ  สกุลนิยมพร เภสัชกรเช่ียวชาญ  
33. สสจ.จันทบุรี นายภาณุ  ศรีวรรัตน์ เภสัชกรชํานาญการ  
34. สสจ.จันทบุรี น.ส.อารีวัล  มหาธนรัตน์ เภสัชกรชํานาญการ  
35. สสจ.จันทบุรี น.ส.จิรวรรณ  บุญพิทักษ์ เภสัชกรชํานาญการ  
36. สสจ.จันทบุรี น.ส.กนกวรรณ์  เบญจพันธ์ุ เภสัชกรปฏิบัติการ  
37. สสจ.จันทบุรี นางกนกกาญจน์  เสรีขจรจารุ เภสัชกรชํานาญการ  
38. สสจ.จันทบุรี น.ส.ฤดีพร  โคตรสงคราม จพง.เภสัชกรรม  
39. สสจ.จันทบุรี นายณรงค์ฤทธ์ิ  สุรศัพท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
40. สสจ.จันทบุรี นางสุขสบาย  ฉะอ้อมตะคุ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
 
3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯและแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 

3.1 สรุปผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดจันทบุรี  ปีงบประมาณ 2553 - 2556 
3.2 สรุปผลการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด จังหวัดจันทบุรี  ปีงบประมาณ 2553 – 2556 
3.3 www.fda.moph.go.th/News57/Danger/Danger2 
3.4 www.pharmacy.mahidol.ac.th/ 
3.5 ข่าวเพ่ือสื่อมวลชน ลวดดัดฟันแฟช่ันจัดเป็นสินค้าที่ห้ามขาย เตือนภัยวัยรุ่น อย่าหลงเช่ือ อาจเกิด
ผลข้างเคียง อันตรายต่อร่างกาย ปีงบประมาณ 2552 (27 สิงหาคม 2552) 
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3.6 ข่าวเพ่ือสื่อมวลชน  พบสารไซบูทรามีนในกาแฟสําเร็จรูป Slimming Coffee นําเข้าจากจีน 
ปีงบประมาณ 2555 (1 พฤศจิกายน 2554) 
3.7 http://www.tumdee.org/alert/doc_km/steroid.php 
3.8 http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/36 
3.9 www.cfbt.or.th//article/download/?path=files/com 
3.10 www.noasbestos.org/hcp/images/mydata/freedoc/book/.../7-used_oil.pdf การ
แก้ไขปัญหาน้ํามันทอดซ้ําที่เสื่อมสภาพ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ (คคส.) 
3.11 www.pvlo-pic.dld.go.th/uploads/2555/KM/Food_Edu/FE_Beta01-1.pdf 
3.12 http://www.moac.go.th/builder/agriaction/index.php?page=762&clicksub 
3.13 www.alro.go.th/alro/files/sor_lor_mor/document/10.../9610.pdfบัญชีรายช่ือวัตถุ
อันตรายต้องห้าม 

 
4.ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย   
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย  10 รายการแรก 
รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 

1 ยาฆ่าแมลงปนเป้ือนในผักและผลไม ้ 6.05   
2 สารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมู  5.85  
3 เครื่องสําอางทาฝ้า หน้าขาว  5.60  
4 นํ้ามันทอดซ้ํา  5.45  
5 สเตียรอยด์ในยาลูกกลอน  5.05  
6 อาหารเสริมผิวขาว หน้าใส  5.05  
7 คอนแทคเลนสต์าโต  4.75  
8 อาหารเสริมลดความอ้วน 4.55  
9 ลวดจัดฟันแฟช่ัน  4.00  
10 กาแฟลดความอ้วน  3.70  
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4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3 – 5  รายการแรก(ที่จะแก้ปัญหา) 
รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 

1 ยาฆ่าแมลงปนเป้ือนในผักและผลไม ้ 6.05   
2 สารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมู  5.85  
3 เครื่องสําอางทาฝ้า หน้าขาว  5.60  
4 นํ้ามันทอดซ้ํา  5.45  
5 สเตียรอยด์ในยาลูกกลอน  5.05  

 
 
5.แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  

1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบปัญหาว่าไม่ปลอดภัย  ควรมีการกําหนดเป็นนโยบาย/มาตรการของ
จังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหา 

2. นําเสนอปัญหาของจังหวัดให้ส่วนกลางทราบ   เน่ืองจากอาจพบว่าเป็นปัญหาในระดับประเทศ 
เพ่ือออกมาตรการในการแก้ปัญหา 

3. ควรนําไปใช้เป็นกรอบการดําเนินงานเชิงพัฒนาในอนาคตในระยะเวลา 3  – 5  ปี 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการดําเนินงานคุม้ครองผู้บริโภค
จังหวัดกาญจนบุร ี

ผู้ให้ข้อมลู นางสาวเกษรา เวทยานนท์        
หน่วยงาน/ที่อยู่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   
โทรศัพท ์ 034-518106  หรือ 081-4664533 อีเมล์ consumer_kan@yahoo.co.th.. 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
1.1 คัดเลือกภาคีเครือข่ายที่จะรว่มระดมความคิด ค้นหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
1.2 กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลอืก มีข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อมูลวิชาการ      

การดําเนินการตามกฎหมาย 
1.3 ร่วมเสนอความคิดเห็น อภิปรายเหตุผลที่มาและความสําคัญของปัญหา 
1.4 จัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านยา อาหาร เครื่องสําอาง และโฆษณา เป็นต้น 
1.5 ลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัย 10 อันดับ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยง  
1.6 นําปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 5 รายการแรก มาหาแนวทางการแก้ปัญหาผลติภัณฑ์

สุขภาพในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี 
1.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 

 

2.ข้อมูลภาคท่ีีร่วมดําเนินงานจัดลําดบัความสาํคญัฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

1 ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ชุมชน 11 รพ. 

นายอนุชา วรหาญ 
ผู้อํานวยการ รพ.เลาขวัญ

รพ.เลาขวัญ 
จ.กาญจนบุร ี

 081-
8577703 

2 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัช
กรรมโรงพยาบาล 13 
แห่ง 

นายชัยยุทธ เจติยานุวัตร 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

รพ.สมเด็จ
พระสังฆราช
องค์ที่ 19 

 085-
8170444 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

3 เกษตรจังหวัด นางขวัญจิตร เกตุกัน 
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชํานาญการ 

สนง.เกษตร
อําเภอจังหวัด
กาญจนบุร ี

 081-
8997173 

4 พัฒนาการจังหวัด นางนิภา พรหมมาเดช 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชํานาญการ 

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
กาญจนบุร ี

 089-
2542309 

5 คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัดกาญจนบุรี 

    

 

3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหลง่อ้างอิง  
3.1 http://dmsic.moph.go.th/news/detail.php?idnews=1408 
3.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เก่ียวกับการโฆษณาอาหาร อาหารที่ตรวจพบสาร
ปนเป้ือน ฉลากอาหาร การควบคุมอาหาร เป็นต้น 
3.3 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 เก่ียวกับการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต การจําหน่ายยา
ชุด การโฆษณายา และยาปลอม 
3.4 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 เก่ียวกับการแสดงฉลากเคร่ืองสําอาง การ
โฆษณาเคร่ืองสําอาง และเคร่ืองสําอางที่ตรวจพบสารห้ามใช้ 
3.5 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 

 

4.ผลการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย 
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 

1 ผักที่มียาฆ่าแมลง   
2 ยาลูกกลอน/ยาสมุนไพร(ผสมสเตียรอยด์)   
3 ยาชุดในร้านยา/ร้านชํา   
4 เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้   
5 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารอวดอ้างสรรพคุณ   
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ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 
ทางยา 

6 กาแฟลดความอ้วน   
7 ยาปลอม   
8 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงทาง

อินเตอร์เน็ต 
  

9 คอนแทคเลนสต์าโต (Bigeye)   
10 นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 
1 ผักที่มียาฆ่าแมลง   
2 ยาลูกกลอน/ยาสมุนไพร(ผสมสเตียรอยด์)   
3 ยาชุดในร้านยา/ร้านชํา   
4 เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้   
5 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารอวดอ้างสรรพคุณ

ทางยา 
  

 

5.แนวทางการแก้ปญัหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีค้นพบ 
1. รณรงค์ให้ข้อมลูแก่กลุม่นักเรยีน อย. น้อยในโรงเรียนต่างๆ เรื่องขั้นตอนการล้างผักให้สะอาด

ปราศจากสารเคม ี  
2. แจ้งให้ภาคีเครอืข่ายทราบและร่วมกันรณรงค์เรื่องยาลูกกลอน/ยาสมุนไพร(ผสมสเตียรอยด์) ยาชุดใน

ร้านยา/ร้านชํา เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณทางยา 
3. แจ้งอันดับผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในระดบัจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ให้ข้อมลู ภญ.จุไรรัตน์  คงลอ้มญาติ 
หน่วยงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์ 035-322011   Email:kjurai@hotmail.com 
 

1.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญ  
1.ขั้นตอนการเตรียมการ ประสานงานไปยังหน่วยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้องงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ือให้ส่งแบบสรุปปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ 

หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอําเภอซึ่งมอบให้เภสัชกรโรงพยาบาลเป็นผู้รวบรวมจากการตรวจ
TEST KIT เบ้ืองต้น ผลการตรวจสถานประกอบการ เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงานอ่ืน สํานักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานจังหวัดโรงเรียน 
ภาคีภาคประชาชน  
สื่อสารมวลชน วิทยุชุมชนและเคเบ้ิลทีวี 

          หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ผลการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองต้น 
          เรื่องร้องเรียนและผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   2.ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 

2.1. จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง  ประกอบไปด้วย เภสัชกรโรงพยาบาล
อําเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานจังหวัด
โรงเรียนภาคประชาชน วิทยุชุมชน  เคเบ้ิลทีวีอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2. กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  โดยต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่
สามารถอ้างอิงได้ และพบปัญหาในอําเภอต้ังแต่ 2 อําเภอขึ้นไป โดยเรียงลําดับตามจํานวนอําเภอที่พบปัญหา
และข้อมูลสนับสนุน 

2.3. ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายปัญหาและเสนอข้อมูลอ้างอิง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค นําเสนอผลการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ 

2.4. จัดกลุ่มปัญหาในกลุ่มเดียวกันให้อยู่ด้วยกัน  
   3.ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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ที่ประชุม ลงคะแนนคัดเลือกปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยคัดเลือกมา10ปัญหาตามที่มีผู้
เสนอมากที่สุด และลงคะแนนโดยการโหวต ได้แบบสรุปสินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ 

4. ขั้นตอนการหาข้อมูลวิชาการตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการหาข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและประสานงานหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในการแก้ปัญหา 
5.ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
5.1ประเมินความเสี่ยงแต่ละปัญหา โดยใช้เกณฑ์ประเมินนความเสี่ยง จํานวน ๘ ข้อ ของ

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วนํามา
เรียงลําดับคะแนนจากมากที่สดุไปหาน้อยที่สุด ซึ่งคะแนน ของปัญหาแต่ละข้อจะคิดจากนํ้าหนักในแต่ละ
เกณฑ์คูณด้วยระดับคะแนนที่มาจากการโหวตของผู้เข้ารว่ม  ทั้งน้ี เกณฑ์และค่านํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์
สามารถมีการปรับตามความเหมาะสมตามความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
  5.๒ ประเมินความเป็นได้ในการแก้ปัญหา จากเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา จํานวน ๖ ข้อ ของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วนํามาเรียงลําดับจากคะแนนมากที่สุดไปหาคะแนนน้อยที่สุด  ซึ่งคะแนนของ
ปัญหาแต่ละขอ้จะคิดจากนํ้าหนักในแต่ละเกณฑ์คูณด้วยระดับคะแนนที่มาจากการโหวตของผู้เข้าร่วม  ทั้งน้ี 
เกณฑ์และค่านํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ มีการปรับตามความเหมาะสมตามความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม  

6.สรุปปัญหาตามลําดับความสําคัญ  จะพิจารณาจากคะแนนความเสี่ยงที่ได้ร่วมกับคะแนน 
ความเป็นได้ในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีเรียงอันดับความเสี่ยงและอันดับความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา แล้วนํา
อันดับที่ได้มารวมกัน อันดับที่น้อยสุดคือปัญหาที่สําคัญลําดับแรก  ส่วนอันดับที่มากสุดคือปัญหาที่สาํคัญใน
ลําดับสุดท้าย  ท้ายสุดจะได้ปัญหา จํานวน 5 ปัญหา  เพ่ือนําไปใช้ในการหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 

7.สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2 ข้อมูลภาคท่ีีร่วมดําเนินงานจัดลําดบัความสาํคญั 
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมลล ์ โทรศัพท ์

1 สํานักงานเกษตร
จังหวัด 

นางนิชนันท์ ศศิ
รัตน์ 

สํานักงานเกษตร
จังหวัด 

 0819486930 

2 สํานักงานจังหวัด นางสยุมพร กุล
สุข 

สํานักงานจังหวัด   

3 รร.เสนา”เสนา
ประสิทธ์ิ” 

นางวรางกูร 
เกตุโกมุท 

รร.เสนา”เสนา
ประสิทธ์ิ” 

 0865208216 

4 เครือข่ายเรารักบาง
บาล 

นายสันติ โฉม
ยงค์ 

   

5 รพสต.วัดขนอนเหนือ นส.ทิพย์วรรณ 
สายปาน 

รพสต.วัดขนอน
เหนือ 

  

6 รพสต.บางเพลิง นางสมพิศ 
ทรัพย์พันธ์ 

รพสต.บางเพลิง  0920819311 

7 เครือข่ายตลาดหัวรอ นางเกสร สวัสดิ
กุล 

ตลาดหัวรอ  0863660501 

8 เครือข่ายอสม. นายมานิต ฤทธิ
สาร 

  0879380995 

9 เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค ท่าเรอื 

คุณบํารุง 
กระทุ่มเขตร 

ตลาดท่าหลวง  0861286609 

10 เครือข่ายคลอง
ตะเคียน 

คุณวิยะดา แดน
ตะเคียน 

คลองตะเคียน Viyadadan@gmail.com 0939514598 
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3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัและแหล่งขอ้มูล/อ้างอิง 
1) ยาชุดสมุนไพรมีsteroid  https://th-th.facebook.com/steroidsocial   อันตรายจากการใช้ส

เตียรอยด์    http://www.phar.ubu.ac.th/drugiden/  ดูเม็ดยาสเตียรอยด์ในยาชุด 
2) เครื่องสําอางพบสารห้ามใช้ 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=64167  การห้ามใช้
Hydroquinon ในUSA 

3) สารโพลาร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา Thaihealthconsumer.info/todsum ได้ข้อมูลอันตรายจากการใช้และ
ผลการสํารวจสถานการณ์ในประเทศ 

4) เกลือขาดไอโอดีน http://www.iodineplease.com/th/why-iodine-around.aspx มาตรการ
ต่างประเทศในการเสริมไอโอดีน 

5) สารตกค้างในยาฆ่าแมลงในผกัสลัด ผลไม้(แตงกวาแตงโม ทุเรียน) ใช้ฐานMSDS ในการค้นหาสาร
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

6) ตู้นํ้าหยอดเหรียญ www.thanonline.con  อันตรายจากตู้นํ้าหยอดเหรียญและกฎหมายสคบ.
เก่ียวกับฉลากตู้นํ้าหยอดเหรียญ 

 
4.ผลการจัดจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

ที่ ชื่อสินค้า คะแนนความ
เสี่ยง 

คะแนนความ
เป็นไปได้ 

1 ยาชุดสมุนไพรมีsteroid 340 380 
2 ยาชุดมีNSAID 260 350 
3 อาหารทะเล ปลาหมึกกรอบ ผ้าขี้ริ้ว ผักมีฟอร์มาลีน 190 210 
4 เครื่องสําอางพบสารห้ามใช้  230 240 
5 สารโพลาร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา 360 300 
6 เกลือขาดไอโอดีน 270 270 
7 สารตกค้างในยาฆ่าแมลงในผกัสลัด ผลไม้(แตงกวาแตงโม 

ทุเรียน) 
250 400 

8 หมูบด ปลาบดมีบอแร็กซ ์ 240 380 
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ที่ ชื่อสินค้า คะแนนความ
เสี่ยง 

คะแนนความ
เป็นไปได้ 

9 ตู้นํ้าหยอดเหรียญ 240 310 
10 coliformในนํ้าและอาหารในโรงเรียน 270 360 

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัย 5 รายการแรก(ที่จะแก้ปัญหา) 

ลําดับ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
1 ยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ 
2 สารตกค้างยาฆ่าแมลงในผัก 
3 coliformในนํ้าและอาหารในโรงเรียน 
4 สารโพลาร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา 
5 เน้ือสัตว์บดมีบอแร็กซ ์

 

5.แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีคน้พบ 
 การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายภาคประชาชนต้ังแต่การเริ่มค้นหาปัญหา ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง การ
เช่ือมโยงความเจ็บป่วยของประชาชนกับสภาพปัญหา การจัดการการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางสื่อต่างๆ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดราชบุร ี

ช่ือผู้ให้ข้อมูล : นางศุภรัสมิ์    เศรษฐจิรวิโรจน์  ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
โทรศัพท์ :032-326268-71ต่อ147,148  อีเมล:์ kunneng05@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
 1.เลือกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย   เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด   
อบต.  เทศบาล ครู อย. น้อย  อสม. 
 2.จัดประชุมระดมสมอง เพ่ือค้นหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย   
 3.จัดสัมนาวิชาการ และประชุม เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยง 
 4.สรุปผลโครงการฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง สถานท่ีทํางาน โทรศัพท์ E-mail 

1 นส. กรณ์ชญาสขุ พิมพ์จ้อย ครู รร.วัดเกาะลอย 092-2766646 Sompit_5922@hotmail
.com 

2 นาง ศุถาวีร์ ใจหวัง ครู รร.วัดดอนตลุง 085-6613617 supavee_22@hotmail.
com 

3 นส. สมพร เอ่ียมขํา ครู รร.วัดพะเนินพลู 086-1649912 - 
4 นส. นันทา ชวนใช้ ครู รร.ธีรศาสตร์ 081-8584826 - 
5 นางชูศรี สุวรรณรัตน์ ครู รร.เบญจนราชูทิศ

ราชบุรี 
081-2931999 choosai@hotmail.com 

6 นาง ณัฐนันท์ ทรัพย์เย็น ผอ.กอง
สาธารณสุข 

เทศบาลตําบลเขาง ู 086-1600181 - 

7 นส. สุพัตรา เสถียร
อุดมการณ์ 

จพง.สุขาภิบาล เทศบาลตําบลบา้น
สิงห์ 

080-4367345 supattra_922@hotmail
.com 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง สถานท่ีทํางาน โทรศัพท์ E-mail 

8 นาง ยุวนิตย์ สุรไกรสิงห์ หน.ฝ่าย
บริหารงาน
สาธารณสุข 

เทศบาลเมืองโพ
ธาราม 

084-3617547 toontho@hotmail.com

9 นส. อรอานันท์ มณีคํา ผอ.กอง
สาธารณสุข 

เทศบาลตําบลปาก
ท่อ 

081-6124724 ornanan21@gmail.co
m 

10 นาย นําโชค เจริญภักดี รอง ปลัด อบต. 
ป่าไก่ 

อบต. ป่าไก่ 081-8577563 numchok_21@hotmail
.com 

11 นาย บุญส่ง แสงอ่อน รองนายก อบต. 
ท่าเคย 

อบต. ท่าเคย 089-9120439 bunsong839@hotmail.
com 

12 นาย วันชัย ดอนกัลยา รองปลัด อบต. 
หนองพันจันทร์ 

อบต. หนองพัน
จันทร์ 

089-0381463 mam0890381463@hot
mail.com 

13 นาย จักรพันธ์ จุมพล นิติกร อบต. เกาะศาลพระ 089-2542967 sua.j@hotmail.com 
14 นางสายชล ชุ่มจนัทร์ ประธานชมรม

ร้านอาหารปากท่อ
สสอ.ปากท่อ 081-3067587 - 

15 นส. นริศรา วงศ์วิโรจน์รักษ์ อสม.บ้านครก บ้านครก 083-9949196 - 
16 นส. พิมพกา ตัณฑ์เจริญ อสม. รพ.สต.หัว

โพ 
รพ.สต.หัวโพ 089-4524483 - 

17 นางสมร ยาเครือ อสม. รพ.สต.หัว
โพ 

รพ.สต.หัวโพ 085-4254590 - 

18 นางอารีย์ กงจก  อ.บ้านคา 081-9436667 - 
19 นายคะนอง ทรัพย์ประเสริฐ อุปนายกสมาคม

ผู้สื่อข่าว 
นสพ.ก้าวหน้า 089-7400144 - 

20 นายกฤษณะ คําจันทร์ นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการ 

รพ.สต.บ้านครก 083-6974373 krishng_koi@hotmail.c
om 

21 นายวิชิตชัย  ศูนย์คุ้มครอง
ราชบุรี 

ศูนย์คุ้มครองราชบุรี 081-0060922 - 

22 นส.กัญญารัตน์ นุ่มพฤกษา ศูนย์คุ้มครอง
ราชบุรี 

ศูนย์คุ้มครองราชบุรี 087-7629571 kanyarat_34@hotmail.
com 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง สถานท่ีทํางาน โทรศัพท์ E-mail 

23 นายรัชชนนท์ พุลนิน ศูนย์คุ้มครอง
ราชบุรี 

ศูนย์คุ้มครองราชบุรี 081-1999096 kwanmanas.p@gmail.c
om 

24 นส. สามีลา  วันดี ศูนย์คุ้มครอง
ราชบุรี 

ศูนย์คุ้มครองราชบุรี 093-1175226 ann.club2010@hotmai
l.com 

25 นาย พิพัฒน์ ตัณเจริญรัตน์ ศูนย์คุ้มครอง
ราชบุรี 

ศูนย์คุ้มครองราชบุรี 089-7434272 - 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 google 
3.2 อย. 
3.3 คคส. 
3.4 จังหวัดที่เคยดําเนินการมาก่อนแล้ว 

 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการที่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  สารปนเป้ือนในผัก/ผลไม้ 7.6  
2.  นํ้ามันทอดซ้ํา 7.4  
3.  เครื่องสําอางทาฝ้า/หน้าขาว 5.9  
4.  สารบอแรกซ์ 7  
5.  ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน 5.9  
6.  อาหารท่ีไม่มีฉลาก 5,2  
7.  เครื่องด่ืมสีที่ไม่มีฉลาก 5.5  
8.  ยาลูกกลอน(สมุนไพร) 5,4  
9.  นํ้าด่ืม(ถัง,ขวด) 6  
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4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน  หมายเหตุ 

1.  นํ้าด่ืม(ถัง,ขวด) 6 ปัญหาจั งห วัด ,
ดําเนินการง่าย 

2.  สารเคมีในผัก/ผลไม้ 7.6  
3.  นํ้ามันทอดซ้ํา 7.4  
4.  บอแรกซ์ 7  
5.  ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน 5.9  

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
 ควรมีการรวบรวมปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็นกลุ่มจังหวัด  และมีการดําเนินการไปพร้อมๆ
กัน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค และออกสื่ออย่างสมํ่าเสมอ   เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ความตระหนักของผู้บริโภค   
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการดําเนินงานคุม้ครองผู้บริโภคระดบั
พื้นท่ี จังหวัดสมุทรสาคร 

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวอัญชลี  เอ้ือจงมานี ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 24/87 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 74000 
โทรศัพท์ : 083-0110215    อีเมล:์ oh_an151@hotmail.com 

 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1) การเตรียมข้อมูล  และค้นหาปัญหา  โดยการกําหนดประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัย 
2) ประชุมหน่วยงาน  ภาคีที่เก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือระดมสมองในการคัดเลือกปัญหา 
3) ศึกษาข้อมูลของแต่ละประเด็นปัญหาเพ่ือนํามาใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
4) ประชุมแกนนําภาคีที่เก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ

ของปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความ
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

5) สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ สถานทีท่ํางาน/ที่
อยู่ 

อีเมล (E-MAIL) 

๑ นายจําลักษณ์ 
อ๋ันประเสริฐ 

สมาคมผูสู้งอายุ
แห่งประเทศ
ไทย 
สมุทรสาคร 

๐๘๑-
๗๕๕๕๘๔๘ 

๒ ม.๒ ต.หลักสาม 
อ.บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร 

  

๒ นายชาญชัย กุล
พงษ์ 

ประธานอ
สม.นรสิงห ์

๐๘๙-
๗๔๓๗๑๘๘ 

๘๑๔/๒๓๔ ต.
มหาชัย อ.เมือง จ.
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ลําดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ สถานทีท่ํางาน/ที่
อยู่ 

อีเมล (E-MAIL) 

สมุทรสาคร 
๓ นายสุภัทร ศรี

พันธ์ุไพบูลย์ 
สํานักงาน
ประมงจังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๑-
๓๔๓๗๗๖๒ 

สํานักงานประมง
จังหวัดสมุทรสาคร 

supatsr@yahoo
.com 

๔ นส.วีรวรรณ 
อุดมธรรมรักษ ์

สํานักงาน
เกษตรจังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๗-
๙๒๔๓๙๖๘ 

สํานักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร 

veerawan.wan
@hotmail.co.th 

๕ นายนันท์ ออ
ประเสริฐ 

หอการค้า
สมุทรสาคร 

๐๘๑-
๘๘๐๔๘๗๑ 

๑๗๓/๗๙ ต.บ้าน
เกาะ อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 

nant-
sktoday@hotm
ail.com 

๖ นายเตชทัต 
กรรณทิพย์ 

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแค
ราย 

๐๘๑-
๘๒๘๔๐๒๕ 

๑๑๘ ม.๕ ต.แค
ราย อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร  

the_sun_52@h
otmail.com 

๗ นางญาฌะพัชญ ์
บุญช่วย 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๓-
๑๕๕๖๘๑๖ 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 

yanabhat.b@h
otmail.com 

๘ นายชัชวาล โผน
ประสิทธ์ิ 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๔-
๙๗๕๕๑๗๔ 

๒๗๘/๘ ต.ท่า
ฉลอม อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 

poollers@hotm
ail.com 

๙ นายสรรพัชญ ์
ฉายศิริพันธ์ 

โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว
(องค์การ
มหาชน) 
 

๐๘๗-
๕๖๕๓๖๕๐ 

๑๙๘ ม.๑ ต.บ้าน
แพ้ว อ.บ้านแพ้ว 
จ.สมุทรสาคร 

phoenix_naga
@hotmail.com 
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ลําดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ สถานทีท่ํางาน/ที่
อยู่ 

อีเมล (E-MAIL) 

๑๐ นส.นฤมล ตู้
กลาง 

ศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคภาค
ประชาชนจ.
สมุทรสาคร 

๐๘๑-
๙๔๑๖๓๒๖ 

๒๖๔/๑๙ ต.ตลาด 
อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร 

arunrut_50@ho
tmail.com 

๑๑ นส.ปริยาภรณ์ 
กรเพชร์ 

ศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคภาค
ประชาชนจ.
สมุทรสาคร 

๐๘๑-
๔๓๙๙๓๐๒ 

๒๖๔/๑๙ ต.ตลาด 
อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร 

pk5051@hotm
ail.com 

๑๒ นางดนุชา พุทธิ
สมสถิตย์ 

สํานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๐๘๑-
๙๔๑๐๐๙๕ 

๓๒/๔๑ ม.๔ ต.นา
ดี อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 

danuchaput@h
otmail.com 

๑๓ นายอนุชา ไกร
สวาท 

มูลนิธิรักษ์ไทย ๐๘๑-
๕๕๙๐๗๓๖ 

๒๕/๒๑ ม.๓ ต.
บางหญ้าแพรก อ.
เมือง จ.
สมุทรสาคร 

  

๑๔ นางพรหมภัสสร 
พสุสิทธิพงษ์ 

โรงเรียน
สมุทรสาคร
วิทยาลัย 

๐๘๑-
๘๒๓๑๗๕๓ 

๗๖๑ ม.๓ แขวง/
เขตบางบอน 
กรุงเทพฯ 

darakob2009@
hotmail.com 

๑๕ นายจํารัส คช
ศิรา 

สํานักงาน
เกษตรจังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๙-
๘๑๔๐๕๐๖ 

สํานักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร 

moac_skn@yah
oo.com 

๑๖ นายนิกร ฮะ
เจริญ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลคลอง

๐๘๑-
๙๑๔๔๕๖๖ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลคลองมะเด่ือ 

ktb.034473552
@gmail.com 
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ลําดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ สถานทีท่ํางาน/ที่
อยู่ 

อีเมล (E-MAIL) 

มะเด่ือ 
๑๗ นางพัธรา เลิศ

ประเสริฐศิร ิ
สถาบันพละ
ศึกษาวิทยาเขต
สมุทรสาคร 

๐๘๑-
๖๖๖๑๔๐๘ 

สถาบันพละศึกษา
วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

pattara_l@hot
mai.com 

๑๘ นายอนันตวิทย์ 
วัชโรทัย 

มูลนิธิศ.นพ.
สมบูรณ ์วัช
โรทัย 

๐๘๙-
๖๙๓๗๖๗๐ 

๘๘/๒๒ ต.ตลาด
ขวัญ อ.เมือง จ.
นนทบุรี 

svfngo@hotmai
l.com 

๑๙ นายสมจิตต 
จันทร์อัมพร 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๑-
๙๓๓๕๙๔๔ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

  

๒๐ นางวัทนา จารุ
ปราโมทย์ 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๙-
๔๑๓๕๖๐๓ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

  

๒๑ นส.วนิดา คง
รักษา 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๔-
๑๑๕๒๐๒๕ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

  

๒๒ นส.พันทิพา วงศ์
กนิษฐ ์

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๖-
๐๓๑๗๕๗๔ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

  

๒๓ นายอภิชน ส่งสุข สํานักงาน
สาธารณสุข

๐๘๖-
๐๐๒๒๑๔๖ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
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ลําดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ สถานทีท่ํางาน/ที่
อยู่ 

อีเมล (E-MAIL) 

จังหวัด
สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 

๒๔ นส.จุฬาวรรณ 
สุขอนันต์ 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๔-
๒๔๑๑๙๖๗ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

  

๒๕ นส.แพรวพรรณ 
เย่ียมสวัสด์ิ 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๑-
๕๘๖๒๓๘๒ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

  

๒๖ นส.ญาดา ลอป
ระยูร 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๖-
๗๕๘๓๔๓๙ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

  

๒๗ นส.ศุกร์อรุณ 
ภารา 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๔-
๒๒๒๑๕๖๓ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

  

๒๘ นส.อัญชล ีเอ้ือ
จงมานี 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๓-
๐๑๑๐๒๑๕ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

  

๒๙ นายศักด์ชัย ศรี
วิชัย 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

๐๘๓-
๖๑๘๑๐๕๔ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 
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ลําดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ สถานทีท่ํางาน/ที่
อยู่ 

อีเมล (E-MAIL) 

สมุทรสาคร 
๓๐ นายวิกานต์ วัธ

ระเภตรานันท์ 
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสาคร 

๐๘๒-
๗๑๘๔๑๙๓ 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

  

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
ไม่ระบุ 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการที่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  โฆษณาเกินจริง   
2.  เครื่องสําอางที่ผสมสารห้ามใช้ 3 ชนิด 

ได้แก่ ไฮโดรควิโนน  ปรอทแอมโมเนีย  
และกรดวิตามินเอ 

  

3.  นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   
4.  นํ้ามันทอดซ้ํา   
5.  ยาฆ่าแมลงที่ใช้ทางการเกษตร   
6.  แร่ใยหิน   
7.  สารเคมีในครัวเรือน   
8.  อาหารกระป๋อง   
9.  สเตียรอยด์   
10.  เครื่องด่ืมกระป๋องในโรงเรียน   
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4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1.  เครื่องสําอางที่ผสมสารห้ามใช้ 3 ชนิด 
ได้แก่ ไฮโดรควิโนน  ปรอท
แอมโมเนีย  และกรดวิตามินเอ 

76.25  

2.  นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    81.25  
3.  นํ้ามันทอดซ้ํา 86.88  
4.  ยาฆ่าแมลงที่ใช้ทางการเกษตร 87.50  
 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ 
1) จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพนํ้าตู้หยอดเหรียญในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
2) จัดทําร่างโครงการการแก้ปัญหาน้ํามันซ้ําจังหวัดสมุทรสาคร 
3) โครงการความปลอดภัยด้านเครื่องสําอางในจังหวัดสมุทรสาคร (โครงการปกติ) 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย     จงัหวัดนนทบุรี 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล 
๑.นางสาวอรุณศรี ทิพย์สมบัติ    เภสัชกรชํานาญการ 
๒.นางสาวฝนพริ้ว อุบลพิทักษ์    เภสัชกรชํานาญการ 
๓.นางสาวกาญจนา ปวรถวิจิตร    เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
 

๑. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ    
๑. ขั้นตอนการเตรียมการ 

๑.๑ คัดเลือกกลุ่มผู้มสี่วนเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ผูม้ีส่วนได้เสีย 
๑.๒ คัดเลือกตัวแทนแต่ละกลุม่เพ่ือเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมกระบวนการ 
๑.๓ ประสานงานผู้แทนแต่ละกลุ่ม 
๑.๔ กําหนดวันประชุมและจัดเตรียมการประชุม เอกสารการประชุม 

 ๒. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
  ๒.๑ จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๒ กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกประเด็นปัญหา 
  ๒.๓ ผู้เสนอแต่ละคนเสนอปัญหาและอภิปราย 
   ๒.๔ จัดแบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปรายและคัดเลือกปัญหาที่ได้ทั้งหมดให้เหลือเพียง ๑๐ ประเด็น 
 ๓. ขั้นตอนการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มรองผู้บริโภค 
  ๓.๑ นําประเด็นปัญหาที่ได้จากการประชุมคัดเลือกในคร้ังแรก ไปหาข้อมูลทางวิชาการ 
                            สนับสนุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๓.๒ จัดประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ผูม้ีส่วนได้เสีย ครั้งที่ ๒ เพ่ือจัดลําดับ 
      ความสําคญัของปัญหาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด คือเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และ 
      เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  
๓.๓ สรุปคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้ง ๒ เกณฑ์เพ่ือสรปุเป็นปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย     
      ของจังหวัดนนทบุรี 
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 ๔. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      ๒ .ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานการจัดลําดบัความสาํคญัฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์

๑ สํานักงานจังหวัดนนทบุรี น.ส.มณีวรรณ   ดุมแก้ว ๐๒-๕๒๘-๔๗๐๐ 
๒ สสอ.เมือง นายชัยวัฒน์  แพทยวิโรจน์กุล ๐๒-๕๘๐-๗๑๕๓ 
๓ สสอ.บางบัวทอง นางพิสมัย  แสงบํารุง ๐๒-๕๗๑-๔๒๔๐ 
๔ อบต.บางแม่นาง สมเจตน์ ธงไชย ๐๒-๑๙๑๘๙๑๑ 
๕ เทศบาลตําบลบ้านบางม่วง นางอุบลรัตน์  จุ้ยเริก ๐๒-๔๔๓๖๓๘๕ 
๖ โรงพยาบาลบางบัวทอง น.ส.นันทวัน ศกุระมงคล ๐๒-๕๗๑-๗๘๙๙ต่อ ๑๕๒
๗ อบต.บางกร่าง น.ส.วิมลรัตน์  บัวช่ืน ๐๒-๔๔๖๓๔๓๔ ต่อ ๑๓๓
๘ โรงพยาบาลบางใหญ ่ น.ส.คกาณฑ์กร กุลพงค์เจรญิพร ๐๘๐-๙๕๕๖๒๔๒ 
๙ สสอ.ไทรน้อย นางวิมล อยู่ร่วมใจ  
๑๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ นางลําพันธ์ ทองทวี ๐๘๙-๒๘๙-๖๓๓๙ 
๑๑ โรงเรียนปากเกร็ด นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์ ๐๘๑-๓๓๒-๙๗๙๘ 
๑๒ เทศบาลตําบลบางสีทอง นางรัชตา ธีรโชติชาตรี ๐๘๖-๓๓๔-๕๓๙๔ 
๑๓ บริษัท ยาอินไทย จํากัด ภญ.ทักขิณา ยาณะสาร ๐๘๖-๐๗๙๖๕๗๓ 
๑๔ บริษัท ยาอินไทย จํากัด สุภาวดี  ผ่องแผ้ว  
๑๕ รพ.สต.ม.๕ บางบัวทอง น.ส.ยมน อุปรสิัจจา  
๑๖ รพ.สต.บ้านสุเหร่าแดง นาง  
๑๗ สสอ.ปากเกร็ด น.ส.จันทร์ธณา จันทร์เที่ยง ๐๘๗-๑๕๒๔๑๓๖ 
๑๘ รพ.สต.บางตลาด นางสุภานันท์ อนุฤทธ์ิ ๐๒-๕๘๓๑๓๑๔ 
๑๙ รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม นายณัฐพงษ์ ศรีอุดร ๐๒-๙๖๐๓๓๖๐ 
๒๐ อบต.บางรักน้อย นายกิตติศักด์ิ ขาวละเอียด ๐๒-๑๙๓๔๕๑๒ ต่อ๑๐๖ 
๒๑ อบต.บางรักน้อย นางจันทร์วิไล เพชรจันทร์  
๒๒ สสอ.บางใหญ ่ นายภูวนัย  สังข์ทอง  
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์

๒๓ รพ.สต.เสาธงหิน น.ส.ศิริพร จันลาเวียง ๐๘๒-๘๕๖๒๙๙๔ 
๒๔ รพ.สต.บางเลน นางมริศรา ตัญญวงศ ์ ๐๘๑-๙๐๐๗๗๔๖ 
๒๕ โรงเรียนพระแม่สกลสงเตราะห์ นายนรา ภิญโญ ๐๒-๕๗๑๗๒๒๐ 
๒๖ มิตรไมตรีคลินิก น.ส.ภาวิณี ศรีเทพ  
๒๗ รพ.สต.หูช้าง น.ส.ณัฐณิชา พันธนู ๐๘๑-๒๖๙๙๒๘๙ 
๒๘ รพ.สต.พระยาฯ น.ส.สายสมร แสงสว่าง ๐๒-๔๔๗๕๗๗๒ 
๒๙ สสอ.บางกรวย นายนําศิลป์ วันดี ๐๘๑-๒๖๙-๙๒๘๓ 
๓๐ สมาคมวิทยุกระจายเสียงนนทบุรี นายสุทนต์ กลา้การขาย ๐๘๑-๖๑๖๖๙๕๕ 
๓๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น

จังหวัดนนทบุรี 
นายปภพ  ธรรมชูเชาวรัตน์  

๓๒ หมอพ้ืนบ้าน นางพิมพ์พิศา อภิเมธาวัฒน์  
๓๓ รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ นางแพรวรัตน์ อัครพัฒนเกษม ๐๒-๙๒๗๖๕๓๓ 
๓๔ รพ.สต.บ้านคลองสิบศอก นายพรชัย มุมมะละ ๐๒-๑๕๙๘๒๓๖ 
๓๕ สสอ.ไทรน้อย นางปริชิกา พระนวสุ ๐๘๙-๙๐๘๘๙๕๕ 
๓๖ เทศบาลตําบลบางม่วง น.ส นัฎฐาพร ประดับพลอย ๐๘๙-๑๘๐๓๕๑๖ 
๓๗ ผู้จัดการร้านขายยาสองเภสัชกร นายวิทยา จันทร์ศิริโพธา ๐๒-๘๘๓๘๐๓๐ 
๓๘ สํานักงานประชาสัมพันธ์ นางกรพรรณ ประสพจันทร ์ ๐๒-๕๘๐๐๗๕๑ 
๓๙ อบต.บางไผ่ น.ส. อรวรรณ โกมลแก้ว ๐๒-๘๗๙๕๐๘๐ 
๔๐ อบต.บางไผ่ น.ส.ลนาลาพร มากนัก ๐๘๙-๗๖๖๘๗๖๖ 
๔๑ รพ.สต.ตลาดขวัญ นางสุธีรา ทรัพย์พุ่ม  
๔๒ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง นางสิรินทร นิรันกร  
๔๓ ผู้จัดการบริษัท ไร่ธัญญะ จํากัด  น.ส. ปัทมา เทศวิเชียร ๐๘๙-๗๗๙๖๗๖๑ 
๔๔ รพ.สต.บางรักน้อยม.๓ นายทวีศักด์ิ แสงคําสุข ๐๒-๕๒๘๖๐๑๒ 
๔๕ เทศบาลตําบลบางเลน น.ส.กาญนากาณ์ พยอมกรพิภพ ๐๘๗๓-๑๑๖๓๙๔๒ 
๔๖ สสจ.นนทบุร ี น.ส อรุณศร ีทพิย์สมบัติ ๐๘๖-๙๙๕๓๒๕๘ 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์

๔๗ สสจ.นนทบุร ี น.ส ฝนพริ้ว อุบลพิทักษ ์ ๐๘๙-๖๖๑๑๑๔๑ 
๔๘ สสจ.นนทบุร ี น.ส กาญจนา ปวรัถวิจิตร ๐๘๙-๖๖๖๗๔๐๗ 
๔๙ สสจ.นนทบุร ี น.ส ทิพย์รดา ทิพย์ธราสกุล ๐๘๖-๘๑๐๔๔๓๔ 
๕๐ เจ้าหน้าที่ Mobile Unit นายทรงพล โพธ์ิใจพระ  
๕๑ เจ้าหน้าที่ Mobile Unit น.ส ชลธิชา เพชรวิเชียร  
๕๒ เจ้าหน้าที่ Mobile Unit นายศักด์ิศิริ ธวัฒนพงษ์ ๐๘๗-๖๙๗๓๗๓๕ 
 

๓. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล/ แหล่งอ้างอิง  
     ๓.๑ ระดับการควบคุมทรามาดอล (tramadol) ในแต่ละประเทศ จากเว็บไซต์ 
http://rparun.blogspot.com/2013_07_01_archive.html 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) รับทราบถึงการนําทรามาดอล 
(tramadol) รับทราบถึงการนํายาน้ีไปใช้ในทางที่ผิด นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ทางการแพทย์เพ่ือหวังผลในการ
ทําให้เคลิบเคลิม้หรือง่วง ซึม ดังปรากฏข้อมูลในรายงาน World drug report ๒๐๑๓ อย่างไรก็ตาม
สหประชาชาติ ยังไม่มีการจัดให้ทรามาดอลอยู่ในกลุ่มสารเสพติดแต่อย่างใด 

แคนาดา  
แคนาดาจัดให้ tramadol อยู่ในกลุ่มสารเสพติด โดยประกาศใน Canada Gazette วันที่ ๗ 

กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๐๗ ทั้งที่เดิมก่อนหน้าน้ันจัดเป็นยาอยู่ใน Schedule F ซึ่งเป็นยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ตาม 
Food and Drug Regulations (FDR) ในขณะที่ออกกฎน้ีทางแคนาดาได้แจ้งว่า ขณะนั้นมีประเทศซึง่ต้องใช้
ใบสั่งแพทย์เมือ่มีการขายยาถึง ๗๕ ประเทศ  

ทั้งน้ีแคนาดาได้ประเมินประโยชน์ที่จะได้รับและต้นทุนทีจ่ะเกิดขึ้น เช่น 
๑. ทําให้เกิดการเพ่ิมระดับการควบคุมการกระจายของทรามาดอล ซึ่งจะกระทบต่อแพทย์ เภสัชกร 

โรงพยาบาล อุตสาหกรรมยา การบังคับใช้กฎหมาย และต่อประชาชนแคนาดา 
๒. แพทย์ เภสัชกร ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในประเด็น การเขียน การลงช่ือ วันที่สั่งจ่ายยา การเพ่ิม

มาตรการในการบันทึกข้อมูล การเก็บรักษา เพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัย รายงานเม่ือมีการสูญหายหรือ
ถูกขโมย   

๓. อุตสาหกรรมยาจะต้องแสดงฉลากตัวอักษร "N" ที่ฉลากยา ซึ่งอาจจะมีภาระในเรื่องการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงฉลากผลิตภัณฑ์ 

นิวซีแลนด์  
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prescription (เทียบยาควบคุมพิเศษในไทย ซึ่งเป็นยาที่ต้องใช้ใบสั่งยา) 
สหรัฐอเมริกา  
prescription (ยาที่ต้องใช้ใบสั่งยา) โดยต้ังแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๕ เป็นต้นมา มีความพยายามร้องขอจาก

สาธารณะให้ปรับอยู่ภายใต้ Control Substances Act ใน Schedule ๓ เน่ืองจากมกีารนําไปใช้ในทางที่ผิด
แล้วทําให้เกิดการติดยาได้ (ปกติสารที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับน้ีจะเป็นกลุ่มสารเสพตดิหรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อ
จิตและประสาท) ทั้งน้ีในปัจจบัุน สหรฐัอเมริกาจัดให้อยู่ในรายการยาและสารที่ต้องตระหนัก (List of Drugs 
and Substances of Concern) ซึ่งเผยแพร่โดย  US Drug Enforcement Administration (DEA) 
(หน่วยงานด้านสารเสพติด)  

สหราชอาณาจักร  
prescription only เป็นยาที่ขายในร้านขายยาซึ่งเภสัชกรจะขายได้เมื่อมีใบสั่งแพทย์ 
สิงคโปร์  
prescription only เป็นยาที่ขายในร้านขายยาซึ่งเภสัชกรจะขายได้เมื่อมีใบสั่งแพทย์ 
ออสเตรเลีย 
Poisons Standard ๒๐๑๒ ซึ่งอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๒D(๒)(b) แห่ง The Therapeutic Goods 

Act ๑๙๘๙ จดัให้ทรามาดอลมีสถานะการควบคุมอยู่ใน Schedule 4 Prescription Only Medicine ซึ่งเป็น
สารที่จะรับจากเภสัชกรได้ต่อเมื่อมีใบสั่งจากแพทย์ ทั้งน้ีทรามาดอลเข้าสู่ตลาดของออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ.
๑๙๙๘  

แอฟริกาใต้  
จัดอยู่ใน Schedule ๕ ตาม Medicines and Related Substances Act, ๑๙๖๕ (Act No. ๑๐๑ 

of ๑๙๖๕) ต้องใช้ใบสั่งยาจากผู้มีอํานาจสั่งจ่ายยา โดยสารใน Schedule ๕ เป็นกลุ่ม 
(๑) สารที่ใช้สําหรับลดความวิตกกังวล ลดความซึมเศร้า กล่อมประสาท โดยจะไม่สั่งจ่ายเป็นเวลา

ยาวนานกว่า ๖ เดือน โดยไม่มีใบสั่งยาจากผู้มีอํานาจออกใบสั่งยาได้ ซึง่ได้รับการปรึกษาจากจิตแพทย์   
(๒) ยาแก้ปวด โดยจะไม่สั่งจ่ายเป็นเวลายาวนานกว่า 6 เดือน โดยไม่มีใบสั่งยาจากผู้มีอํานาจออก

ใบสั่งยาได้  
กรณีฉุกเฉิน เภสัชกรจะสามารถขายได้ในปริมาณที่ไม่เกินกว่าที่จะจําเป็นต้องใช้ภายในระยะเวลา ๔๘

ช่ัวโมง และใหผู้้มีอํานาจสั่งจ่ายยาที่รู้จักเภสัชกรคนน้ันออกใบสั่งยายืนยันการขายของเภสัชกรภายใน ๗๒ 
ช่ัวโมง  

ฮ่องกง 
prescription only medicine 
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          ๓.๒ ปัญหาการใช้นํ้ามันทอดซ้ํา จากเว็บไซต์ 
http://www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/files/know_more_oil_e.pdf 
http://web.imu.edu.my/ejournal/approved/eJournal_1.2_55-60.pdf 
http://www.ub.edu/feedfat/recycledoilsSTOA.pdf 
 

ฮ่องกง In food business, the hazards can be controlled through the adoption of 
Good Manufacturing Practice (GMP). The purposes of GMP are  

(a) to optimise the useful life of cooking oil;  
(b) to maintain food acceptability and wholesomeness;  
(c) to avoid extensive oxidative decomposition;  
(d) to avoid the development of objectionable flavour;  
and (e) to avoid the formation of polymeric compounds. GMP includes the  

following points :  • choosing cooking oil of good quality and consistent stability; 
• using properly designed equipment; 
• selecting the lowest possible frying  

temperature; 
• filtering cooking oil frequently to remove  
food particles; 
• cleansing equipment frequently; 
• replacing cooking oil as needed to maintain  
quality; 
• providing adequate training to personnel;  
and 
• testing cooking oil frequently throughout the  
frying process. 
The Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap 132) stipulates that sale of food 
not fit for human consumption is an offence. Offenders shall be liable to a maximum fine of 
$50,000 and an imprisonment of six months. 
 Not many countries around the world have national 
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regulations controlling the level of PC in frying oils.In the European Union, however, member 
countries have national food laws which cap the PC level at 25%;Austria and Switzerland 
permit a slightly higher UL of 27% 3,18.  
 
United States 
The Food and Drug Administration of the United States has not established specific 
guidelines to control the quality of frying fats since adverse effects of frying fats on human 
health have not been established. In the meantime, frying fats quality are subject to 
guidelines 
provided by the Food Code which is a general reference document for state and local 
government agencies responsible for overseeing food safety in retail establishments23. 
 
Malaysia 
Similarly the Malaysian Food Act and Regulations,September 2005 24 has no provision for 
frying oil quality.Food safety, which includes aspects of food handling andfood processing, 
are addressed by specific food safety programmes such as GMP and HACCP. 
In the area on international trade, member countrieslook towards Codex Alimentarius to set 
food standards or guidelines. For the moment, however, Codex has not yet developed 
guidelines for fried oil quality 
 
EU Options 
• Education/information campaigns for improving consumer knowledge on all aspects 
relating to 
waste oils and risks involved in their use. 
• Campaigns and availability of texts for introducing these subjects in school education. 
• Actions aimed at improving knowledge in this specific field, via the media. 
• Establishment of rapid systems for supply of information, by EU institutions, in specific 
cases 
of major incidents with public health risks. 
• Establishment of programmes of collaboration between the EU administration and 
consumer 
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organisations to improve the operation of control and information systems. 
 
๓.๓ เครื่องสําอางมีสารอันตรายปนปลอม จากเว็บไซต์ 
http://www.epa.govt.nz/hazardous-substances/pop_hs_topics/Pages/FAQs-about-
cosmetics.aspx 
http://safecosmetics.org/article.php?id=693 
http://safecosmetics.org/article.php?id=346 
http://safecosmetics.org/article.php?id=347 
 

Newzealand Most cosmetic products pose no risk to the public and are safe for 
use as  

intended. They are not routinely tested. As with most products, the manufacturer and 
importer are responsible for ensuring products are safe and comply with the law. The 
retailer should request verification from suppliers that the products they sell are safe and 
legal to be sold in New Zealand. 
Testing has been commissioned by the Ministry of Health on some products that could pose 
a significant risk to public health if not legally compliant. 
 
 US Provisions of the Safe Cosmetics and Personal Care Products Act of 2013 
include: 
• Phase-out of ingredients linked to cancer, birth defects and developmental harm; 
• Creation of a health-based safety standard that includes protections for children, the 
elderly, workers and other vulnerable populations; 
• Elimination of labeling loopholes by requiring full ingredient disclosure on product 
labels and company websites, including salon products and the constituent ingredients of 
fragrance; 
• Worker access to information about unsafe chemicals in personal care products; 
• Required data-sharing to avoid duplicative testing and encourage the development 
of alternatives to animal testing; and 
• Adequate funding to the FDA Office of Cosmetics and Colors so it has the resources 
it needs to provide effective oversight of the cosmetics industry. 
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 State Legislation California Safe Cosmetics Program  
The primary purpose of the California Safe Cosmetics Program (CSCP) is to collect 
information on hazardous and potentially hazardous ingredients in cosmetic products sold in 
California and to make this information available to the public. 

Background 
Many different chemicals are used in making cosmetics.  Consumer and worker advocacy 
groups are concerned because some cosmetic products contain chemicals known or 
suspected to cause cancer, birth defects, or damage to the reproductive system. Those who 
work with cosmetics - including barbers, hair stylists, and skin care, body care and nail salon 
workers - may be more vulnerable to the adverse health effects posed by these products 
because they handle greater quantities of cosmetics with greater frequency. 

The Law 
The California Safe Cosmetics Act (PDF)   (“the Act”) was signed into law in 2005.  For all 
cosmetic products sold in California, the Act requires the manufacturer, packer, and/or 
distributor named on the product label to provide to the California Safe Cosmetics Program 
in the California Department of Public Health (CDPH) a list of all cosmetic products that 
contain any ingredients known or suspected to cause cancer, birth defects, or other 
reproductive harm. 
Program Activities 
• Maintain a guidance list of chemical agents known or suspected to cause cancer, 
birth defects, or other reproductive harm (PDF)  (also in Spanish and Vietnamese); 
• Develop a user-friendly reporting system; 
• Create and maintain a publicly-available searchable database of product ingredient 
information submitted by companies; 
• Create reports of submitted data, including reported products, ingredients and 
reformulations; 
• Participate in meetings with health advocates, industry, regulators, and others to 
promote collaborative research efforts and to ensure product safety. 
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 EU The European Union, now 25 countries strong, has more stringent and 
protective laws for cosmetics than the United States. The hazard-based, precautionary 
approach of the EU acknowledges that chemicals linked to cancer and birth defects simply 
don’t belong in cosmetics – regardless of the concentration of the chemical being used. 
 The EU Cosmetics Directive (76/768/EEC) was revised in January 2003 to ban 1,328 
chemicals from cosmetics; the U.S. FDA has banned or restricted only 11.  
That means that companies are no longer allowed to sell personal care products in the 
European Union that are made with chemicals that are known or suspected to cause cancer, 
genetic mutation, reproductive harm or birth defects. The Compact for Safe Cosmetics 
expanded on the EU laws and asked companies to commit to removing the EU-banned 
chemicals from products sold in the United States and elsewhere around the world.  
 
 Canada  Canadian cosmetics regulations, like European Union regulations, are 
stricter than those in the United States. The Canadian government recently created a 
Cosmetic Ingredient Hotlist that includes hundreds of prohibited and restricted chemicals 
and contaminants such as formaldehyde, triclosan, selenium, nitrosamines and 1,4-dioxane 
— all of which are allowed in U.S. products. 
In addition, cosmetic manufacturers are required to register their products and disclose a list 
of ingredients and the concentration of each ingredient used. Labeling requirements that 
went into effect in November 2006 in Canada require ingredient lists to appear on all 
cosmetic product labels. Increased disclosure is making choosing safe products easier for 
Canadian consumers. 
According to the Health Canada Web site, "[o]nly ingredients that do not pose an 
unreasonable health and safety risk to the Canadian public, when used according to 
directions, are allowed in cosmetic products." 
 
        ๓.๔ ปัญหาการปนเป้ือนยาฆ่าแมลง จากเว็บไซต์  
http://www2.epa.gov/safepestcontrol/food-and-pesticides 
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/index_en.htm 
www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/index.htm 
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US How much of a pesticide remains on the food we eat? 
Small amounts of pesticides may remain in or on fruits, vegetables, grains, and other foods. 
As crops are harvested, transported, exposed to light, washed, and cooked, the amount of 
pesticide residue decreases considerably.  
EPA determines how much of a pesticide can remain on food. The agency sets limits on how 
much of a pesticide may be used on food during growing and processing, and how much 
can remain on the food you buy. EPA also sets standards to protect workers from exposure 
to pesticides on the job. 
 
 EU EU policy 
Pesticides can have severe undesirable effects if they are not strictly regulated. No pesticide 
can be used in the EU unless it is scientifically proven that it: 
• Doesn’t harm people's health; 
• Has no unacceptable effects on the environment; 
• Is effective against pests. 
EU rules on plant protection products establish a “dual” system: 
• The Commission approves the active substances contained in the products; 
• EU countries authorise the products on their territory and ensure compliance with EU 
rules. 
 
 Japan In Japan, the Ministry of Health, Labour and Welfare and the Environmental 
Department are responsible for establishing and testing residue limits. These limits are based 
on the Food Sanitation Law.  
 

     ๔. ผลการจัดลาํดบัความสําคญัสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย  
        ๔.๑ สินค้าไม่ปลอดภัย ๑๐ รายการแรก 

ที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
1 นํ้ามันทอดซ้ํา มีสารก่อมะเร็ง  ๗๕๐ 
2 ยาแก้ปวดTramadol มีการใช้ผิดประเภทในกลุ่มวัยรุ่น ๗๒๕ 
3 เครื่องสําอาง มีสารห้ามใช้ ๖๗๐ 
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ที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
4 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร โฆษณาเกินจริง ๖๖๕ 
5 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร(ลด

นํ้าหนัก)/กาแฟ 
ใส่สารอันตราย sibutramine/sildenafil ๖๖๐ 

6 อาหารสด ใส่สารห้ามใช้เช่นบอแรกซ์ ฟอร์มาลิน ยาฆา่
แมลง 

๖๐๕ 

7 ยาสมุนไพร โฆษณาเกินความจริง ๔๙๐ 
8 เครื่องสําอาง ไม่ได้รับอนุญาต/ฉลากไม่ถูกต้อง ๔๔๕ 
9 ลวดดัดฟัน/ยาง ไม่ได้มาตรฐาน ๓๗๕ 
10 ขนมกรุบกรอบ ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ๓๕๖.๓ 
 
       ๔.๒ สนิค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ ๓-๕ รายการแรก(ที่จะแก้ปัญหา) 

ที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
1 นํ้ามันทอดซ้ํา มีสารก่อมะเร็ง  ๗๕๐ 
2 ยาแก้ปวดTramadol มีการใช้ผิดประเภทในกลุ่มวัยรุ่น ๗๒๕ 
3 เครื่องสําอาง มีสารห้ามใช้ ๖๗๐ 
4 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร โฆษณาเกินจริง ๖๖๕ 
5 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร(ลด

นํ้าหนัก)/กาแฟ 
ใส่สารอันตราย sibutramine/sildenafil ๖๖๐ 

     

๕. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีค้นพบ 
 ๑. การแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพควรมีการดําเนินงาที่มีขั้นตอน และกระบวนการที่ชัดเจน         
      ๒. การใช้หลักการการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเป็นหลักการที่       

เป็นประโยชน์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ทั้งในส่วนที่เป็น
ภาครัฐและภาคเอกชน 
                ๓. ภายหลังที่ได้ประเด็นปัญหาจากการจัดลําดับความสําคัญฯ ดังกล่าวสามารถนําไปสู่      
กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบในรูปแบบภาคีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคได้เช่นกัน เพราะจาก
กระบวนการจัดลําดับความสําคัญฯ ข้างต้น ทําให้ภาครัฐมองเห็นมุมมองด้านอ่ืนของภาคประชาชน จึงทําให้
เกิดกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันที่มีระบบ 



 

 

  
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ�

รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับ
ความสําคญัของสินค้าไม่ปลอดภัย
ในระดบัจังหวัดและระดบัภาค และ
แนวทางการแก้ปัญหา 

1 -2 กันยายน 2557 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล  นางสาวกุลิสรา  ศิริภักด์ิ  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หน่วยงานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
โทรศัพท์ 043815418   อีเมล์ piyarat2523@gmail.com 

๑.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ 
๑. การคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย  เมื่อวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
            ๑.๑ การประสานผู้เข้าร่วมให้ส่งข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่พบในองค์กร หรือหน่วยงานเพ่ือรวบรวม
เป็นปัจจัยนําเข้าในการประชุม 

๑.๒ การประชุมระดมสมองในการคัดเลือกประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัยร่วมกันในเบื้องต้น 
โดยนําประเด็นปัญหาทั้งหมดที่มีมารวมกัน และผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผล เพ่ือสนับสนุนการเลือก
ประเด็นปัญหาดังกล่าว 

๑.๓ ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัย โดยคัดเลือกมาไม่เกิน ๑๐ 
ปัญหา ตามลําดับคะแนนที่มีผู้เลือกมากที่สุด 
๒. การจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ณ 
ห้องประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ ดังน้ี 

๒.๑ ผู้รับผิดชอบค้นหาข้อมูลเบ้ืองต้นของสินค้าไม่ปลอดภัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง
และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
๒.๒ จัดประชุมตัวแทนแกนนําภาคีที่เก่ียวข้องและแกนนําผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือร่วมกันจัดลําดับ
ความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความ
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
๒.๓ สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของสนิค้าไม่ปลอดภัย โดยคัดเลือกมา ๕ อันดับแรก 
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๒. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ  

ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน อีเมล โทรศัพท ์

๑ สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

น.ส.อรนุช  เกษสัญชัย ORANUCH_KAT@hot
mail.com 

089-8098603 

๒ ท้องถิ่นอําเภอสหัสขันธ์ นายวีระพงษ์ โกศลวัฒน์  081-9991369 

๓ สํานักงานการค้าภายใน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

นายสิทธิชัย ซอ่ภูเขียว Tan_tan.s@hotmail.c
om 

088-5111745 

๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาสินธ์ุ 

นายอนุชารัตน์  มหาแสน  082-84169900

๕ เทศบาลตําบลบัวขาว นายสิทธิกร  อุทรังษ์ Ken.3376@hotmail.c
om 

093-3292359 

๖  นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว นายธนเสฏฐ์  ชัยสงคราม
ธนทัต 

 087-2356123 

๗ อาสาสมัครสาธารณสุข    

๘ ผู้แทนเภสัชกร โรงพยาบาล
ชุมชน 

   

๙ ผู้แทนจากสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ 

   

๑๐ ผู้แทนจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล 

   

๑๑ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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๓.ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหลง่อ้างอิง 
 ๓.๑ แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการอ้างอิงใช้ข้อมูลจากผลการดําเนินงานของจังหวัดกาฬสินธ์ุในปี ๒๕๕๗ 
 
๔.ผลการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย  

๔.๑ สนิคา้ไม่ปลอดภัยได้มา ๕ รายการ ดังนี ้
๑ ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักประเภทอาหารและยา(ฉลากไม่ถูกต้อง) ร้อยละ ๗๖.๒๕ 

  ๒ เครื่องด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ(ฉลากไม่ถูกต้อง)   ร้อยละ ๖๗.๕ 
  ๓ พืชผักปนเป้ือนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช    ร้อยละ ๖๕.๖๓ 
  ๔ สเตียรอยด์ในยาชุดและยาแผนโบราณ    ร้อยละ ๖๑.๒๕ 
  ๕ เครื่องสําอางทําให้ขาว      ร้อยละ ๕๗.๕ 
 ๔.๒ สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ ๓-๕ รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
  ๑ ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักประเภทอาหารและยา(ฉลากไม่ถูกต้อง)  
  ๒ เครื่องด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ(ฉลากไม่ถูกต้อง)    
  ๓ พืชผักปนเป้ือนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
  ๔ สเตียรอยด์ในยาชุดและยาแผนโบราณ   
  ๕ เครื่องสําอางทําให้ขาว  
 

๕. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ 
 ๕.๑ มีการจัดประชุมผู้ประกอบและผู้บริโภคให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 ๕.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ โทษของการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องและ 
กฎระเบียบตามกฎกระทรวงสาธารณสุขหากยังมีการฝ่าฝืนจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ันๆ 
 ๕.๓ ออกตรวจติดตาม ณ สถานที่ผลิต จําหน่าย เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย  จังหวัดเลย 

ผู้ให้ข้อมลู นายรัตนศักด์ิ  ศรนุีเสน 
หน่วยงาน/ที่อยู่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
โทรศัพท์ 042-812745 ต่อ 108 อีเมล์ fdapv42@fda.moph.go.th 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
1. สสจ.ส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอข้อมูลปัญหาผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
2. สสจ.ค้นประเด็นปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย จากเรื่องร้องเรียน นโยบาย สื่อ

ต่างๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. สสจ.รวบรวมปัญหาที่ได้ นํามาจัดกลุ่มปัญหาที่ใกล้เคียงกัน 
4. จัดประชุมหน่วยงาน ภาคีที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือระดมสมองคัดเลือกปัญหา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย 
5. สสจ. นําเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไมป่ลอดภัยให้ที่ประชุมรับทราบ

ร่วมกัน 
6. ที่ประชุมเสนอประเด็นปัญหาเพ่ิมเติม 
7. ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไมป่ลอดภัยในจังหวัดเลย 10 ลําดับ

แรก โดยการโหวต 
8. นําประเด็นปัญหา 10 ลําดับแรก มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
9. ที่ประชุมให้คะแนนในแต่ละขอ้ของเกณฑ์การประเมิน 
10. สรุปผลคะแนนการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 

จังหวัดเลย 
11. นําเสนอปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวัดเลยในระดับภาคและระดับประเทศ

ต่อไป 
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2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์

1. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นางลักขณา พลซา 0819543011 
2. สนง.พานิชย์จังหวัดเลย น.ส.อุไรวรรณ เย็นสวัสด์ิ 0812080291 
3. เทศบาลเมืองเลย นางลภัส แจ่มใส 0854566483 
4. สนง.ปศจ.เลย น.ส.ไพลิน ศรสีุวรรณ 0885166800 
5. สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.เลย นายเรวัฒน์ สกุณา 0878497849 
6. รพ.สต.บ้านโพน นางเจษฎา วงค์วรัญญ ู 0812607194 
7. สสอ.เชียงคาน นายสมชาย พิชญชยะนนท์ 0816610672 
8. สสอ.ผาขาว น.ส.ภิรมย์ยา สีหบูญมา 0833404417 
9. งานอนามัย สสจ.เลย นายสุนทร หงษ์คง 0864598169 

      
 3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  

3.1 ข้อมูลเรื่องร้องเรียน สสจ.เลย 
3.2 เว็บไซต์ fda.moph.go.th 
3.3 สรุปข้อมูลการดําเนินงาน สสจ.เลย 

      4. ผลการจัดลาํดบัความสําคญัสินค้าไม่ปลอดภัย  
 4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 
1 ยาปฏิชีวนะในร้านชํา 78.75  
2 สารปนเป้ือนในอาหาร 77.5  
3 ยาแผนโบราณลักลอบเติมสเตียรอยด์ 73.75  
4 ผักผลไม้ปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 71.25  
5 ยาลดความอ้วน 67.5  

6 
ขนมบรรจุหีบห่อ ไม่มี อย. (รวมถึงขนมจากจีน
ลักลอบนําเข้า) 66.25 

 

7 ยาชุดในร้านชํา 63.75  
8 อาหารเสริม ไม่มี อย. ฉลากอวดอ้างเกินจริง 62.5  

9 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีโฆษณาอวดอ้าง เกินจริง ทาง
วิทยุ 61.25 

 

10 เครื่องสําอางมีสารห้ามใช้ ฉลากไม่ถูกต้อง ปลอม 58.75  
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4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน(ถ้ามี) หมายเหตุ 

1 ยาปฏิชีวนะในร้านชํา 78.75  
2 สารปนเป้ือนในอาหาร 77.5  
3 ยาแผนโบราณลักลอบเติมสเตียรอยด์ 73.75  
4 ผักผลไม้ปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 71.25  

 
5. แนวทางการแก้ปัญหาผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีค้นพบคืออะไร 
    ต้องให้ชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหาของชุมชน แล้วร่วมกันแก้ปัญหา 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย  จังหวัดศรสีะเกษ 

ผู้ให้ข้อมลู  นางพรรณนภา  ศรีสวัสด์ิ    ตําแหน่งเภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   
โทรศัพท์  089-4214482  อีเมล์ : nukeing44@hotmail.com 
 

1.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
1.การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยเพ่ือนํามาจัดลําดับ จะนําข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บ

ข้อมูลจาก แบบ คบส.ซึ่งข้อมูลจะเป็นข้อมลูจากทุกอําเภอ การรายงานปัญหา รวมถึงข้อร้องเรียน 
2.นําข้อมูลทั้งหมดมาสรุปเพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย  โดยเสนอข้อมูลในที่ประชุม 

ซึ่งคณะกรรมการจะมาจากผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากทุกอําเภอ 
3.เมื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยได้แล้ว ก็ทาํการจัดลําดับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่

ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
4.สรุปผลการจดัลําดับ 

 

2.ข้อมูลภาคท่ีีร่วมดําเนินงานจัดลําดบัความสาํคญัฯ  
ลําดั
บ 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน อีเมล ์ โทรศัพท ์

1 สสจ.ศรสีะเกษ นายบรรเจิด เดชาศิลปะชัยกุล Banjert@hotmail.com 089-4214482 
2 สสจ.ศรสีะเกษ นางพรรณนภา  ศรสีวัสด์ิ Nukeing44@hotmail.com 089-4214482 
3 รพ.โนนคูณ นางเบญจมาศ  บุดดาวงศ์ benjapoom@yahoo.co.th 089-9476443 
4 รพ.บึงบูรพ์ นส.ณัฐกฤตา สาระ Kritta_y@hotmail.com 087-2409839 
5 รพ.บึงบูรพ์ นายวิเชียร  ศรีหนาจ  089-2813845 
6 รพ.ปรางค์กู่ นางชนิสา จันทรชิต Chanisa_wa@yahoo.com 086-3388865 
7 รพ.โพธ์ิศรีสุวรรณ นางสาวพิชญาดา  นามวงษ์ Pit.cha.yada@hotmail.co

m 
090-6195695 

8 รพ.ราษีไศล นางอรัญญา  จึงรักษ์พงษ์ Aor_drug@hotmail.com 085-6116520 
9 รพ.ศรีรัตนะ นายโกวิทย์  ทองละมุล Kovitwpunya@gamil.com 084-2738887 
10 รพ.กันทรารมย์ นายภาสกรณ์  โพธ์ิศรี passminum@gamil.com 088-4806575 
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ลําดั
บ 

เครือข่าย/
หน่วยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน อีเมล ์ โทรศัพท ์

11 รพ.อุทุมพรพิสัย นางลักษมี  เมอืงกลาง  091-8284171 
12 รพ.ไพรบึง นส.ศรินทิพย์ ศิลาวรรณ  081-8883113 
13 รพ.กันทรลักษ ์ นางจิราพร สุจริตภักดี Always_love2@hotmail.c

om 
085-2041997 

 

3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯและแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 

- 

4.ผลการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าท่ีไม่ปลอดภยั 
 4.1 สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 9 รายการแรก 

1.ยาแผนโบราณที่ผสมสารสเตียรอยด์ 
  2.อาหารท่ีไม่มีฉลากหรือฉลากไม่ถูกต้อง 
  3.อาหารเสริมลดน้ําหนักที่ผิดกฎหมาย 
  4.เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้และฉลากไม่ถูกต้อง 
  5.เครื่องสําอางทีไม่มีฉลาก 
  6.ผักปนเป้ือนฟอร์มาลีน 
  7.ผักปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 
  8.อาหารท่ีอวดอ้างสรรพคุณเป็นยา 
  9.ยาอันตรายในร้านชํา 
   
 4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

1 อาหารเสริมอวดอ้างสรรพคุณเป็นยา  ร้อยละ 93.42 
2 ยาอันตรายในร้านชํา    ร้อยละ 86.84 
3 อาหารปนเป้ือนฟอร์มาลิน   ร้อยละ 86.84 
4 ผักปนเป้ือนยาฆ่าแมลง   ร้อยละ 86.84 
5 เครื่องสําอางที่ผิดกฎหมาย   ร้อยละ 85.53 
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5.แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ 
 1.ออกมาตรการหรือขอความร่วมมือไปยังร้านขายส่งยาไม่ให้จําหน่ายยาอันตรายให้กับร้านชํา 
 2.ลงพ้ืนที่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการให้เพ่ิมมากขึ้น 
 3.ขอความร่วมมือไปยังวิทยุชุมชนในการโฆษณาสื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดสุรินทร ์

ผู้ให้ข้อมูล :     นางสุธิดา  บุญยศ ตําแหน่ง  เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่ :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
โทรศัพท์ : 0 4451 8402  ต่อ 219           อีเมล ์: suthida_boon@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญ ฯ  
 ขั้นตอนที่ 1  การสํารวจและการเตรียมการ ; ดําเนินการสํารวจปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยในกลุ่มที่พบ
ปัญหาในพ้ืนที่จากแหล่งข้อมูลคือ                                                                                                

1) ข้อมูลการตรวจเฝ้าระวังสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละพ้ืนที่ที่ดําเนินการและส่ง
รายงานให้จังหวัด โดยได้กําหนดเป็นตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย 

2) ข้อมูลการตรวจเฝ้าระวังของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์คือ ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพผลิตภัณฑ์และจากเรื่องร้องเรียน 

3) ข้อมูลการสรุปผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัญหาสําคัญของแต่ละอําเภอ โดยให้อําเภอประชุมร่วมกับ
เครือข่ายและจัดลําดับความสําคัญส่งมารวบรวมท่ีจังหวัด 

โดยข้อมูลดังกล่าวกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ นํามารวบรวมทั้งหมดแล้วทําการสืบค้นหาข้อมูลวิชาการ
ประกอบในผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาในพ้ืนที่ที่มีความถี่ในการพบ ซึ่งเรียงลําดับจากพบมากไปน้อย 
 ขั้นตอนที่ 2 การเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือกและการเรียงลําดับความสําคัญเพ่ือการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหา ; หลังจากการจัดทําข้อมูลที่เรียบเรียงในเบื้องต้นแล้ว   จึงดําเนินการจัดประชุมระดมสมองกับ
ภาคีเครือข่ายในการเสนอประเด็นปัญหาของจังหวัดและร่วมกันจัดลําดับความสําคัญโดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยง
และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา โดยดําเนินการจัดประชุมเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  ณ  ห้อง
ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จํานวน 50 คน 
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2. ข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลํา ดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล์/โทรศพัท์ 

1 สมาคมเครือขา่ยผู้บริโภค
สุรินทร ์

นายศักดา เช้ืออินทร์ ที่ทําการเลขาสมาคม 56
หมู่16ต.นอกเมืองอ.เมือง 

083-3730303 

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาล/อบต.) 

นางสาวชุ ติมณฑน์ 
ผะเดิมดี 

เทศบาล ตํ าบล กั งแอน  
อ.ปราสาท 

orazaaa@hotmail.
com 083-3722695 

3 อาสาสมัครสาธารณสุข นายทองบุญ  ใจงาม อสม.ต.ด่าน อ.กาบเชิง 091-6593778 
4 ชมรมอาสาสมัครคุ้มครอง

ผู้บริโภคสนม (อสคบ.สนม) 
นายอ่อนสี          
ศรีฉันทนาสกุล 

ประธาน อสม.ต.สนม 081-0721058 

5 ชมรมร้านอาหาร นายสุพจน์          
จตุพรอนันตกุล 

ประธานชมรมร้านอาหาร
เมืองสุรินทร์ 

081-7890903 

6 ผู้ประกอบร้านขายของชํา นางพ่ึง ขบวนดี อสม.ตําบลตานี           
อ.ปราสาท 

085-2021806 

7 ชมรมผู้ประกอบการวิทยุฯ นายภูวดล เจริญศิริ สถานีวิทยุสุรินทร์ทีวี    
เนตเวิร์ค 

081-8799448 

8 โ ร ง พ ย าบ า ล ใ น จั ง ห วั ด
สุรินทร์ 

จํานวน 17 แห่ง   

9 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 17 แห่ง   
 

     3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดับความสาํคัญฯและแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง                                   

                              ................-............ 
หมายเหตุ :  ใช้ข้อมูลการสํารวจจากพ้ืนที่และเรียงลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยที่พบในพ้ืนที่โดยเรียงความถ่ีที่พบ
ในพ้ืนที่เป็นจํานวนมากไปน้อยจึงยังไม่ได้ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการรองรับในการจัดลําดับ 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  197 
 

       4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
               4.1  สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

รายการ
ที่ 

ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนนความ
เสี่ยง(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1 ยาแผนโบราณพบสารสเตียรอยด์ปลอมปน  77.50  
2 อาหารสดพบสารปนเป้ือน - ไม่ได้พิจารณาเนื่องจากไม่มี

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดที่เป็น
ปัจจุบัน 

3 ยาอันตราย ยาชุด ในร้านชํา 70.00  
4 ยาปฏิชีวนะในร้านชํา 66.25  
5 ขนมแบ่งบรรจุ ไม่มีฉลาก/ฉลากไม่ถูกต้อง 66.25  
6 เครื่องสําอางพบสารห้ามใช้ ฉลากไม่ถูกต้อง 56.25  
7 ผลิตภัณฑ์อาหารโฆษณาเกินจริง 

(เครื่องด่ืมสมุนไพรคาวตอง กาแฟลดอ้วน ) 
85.00  

8 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารปลอมปนยาแผนปัจจุบัน 51.25  
9 นํ้าด่ืมตู้หยอดเหรียญ 40.00  
10 นํ้าหมักสมุนไพร ที่เป็นอันตราย 62.50  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

รายการ
ที่ 

ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1 ยาแผนโบราณพบสารสเตียรอยด์ปลอมปน 81.25  
2 ยาอันตราย ยาชุด ในร้านชํา 75.00  
3 ยาปฏิชีวนะในร้านชํา 70.62  
4 ขนมแบ่งบรรจุ ไม่มีฉลาก/ฉลากไม่ถูกต้อง 69.40  
5 เครื่องสําอางพบสารห้ามใช้ ฉลากไม่ถูกต้อง 69.40  
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5.  แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
 5.1  สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง กลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุข ชมรม
ผู้ประกอบการร้านค้า เน่ืองจากร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนเป็นร้านค้าขนาดเล็กและมีจํานวนมาก 
 5.2  ใช้มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินการกับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  จังหวัดหนองบัวลาํภ ู

ผู้ให้ข้อมูล  นางสาวภัทรชนม์  นนทจิตต์   เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หนองบัวลําภู 
โทรศัพท ์ 042-312049 ต่อ 115 022-0551567 Email: pharnb@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญ  
วันที่ 1 (4 สิงหาคม 57) 

1. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ผู้ร่วมประชุมเสนอรายช่ือสินค้าที่
คิดว่าไม่ปลอดภัยลงในกระดาษชาร์ต 

2. ปรึกษาหารือถึงประเด็นปัญหากันภายในกลุ่มเพ่ือเลือกสินค้าที่คิดไม่ปลอดภัยมา 10 
ปัญหา 

3. นํารายช่ือสินค้าไม่ปลอดภัยของทั้ง 2 กลุ่ม ได้ 20 ปัญหามานําเสนอในที่ประชุม และ
เสนอประเด็นปัญหา  

4. คัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย : โดยการลงคะแนนเสียง (1 ท่านสามารถเลือกได้ไม่เกิน 5
ครั้ง)   คัดเลือก ประมาณ 10 ลําดับ  

วันที่ 2 (6 สิงหาคม 57) 
1. อภิปรายข้อมูลทางวิชาการของสินค้าไม่ปลอดภัยที่ถูกคัดเลือก โดยคณะผู้จัดการประชุม 
2. ผู้เข้าประชุมร่วมประเมินสินค้าไม่ปลอดภัย โดยใช้ “เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของ

สินค้าไม่ปลอดภัย” และ “เกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา”  
3. นําผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน มาจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย 5 ลําดับ  

 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์การณ์ ชื่อผู้แทน ตําแหน่ง 
1 สํานักงานพาณิชย์ จ.หนองบัวลําภู นายยุทธนา   คนคม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
2 สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู นายรฐพงศ์  นุ่นสวัสด์ิ หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 
3 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นส.จุฬารัตน์  สมเล็ก พนักงานตรวจโรคสัตว์ 
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ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์การณ์ ชื่อผู้แทน ตําแหน่ง 
4 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด คุณจุฑามาศ  จิเจริญ  
5 ชมรมร้านขายยาจังหวัด นายรังสี   วิทยาภัทร์ 

นายสุกรี   โคว้รัตนะ 
นายสุวิชัย   มูลบัวภา 

ประธานชมรมฯ 
รองประธานชมรมฯ 
เหรัญญิกชมรม 

6 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นส.ปัญจพร   ภาศิริ  
7 โรงพยาบาลหนองบัวลําภู นายสุรศักด์ิ   สุวรรณแสง เภสัชกรปฏิบัติการ 
8 โรงพยาบาลนากลาง นายณัฐพงษ์   จันทร์บุญ 

นางสุพรรณี   จันทะสีลา 
เภสัชกรปฏิบัติการ 
จพ.เภสัชกรรม 

9 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง นายจีรวัฒน์ สุขพานิช 
นายวสันต์   ดวงมณี 

เภสัชกรชํานาญการ 
จพ.เภสัชกรรม 

10 โรงพยาบาลโนนสัง นางพิมล   ศรีภูธร 
นส.อาภรณ์   พลบูลณ์ 

เภสัชกรชํานาญการ 
จพ.เภสัชกรรม 

11 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นส.วรางคณา   หาระคุณโน 
นายวีระชัย   วิเศษทอง 
นส.จุฑามาศ   อนุสรณ์ธีระกุล 
นส.ภัทรชนม์   นนทจิตต์ 

เภสัชกรชํานาญการ 
นวก.สาธารณสุขชํานาญการ 
เภสัชกรปฏิบัติการ 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
1. เครื่องสําอางที่ใส่สารห้ามใช้ (ปรอท แอมโมเนีย กรดวิตามินเอ) 

ไฮโดรควิโนน เป็นสารฟีนอลชนิดหน่ึง มีสูตรเคมี C6H4(OH)2 ยับย้ังกระบวนการสร้าง
เม็ดสีของผิวหนัง(เมลานิน) ทําให้ผิวขาวขึ้น สารไฮโดรควิโนนถูกกําหนดเป็นสารห้ามใช้
ในผลิตภัณฑ์สําหรับใบหน้าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 
2535 ยกเว้นให้คลินิกจ่ายได้  ฝ้า หรือรอยด่างดําจากสิวที่รุนแรง 
อย.กําหนดให้ผสมสารได้ไม่เกิน 2%  

โทษ เกิดอาการระคายเคืองต่อผิว  เกิดจุดด่างขาวท่ีหน้า ผิวหน้าดํา เป็นฝ้าถาวร 
รักษาไม่หาย ทําให้เกิดโรคผิวหนังขึ้น  เกิดตุ่มนูนสีดําบริเวณโหนกแก้มและสันจมูก           
หากใช้นานมากกว่า 6 เดือน อาจเปลี่ยนแปลงของเน้ือเย่ือภายในผิวหนัง เกิดเป็นฝ้า
ถาวรสีนํ้าเงินอมดําได้และเพ่ิมโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน  
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ปรอทแอมโมเนีย การใช้ปรอทแอมโมเนียติดต่อกัน เป็นเวลานานจะทําให้เกิดพิษสะสม
ของสารปรอทในผิวหนัง และดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต ทําให้ตับและไตอักเสบเกิดโรค
โลหิตจาง ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ทําลายสีของผิวหนังและเล็บมือทําให้ผิวบางขึ้นเรื่อยๆ 
เกิดการแพ้หรือเป็นแผลเป็นได้ 
 และเป็นสารห้ามใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวัตถุที่ห้ามใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง ลําดับที่ 221 ตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 125 ตอน พิเศษ 80 ง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยกําหนดช่ือสารห้ามใช้ คือ 
“ปรอท และสารประกอบของปรอท” 
กรดวิตามินเอ ความเป็นพิษคือทําให้หน้าแดง และแสบร้อนรุนแรง เกิดการระคายเคือง
อักเสบ แพ้แสงแดด หรือแสงไฟได้ง่าย เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และก่อให้เกิด
ความพิการแต่กําเนิด  กรดเรทิโนอิกสามารถใช้เป็นสารออกฤทธ์ิในสูตรตํารับยาชนิด
ครีมที่ระดับ ความเข้มข้น0.01-0.1% 
อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา 
 http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=55  

2. อาหารปนเป้ือนฟอร์มาลิน เช่นอาหารทะเล เเละสไบนาง   
ฟอร์มาลินจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดฟอร์มิค (Formic acid) ซึ่งมีฤทธ์ิทําลายการทําลาย

ของเซลล์ในร่างกาย ทําให้ เซลล์ตาย ฟอร์มาลินมีพิษต่อระบบต่างๆ เกือบทั่วทั้ง
ร่างกาย  เช่น ในระบบทางเดินหายใจ ในระบบทางเดินอาหาร  หากได้รับไอระเหยของ
ฟอร์มัลดีไฮด์ แม้จะปริมาณตํ่าจะทําให้หลอดลมบวม แสบจมูก เจ็บคอ ไอ หายใจไม่
ออก ปอดอักเสบ นํ้าท่วมปอด ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะทําให้นํ้าท่วมปอด จนหายใจไม่
ออก แน่นหน้าอกและตายในที่สุด    

ฟอร์มาลินหรือสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหารตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข  
อ้างอิง : อย. กระทรวงสาธารณสุข  
http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/formalin.htm 

3. ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์จากรถเร่ ตลาดนัด   
สเตียรอยด์ กฎหมายกําหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ  

4. สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  
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ผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา อาการที่รุนแรง เช่น 
มะเร็งความบกพร่องของระบบประสาท การเกิดที่ผิดปกติ และการตายของทารกตัว
อ่อน รวมถึงความผิดปกติทางพัฒนาการของระบบประสาท  
อ้างอิง : th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:สารเคมีเกษตร 

5. นํ้าหมักที่โฆษณาเกินจริง   
สิ่งปนเป้ือน ethyl alcohol และ Methyl alcohol เน่ืองจากยังไม่มีมาตรฐาน

ใดๆ ที่ระบุแน่ชัดว่า ในนํ้าหมักชีวภาพ ควรจะมี ethyl alcohol และ Methyl alcohol
ได้สูงสุดเท่าไรดี? อาศัยเอกสารอ้างอิง ของกระทรวงสาธารณสุข (อย.) ขององค์การ 
อาหารต่างประเทศ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และพ้ืนฐานทางพิษวิทยา ร่วมกับความรู้ 
ทางชีวเคมี ในนํ้าหมัก ชีวภาพดังน้ี  
 -เอธิลอัลกอฮอล์ ในเครื่องด่ืมนํ้าหมักชีวภาพ ไม่ควรมีปริมาณสูงเกิน ๕๐๐ มก. ต่อ 
๑๐๐  ม ล .  (๐ .๕  ก รั ม%  ห รื อ ร้ อ ย ล ะ  ๐ .๕ )  ( ใ น แ ง่ สุ ข ภ า พ ย่ิ ง ตํ่ า ย่ิ ง ดี ) 
 -เมธิลอัลกอฮอล์ ในเคร่ืองด่ืมนํ้าหมักชีวภาพ ไม่ควรมีปริมาณสูงเกิน ๑๐๐ มก.ต่อ 
๑๐๐ มล.(๑๐๐ มก.% หรือ ๐.๑ ก.%) (ในแง่สุขภาพย่ิงตํ่าหรือไม่มีเลยจะยิ่งดี)  

6. อาหารลดความอ้วนที่โฆษณาเกินจริง 
Sibutramine เดิมใช้เป็นยารักษาภาวะโรคอ้วน ส่งผลต่อการลดความอยากอาหาร

และเพ่ิมอัตราการเผาผลาญในร่างกาย อาการข้างเคียงจากการใช้ยาค่อนข้างรุนแรง 
ได้แก่ เพ่ิมความเสี่ยง ภาวะหัวใจวาย (non-fatal heart attack) ภาวะหัวใจขาดเลือด 
(non-fatal stroke) กล้ามเน้ือหัวใจตาย (cardiovascular death) เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
เหตุให้เสียชีวิตได้ นอกจากน้ี ยังมีอาการที่พบบ่อย คือ ทําให้เกิดความดันโลหิตสูงและ
หัวใจเต้นเร็ว ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ และท้องผูก ในปี 2553 องค์การอาหาร
และยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)และประเทศไทย ได้ประกาศให้หยุดใช้ Sibutramine 
และถอนยาดังกล่าวออกจากตลาดในที่สุด 

   อ้างอิง : คณะเภสัชมหิดลฯ  
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/16/Sibut

ramine-  
7. นํ้ามันทอดซ้ํา 
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กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกําหนดให้ทั้งนํ้ามันพืชและนํ้ามันจากสัตว์ 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 347) พ.ศ.2555 เรื่องวิธีการผลิตอาหารที่ใช้นํ้ามันทอดซ้ํา โดย
ผู้ผลิตหรือขายอาหารที่มีการใช้นํ้ามันทอดซ้ําซึ่งมีสารโพลาร์เกินร้อยละ 25 ของน้ําหนัก 
จะต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวใช้ต้ังแต่วันที่ 13 
มีนาคม 2556  

อ้างอิง : อย. กระทรวงสาธารณสุข 
 www.fda.moph.go.th/project/.../2-2-49%20ภัยน้ํามันทอดซํ้า.do 

8. คอนแทกเลนส์แฟช่ัน 
มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กําหนดให้คอนแทคเลนส์เป็นเคร่ืองมือแพทย์ การ

ผลิต นําเข้า จําหน่าย ต้องได้รับอนุญาตก่อน 
9. ยาชุด (ยาแผนปัจจุบันที่จัดเป็นชุด ) 

มีกฎหมายและบทลงโทษท่ีชัดเจน เช่นการขายยาชุดที่มียาสเตียรอยด์ผสมอยู่ จําคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ประกอบการขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ ปรับ 1,000-5,000 บาท 

10. อาหารสด(เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผัก) พบการปนเป้ือน 5 ชนิด 
สารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด 
1.สารกันรา หรือ กรดซาลิซิลิค  

คุณสมบัติของสาร สารกันรา หรือกรดซาลิซิลิค เป็นกรดที่มีอันตรายต่อร่างกายมาก 
กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนด ห้ามนํามาใช้เจือปนในอาหาร แต่มีผู้ผลิตอาหารบางราย
นํามาใส่เป็นสารกันเสียในอาหารแห้ง พริกแกง หรือ นํ้าดองผัก ผลไม้ เพ่ือป้องกันเช้ือรา
ขึ้น และช่วยให้นํ้าดองผัก ผลไม้ดูใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ  

ความเป็นพิษ ถ้าร่างกายได้รับเข้าไปจะไปทําลายเซลล์ในร่างกาย ทําให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและหากได้รับเข้าไปมากๆ จะทําลายเยื่อบุกระเพาะอาหารและลําไส้ 
ทําให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ได้ ถ้าได้รับ กรดซาลิซิคจนมีความเข้มข้นใน
เลือดถึง 25-35 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร จะมีอาการอาเจียน หูอ้ือ มีไข้ ความดัน
โลหิตตํ่าจนช็อค และอาจถึงตายได้  
2.สารฟอกขาว  



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  204 
 

คุณสมบัติของสาร สารฟอกขาวเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการยับย้ังการเปลี่ยนสี
ของอาหารไม่ให้เป็นสีนํ้าตาลเมื่ออาหารน้ันถูกความร้อนในกระบวนการผลิต หรือถูก
หั่น/ตัด แล้ววางทิ้งไว้ และยับย้ังการเจริญเติบโตของยีสต์ รา บักเตรี สารเคมีดังกล่าวที่
นิยมใช้เป็นสารกลุ่มซัลไฟต์ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โซเดียมหรือโปแตสเซียมซัลไฟด์ 
โซเดียมหรือโปแตสเซียมไบซัลไฟต์ และโซเดียมหรือโปแตสเซียมแมตาไบซัลไฟต์ ซึ่งจะ
ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ใช้ได้ในอาหารทุกชนิด 
คือ สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ หรือ โซเดียมไดไทโอไนต์ เป็นสารเคมีที่ใช้ในการฟอกแห 
อวน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก แต่มีผู้ลักลอบนํามาใช้ฟอกขาวในอาหาร สานน้ีมี
คุณสมบัติในการสลายตัวได้เร็วเมื่อทิ้งไว้จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสารกลุ่มซัลไฟต์  

ความเป็นพิษ ถ้าร่างกายได้รับสารฟอกขาวแล้วกระบวนการในร่างกายจะเปล่ียน
สารไปอยู่ในรูปของซัลเฟตและขับออกได้ทางปัสสาวะ แต่ถ้าได้รับสารฟอกขาวกลุ่ม
โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ หรือกลุ่มซัลไฟต์เกินกําหนด สารฟอกขาวจะไปทําลายไวตามินบี 1 
ในร่างกาย ทําให้เกิดอาการหายใจขัด ความดันโลหิตตํ่า ปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง 
ในรายที่แพ้อาจเกิดลมพิษ ช็อค หมดสติ และเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบหืด  
3.สารบอแรกซ์  

คุณสมบัติของสาร สารบอแรกซ์หรือที่มีช่ือทางการค้าว่า นํ้าประสานทอง ผงกรอบ 
ผงเนื้อน่ิม สารข้าวตอก ผงกันบูด และเพ่งแซ เป็นสารเคมีที่เป็นเกลือของสารประกอบ
โบรอน มีช่ือทางเคมีว่า โซเดียมบอเรต (Sodium borate) โซเดียมเตตราบอเรต 
(Sodium tetraborate) มีลักษณะไม่มีกลิ่น เป็นผลึก ละเอียด หรือผงสีขาว ละลายนํ้า
ได้ดี             มีละลายในแอลกอฮอล์ 95% มีการนํามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม 
เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกายและห้ามใช้ในอาหารทุกชนิด แต่เน่ืองจากบอแรกซ์
มีคุณสมบัติทําให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อน กับสารประกอบอินทรีย์โพลีไฮดรอกซี 
(Organic polyhydroxy compound) เกิดลักษณะหยุ่น กรอบ และเป็นวัตถุกันเสียได้ 
จึงมีการลักลอบนําสารบอแร็กซ์ผสมลงในอาหารหลายชนิด เช่น หมูบด ปลาบด ลูกช้ิน 
ทอดมัน ไส้กรอก ผงวุ้น แป้งกรุบ ทับทิมกรอบ มะม่วงดอง ผักกาดดอง เป็นต้น เพ่ือให้
อาหารเหล่าน้ัน มีลักษณะหยุ่น กรอบ แข็ง คงตัวอยู่ได้นาน หรือนําผงบอแร๊กซ์ละลาย
ในนํ้า แล้วทาหรือชุบลงในเน้ือหมู เน้ือวัว เพ่ือให้ดูสดตลอดเวลา นอกจากน้ี ยังมีการใช้
ปลอมปนในผงชูรส เน่ืองจากบอแร็กซ์มีลักษณะภายนอกเป็นผลึกคล้ายคลึงกับผลึกผงชู
รส  

ความเป็นพิษ ถ้าบริโภคเข้าไปในร่างกายจะทําให้ร่างกายอ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร 
นํ้าหนักลด สําไส้และกระเพาะอาหารเกิดการระคายเคือง อุจจาระร่วง และเป็นพิษต่อ
ตับ ไต และสมองได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณสารที่ได้รับ  
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4.สารฟอร์มาลิน หรือสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์  

คุณสมบัติของสาร สารฟอร์มาลินมักใช้เป็นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค หรือใช้เป็นนํ้ายาดองศพ 
ประกอบด้วย แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ ประมาณร้อยละ 37-40 โดยน้ําหนักในนํ้า ลักษณะ
ทั่วไปของฟอร์มาลินเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
เคมีภัณฑ์พลาสติกสิ่งทอใช้ในการรักษาผ้าไม่ให้ย่นหรือยับ ใช้ป้องกันการขึ้นราในการ
เก็บรักษาข้าวสาลี ข้าวโอ๊ตหลังจากเก็บเก่ียวและใช้เพ่ือป้องกันแมลงในพวกธัญพืชหลัง
การเก็บเก่ียว ฟอร์มาลินเป็นอันตรายและห้ามใช้ในอาหารทุกชนิด แต่ปัจจุบันยังมีการ
นํามาใช้ในทางที่ผิด โดยเข้าใจว่า             ช่วยทําให้อาหารคงความสด ไม่เน่าเสียง่าย 
และเก็บรักษาได้นาน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น อาหารทะเลสด 
เครื่องในสัตว์ เน้ือสัตว์ ผักสดชนิดต่างๆ เป็นต้น  

ความเป็นพิษถ้าร่างกายได้รับสารฟอร์มาลินจากการบริโภคอาหารที่มีสารดังกล่าว
ตกค้างอาจทําให้เกิดการะคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร และหากสัมผัสอยู่เป็น
ประจํา จะทําให้เกิดการสะสมจนทําให้ร่างกายอ่อนแอได้ และสารฟอร์มาลินยังเป็นสาร
ก่อมะเร็งในสิ่งมีชีวิตได้ด้วย  
5.ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

คุณสมบัติของสาร ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คือ วัตถุมีพิษที่นํามาใช้เพ่ือ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช สัตว์ และมนุษย์ ทั้งในการเกษตร อุตสาหกรรม และสาธารณสุข 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ได้บางชนิดแต่ต้องทิ้งระยะให้สารหมดความเป็นพิษก่อนการเก็บ
เก่ียว  

ความเป็นพิษ เมื่อได้รับสารฆ่าแมลงเข้าสู่ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับเอนไซม์
ในร่างกาย มีผลให้เกิดการขัดขวางการทําหน้าที่ตามปกติของระบบประสาททั้งในคน
และสัตว์ ความเป็นพิษขึ้นกับคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิด วิธีการได้รับสารเข้าสู่
ร่างกาย ปริมาณความถ่ี สุขภาพของผู้ได้รับสารพิษและก่อให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ปวด
ศรีษะ มึนงง หายใจลําบาก แน่นในอก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน กล้ามเน้ือ
โดยเฉพาะที่ลิ้นและหนังตากระตุก ชัก หมดสติ  
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4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
หมายเลข สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ความเสี่ยง

(ร้อยละ) 
ความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหา 

(ร้อยละ) 

คะแนน
รวมเฉลี่ย 

1 เครื่องสําอางที่ใส่สารห้ามใช้ (ปรอท 
แอมโมเนีย กรดวิตามินเอ ไฮโดรควิ
โนน) 

85.00 80.00 82.50 

2 อาหารปนเป้ือนฟอร์มาลิน เช่น อาหาร
ทะเล เเละ สไบนาง   

87.50 85.00 86.25 

3 ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์จากรถ
เร่ ตลาดนัด    

93.75 72.50 83.13 

4 สารเคมีทีใ่ช้ในการเกษตร   82.50 62.50 72.50 
5 นํ้าหมักที่โฆษณาเกินจริง   78.75 57.50 68.13 
6 อาหารลดความอ้วนที่โฆษณาเกินจริง 81.25 57.50 69.38 
7 นํ้ามันทอดซ้ํา 80.00 55.00 67.50 
8 คอนแทกเลนสแ์ฟช่ัน 77.50 52.50 65.00 
9 ยาชุด (ยาแผนปัจจุบันที่จัดเป็นชุด ) 60.00 87.50 73.75 
10 อาหารสด(เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผัก) 

พบการปนเป้ือน 5 ชนิด 
100.00 85.00 92.50 

 
หมายเหตุ 1) : เน่ืองจากการสุ่มตรวจสารปนเป้ือนในสินคา้ จะพบสินค้าปนเป้ือนฟอร์มาลิน

และสารฆ่าแมงที่ตกค้างเป็นส่วนใหญ ่ดังน้ันคะแนนในการประเมินอาหารสดที่พบการ
ปนเป้ือนสาร 5 ชนิด(ข้อ 10) จะทับซ้อนกับการประเมินอาหารที่ปนเป้ือนฟอร์มาลิน (ข้อ 2 ) 

ที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรยุบสินค้าจําพวกอาหารสดที่พบสารปนเป้ือน 5 ชนิด ไปพิจารณา
ร่วมกับอาหารปนเป้ือนฟอร์มาลิน  

2) : และ ประเด็นสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร น้ันเมื่อนําข้อมูลเข้าระดับเขตและระดับภาคแล้ว 
เห็นว่าไม่ใช่ประเด็นปัญหาสุขภาพ จึงให้ตัดประเด็นน้ีออกไป 
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 4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 5 รายการแรก 
ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ความเสี่ยง 

(ร้อยละ) 
ความเป็นไปได้

ในการ
แก้ปัญหา (ร้อย

ละ) 

คะแนน
รวมเฉลี่ย 

1 อาหารปนเป้ือนฟอร์มาลิน เช่น อาหาร
ทะเล เเละ สไบนาง   

87.50 85.00 86.25 

2 ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์จากรถเร่ 
ตลาดนัด    

93.75 72.50 83.13 

3 เครื่องสําอางที่ใส่สารห้ามใช้ (ปรอท 
แอมโมเนีย กรดวิตามินเอ ไฮโดรควิโนน)

85.00 80.00 82.50 

4 ยาชุด    (ยาแผนปัจจุบันที่จดัเป็นชุด
ทั่วไป ทั้งน้ีไม่ได้เจาะจงเฉพาะยาชุดที่
ผสมสเตียรอยด์ ) 

60.00 87.50 73.75 

5 อาหารลดความอ้วนที่โฆษณาเกินจริง 81.25 57.50 69.38 
 
 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีค้นพบ 
เน่ืองจากยังไม่ได้มีการประชุมปรึกษาหารือวิธีการ/แนวทางการไขปัญหา ระดับจังหวัด จึงยัง

ไม่มีการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขึน้ ซึ่งจะทําการดําเนินการประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเป็นลําดับต่อไป 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย เพื่อการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับพื้นท่ี จังหวัดอํานาจเจริญ 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล : นางสาวพรนับพัน   ปันตี   ตําแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 
โทรศัพท์ : 086-9123322     อีเมล์ : amnat_kbs@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
1. ขั้นตอนขั้นตอนการเตรียมข้อมูลตามเกณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ 
2. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
 2.1 จัดประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้องตามกลุ่มเป้าหมาย    
 2.2 กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย ตามเกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
 2.3 ผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย 
3. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในภาพรวม เพ่ือการดําเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
ลําดับ เครือข่าย/

หน่วยงาน/องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

1 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

นางสาวพรนับพัน  ปัน
ตี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อํานาจเจริญ 

amnat_kbs@hot
mail.com 

045-451512 
ต่อ 208 

2 โรงพยาบาลท้องถิ่น นายชัยพล   สนิวรณ์ โรงพยาบาล
อํานาจเจริญ 

 045-511940 

3 โรงพยาบาลชุมชน นางจันทร์จรีย์   
ดอกบัว 

โรงพยาบาลปทุม
ราชวงศา 

soon_title@hotm
ail.com 

045-465231 
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ลําดับ เครือข่าย/
หน่วยงาน/องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

4 โรงพยาบาลชุมชน นางไปรยา   ทอนโพธ์ิ โรงพยาบาลเส
นางคนิคม 

045-461126 

5 โรงพยาบาลชุมชน นายอนันตชัย โสภา
พันธ์ 

โรงพยาบาลหัว
ตะพาน 

anantachai08@g
mail.com 

045-469075 

6 โรงพยาบาลชุมชน นางพินิตย์   ทานะขันธ์ โรงพยาบาลลือ
อํานาจ 

045-272325 

7 โรงพยาบาลชุมชน นายปัญญา  กระบวน
ศรี     

โรงพยาบาลชานุ
มาน 

panyakra@hot
mail.com 

045-466303 

8 โรงพยาบาลชุมชน นายสุพล   แก้วเรือง โรงพยาบาลพนา  045-463114 
 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
เ ว็ ป ไ ซ ต์ ข อ ง แ ผ น ง า น พั ฒ น า วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก ล ไ ก คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ด้ า น สุ ข ภ า พ

http://www.thaihealthconsumer.org/ และ http://waymagazine.org/channels เป็นแหล่งข้อมูลหลัก
ในการหาข้อมูลวิชาการในการจัดลําดับฯคร้ังน้ี ซึ่งได้ยกตัวอย่างสินค้าไม่ปลอดภัยที่พบมาในปัจจุบัน 
 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1 
กาแฟลดนํ้าหนัก/เพ่ิม

สมรรถภาพ 
80  

2 ครีมหน้าขาว 75  

3 
ยาชุด/ยาลูกกลอนที่
ปนเป้ือนสเตียรอยด์ 

73.75  

4 นํ้าหมักผลไมร้กัษาโรค 68.75  
5 อาหารท่ีมีสารปนเป้ือน 67.5  

6 
การใช้ยาที่ไม่
สมเหตุสมผล 

60.63  

7 นํ้ามันทอดซ้ํา 56.25  

8 
ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร

ลดนํ้าหนัก 
52.5  
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รายการท่ี ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 
9 นํ้ายาย้อมผม 45  
10 รถเร่ขายยา 44.38  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 

รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1 
กาแฟลดนํ้าหนัก/เพ่ิม

สมรรถภาพ 
80  

2 ครีมหน้าขาว 75  

3 
ยาชุด/ยาลูกกลอนที่
ปนเป้ือนสเตียรอยด์ 

73.75  

4 นํ้าหมักผลไมร้กัษาโรค 68.75  
5 อาหารท่ีมีสารปนเป้ือน 67.5  

 
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ 
 ปลูกฝังจิตสํานึกการดํารงชีวิตแบบพอเพียง เช่น ปลูกพืชผักใช้เองในครัวเรือน การเกษตรแบบอินทรีย์ 

เป็นต้น 
 ให้ความรู้การเลือกใช้สินค้าที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคก่อนตัดสินใจเลือกใช้สินค้าทุกครั้ง เพ่ือผลประโยชน์

แก่ผู้บริโภคเอง 
 สนับสนุนการทดสอบสารปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค 
 มีมาตรการให้เข้มงวดและคุ้มครองแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการท้ังสองฝ่าย 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาในพืน้ท่ีจังหวัด 
๒๕๕๗ จังหวัดอุดรธาน ี

ผู้ให้ข้อมูล : นางนุชราภรณ์     พาอ่อน , นางภัควลัญชญ์  จันทรา 
หน่วยงาน/ที่อยู่:   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๒๒๑๖๗๘ , ๐๙๓-๕๕๐๙๕๙๕   อีเมล์:  nuta_pharm@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
1.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานและตัวแทนอําเภอ เพ่ือรับทราบการจัดทําแผน ,เกณฑ์การจัดลําดับ

ความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  และ ให้รวบรวมส่งปัญหาที่พบในพ้ืนที่ 
1.2 ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรายงานปัญหาผลิตภัณฑ์ที่พบในหน่วยงาน 
1.3 รวบรวมสรุปปัญหาที่พบ 
1.4 ค้นข้อมูลแหล่งอ้างอิง 
1.5 จัดประชุมนักวิชาการ จัดทําร่างลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย  10  ลําดับ 
1.6 ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือจัดทําลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย   

                10  ลําดับ 
1.7 รายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย 5 ลําดับแรก ส่งเขตบริการ เพ่ือจัดทําปัญหาระดับเขต,ภาค 
1.8 จัดทําสรุปรูปเล่มรายงาน 
1.9 ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ที่พบ 

                                                                                                 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/

องค์กร 
      ชื่อผู้แทน      ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

1. ผู้แทนหน่วยงานเทศบาล นายเรืองมงคล ต.วัฒนาผล เทศบาลนคร
อุดรธานี 

042-243222 

2. ผู้แทนนักการเมืองท้องถิ่น นางจุฬาภรณ์   โตมายา เทศบาลหนอง
สําโรง 
 

042-230133 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

      ชื่อผู้แทน      ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

3. สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี นายรักกลม  ไชยเวช สนง.เกษตรจังหวัด
อุดรธานี 

042-347889 

4. ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์จ.อุดรธานี 

นางเกตุ   สินเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์จ.
อุดรธานี 

042-207364 

5. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายอัษฐพล  ปริยวงศ์สกุล สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดอุดรธานี 

042-233766 

6. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
อุดรธานี 

นายประพล ปิยอมร 177 ม.9 ต.หมาก
แข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 

0810565393

7. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี 

นายกศิพัฎญ์ ทองแถม สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี 

042-221119 

8. ผู้แทนสาธารณสุขอําเภอ นายไพบูลย์  ศรีพิมพ์สอ สํานักงาน
สาธารณสุขอ.กุด
จับ 

042-293527 

9. ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 

นายทวีทรัพย์   ผาใต้ รพ.สต.หนองว้า อ.
กุมภวาปี 

 

10. ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน นายเสกสรรค์   ขันศร ี รพ.สร้างคอม 042-276157 
11. หน่วยสอบสอบความ

ปลอดภัยด้านอาหารเขต 8 
นางสาวิตรี   ทวนทอง สสจ.อุดรธานี 042-248649 

12. ผู้แทนงานอาหารปลอดภัย 
สสจ.อุดรธานี 

นางภัควลัญชญ์  จันทรา สสจ.อุดรธานี 042-248649 

13. ผู้แทนงานควบคุมโรค  
สสจ.อุดรธานี 

นายมารุต   นามบุตร สสจ.อุดรธานี 042-248649 

14. ผู้แทนงานรับเรื่องร้องเรียน 
สสจ.อุดรธานี 

นางชุติมา  ทวิทยานนท์ สสจ.อุดรธานี 042-248649 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

      ชื่อผู้แทน      ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

15. ผู้แทนงานส่งเสริมสุขภาพ
งานอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน 

นางพัชราพร   นามโคตร สสจ.อุดรธานี 042-248649 

16. ผู้แทนนักศึกษา/เยาวชน นางสาวเจติยา  อภิไกรสิน คณะเภสัชศาสตร์  
มข. 

 

17. ผู้แทนงานส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

นางชุติกร   จันทราภรณ์ สสจ.อุดรธานี 042-248649 

18. ผู้แทนชมรมร้านอาหารจ.
อุดรธานี 

นางชูศรี     แซ่ฉั่ว ร้านต้ีไฮ้   ต.หมาก
แข้ง อ.เมือง 

 

19. ผู้แทนเจ้าหน้าที่งานเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
สสจ.อุดรธานี 

นางลลินา  สกุลพาเจริญ สสจ.อุดรธานี 042-248649 

20. ผู้แทนนักข่าว/
ประชาสัมพันธ์ 

นางรัชนีกร  อรรถวิภาค สสจ.อุดรธานี 042-248649 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 รายงานการตรวจวิเคราะห์อาหารปลอดภัย  โดย หน่วยตรวจสอบความปลอดภัยเคลื่อนที่เขต

บริการสาธารณสุขเขต  8  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี                      
3.2 คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังสารฟอร์มาลีนในอาหาร เครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/formalin.htm 

3.3 คู่มือการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองต้นในผลิตภัณฑ์สุขภาพ หน่วยงานเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัย
ด้านอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

3.4 การตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงในผักพ้ืนบ้านภาคอิสาน และอาหารท้องถิ่นวารสารวิจัย
สาธารณสุข ปีที่ 6 ฉบับที ่3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556สุภาพร   ใจการ  และคณะ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี                      
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3.5 วิชยา โกมินทร์. การสํารวจสถานการณ์และพฤติกรรมการใช้นํ้ามันทอดซ้าํในประเทศไทย.    
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๓ 

3.6 บทความ ปฏิวัตินํ้ามันทอดซ้ํา โดย รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภคสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนงาน
พัฒนาวิชาการและกลไกคุม้ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ    ( คคส.) คณะเภสัชศาสตร์      
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3.7 นํ้าด่ืมตู้หยอดเหรียญปนเป้ือน ร้อยละ 21  สํานักส่งเสริมและอาหารปลอดภัย  
http://www.fda.moph.go.th/food_safety      

3.8 โรคปวดข้อ ปัญหาระดับชาติที่แอบแฝง – www.doctor.or.th/article/detail/6688     
3.9 ยาสเตียรอยด์ – www.doctor.or.th/article/detail/6557 

3.9.1 ยาผสมภัยพิษที่คิดไม่ถึง – www.doctor.or.th/article/detail/6979   
3.9.2 สตีรอยด์ : ยาชุด/ยาลูกกลอน = มะเร็ง – 

www.doctor.or.th/article/detail/1409 
3.9.3 แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในประเทศไทย 4 กุมภาพันธ์ 

2557 www.facebook.com/steroidsocial 
3.9.4  แผนยทุธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  2554-2557    

http://www.fda.moph.go.th/project/fdastrategy/StrategyPlan54-
57.pdf 

3.10  การสํารวจคณุภาพเกลือเสริมไอโอดีน - สาํนักโภชนาการ  กรมอนามัย
http://www.nutritionthailand.or.th/upload/docpath      

3.11  การแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ,ดร.ทิพย์วรรณ  ปรญิญาศิร ิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา   http://www 
nutrition.anamai.moph.go.th/temp/files/.../131152.doc 

3.12  อันตรายของครีมหน้าขาวทีผ่สมสารไฮโดรควิโนน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล       
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/14/ 
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4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  ยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้ 96.50  
2.  นํ้ามันทอดซ้ํา 88.75  
3.  ฟอร์มาลีนในสไบนาง 85.25  
4.  ค่าเกลือไอโอดีนในเกลือบริโภค 82.50  
5.  โคลิฟอร์มในอาหารปรุงสําเร็จ 77.50  
6.  สเตียรอยในยาชุดและยานํ้าแผนโบราณ 67.50  
7.  นํ้าในตู้นํ้าหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐาน 65  
8.  ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักที่มีส่วนผสมของยา

ลดความอ้วน 
62.75  

9.  การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่
ถูกต้อง 

58.75  

10.  เคร่ืองสําอางที่ทําให้หน้าขาวผสมสาร
ห้ามใช้ 

45  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  ยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้ 96.50  
2.  นํ้ามันทอดซ้ํา 88.75  
3.  ฟอร์มาลีนในสไบนาง 85.25  
4.  ค่าเกลือไอโอดีนในเกลือบริโภค 82.50  
5.  โคลิฟอร์มในอาหารปรุงสําเร็จ 77.50  
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5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบคืออะไร 
1. มีระบบการเฝ้าระวังและรายงานผลความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเน่ืองและมี    

          ประสทิธิภาพ 
          2.   หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย มีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย 

3.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นควรมีบทบาทในการสนับสนุน ควบคุม   
     กํากับ ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขาย เพ่ือให้จําหน่ายอาหารท่ีปลอดภัย และเผยแพร่ข้อมูล 
     สถานที่จําหน่ายอาหารท่ีไม่ปลอดภัยแก่สาธารณะ 
4.   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระตุ้นและช้ีให้เห็นความสําคัญ     

       ของปัญหา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากบุคคลที่เก่ียวข้องในระบบต้ังแต่ผู้ซื้อ ผู้ขาย และ 
       ผู้บริโภค 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดบุรีรมัย์ 

ผู้ให้ข้อมลู เภสชักรวรินทร์ จนัละออ  ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๙๒๒๗๒๑ อีเมล์ capsuleno.๑@hotmail.com 

 

๑.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ  
 ๑.๑ สํารวจความคิดเห็นและเสนอปัญหาสิน้ค้าที่ไม่ปลอดภัยของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๑.๒ การคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

๑.๓ การประสานผู้เข้าร่วมให้ส่งข้อมูลสินค้าไม่ปลอดภัยที่พบในองค์กร หรือหน่วยงานเพ่ือรวบรวม
เป็นปัจจัยนําเข้าในการประชุม 

๑.๔ การประชุมระดมสมองในการคัดเลือกประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัยร่วมกันในเบื้องต้น 
โดยนําประเด็นปัญหาทั้งหมดที่มีมารวมกัน และผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผล เพ่ือสนับสนุนการเลือก
ประเด็นปัญหาดังกล่าว 

๑.๕ ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัย โดยคัดเลือกมาไม่เกิน ๑ 
ปัญหา ตามลําดับคะแนนที่มีผู้เลือกมากที่สุด 

๑.๖ ผู้รับผิดชอบค้นหาข้อมูลเบ้ืองต้นของสินค้าไม่ปลอดภัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน ความเสี่ยง
และความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

๑.๗ จัดประชุมตัวแทนแกนนําภาคีที่เก่ียวข้องและแกนนําผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือร่วมกันจัดลําดับ
ความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา 

๑.๘ สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย โดยคัดเลือกมา ๕ อันดับแรก 
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๒. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่

ติดต่อ 
อีเมล ์ โทรศั

พท ์
๑ สํานักงานจังหวัดบุรีรมย์ นายอิตธิพล ดีเหลือ - - - 
๒ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

บุรีรัมย์ 
นางนวลปรางค์ จัตุกูล - - - 

๓ สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายเลอเกียรติ นิยมทอง - - - 
๔ ชมรมนํ้าด่ืมจังหวัดบุรีรัมย์ นส.อังสุมา สุวรรณชัยประเสริฐ - - - 
๕ สมาคมเพ่ือผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ นายอาคม ทองธิราช - - - 
๖ ผู้แทนเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน นายวันชนะ กะตะศิลา ท่อชู - - - 
๗ ผู้แทนสาธารณสุขอําเภอ นายสังวาล เสนานุฤทธ์ - - - 
๘ ผู้แทนนักวิชาการสาธารณสุขอําเภอ นายสุนทร นามบุดดี - - - 
๙ ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ตําบล 
นส.เกศรินทร์ คะเรรัมย์ - - - 

๑๐ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์ 

นายธัญญา ประวรรณรัมย์ - - - 

๑๑ ผู้ประกอบการร้านขายยา นายวรินทร์ จนัละออ - - - 
๑๒ ผู้แทนสื่อมวลชน นายธัญญา ประวรรณรัมย์ - - - 
๑๓ กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.บุรีรัมย์ นางสุชีรา วีระดะนัยวงศ์ - - - 

 

๓. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้จัดลําดบัความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 
 ๓.๑ รวมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา : สิงหาคม 
๒๕๕๖ 

๓.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๘๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง 
 ๓.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสิ้นค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง: 
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ้นค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่๖๑ (พ.ศ.๒๕๒๔) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท 
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 ๓.๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่๑๓๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท (ฉบับที ่๒) 
 ๓.๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๑๔) พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่อง เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท 
 ๓.๗ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง นํ้าบริโภคจากตู้นํ้าด่ืมอัตโนมัติ 
 ๓.๘ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารใน
ภาชนะบรรจุ 
 ๓.๙ รายงานผลการดําเนินงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

๔. ผลการจัดลําดับความสําคัญสิ้นคา้ไม่ปลอดภยั 
 ๔.๑ สิ้นคา้ไม่ปลอดภัย ๑๐ รายการแรก 
ลําดับ สินค้าไม่ปลอดภัย คะแนนร้อยละที่ได้ตามเกณฑ์ 

ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา 

๑ ผักและผลไม้ปนเป้ือนสารเคมี ๙๓ ๖๒ 
๒ เครื่องสําอางอันตรายตามประกาศกระทรวงจําหน่ายตามตลาด

คลองถม 
๕๘ ๘๕ 

๓ ชุดกระเช้าของขวัญสินค้าไม่มคีุณภาพ ๔๙ ๘๕ 
๔ นํ้าด่ืมตู้หยอดเหรียญ ๔๖ ๘๐ 
๕ เน้ือย่างที่ปนเป้ือนสารเคมี/ไม่สะอาด ๕๗ ๖๗ 
๖ สินค้าขายตรงโฆษณาเกินจริง ๖๓ ๖๐ 
๗ นํ้าแข็ง/นํ้าด่ืม ปนเป้ือน ๕๖ ๖๓ 
๘ ยาชุด/อันตราย จําหน่ายตามร้านชํา ๖๓ ๕๒ 
๙ ขนมแบ่งบรรจุ ไม่มีเลข อย. ไม่มีฉลาก ๔๒ ๗๒ 
๑๐ นํ้าด่ืมในโรงเรียนปนเป้ือน ๕๒ ๖๒ 
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๔.๒ สิ้นคา้ไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ ๓-๕ รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที ่ รายชื่อสินค้าไม่ปลอดภัย ความเสี่ยง 

(ร้อยละ) 
ความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

๑. ผักและผลไม้ปนเป้ือนสารเคมี ๙๓ ๖๒ ๗๗.๕ 
๒. เครื่องสําอางอันตรายตามประกาศฯ 

จําหน่ายตามตลาดคลองถม 
๕๘ ๘๕ ๗๑.๕ 

๓. ชุดกระเช้าของขวัญสินค้าไม่มคีุณภาพ ๔๙ ๘๕ ๖๗ 
๔. นํ้าด่ืมตู้หยอดเหรียญ ๔๖ ๘๐ ๖๓ 
๕. เน้ือย่างปนเป้ือนสารเคมี/ไมส่ะอาด ๕๗ ๖๗ ๖๒ 
 

๕. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
 ๕.๑ รณรงคแ์ละส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคล้างผักและผลไม้อย่างถูกวิธี ก่อนรับประทาน 
 ๕.๒ กระตุ้นให้ อปท และ เกษตรจังหวัด ส่งเสริมการปลูก การผลิต และจําหน่ายสิ้นค้าเกษตรปลอด
สารพิษ 
 ๕.๓ จัดทําสื่อที่จําเป็นสําหรับการรณรงค์ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๕.๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเลือกซื้อเคร่ืองสําอางอย่างปลอดภัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 ๕.๕ ทําหนังสอืแจ้งเตือนให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่จัดทําให้ฉลากอาหารชุดกระเช้าให้ถูกต้อง 
  



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  221 
 

โครงการจัดลําดบัสินค้าทีไม่ปลอดภยั  จังหวัดนครพนม 

ผู้ให้ข้อมลู : นายณรงค์ชัย จันทร์พร 
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
โทรศัพท์ : 042-515-766 อีเมลล์ : prince_thung@yahoo.com 
 

1.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
1. จัดประชุมเสนอปัญหาของแต่ละอําเภอ โดยมีตัวแทนจากอําเภอ ได้แก่ ครู อย.น้อย นักเรียน อย.

น้อย นายสถานีวิทยุ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 47 คน ช่วยกันระดมสมองหา
ปัญหาที่มใีนจงัหวัดนครพนม ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผิดกฎหมาย วันที่ 27 พ.ค.2557 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ โดยมีประเด็นปัญหาทั้งหมดในจังหวัดนครพนม 22 
ประเด็นปัญหา 

2. จัดทําแบบสอบถามให้กับเครือข่ายในจังหวัดนครพนม ได้แก่ สํานักงานเทศบาล สคบ.จังหวัด 
ห้างสรรพสินคา้ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่เทศบาล สํานักงานเกษตรจังหวัด โรงเรียนแกนนํา อย.
น้อย ฯลฯ เพ่ือเสนอปัญหาเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจาก 22 ประเด็นปัญหาที่ได้ พบมีการเพ่ิมปัญหาอีก 2 ประเด็น 
รวมประเด็นปัญหาทั้งหมดในจังหวัดนครพนม 24 ประเด็น 

3.จัดหาข้อมูลประเมินความเสี่ยงสินค้าไม่ปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประชุมจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา 

4.จัดประชุมเครือข่ายเพ่ือจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยในจังหวัดนครพนมโดยมีเครือข่ายเข้ามาร่วมใน
การจัดลําดับ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข สคบ.จังหวัด พาณิชย์จังหวัด นักวิชาการทางการศึกษา 
ห้างสรรพสินคา้ สํานักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โดยใช้การคิดแบบมีส่วนร่วมในการจัดลําดับปัญหา 

5.สรุปประเด็นความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้ลําดับความสําคัญของปัญหา 
6.สรุปข้อมูลให้กับเครือข่ายทราบ 
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2.ข้อมูลภาคท่ีีร่วมดําเนินงานจัดลําดบัความสาํคญัฯ  
ที่ เครือข่าย/หนว่ยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่

ติดต่อ 
อีเมลล ์ โทรศัพท ์

1 ผู้แทนห้างสรรพสินค้าแมค
โครสาขานครพนม 

น.ส.ศรัณยา สทิธิรัตน์ 
ณ นครพนม 

  086-0892692 

2 ผู้แทนห้างสรรพสินค้า
โลตัส สาขานครพนม 

น.ส.กนกอร เสนาพันธ์   092-3565895 

3 ผู้แทนห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี 
สาขานครพนม 

น.ส.อทิตยา เฉลาชัย   098-1316008 
 

4 เทศบาลเมืองนครพนม น.ส.อรอนงค์ บัวอาจ  Oon_environme
nt@windowlive.
com 

089-6855256 

5 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
22  

น.ส.ทิพวรรณ ทอง
ไพฑูรย์ 

  093-4832040 

6 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1 

นางนงลักษณ์ เศรษฐ
พงษ์ 

 Noi_nongluk@h
otmail.com 

089-4229899 

7 สคบ.จังหวัดนครพนม น.ส.ชัตยา กิตพนิตกุล   089-1191951 
8 สคบ.จังหวัดนครพนม น.ส.บุญสิตา สวุรรณ

รงค์ 
  093-3202488 

9 สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
นครพนม 

นายบุญเจิด เอ็นดู    

10 ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม นายประหยัด ศรีโคตร   080-4021446 
11 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณ์ จ.นครพนม 
นางวราภรณ์ พรหม
จักร 

   

12 ผู้ประกอบการร้านอาหาร นางกนกพร จันทะ
มนตรี 

   

13 คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
ม.นครพนม 

นายนิคม ศรีหะมงคล   083-3600945 

14 รพ.นครพนม น.ส.ชนันท์ญาณ์ พงศ์
จิรวัฒนา 

  086-3427411 
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ที่ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่
ติดต่อ 

อีเมลล ์ โทรศัพท ์

15 รพ.นครพนม น.ส.ศิริรัตน์ กุลวงษ์   082-3455159 
16 รพ.โพนสวรรค์ นายปัญญา ธีระกําจาย  punyapharmacy

@gmail.com 
089-7115961 

17 รพ.เรณูนคร น.ส.อนุสรา ยารังษี   082-8708442 
18 รพ.ศรีสงคราม นายหิรัญ อุแผน่พรหม  Vitamin_khun@

yahoo.com 
080-0062919 

19 รพ.นาแก น.ส.จุฬารัตน์ ประดับ
คํา 

   

20 รพ.นาทม น.ส.หยาดพิรุณ คาภัย
วงศ์ 

 Noodum832_@
gamail.com 

093-3817832 

21 สสอ.เมือง นายรักวงษ์ คําชาตา   089-8414885 
22 สสอ.นาแก นายวัฒนา พ่อบํารุง   084-3939831 
23 สสอ.ปลาปาก นายวัชรพงษ์ คําเชียง  cdcplapak@gma

il.com 
087-2165415 

24 สสอ.นาทม นายสุริยวุฒิ คะพันธ์   088-5491523 
25 สสอ.โพนสวรรค์ นายวราพงษ์ ร่มรื่น   084-7896311 
26 รพ.สต.ฝั่งแดง น.ส.วรรณา หาญชนะ   082-1415538 
27 รพ.สต.บ้านทู้ น.ส.วาทินี สีแพงมน   086-5791670 
28 สสจ.นครพนม นายณรงค์ชัย จันทร์พร   084-6846990 
29 สสจ.นครพนม นายวันชนะ วงษ์ชาชม  tonicyong@gmai

l.com 
083-4150279 

30 สสจ.นครพนม น.ส.ณัฐนิชา  อาจแก้ว   083-3600945 
31 สสจ.นครพนม น.ส.ธนัชพร อินโท  Peace_princess

@outlook.com 
083-5343155 

32 สสจ.นครพนม น.ส.ศันสนีย์ มงคล   088-0367092 
33 สสจ.นครพนม นางสุทธิรักษ์ เยียวยา

สัตว์ 
  085-006794 

34 สสจ.นครพนม นายอรรถกรณ์ สอนโต  Attha_korn@hot
mail.com 

085-1134564 

35 สสจ.นครพนม น.ส.สุธีรา อุตอามาตย์  Suteera.ney@g 088-5634639 
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ที่ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่
ติดต่อ 

อีเมลล ์ โทรศัพท ์

mail.com 
36 สสจ.นครพนม นายภาณุ ไชโย  Phanu.chaiyo@g

mail.com 
081-2562832 

37 สสจ.นครพนม น.ส.นิธิวรรณ ไชย
ประเทศ 

  083-4083079 

38 สสจ.นครพนม นายสมรรถชัย ยาทอง
ไชย 

  091-0528581 

39 ประชาชน นายทิพากร พองพรหม   084-7862511 
40 ประชาชน นายทิกร เทพวงษา   085-0088047 
 

3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯ และแหล่งข้อมูลอ้างอิง  
3.1 ขวดนมบีพีเอ การได้รับสารบีพีเอมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพมากมายรวมถึงมะเร็งต่อมลูกหมากและ
มะเร็งเต้านมอ้วนผิดปกติภาวะไม่อยู่น่ิงเบาหวานระบบภูมิคุ้มกันบกพรอ่งจํานวนอสุจิลดลงและการเข้าสู่วัยรุ่น
เร็วกว่าปกติมีความเป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบประสาทและอวัยวะสืบพันธ์ุอาจก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธ์ุ 

3.1.1 คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคสภา ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติ และคณะ. (2556). ความ เห็นและ ข้อเสนอ แนะการจัดการปัญหาสารบีพีเอในขวด
นมและภาชนะบรรจุอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก. กรุงเทพมหานคร.   

3.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทําให้ขาว ลดความอ้วน และอาหารอ่ืนที่มีเลขสารบบอาหาร (อย.) ปลอม 
ผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเหล่าน้ีจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมไ่ด้ขอขึ้นทะเบียนและขออนญุาตโฆษณาจาก อย. ที่
สําคัญ หากผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ผสมยา ไซบูทรามีน จะเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายสูง โดยผลข้างเคียงที่
พบบ่อยคือ ทําให้เกิดความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็ว ส่วนผลข้างเคียงอ่ืน ๆ ได้แก่ ปากแห้ง ปวดศีรษะ 
นอนไม่หลับ และท้องผูก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน อย. ได้เพิกถอนยาไซบูทรามีนออกจากตลาดแล้ว นอกจากน้ีหาก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมกลูตาไธโอน ก็จะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วย ทําให้เกิดการอักเสบ หรือ
ทําให้ใบหน้าเสยีโฉมได้โดยเฉพาะการโฆษณาฉีด กลูตาไธโอน เพราะผู้ที่ได้รับการฉีดกลูตาไธโอนขนาดสูง จะ
เกิดอาการช็อก ความดันโลหิตตํ่า หายใจไม่ออก และเสยีชีวิตได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอีกทั้ง
ขณะนี้อย. ไม่ได้มีการรับขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ใช้สารน้ี 
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3.2.1 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักคณะกรรมการอาหารและยา. (2555). อย.แฉ อันตราย
ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเถื่อน อ้างลดนํ้าหนัก และเสริมสมรรถภาพทางเพศ ที่ยึดได้ย่านมีนบุรี มลูค่ากว่า
200 ล้านบาท. ใน ข่าวเพ่ือสือ่มวลชน.  
3.2.2 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักคณะกรรมการอาหารและยา. (2551). อย. ทลายแหล่งผลิต
เครื่องสําอางผิดกฎหมายรายใหญ่กลางกรุง. ใน ข่าวเพ่ือสือ่มวลชน.  
3.2.3 รุ่งนภา กงวงษ์,วิบูลย์ วัฒนนามกุล. การศึกษาพฤติกรรมการใช้ “เคร่ืองสําาอางอันตราย” ของ
วัยรุ่นหญิง จังหวัดอุบลราชธานี. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน 2554; 7(1) 

3.3 การจําหน่ายลวดดัดฟันแฟช่ันที่ สคบ. ห้ามขายในตลาดคลองถม จากการสํารวจของทีมคุ้มครองผู้บริโภค
ทางทันตกรรม ทันตแพทย-สภาในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม2551พบว่าสถานการณ์การจัดฟันแฟช่ันใน
ประเทศไทยมคีวามรุนแรงและรูปแบบที่พัฒนามากขึ้นสารปนเป้ือน เช่น ตะก่ัว พลวง ซิลิเนียม โครเมียม และ
สารหนู  หากสะสมในร่างกายมาก ๆ จะเป็นอันตรายต่อไต อาจทําให้ไตวายถึงขั้นเสียชีวิตได้ อีกทั้งขั้นตอน
การทําจะมีการใช้หัวกรอ กรอเอาเคลือบฟันที่ดีออกไป ทําให้ความแข็งแรงของฟันลดลง เกิดอาการเสียวฟันได้
ง่ายรวมถึงการใส่เครื่องมือจัดฟันแฟช่ัน มักทําให้เกิดการบาดกระพุ้งแก้มจนกลายเป็นแผล เสี่ยงต่อการเป็น
มะเร็งเน้ือเย่ือในช่องปากได้ ครื่องมือที่ใช้เช่น ถาดพิมพ์ฟัน ใช้แล้วไม่ได้ล้างหรือล้างแต่ไม่ได้ทําการฆ่าเช้ือจาก
การสังเกตพบว่าถาดพิมพ์ฟันมีสภาพเหมือนยังไม่แห้งดีมีคราบวัสดุพิมพ์ปากและคราบปูนหล่อแบบติดอยู่
น่าจะไม่ผ่านการฆ่าเช้ือใดๆซึง่ทําให้มีโอกาสท่ีจะได้รับเช้ือโรคที่มาจากนํ้าลายของผู้ใช้บริการคนก่อนอาจมี
โอกาสติดโรคต่างๆเช่นไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค ไข้หวัด ไขห้วัดใหญ่ คอตีบ โปลิโอฯลฯ   

3.3.1 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักคณะกรรมการอาหารและยา. (2552). อย. เผยลวดดัดฟั
นแฟช่ันจัดเป็นสินค้าที่ห้ามขาย เตือนภัยวัยรุ่น  อย่าหลงเช่ือ  อาจเกิดผลข้างเคียง  อันตรายต่อร่างกาย.  
3.3.2 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.). (2552). จากแฟช่ันจัดฟันสู่“จัดฟันแฟช่ัน”ได้ไม่คุ้ม
เสีย. กรุงเทพมหานคร. 

3.4 นมโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน จังหวัดนครพนมส่งตัวอย่างนมโรงเรียนตรวจวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาตร์
การแพทย์ ปี 2556 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรอ้ยละ 66.67 สาเหตุที่ตกมาตรฐานพบเช้ือ E.coli , ปริมาณเน้ือนม
ไม่รวมมันเนยไม่ได้มาตรฐาน   

3.4.1 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครพนม. (2556).  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เครื่อข่ายบรกิารที่ 8  

3.5 เครื่องสําอางไม่มีเลขที่ใบรับแจ้งเคร่ืองสําอาง จากการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสําอาง
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาระหว่างปีพ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2544 ได้รับรายงานการแพ้จากการใช้
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เครื่องสําอางย้อมผมร้อยละ 18.60 เป็นลําดับที่ 2 รองจากเคร่ืองสําอางทาสิวทาฝ้าทําให้หน้าขาวที่ได้รับ
รายงานร้อยละ23.26 และในปีพ.ศ. 2549 ชายไทยอายุ47 ปีมีอาการแพ้เครื่องสําอางย้อมผมอย่างรุนเเรง
ใบหน้าบวมปูดดวงตาเกือบปิดสนิท หนังศีรษะลอกเป็นขุยทั่วศีรษะ บริเวณไรผมท้ายทอยเป็นแผลพุพองมี
นํ้าเหลืองไหลออกมา ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่28ธันวาคม2552 
หัวข้อข่าว “มหันตภัยยาย้อมผมสูตรลูกยอ เฒ่า 67หน้าบวมซื้อจากขายตรงเกิดอาการแพ้ตุ่มขึ้นเต็มหัว หนัง
ตาห้อยปิด”     

3.5.1 พรพรรณ สุนทรธรรม. ผลกระทบจากการปรับกฎระเบียบด้านเครื่องสําอางให้สอดคล้องกันในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนของประเทศไทย: กรณีศึกษาเคร่ืองสําอางย้อมผมชนิดสีติดทนถาวร. วารสารอาหารและ
ยา. 2554 

3.6 เครื่องสําอางสําหรับฝ้าผสมสารห้ามใช้ ไฮโดรควิโนน ทําให้เกิดการระคายเคือง เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิว
หน้าดํา เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย และกรดเรทิโนอิก (กรดวิตามินเอ) ทําให้หน้าแดง แสบร้อนรุนแรง เกิดการ
อักเสบ ผิวหน้า  ลอกอย่างรุนแรง และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากตัวผู้ใช้ กรณีเกิดอาการแพ้
เครื่องสําอาง สารปรอทแอมโมเนียหากใช้เป็นระยะเวลานานจะสะสมในร่างกาย เกิดความผิดปกติของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ทําาให้ไตอักเสบ กรดวิตามินเอสามารถซึมผ่าน  ิวหนังเข้าไปในกระแสเลือดทําาใหท้ารกใน
ครรภ์พิการและไฮโดรควิโนนทําาให้เกิดฝ้าถาวร รักษาไม่หาย หากใช้เป็นระยะเวลานานอาจเป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคมะเร็งและโลหิตจางที่เกิดจากภาวะไขกระดูกฝ่อได 

3.6.1 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักคณะกรรมการอาหารและยา. (2551). อย. ทลายแหล่งผลิต
เครื่องสําอางผิดกฎหมายรายใหญ่กลางกรุง. ใน ข่าวเพ่ือสือ่มวลชน. 

3.7 พบบอแรกซ์ในปลาส้มดิบ จังหวัดนครพนมตรวจสอบอาหารด้วยชุดทดสอบ ปี 2556 พบสารบอแรกซใ์น
ปลาส้ม(ดิบ) ซึง่ตัวอย่างอาหารผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.92  พิษของสารบอแรกซ์ เกิดได้ 2 กรณี คือ  
1. แบบเฉียบพลัน จะมีอาการคลื นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ หงุดหงิด ผิวหนังอักเสบ 
ผมร่วง บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต  
2. แบบเรื้อรัง จะมีอาการอ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร นํ้าหนักลด ผิวหนังแห้งอักเสบ ตับและไตอักเสบ หนังตาบวม 
เย่ือตาอักเสบ ระบบสืบพันธ์เสื่อมสมรรถภาพ 

3.7.1 วลัย หุตะโกวิท และคณะ. (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลานํ้าจืดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ. เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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3.7.2 ยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักด์ิ และคณะ. (2552). BA10: การปรับปรุงคุณภาพด้านสุขอนามัยของปลา
ส้มฟักด้วยรังสีแกมมา. กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การ
มหาชน). 
3.7.3 ชยากานต์ เรืองสุวรรณ และคณะ. (2552). แบบจําลองภูมิปัญญาชุมชน กรณีศึกษาปลาส้มของชน
ชาวไทญ้อ หมูบ้่านท่าขอนยาง ตําบลท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม; ว.มรม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2. 
3.7.4 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครพนม. (2556).  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เครื่อข่ายบรกิารที่ 8  

3.8  นํ้าด่ืมบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ไม่ได้มาตรฐาน จังหวัดนครพนมส่งตัวอย่างนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทตรวจวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ ปี 2556 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 63.29 สาเหตุที่ตก
มาตรฐานพบเช้ือ E.coli , S.aureus เช้ือจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน, กรด ด่าง, ความกระด้าง 

3.8.1 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครพนม. (2556).  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เครื่อข่ายบรกิารที่ 8 

3.9 อาหารกลุม่เสี่ยง ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ สไบนาง  ปลาหมึกสด ที่พบฟอร์มาลีน จังหวัดนครพนมตรวจสอบ
อาหารด้วยชุดทดสอบ ปี 2556 พบฟอร์มาลินในสไบนางและปลาหมึกกรอบ ซึ่งตัวอย่างอาหารผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 99.60  หากประชาชนผู้บริโภคได้รับสะสมปริมาณมากๆ จะเพ่ิมปัจจัยเสี่ยงในการปุวยเป็นโรคมะเร็ง   

3.9.1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน. (2557). สธ.พบ'ฟอร์มาลีน'ในอาหาร เตือนพิษสะสมเสี่ยงมะเร็ง. 
3.9.2 สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครพนม. (2556).  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เครื่อข่ายบรกิารที่ 8 

3.10 นํ้าแข็งไม่ได้มาตรฐาน จังหวัดนครพนมส่งตัวอย่างนํ้าแข็งตรวจวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ ปี 
2556 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรอ้ยละ 86.67 สาเหตุที่ตกมาตรฐานพบเช้ือ staphylococcus ,กรด ด่างตก
มาตรฐาน 

3.10.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม. (2556).  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เครื่อข่ายบรกิารที่ 8 
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4.ผลการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการที ่ ชื่อสินค้าไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน ร้อยละ 

1 ขวดนมพลาสติกมีสารบีพีเอ 710 88.75 
2 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารทําให้ขาว ลดความอ้วน และ

อาหารอ่ืนที่มีเลขสารบบอาหาร (อย.) ปลอม 
680 85.00 

3 การจําหน่ายลวดดัดฟันแฟช่ันที่ สคบ. ห้ามขายในตลาด
คลองถม 

670 83.75 
 

4 นมโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน 670 83.75 
5  เครื่องสําอางไม่มีเลขที่ใบรับแจ้งเคร่ืองสําอาง  660 82.50 

 
6 เครื่องสําอางสําหรับฝ้าผสมสารห้ามใช้ 660 82.50 
7 พบบอแรกซ์ในปลาส้มดิบ 630 78.75 
8 นํ้าด่ืมบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ไม่ได้มาตรฐาน 620 77.50 

 
9 อาหารกลุ่มเสีย่ง ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ สไบนาง  

ปลาหมึกสด ที่พบฟอร์มาลีน 
620 

 
77.50 

 
10 นํ้าแข็งไม่ได้มาตรฐาน 620 77.50 

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที ่ ชื่อสินค้าไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน ร้อยละ 

1 ขวดนมพลาสติกมีสารบีพีเอ 710 88.75 
2 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารทําให้ขาว ลดความอ้วน และอาหารอ่ืนที่มีเลข

สารบบอาหาร (อย.) ปลอม 
680 85.00 

3 การจําหน่ายลวดดัดฟันแฟช่ันที่ สคบ. ห้ามขายในตลาดคลองถม 670 83.75 
4 นมโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน 670 83.75 
5  เครื่องสําอางไม่มีเลขที่ใบรับแจ้งเคร่ืองสําอาง  660 82.50 
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5. แนวทางแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีเสนอ  
5.1 ขวดนมพลาสติกมีสารบีพีเอ 

1. จัดทําข้อตกลงระหว่างภาคเครือข่าย ผู้ประกอบการ ยกเลิกการจําหน่ายขวดนมท่ีมีสารบีพีเอ 
2. สํารวจ ติดตาม การจําหน่ายขวดนมบีพีเอ 
3. ให้ความรู้แก่เจา้หน้าที่สาธารณสุข หญิงต้ังครรภ์และให้นมบุตร 

5.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทําให้ขาว ลดความอ้วน และอาหารอ่ืนที่มีเลขสารบบอาหาร (อย.) ปลอม 
1. รณรงค์ให้เห็นโทษของผลิตภัณฑ์ที่มี อย.ปลอม 
2. สํารวจ ติดตามการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี อย.ปลอม 
3. จัดทําข้อตกลงระหว่างภาคเครือข่าย ผู้ประกอบการ ยกเลิกการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ม ีอย.ปลอม 
4. แนะนําผู้ประกอบการในการสังเกตผลิตภัณฑ์ที่มี อย.ปลอม 

5.3 การจําหน่ายลวดดัดฟันแฟช่ันที่ สคบ. ห้ามขายในตลาดคลองถม 
1. รณรงค์ให้เห็นโทษของลวดดัดฟันแฟช่ันที่ สคบ. ห้ามขาย 
2. สํารวจ ติดตามการจําหน่ายลวดดัดฟันแฟช่ันที่ สคบ. ห้ามขาย 

5.4 นมโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน 
1. ให้ อปท.กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของการซื้อนมโรงเรียนต้องมีการส่งรายงานผลตรวจวิเคราะห์ทุกรุ่นที่

ส่งมอบ หรือ ทุก 2 เดือน 
2. ส่งเสริมเครือขา่ยโรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการตรวจสอบการส่งนมและเก็บรักษานมโรงเรียนให้

ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยร่วมมือกับผู้จําหน่ายนม  ใช้ “โพนสวรรค์โมเดล” 
3. ให้ความรู้แก่เจา้หน้าที่สาธารณสุข ครู นักเรยีนในการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 

5.5 เครื่องสําอางไม่มีเลขที่ใบรับแจ้งเคร่ืองสําอาง 
1. ให้ความรู้ รณรงค์ให้เห็นโทษของเคร่ืองสําอางที่ไม่มีเลขที่รบัแจ้ง 
2. จัดทําข้อตกลงระหว่างภาคเครือข่าย ผู้ประกอบการ ยกเลิกการจําหน่ายเครื่องสําอางค์ที่ไม่มีเลขที่ฝบ

รับแจ้ง 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ปี 2557  จังหวัดมหาสารคาม 

ผู้ให้ข้อมลู  : ดร.รุ่งเรือง แสนโกษา ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่ :กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
โทรศัพท์ :043 – 777979  โทรสาร: 043 – 777970 อีเมล์: roungreung_san@hotmail.com 
 
 1.  รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย 
  1.1 ขั้นตอนและกิจกรรมดําเนนิงาน  แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเตรียมการและเสนอประเด็นปญัหาเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ไม่ปลอดภัย  ระยะเวลาดําเนนิงาน  พฤษภาคม –  มิถุนายน  2557 
    เป้าหมาย  
    เพ่ือกําหนดร่างการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย จากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม  
    กิจกรรมดําเนนิงาน 
    (1) ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์การดําเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 
       (2) ประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครอืข่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ส่งข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยที่พบในหน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชน 
    (3) รวบรวม คน้คว้า และสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย จาก
แหล่งข้อมูลทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามเกณฑ์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
       (4) จัดทําร่างการคัดเลือกผลติภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยที่ได้รับการเสนอหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือนําเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) 
   ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพิจารณาประเด็นปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อ
ประเมินและจัดลําดับความสําคัญของสนิค้าที่ไม่ปลอดภัย ระยะเวลาดําเนนิงาน กรกฎาคม – สิงหาคม 
2557 
    เป้าหมาย 
    (1) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง จํานวน 30 คน 
    (2) จัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ 
        กิจกรรมดําเนนิงาน 
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    (1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพ่ือประเมินและจัดลําดับความสําคัญของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
       (2) กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
        (3) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เสนอความเห็นระดมสมองในการพิจารณาคัดเลือก และ
อภิปรายประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ตามร่างการคัดเลือกที่ได้นําเข้าสู่การ
ประชุมฯ  
    (4) ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม ตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
        (5) สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ในพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม  
   ขั้นตอนที่ 3 เป็นการสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน    
    เป้าหมายและระยะเวลาดําเนินงาน 
    - นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัยเพ่ือแก้ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557  ในระดับภาค ณ โรงแรมพรรณราย อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาดําเนินงาน ในวันที่ 8  สิงหาคม 2557  
    - จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้า (ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ) ไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัด ส่งแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาดําเนินงาน ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 
    - จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ ฉบับสมบูรณ์ ส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี (ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 

 2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
  ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ 

ปลอดภัย จํานวนรวม  30 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม ดังน้ี 
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

1 สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม นายวุฒิพงษ์ โง้วศิลปศาสตร์ สํานักงานจังหวัด
มหาสารคาม 

 

2 สํานักงานเกษตรจังหวัด นายปราโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดฯ  
3 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด น.ส.พรรณรัตน์ รัตนพันธ์ุ   
4 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายนิพนธ์ นาสุริวงศ์   
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์
5 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายเพชรสุพรรณ ธรรมเรียง   
6 โรงพยาบาลชุมชน ภก. เชษฐา จงกนกพล 

ภก. สุรพร ศุตโรจนอุดม 
ภก.ภัทรียา พอจิต 
ภก.พชกร พิทักษ์ธรรม 
ภญ.สมทรง ราชนิยม 

  

7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล 

นางลาวัลย์ รัตนตระกูล   

8 เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล นางศุภรดา รัตนพันธ์ุ 
นายชูศิลป์ เสนาวงศ์ 

  

9 องค์การบริหารส่วนตําบล น.ส.เพ็ญพักตร์ ไชยศรีทา   
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.สมศักด์ิ อาภาศรีทองสกุล   
11 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

มหาสารคาม 
ภก. ศุภกิจ ประทีปพวงรัตน 
ภก. อนันต์ ต่อสกุลแก้ว 
ภก. ขวัญชัย นุชกลาง 
ดร. รุ่งเรือง แสนโกษา 

สสจ.มค. 
สสจ.มค. 
สสจ.มค. 
สสจ.มค. 

 

  นางวิภาวี ธีระผจญ 
นายสุรศักด์ิ ปรุงฆ้อง 
นายสันต์ ศิริเลีย้ง 
นายโกศล พลเหลา 
นางพัชนีย์ บุญวิทย์ 
นางสมจิตร เพชรสังหาร 
นางดอกไม้ สวรรณหงส ์
นางอุบล ทองคําขาว 
น.ส.ประภัสสร ทรัพย์เติม 

สสจ.มค 
สสจ.มค 
สสจ.มค. 
สสจ.มค. 
สสจ.มค. 
สสจ.มค. 
สสจ.มค. 
สสจ.มค. 
สสจ.มค. 

 

12 สื่อมวลชน(สถานีวิทยุแห่ง
ประเทศไทย) 

นางสุธีร์ลดา พิมพ์สวรรค์ สถานีวิทยุแห่ง
ประเทศไทย จ.มค 

 

13 อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน 

นางทองใส กลพล ต.ลาดพัฒนา อ.
เมือง 
จ.มหาสารคาม 

 

14 เครือข่ายนักศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัย 

น.ส.ภัทรินทร์ หอมปลื้ม มหาวิทยาลัยขอนแ  
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์
น.ส.ชนิดา แก่นพรมมา 
นายกฤษฎา ธรเสนา 

ก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแ
ก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแ
ก่น 

 
3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่ง 
 ข้อมูลวิชาการที่ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลิดภัยในครั้งน้ีได้ทําการค้นคว้าข้อมูล
สถานการณ์ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภท ยา อาหารและเครื่องสําอางตลอดจนสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง
ที่ปนเป้ือนในพืชผัก และผลไม้ ที่เป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมท้ังผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์ ดังน้ี 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ. http://kbspck.blogspot.com/2010/11/blog-post_5641.html 
2. ผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ผิดกฎหมาย. 
http://www.fda.moph.go.th/project/ProductBeIllegal/drug.html 
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ผิดกฎหมาย
http://www.fda.moph.go.th/project/ProductBeIllegal/cosmetic.html 
4. ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผิดกฎหมาย.
http://www.fda.moph.go.th/project/ProductBeIllegal/food.html 
5. องค์กรอิสระภาคประชาชนเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค.
http://www.indyconsumers.org/index.php/mission/recommendations-to-the-
government/medicine/ 
6.คุณภาพชีวิต. 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000035369 
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4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั 
 4.1 คะแนนรวมตามเกณฑ์การจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก ในพืน้ที่จังหวัด
มหาสารคาม รายละเอียด ดังนี ้
ลําดับ
ที่ 

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ หมาย
เหตุ ความเสี่ยง 

(เต็ม 32 คะแนน) 
ความเป็นไปได้ฯ 
(เต็ม 24 คะแนน)

รวมคะแนน 
(เต็ม 56 คะแนน) 

1 ครีมทาหน้าขาว หน้าเด้งพบ
สารห้ามใช้ 

 
31 

 
22 

 
53 

 

2 พืชผักปนเป้ือนสารเคมีและ
ยาฆ่าแมลง 

 
27 

 
19 

 
46 

 

3 สเตียรอยด์ปนเป้ือนในยาชุด 
และยาลูกกลอน 

 
20 

 
23 

 
43 

 

4 อาหารทะเล เช่น ปลาหมึก 
สไบนาง (ผ้าขีร้ิ้ว) ปนเป้ือน
ฟอร์มาลีน 

 
 

25 

 
 

17 

 
 

42 

 

5 ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ําหนัก 
เช่น กาแฟ/เครื่องด่ืมลด
นํ้าหนัก โฆษณาเกินจริง 

 
 

26 

 
 

14 

 
 

40 

 

6 ยาลดความอ้วน 26 14 40 *รวมกับ5
7 แตงโมปนเป้ือนสารพิษ 24 16 40 *รวมกับ2
8 เครื่องสําอางไม่มีทะเบียน 

จดแจ้ง 
22 17 39  

9 นํ้าคลอโรฟิลลไ์ม่มีทะเบียน
จดแจ้ง 

21 15 36  

10 นํ้าแข็งหลอดมีตะกอนฝุ่น
สกปรก 

18 18 36  

 
 4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
  จากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์การจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก ใน ข้อ 4.1 จึงได้
ทําการคัดเลือก ลําดับที่ 1-5 นํามาจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัยเพ่ือที่จะนําเข้าสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในจังหวัดมหาสารคาม สรุปได้ดังน้ี 
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ลําดับ
ที่ 

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย คะแนนท่ีได้ 
(ความเสี่ยง+ความเป็นไปได้=56 คะแนน) 

หมายเหตุ 
 

1 ครีมทาหน้าขาว หน้าเด้งพบสาร
ห้ามใช้ 

 
53 

 

2 พืชผักและผลไม้ปนเป้ือนสารเคมี
และยาฆ่าแมลง 

 
46 

 

3 สเตียรอยด์ปนเป้ือนในยาชุด และ
ยาลูกกลอน 

 
43 

 

4 อาหารทะเล เช่น ปลาหมึก  
สะไบนาง(ผ้าขี้ริ้ว) ปนเป้ือน
ฟอร์มาลีน 

 
 

42 

 

5 ผลิตภัณฑ์อาหารและยาลด
นํ้าหนัก เช่น กาแฟ/เครื่องด่ืมลด
นํ้าหนัก โฆษณาเกินจริง 

 
 

40 

 

 
5. แนวทางการแก้ปัญหาผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีค้นพบคืออะไร 
 5.1 ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  ดังต่อไปน้ี 
 1) การตรวจร้านค้า  ร้านชํา  เพ่ือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เช่น ยา อาหาร วัตถุ
อันตราย เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ 
 2) การตรวจสอบสารและแก้ปัญหาปนเป้ือนในอาหารในชุมชน  เช่น  บอแร็กส์  สารกันรา  สาร
ฟอกขาว  สารเร่งเน้ือแดง  สารฆ่าแมลง  สารฟอร์มาลิน  กรดน้ํามันอิสระ  สีผสมอาหาร  โคลิฟอรม์  กรด-
ด่าง  ความกระด้างในนํ้าด่ืม  ฯลฯ 
  3) การเฝ้าระวังการกระจายยา  อาหาร  และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย  ได้แก่  รถเร่  รถ
ฉายหลัง  การขายตรง ฯลฯ 
  4) ตรวจสอบเฝ้าระวังและติดตามสถานที่ผลิตและสถานทีจ่ําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  5) พัฒนาเครือข่ายระดับอําเภอและภาคส่วนอ่ืนที่เก่ียวในการเฝ้าระวังการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  6) การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและควบคุมสารเคมีและยาที่ใช้ในการเกษตร
เพ่ือความปลอดภัยของมนุษย์ 
  7) การตรวจเย่ียมโรงเรียน  เพ่ือค้นหา  และแก้ปัญหาด้านยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ได้แก่ โรงอาหาร  โรงครัว  ยาในห้องปฐมพยาบาล  สินค้าในสหกรณ ์ นํ้าด่ืม ฯลฯ 
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 5.2 การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยา อาหารเสริม และเคร่ืองสําอาง อย่างเหมาะสมเพ่ือการดูแลสุขภาพ
ตนเองเบ้ืองต้น 
  1) การให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
  2) การตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระจายยา อาหารและเคร่ืองสําอางที่ไม่
ปลอดภัยในร้านชํา รถเร่ ตลาดนัด 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของห้องยาชุมชน กองทุนยาหมู่บ้าน เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน 
 5.3 การเสริมพลังความเข้มแข็งของผู้บริโภค 
  1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับ 
ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้  การใช้เสียงตามสาย  จดหมายข่าว  สื่อทีวี วิทยุชุมชน  รถ
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
  2) การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม  และเสริมความเขม้แข็งของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน  
เช่น  ชมรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ และในชุมชน  ชมรม อย.น้อย ฯลฯ 
  3) การส่งเสริม สนับสนุนศกัยภาพของ อสม.คุ้มครองผู้บริโภค  และแกนนําเพ่ือเฝ้าระวัง  
แก้ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่  การใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้น  การรายงานสถานการณ์ยา อาหาร 
เครื่องสําอางและสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยเข้ามาในชุมชน  ฯลฯ 
 5.4 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 
  1) พัฒนาศักยภาพร้านยาคุณภาพ ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  
  2) การพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารในชุมชนให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดี(GMP)  
  3) การพัฒนาให้สินค้าในชุมชนมีมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) 
  4) การพัฒนาให้ร้านอาหาร/แผงลอยในโรงเรียน  และในชุมชนมีมาตรฐานร้านอาหารสะอาด  
รสชาติอร่อย (Cleaned Food Good Taste, CFGT) 
  5) การพัฒนาเจ้าของร้านค้าเพ่ือนําสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย  ได้มาตรฐานมาจําหน่ายแก่
ประชาชน 
 5.5 การจัดเวทีประชาคม/สมัชชาสุขภาพท้องถิ่นเฉพาะประเด็น เพ่ือ 
  1) พัฒนานโยบายสาธารณะของชุมชนในรูปข้อบังคับ/เทศบัญญัติ/ข้อตกลงจัดการตนเองของ
ชุมชน/ฯลฯ  
  2) จัดทํามาตรการการจัดการความเสี่ยงของชุมชน  
  3) การต้ังศูนย์เตือนภัย เฝ้าระวัง รับเรื่องร้องเรียน  
  4) การจัดทําแผนการตรวจสอบเฝ้าระวังภัยสินค้าไม่ปลอดภัยของชุมชน ทั้งเชิงรุกและรับ และ 
  5) จัดทําแผนให้การศึกษาชุมชน การสร้างความต่ืนตัว รู้เท่าทัน 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวดัมุกดาหาร 

ผู้ให้ข้อมูล ภญ.วิภาวี  ย้ิมโกศล  ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน สํานักงานาสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
โทรศัพท์ 081-0316332, 042-632026 อีเมล์ no_choone@hotmail.com 
 

1.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัดมุกดาหาร  
1. เตรียมการจัดประชุม เพ่ือค้นหาปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย  

 2. จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย  
 3. กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย  

4. ผู้เสนอประเด็นปัญหาแต่ละท่าน ร่วมกันอภิปราย เพ่ือคัดเลือกประเด็นปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ไม่ปลอดภัย  

5. การจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ในพ้ืนที่ โดยประเมินความเสี่ยง และความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

6. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการ และกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

2.ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัด
มุกดาหาร  

ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน 
1 กลุ่ ม ง านคุ้ มครองผู้ บ ริ โภคและ เภสั ช

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร 

ภญ.วิภาวี  ย้ิมโกศล 

2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  นายวุฒิพงษ์  เขตบุญพร้อม 
3 เภสัชกรจากโรงพยาบาลมุกดาหาร ภญ.นพรัตน์  พวงทอง  
4 เภสัชกรจากโรงพยาบาลชุมชน ภก.อัฐพร  ก้อนคํา  
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล  นางสาวนัยนา  มูลสาร 
6 เกษตรจังหวัด  นายสุวิทย์  เพ็งแก้ว  
7 เกษตรอําเภอ  นายประวัติ  ทุนทอง 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน 
8 ผู้ประกอบการร้านยา  ภญ.อัญชลี  วิเศษศรี  
9 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร   นางวิจิตร  ดาววงศ์  
10 สถานีวิทยุ นายวีระศักด์ิ  สุกโต 

 

3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัด
มุกดาหาร และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 
 1. ข้อมูลสารเคมีในยาฆ่าแมลง ของศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา ข้อมูลดังกล่าวจากเว็บไซต์ 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=396 
 2. ข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหาร พิษของสารฟอร์มาลีนในอาหารสด ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/formalin.htm  
 3. ข้อมูลภัยจากนํ้ามันทอดซ้ําของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์ปฏิบัติการความ

ปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข 
 4. ข้อมูลอันตรายของสารไฮโดรควิโนน และสารปรอทในเครื่องสําอาง จากศูนย์ข้อมูล

เครื่องสําอาง กองเครื่องสําอางและวัตถุ อันตราย โดยข้อมูลดังกล่าวมีที่มาจากเว็บไซต์ 
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_cosmetic/news/cos_0951/cos_1002.htm 

 5. ข้อมูลของการปนเป้ือนของ coliform ในนํ้าด่ืม หรือนํ้าแข็ง ข้อมูลจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยข้อมูลดังกล่าวมีที่มาจากเว็บไซต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
http://fieldtrip.ipst.ac.th/intro_sub_content.php?content_id=2 1 &content_folder_id
=208 

 6. ข้อมูลอันตราบของสาร steroid ที่ปนเปื้อนในยาแผนโบราณ โดยข้อมูลมาจากเว็บไซต์ 
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/2011/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=70:steroid&catid=18:knowledge&Itemid=35  
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4.ผลการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัดมุกดาหาร  
 4.1 ผลการประเมินเ พ่ือจัดลํา ดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ไม่ปลอดภัย (Issue 
Prioritization) โดยการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งเรียงลําดับจากความเสี่ยงมากไปน้อย มี
รายละเอียดดังน้ี 
ลําดับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย ร้อยละความเสี่ยง 

1 สารเคมี หรือยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก เช่น พริกสด กะหล่ําปลี ต้นหอม ผักชี 
กระเทียมหัวใหญ่ หอมแดง และพริกหยวก เป็นต้น นอกจากน้ียังพบการใช้
สารเคมีในการฆ่าหอยเชอร่ีในบริเวณที่มีการทํานา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
บริเวณข้างเคียงเป็นบริเวณกว้าง เ น่ืองจากเป็นต้นนํ้าในการทําการ
เกษตรกรรม 

87.5 

2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ไม่มีเลขทะเบียน อย. ไม่มีการระบุส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ไม่มีฉลาก และมีการอวดอ้างสรรพคุณที่เกินความเป็น
จริง 

82.5 

3 นํ้ามันทอดซ้ํามีสารโพล่าร์ โดยพบการใช้นํ้ามันทอดซ้ําหลายครั้ง ซึ่งอาจเป็น
สารก่อมะเร็งได้  

80  

4 ยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณที่มีการโฆษณาผ่านทางวิทยุชุมชน โดยมี
การอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง  

77.5 

5 นํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และนํ้าแข็งมีการปลอมปนเช้ือโคลิฟอร์ม 
(coliforms) เกินมาตรฐานที่กําหนด 

77.5 

6 อาหารทะเล ปลาหมึกกรอบที่มีการปลอมปนของสารฟอร์มาลิน โดยมัก
ตรวจพบในตลาดที่จําหน่ายอาหารสด 

77.5 

7 ผงชูรสปลอมปนในอาหารจํานวนมาก 72.5 
8 ยาปฏิชีวนะ และยาในกลุ่ม NSAIDs ที่จําหน่ายในร้านขายของชําในชุมชน 

หรือในตลาด ซึ่งผิดกฎหมาย นอกจากน้ีบางร้านยังพบการจําหน่ายยา
ปฏิชีวนะที่หมดอายุอีกด้วย  

70 

9 เครื่องสําอางที่ไม่มีเลขจดแจ้ง และไมม่ีฉลาก  70 
10 การปลอมปนของสาร steroid ในยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน หรือยาชุด  70 
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 4.2 ผลการประเมินเ พ่ือจัดลํา ดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ไม่ปลอดภัย (Issue 
Prioritization) โดยการประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา (Possibility of Risk management) ซึ่ง
เรียงลําดับจากความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหามากไปน้อย มีรายละเอียดดังน้ี 
ลําดับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย ร้อยละความเป็นไปได้

ในการแก้ปัญหา  
1 ยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณที่มีการโฆษณาผ่านทางวิทยุชุมชน 

โดยมีการอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง  
100 

2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ไม่มีเลขทะเบียน อย. ไม่มีการระบุส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ไม่มีฉลาก และมีการอวดอ้างสรรพคุณที่เกิน
ความเป็นจริง  

95 

3 อาหารทะเล ปลาหมึกกรอบที่มีการปลอมปนของสารฟอร์มาลิน โดยมัก
ตรวจพบในตลาดที่จําหน่ายอาหารสด  

95 

4 เครื่องสําอางที่ไม่มีเลขจดแจ้ง และไม่มีฉลาก 92.5 
5 สารเคมี หรือยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก เช่น พริกสด กะหล่ําปลี ต้นหอม 

ผักชี กระเทียมหัวใหญ่ หอมแดง และพริกหยวก เป็นต้น นอกจากน้ียัง
พบการใช้สารเคมีในการฆ่าหอยเชอรี่ในบริเวณที่มีการทํานา ซึ่งส่งผล
กระทบต่อบริเวณข้างเคียงเป็นบริเวณกว้าง เน่ืองจากเป็นต้นนํ้าในการทํา
การเกษตรกรรม 

90 

6 ยาปฏิชีวนะ และยาในกลุ่ม NSAIDs ที่จําหน่ายในร้านขายของชําใน
ชุมชน หรือในตลาด ซึ่งผิดกฎหมาย นอกจากน้ีบางร้านยังพบการ
จําหน่ายยาปฏิชีวนะที่หมดอายุอีกด้วย  

90 

7 นํ้ามันทอดซ้ํามีสารโพล่าร์ โดยพบการใช้นํ้ามันทอดซ้ําหลายครั้ง ซึ่งอาจ
เป็นสารก่อมะเร็งได้ 

87.5 

8 นํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ําแข็งมีการปลอมปนเช้ือโคลิฟอร์ม 
(coliforms) เกินมาตรฐานที่กําหนด  

77.5 

9 การปลอมปนของสาร steroid ในยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน หรือยาชุด 77.5 
10 ผงชูรสปลอมปนในอาหารจํานวนมาก 75 
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 4.3 ผลการประเมินเ พ่ือจัดลํา ดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ไม่ปลอดภัย (Issue 
Prioritization) โดยการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการประเมินความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา (Possibility of Risk management) ซึ่งเรียงลําดับจากมากไปน้อยของค่าเฉล่ียร้อยละความเสี่ยง 
และร้อยละความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา มีรายละเอียดดังน้ี 
ลําดับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย ร้อยละของ

ค่าเฉลี่ย  
1 สารเคมี หรือยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก เช่น พริกสด กะหล่ําปลี ต้นหอม ผักชี 

กระเทียมหัวใหญ่ หอมแดง และพริกหยวก เป็นต้น นอกจากน้ียังพบการใช้
สารเคมีในการฆ่าหอยเชอรี่ในบริเวณท่ีมีการทํานา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
บริเวณข้างเคียงเป็นบริเวณกว้าง เ น่ืองจากเป็นต้นนํ้าในการทําการ
เกษตรกรรม 

88.75 

2 ยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณท่ีมีการโฆษณาผ่านทางวิทยุชุมชน โดยมี
การอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง 

88.75 

3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ไม่มีเลขทะเบียน อย. ไม่มีการระบุส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ไม่มีฉลาก และมีการอวดอ้างสรรพคุณที่เกินความเป็น
จริง 

88.75 

4 อาหารทะเล ปลาหมึกกรอบที่มีการปลอมปนของสารฟอร์มาลิน โดยมัก
ตรวจพบในตลาดที่จําหน่ายอาหารสด  

86.25 

5 นํ้ามันทอดซ้ํามีสารโพล่าร์ โดยพบการใช้นํ้ามันทอดซ้ําหลายครั้ง ซึ่งอาจเป็น
สารก่อมะเร็งได้  

83.75 

6 เครื่องสําอางที่ไม่มีเลขจดแจ้ง และไมม่ีฉลาก  81.25 
7 ยาปฏิชีวนะ และยาในกลุ่ม NSAIDs ที่จําหน่ายในร้านขายของชําในชุมชน 

หรือในตลาด ซึ่งผิดกฎหมาย นอกจากน้ีบางร้านยังพบการจําหน่ายยา
ปฏิชีวนะที่หมดอายุอีกด้วย  

80 

8 นํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และนํ้าแข็งมีการปลอมปนเช้ือโคลิฟอร์ม 
(coliforms) เกินมาตรฐานที่กําหนด  

77.5 

9 การปลอมปนของสาร steroid ในยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน หรือยาชุด  73.75 
10 ผงชูรสปลอมปนในอาหารจํานวนมาก 73.75 
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 5.แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย ท่ีเสนอ 
 1.ให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องสารตกค้างในพืชผัก และผลไม้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาศัตรูพืชโดยการใช้เกษตรอินทรีย์ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงต้องเข้าถึงแกนนําของคนในชุมชน 
รวมทั้งดําเนินเสนอปัญหา โดยการให้ดูกรณีตัวอย่าง เพ่ือให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 

 2.ออกตรวจร้านขายยา ร้านค้า ร้านขายของชํา และตลาดนัดต่างๆ เพ่ือตรวจจับยา หรือ
เครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 3.มีมาตรการในการควบคุม และลงโทษสื่อวิทยุชุมชนที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย  
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โครงการการจัดลําดับความสําคญัของสินค้าไม่ปลอดภัย  จังหวัดสกลนคร 

ผู้ให้ข้อมูล  นายกิตติศักด์ิ  ไท้ทอง        ตําแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ    
หน่วยงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร        
โทรศัพท์ 042 711 157 ต่อ 1522    อีเมล์  mcyinyong@yahoo.com    
 

1. รูปแบบการดําเนินงานการจัดลาํดบัความสําคญัฯ 
1.1. การแต่งต้ังคณะทํางานระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

- หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สกลนคร เป็นประธาน 
- ตัวแทนเภสัชกรจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นคณะทํางาน 
- เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สกลนครเป็นเลขานุการคณะทํางาน 

1.2. การคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัยเพ่ือนํามาจัดลําดับ  
-     การจัดประชุมภาคีเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือออกแบบและจัดทําแบบสอบถาม 

ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยจากประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร โดยกําหนดจํานวนข้อมูลใหส้อดคลอ้งกับ
จํานวนประชากรในพ้ืนที่แต่ละอําเภอ และแบ่งตามกลุ่มอายุเป็น 3 กลุ่มคอื กลุ่มอายุ 0-19 ปี, 20-59 ปี และ 
60ปีขึ้นไป โดยให้ตัวแทนแต่ละอําเภอดําเนินการรวบรวมข้อมูล  

- การประชุมภาคีเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สอบถามของแต่ละอําเภอมาจัดเรียงลําดับตามจํานวนความถี่ของข้อมูล 

- การจัดประชุมตัวแทนภาคส่วนต่างๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ  
และสื่อมวลชน เพ่ือนําเสนอปัญหาเพ่ิมเติม และใหท้ี่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาของสินค้าไม่
ปลอดภัย โดยคัดเลือกมา 10 ปัญหา ตามลาํดับคะแนนที่มีผู้เลือกมากทีสุ่ด 

1.3. การจัดลําดับสินค้าตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
-     คณะทํางานค้นหาข้อมูลเบ้ืองต้นของสินค้าไม่ปลอดภัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมนิ  

ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
- การจัดประชุมตัวแทนภาคส่วนต่างๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ  

และสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 เพ่ือร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
 
 
 

 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  244 
 

2. ข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน ชื่อ – สกุล โทรศัพท ์

1 คณะสาธารณสุขศาสตร ม.
เกษตร วิทยาเขตสกลนคร 

น.ส.รพีพรรณ ยงยอด 087 947 0939 

2 คณะสาธารณสุขศาสตร ม.
เกษตร วิทยาเขตสกลนคร 

น.ส.รัชนี คํามลู 095 658 8095 

3 สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
สกลนคร 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนวรรณ ชินชัยวุธ 088 942 4565 

4 สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
สกลนคร 

นางลักขณา บุญนํา 089 617 3231 

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

น.ส.กนกอร นักบุญ 091 995 5755 

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

น.ส.ศิรินันท์ ละศรีจันทร ์ 086 027 2882 

7 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สกลนคร 

นายธนเดช โชติกาญจนเรือง 042 711 686 

8 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สกลนคร 

น.ส.วรางคนา จุฑาจันทร ์ 042 711 686 

9 โรงเรียนสว่างแดนดิน น.ส.จีระวรรณ ศิริขันธ์ 081 975 5650 
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นางบุษบา แสงวงค์ 087 855 4559 
11 สถานีวิทยุ อสมท. น.ส.กุลิสรา สทุธิสมุทร 090 659 2614 
12 สถานีวิทยุ อสมท. นายอธิปัตย์ ยาสันเทียะ 083 669 8677 
13 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

สกลนคร 
นายมนตรี กุสมุาลย์นุกูล 081 873 1989 

14 บริษัท คิงส์ไอซ์แมน  จํากัด 
จังหวัดสกลนคร 

นายชินวร ตยางคนนท์ 081 735 2566 

15 ชมรมผู้ประกอบการร้านยา
จังหวัดสกลนคร 
 

น.ส.รังษิกร สถาพรวงศ์กุลไท 089 622 4356 

16 สํานักงานเกษตรจังหวัด
สกลนคร 

นายจํานงค์ สุโพธ์ิ 081 709 1138 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน ชื่อ – สกุล โทรศัพท ์
17 สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ร.อ.มงคล พลบุตร 089 577 0470 

18 สถานีตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร 

พ.ต.อ.สุคนธ์ พัฒน์มะณี 089 577 4336 

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.ดร.ธนกร ราชพิลา 081 872 2091 
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น.ส.สิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม 0817968726 
21 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

สกลนคร 
นางรุจณีย์ ผ่านสําแดง  

22 ชมรม อสม. จงัหวัดสกลนคร นางอุทัย นามวงศ์ชัย 083 668 4362 
23 ร้านการค้าเอกซ์โปร สกลนคร นางสุกัญญา รม่ชัย 089 007 8295 
24 บริษัท วอลซูเปอร์สโตร์ จํากัด 

จังหวัดสกลนคร 
นางสุคนธ์ ชินโท 084 341 0990 

 
3. ข้อมูลวิชาการในการจัดลําดบัความสําคัญฯ แหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 

3.1. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3.2. คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3.3.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
3.4. หน่วยตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จังหวัดสกลนคร 
3.5. วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที ่1 
 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญของสินคา้ไม่ปลอดภยั  
4.1. สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

ลําดับ ปัญหา 
ความเสี่ยง 
(คะแนน) 

ความเป็นไปได้ 
(คะแนน) 

รวม 
(คะแนน) 

1 ยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม ้ 3.95 3.20 7.15 
2 เครื่องสําอางที่ผสมสารห้ามใช้ 3.40 3.30 6.70 
3 นํ้าด่ืม นํ้าแข็ง (ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน) 2.95 3.50 6.45 
4 อาหารผสมสารฟอร์มาลีน 3.10 3.30 6.40 
5 ยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ 3.10 2.90 6.00 
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ลําดับ ปัญหา 
ความเสี่ยง 
(คะแนน) 

ความเป็นไปได้ 
(คะแนน) 

รวม 
(คะแนน) 

6 กล่องโฟมใส่อาหาร 3.25 2.70 5.95 
7 เครื่องสําอางผสมสเตียรอยด์ 2.35 3.50 5.85 
8 ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักที่ผสมยาอันตราย 2.90 2.80 5.70 
9 นํ้ามันทอดซ้ํา 3.25 2.20 5.45 
10 สารปนเป้ือนในอาหารบุฟเฟต์/หมูกะทะ 2.90 2.30 5.20 
  

4.2. สินค้าไม่ปลอดภัย 5 รายการแรกที่จะแก้ไขปัญหา 

ลําดับ ปัญหา 
ความเสี่ยง 
(คะแนน) 

ความเป็นไปได้ 
(คะแนน) 

รวม 
(คะแนน) 

1 ยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม ้ 3.95 3.20 7.15 
2 เครื่องสําอางที่ผสมสารห้ามใช้ 3.40 3.30 6.70 
3 นํ้าด่ืม นํ้าแข็ง (ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน) 2.95 3.50 6.45 
4 อาหารผสมสารฟอร์มาลีน 3.10 3.30 6.40 
5 ยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ 3.10 2.90 6.00 

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีเสนอ คือ 
ไม่มีข้อมูล 
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โครงการจัดลําดบัผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภยั จังหวัดบึงกาฬ 

ผู้ให้ข้อมลู  นางสาวฐัติมา  คาํสวนจิก           ตําแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  
โทรศัพท์   085-9288499    E –mail : thattima_taew@hotmail.co.th  
 

1.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญ ฯ  
 1.ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมา และแนวทางการดําเนินงานของโครงการในที่ประชุมคณะทํางาน
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งแจกแบบสํารวจผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัดบึง
กาฬ เพ่ือให้แต่ละอําเภอช่วยคนหาปัญหา (อําเภอละ 5 ปัญหา)  
 2.รวบรวมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยจากแต่ละอําเภอ และนําปัญหาทั้งหมดที่ได้มาจากทุก
อําเภอมาวิเคราะห์และประมวลผลเป็น 10 ปัญหาของจังหวัดบึงกาฬ 
 3.จัดประชุมโครงการจัดลําดับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนทีจ่ังหวัดบึงกาฬ 
โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมประชุมโดยมีการแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม เพ่ือช่วยกันจัดลําดับผลิตภัณฑ์สขุภาพใน
จังหวัดบึงกาฬ  
 4.สรุปภาพรวมของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไมป่ลอดภัยของจังหวัดบึงกาฬและร่วมกันหาแนวทางร่วมใน
การแก้ปัญหา 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิการจัดลําดับความสําคัญฯ   
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

1. ผู้ใหญ่บ้าน นายจิรวัฒน์  พลเยี่ยม ที่ทําการผู้ใหญบ้่านห้วยสาม
ยอด 

080-1817776 

2. ผอ.กองสาธารณสุข นายธีระพล  อารีเอ้ือ เทศบาลตําบลวิศิษฐ ์ 085-9252659 
3. ครูอนามัยโรงเรียน นางสาวจีรวรรณ อัคร

วรรณ 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร 093-4831599 

4. กํานัน นายสุนทร  วังสุพันธ์ ที่ทําการกํานันตําบลบึงกาฬ 083-3567179 
5. เภสัชกร นายเธียรวิชญ์  เมืองซํา โรงพยาบาลเซกา - 
6. ผู้ประกอบการโรงนํ้า นายไพโรจน์  จิตไพศาล โรงน้ําด่ืม หจก.รุ่งโรจน์ 0819758659 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

ด่ืม 
7. อสม นายสวรรณ์  พรมจันทา โรงพยาบาลเซกา - 
8. นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวกรรณิกา  นาม

แสง 
โรงพยาบาลบึงกาฬ 087-4258574 

9. ปลัด นายอัครณัฏฐ์  บุตร
พระองค์ 

อบต.โนนสมบูรณ์ - 

10. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายนิคม  คําปัญโน ที่ทําการผู้ใหญบ้่านตําบลนา
สิงค์ 

- 

 

3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
 3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข /ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
 3.1 คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3.1 Material Safety Data Sheet (sciencelab.com) 
 

4.ผลการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ 
รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) 

1 การใช้ภาชนะบรรจุนํ้าด่ืมไม่ปลอดภัย    (ถงัเกรดบี)  90% 
2 กาแฟลดนํ้าหนักอวดอ้างสรรพคุณกินจริง ( ผสมยา

ลดนํ้าหนัก )  
82.5% 

3 นํ้ามันทอดซ้ํา 82.5% 
4 ผลิตภัณฑ์นํ้าหมักผลไม้ผสมสเตียรอยด์อวดอ้าง

สรรพคุณรักษาโรคได้  
81.25% 

5 การจําหน่ายยาชุดแก้ไข้/ยากระจายเส้น/ยาประดง 
ในร้านขายของชํา  

80.63% 

6 ผลไมแ้ช่อ่ิม/ดอง มีสีเหลืองเข้มผิดปกติ  73.75% 
7 อาหารท่ีผลิตจากครัวเรือนส่งขายตามร้านขายของ 72.5% 
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รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) 
ชํา ไม่ระบุวันผลิต/วันหมดอายุ/  เช่น ขนมปัง เค้ก    
( สารกันบูดเกินมาตรฐาน)  

8 พริกสด/ผลไมป้นเป้ือนยาฆ่าแมลง  71.25% 
9 รถเร่ขายยา  66.25% 
10 เครื่องสําอางผิดกฎหมาย (สารปรอท ไฮโดรควิโนน 

retinoic acid)  
57.5% 

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการ (ที่จะแก้ปัญหา) 
รายการที ่ ชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) 

1 การใช้ภาชนะบรรจุนํ้าด่ืมไม่ปลอดภัย    (ถงัเกรดบี)  90% 
2 กาแฟลดนํ้าหนักอวดอ้างสรรพคุณกินจริง ( ผสมยา

ลดนํ้าหนัก )  
82.5% 

3 นํ้ามันทอดซ้ํา 82.5% 
4 ผลิตภัณฑ์นํ้าหมักผลไม้ผสมสเตียรอยด์อวดอ้าง

สรรพคุณรักษาโรคได้  
81.25% 

5 การจําหน่ายยาชุดแก้ไข้/ยากระจายเส้น/ยาประดง 
ในร้านขายของชํา  

80.63% 

 

5.แนวทางการแก้ปญัหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีเสนอ คือ 
 5.1 สสจ. แจง้ผลการประชุมการจัดลําดับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จงัหวัดบึง
กาฬไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่าย และทําหนังสือแจ้งไปยัง สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลเพ่ือให้ความรู้ชาวบ้านเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเหล่าน้ี 
5.2 สร้างเครือข่ายในการให้ขอ้มูลเก่ียวกับสนิค้าไม่ปลอดภัย (หนังสือราชการ , e – mail) 
5.3 ในบางประเด็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ ทาง สสจ ได้ประชุมชมรม
ผู้ประกอบการเพ่ือหาข้อตกลงร่วมในการแก้ปัญหา เช่น การประชุมชมรมผู้ประกอบการผลิตนํ้าด่ืม จังหวัดบึง
กาฬ เพ่ือยกเลิกการใช้ถังนํ้าด่ืมรีไซเคลิ ทั่วเขตจังหวัดบึงกาฬ
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาในพืน้ท่ี 
จังหวัดหนองคาย 

ผู้ให้ข้อมลู : นายเฉลิมรัช ประเสริฐสังข ์   ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
โทรศัพท์ : 080-1841207  อีเมลล์ : cprasertsang@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญ 
1.1 คัดเลือกหน่วยงานภาคีที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนและผู้บริโภค นักวิชาการ หน่วยราชการ 

ผู้ประกอบการ และนักการเมือง เพ่ือเข้าร่วมจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
1.2 ประสานแต่ละหน่วยงานให้ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยตามแบบฟอร์ม เพ่ือรวบรวมเป็น

ข้อมูลในวันประชุม 
1.3 จัดการประชุมระดมสมองให้แต่ละหน่วยงานเสนอและคัดเลือกปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

ร่วมกันในเบ้ืองต้น โดยนําประเด็นทั้งหมดมารวมกัน และผู้เสนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผล เพ่ือสนับสนุน
การเลือกประเด็นดังกล่าว 

1.4 ที่ประชุมลงคะแนนเลือกปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย โดยเลือกมา 10 ปัญหา ตามลําดับ
คะแนนที่มีผู้เลือกมากที่สุด 

1.5 จัดลําดับปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เลือกมาตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์ความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหา และคัดเลือกมา 5 อันดับแรก 

 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคญั  
ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน* 

1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  
2 ตัวแทนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
3 ตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชน  
4 ตัวแทนจากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  
5 ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล  
6 ตัวแทนจากอุตสาหกรรมจังหวัด  
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ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน* 
7 ตัวแทนจากพาณิชย์จังหวัด  
8 ประธานชมรมร้านขายยา  
9 ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดท่าเสด็จ  
10 ตัวแทนสถานีวิทยุท้องถิ่น  

*อยู่ในเอกสารการเงิน 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคญั และแหล่งขอ้มูล/แหล่งอ้างอิง 
3.1 อันตรายจากฟอร์มาลนิในอาหาร, วารสารอาหารและยา ปีที9่, ฉบับที1่ (มกราคม-เมษายน 2545)             : 

71-72. 
3.2  คู่มือการดําเนินงานอาหารปลอดภัยจากการใช้นํ้ามันทอดซ้ํา, กองควบคุมอาหาร สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา,2550. 
3.3 พิษภัยจากสารเคมีการเกษตร : 

http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=5&id_sub=7&id=378. 
3.4 การศึกษาผลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสําอางในช่วงปีงบประมาณ 2541 -2544, 

วารสารอาหารและยา 9, 1 (มกราคม-เมษายน 2545) : 29-35. 
3.5 เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้, http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_cosmetic/news/cos_0951/cos_1002.htm. 
3.6 ข่าวเพ่ือสื่อมวลชน, กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 28 ตุลาคม 2556 ข่าวแจก 5  : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
3.7 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเช่ือง่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554,  

จินตนา เทียมทิพรและคณะ 
3.8 สารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมู : http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/knowledge/view.php?id=186. 
3.9 รู้เท่าทันพิษภัยในอาหาร : http://www.tei.or.th/plibai/th_plibai45_1_2.htm 

 

4.ผลการจัดลําดบัผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภยั  
  4.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการที ่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน

1 สไบนาง ปนเป้ือนฟอร์มาลิน 175 
2 นํ้ามันพืช มีการใช้ทอดซ้าํหลายรอบ 94 
3 การโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพทาง มีการโฆษณาเกินจริง 90 
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รายการที ่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน
วิทยุชุมชน และเคเบ้ิลท้องถิ่น 

4 ผัก ผลไม ้ มีการปนเป้ือนยาฆ่าแมลงเกินมาตรฐาน 89 
5 เครื่องสําอาง ที่ผสมสารห้ามใช้จําหน่ายในรา้นชํา 75 
6 เน้ือหมูชําแหละ มีสารที่ใช้ฉีดก่อนชําแหละตกค้าง 72 
7 อาหารกระป๋อง หมดอายุ หรือเสื่อมคุณภาพยังมีการจําหน่ายอยู่ 72 
8 นํ้าด่ืมในภาชนะปิดสนิท  มีสิ่งปนเป้ือน 64 
9 เครื่องสําอางในตลาดนัด ฉลากไม่ได้มาตรฐาน 58 
10 การโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพโดย

การขายตรง 
มีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง 
 52 

 
4.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 1-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับ
ที่ 

รายชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ความเสี่ยง 
(ร้อยละ) 

ความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา 
(ร้อยละ) 

คะแนนรวม 
(ร้อยละ) 

1 สไบนางปนเป้ือนฟอร์มาลิน 86.11 77.50 81.81 
2 นํ้ามันพืชมีการใช้ทอดซ้ําหลาย

รอบ 
73.61 65.00 69.31 

3 การโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพทาง
วิทยุชุมชน และเคเบ้ิลท้องถิ่นมี
การโฆษณาเกินจริง 

73.61 65.00 69.31 
 

4 ผัก ผลไม้ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเกิน
มาตรฐาน 

69.44 67.50 68.47 

5 เครื่องสําอางที่ผสมสารห้ามใช้
จําหน่ายในร้านชํา 

66.67 70.00 68.34 

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีเสนอ คือ 
- ยังไม่ได้มีการประชุมเพ่ือเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละหน่วยงาน 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ 

ผู้ให้ข้อมูล : ภญ.นันทวรรณ  ภู่เนาวรัตน์ และ ภญ.ณัฐจิรา  กองจอหอ 
หน่วยงาน/ที่อยู่:  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๘๓๖๘๒๖-๙ ต่อ ๓๐๑, ๓๐๒ มือถือ ๐๘๑-๘๗๑๕๔๒๑ 
อีเมล์:  chaiyaphumfda@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1.10 ประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานและตัวแทนอําเภอ เพ่ือรับทราบการจัดทํากิจกรรมตามโครงการ

แผนงานที่กําหนดไว้ ,เกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  และแจ้งให้
รวบรวมข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่พบในพ้ืนที่ส่งให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

1.11 ส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอสํารวจข้อมูลปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่พบ
ในพ้ืนที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.12 รวบรวมสรุปปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆ 
1.13 ค้นหาข้อมูลทางวิชาการ 
1.14 จัดประชุมนักวิชาการ จัดทําร่างลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย  10  ลําดับแรก 
1.15 เชิญประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือจัดร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย   

               10  ลําดับของจังหวัดชัยภูมิ 
1.16 จัดทํารายงานสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 10 ลําดับแรกของจังหวัดชัยภูมิ ส่งสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานี  เพ่ือรวบรวมจัดทําปัญหาระดับเขต,ภาคต่อไป 
1.17 จัดทําสรุปรายงานเป็นรูปเล่ม 

 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ คือ  
1. ภญ.เอกสุรีย์  วงศ์ชัยภูมิ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
2. ภญ.นันทวรรณ  ภู่เนาวรัตน์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
3. ภก.ชาลี  ภูมิฐาน   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
4. ภก.ชัชวาลย์  ทองเกลี้ยง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
5. ภญ.ณฐัจิรา  กองจอหอ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
6. นายอิทธิพล   คุ้มวงศ์   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคอนสาร 
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7. ภญ.อรวรรณ  ศรีลาพัฒน์  โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
8. นายมีชัย  สลิดกุล   โรงเรียนห้วยหมากแดง 
9. นางพิสมัย  วรรณคีร ี  โรงเรียนซับสีทอง 
10. นายสุรศักด์ิ  การบรรจง  องค์การบริหารส่วนตําบลลาดใหญ ่
11. นายสมเกยีรติ  สุขนาแซง  องค์การบริหารส่วนตําบลนาฝาย 
12. นายทรงกลด  น้อยโพนทอง  โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค์ 
13. นายสทิธิชัย  ขําชัยภูมิ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเทพสถิต 
14. นางอภิรดี  ตรีโมกซ ์  สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ 
15. นางรุ่งรัตน์  อุดมรักษ์  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชัยภูมิ 
16. นางแสงแข  โตชัยภูมิ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
17. นางสาวแพรวพรรณ  ถุม้กุดขมิ้น   เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
18. นายวัลลภ  พิลาลี   องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง 
19. นางออมสนิ  นาคดิลก  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
20. นางกชสร  สกุลพงศ ์  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจัตุรัส 
21. ภก.นรินทร์  ลิ้มสุวัฒน์  ประธานชมรมร้านยาจังหวัดชัยภูมิ 
22. นางสาวจริยา  ศิริพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
23. ภก.ธีรวัฒน์  คุณวันดี   โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
24. ภญ.วีนัส  กล้าประจัน  โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 
25. ภญ.จิตติมา  การินทร์   โรงพยาบาลจัตุรัส 
26. ภก.จิตปรดีี  ธัญญภูม ิ  โรงพยาบาลซับใหญ ่
27. นายวิทยา  ทองจํารูญ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคอนสวรรค์ 
28. ภก.ณัฐวุฒิ  ทิมเกลี้ยง  โรงพยาบาลบ้านแท่น 
29. ภก.ฐิติพงศ์  อํ่าศรี   โรงพยาบาลภูเขียว 
30. นายเริงศักด์ิ   สมิงชัย   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเขียว 
31. นายสุชาติ  กาญจนสุปัญญา  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกษตรสมบูรณ ์
32. นายชาตรี  เบ้าลี   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกษตรสมบูรณ ์
33. นายกฤศ  แกมค้า   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภักดีชุมพล 
34. ภญ.สุจิตรา  วิชาโคตร  โรงพยาบาลเนินสง่า 
35. ภญ.เรณุกานต์   อนุสรณ ์  โรงพยาบาลหนองบัวระเหว. 
36. นางสาวศริินารถ  สารัมย์   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเนินสง่า 
37. นายวุฒิพงค์  ครอบบัวบาน  ตัวแทนผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองสําอางจังหวัดชัยภูมิ 
38. ภญ.วิชุดา  ทวีเงิน   โรงพยาบาลชัยภูมิ 
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39. ภญ.ธิดารตัน์  เรืองโพธ์ิ   โรงพยาบาลหนองบัวแดง 
40. ภก.พลศักด์ิ  อินทะนิล  โรงพยาบาลหนองบัวแดง 
 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1  อันตรายของครีมหน้าขาวที่ผสมสารไฮโดรควิโนน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล        
      http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/14/ 
3.2  การตรวจสอบสารปรอทแอมโมเนียและไฮโดรควิโนน ในครมีทาหน้าขาว  
      ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
      http://wisdom.pharm.su.ac.th 
3.3  สารปนเป้ือนในอาหาร kbs.mrmpho.com/documents/2111.ppt 
3.4  ตรวจสอบเฝ้าระวังสารฟอร์มาลีนในอาหาร เครือข่ายคุ้มครองผู้บรโิภค 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/formalin.htm 
3.5 คู่มือการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองต้นในผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หน่วยงานเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัย 
     ด้านอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
3.6 ขนมปลอมเกลื่อน ระบาดหน้าโรงเรียน ร้านค้าในหมูบ้่าน ตลาดนัด 
     http://suchons.wordpress.com 
3.7 แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในประเทศไทย 4 กุมภาพันธ์ 2557 
     www.facebook.com/steroidsocial 
3.8 แผนยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  2554-2557    
     http://www.fda.moph.go.th/project/fdastrategy/StrategyPlan54-57.pdf 
3.9 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 
     http://www.qcompact.com/download 
3.10  นํ้าด่ืมบรรจุขวดสะอาดและปลอดภัยจริงหรือ  
        http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=481 
3.11  ความรู้เก่ียวกับอาหารปลอดภัย http://kbs.mrmpho.com/document 
3.12  เจาะลึกเบ้ืองหลังชานมไข่มุก : คุณหรือโทษ            
        http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/knowledge/view.php?id=347            
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3.13 ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม    
        http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/knowledge/view.php?id=281 
3.14  สารพิษตกค้างในผักผลไม ้http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n15/v_5-june/korkui.html 

        
4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  

4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้าม)ี หมายเหตุ 

11.  เครื่องสําอาง ครีมหน้าขาว ผสมสารห้ามใช้ 95.00  
12.  นํ้าด่ืมไม่สะอาด  นํ้าบรรจุถังมีสิ่งปนเป้ือน 91.25  
13.  ผักผลไม ้ปนเป้ือนสารเคมี 80.00  
14.  ขนมแบ่งบรรจุไม่มีฉลาก ไม่มีเลข อย.  80.00  
15.  ยาสมุนไพร ลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ 77.50  
16.  เครื่องด่ืมชาไข่มุกไม่ได้คุณภาพ 75.00  
17.  ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารโฆษณาเกินจริง 72.50  
18.  ยาชุด  ยาอันตรายที่ขายในร้านขายของชํา 55.00  
19.  นํ้าส้มเกร็ดหิมะ 50.00  
20.  อาหารทะเลผสมฟอร์มาลีน 42.50  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้าม)ี หมายเหตุ 

6.  เครื่องสําอาง ครีมหน้าขาว ผสมสารห้ามใช้ 95.00  
7.  นํ้าด่ืมไม่สะอาด  นํ้าบรรจุถังมีสิ่งปนเป้ือน 91.25  
8.  ผักผลไม ้ปนเป้ือนสารเคมี 80.00  
9.  ขนมแบ่งบรรจุไม่มีฉลาก ไม่มีเลข อย.  80.00  
10.  ยาสมุนไพร ลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ 77.50  
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5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบ 
5.1  มีระบบการเฝ้าระวังและสื่อสารข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัยให้ประชาชนรับทราบ 

          5.2  หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
          5.3  พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ควรสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ขายให้คัดเลอืกสินค้าที่ปลอดภัยมาขาย  และเผยแพรร่ายช่ือสถานที่ขายสินค้าที่ปลอดภัยให้ประชาชน
ทราบหรือมีการรับรองมาตรฐานสถานที่ขายสินค้า 
              5.4  มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม   

ไม่หลงเช่ือโฆษณา 
              5.5  สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องใน

ระบบต้ังแต่ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผูบ้ริโภค 
 
 
 

 
 



 
 

  ภาคใต�

รายงานผลการดําเนินงาน
จัดลําดับความสําคัญของสินค้า
ไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัดและ
ระดับภาค และแนวทางการ
แก้ปัญหา 

1 -2 กันยายน 2557 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ปลอดภัย จังหวัดกระบี ่

ผู้ให้ข้อมลู นางเกศแก้ว  เจ๊ะโส้  ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
หน่วยงาน / ที่อยู่ กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี    ถนนอุตรกิจ  ตําบล 
ปากนํ้า  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบ่ี 
โทรศัพท์ 0-7563-0148, 0-8189-5387     email   : ckatekaew@hotmail.om 

 
1.   รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ   
      ประกอบด้วยขั้นตอน  ดังน้ี 
          -   การประสานงานไปยังหน่วยงาน   ภาคีต่างๆ        และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย      
เช่น    หน่วยงานราชการต่างๆ    เทศบาล   รพ.สต.    ชมรมร้านอาหารจังหวัดกระบ่ี  สภาผู้บริโภคจังหวัดกระบ่ี  
สมาคมสตรมีุสลิมจังหวัดกระบ่ี   เพ่ือให้เสนอข้อมูลปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย      โดยใช้แบบเสนอปัญหาสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย   แล้วใหส้่งกลับมายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี      เพ่ือรวบรวม
ความถี่ของปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยแต่ละประเด็น 
 - จัดประชุมหน่วยงาน ภาคีที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    เพ่ือระดมสมองในการคัดเลือกประเด็น
ปัญหาของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยร่วมกัน   โดยใช้ข้อมูลความถี่ของปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย    (ซึ่งเป็นข้อมูลที่จาก
ข้อ  1)     โดยกําหนดกติกาการในการคัดเลอืกร่วมกัน  เช่น ปัญหามีความชัดเจน  มีข้อมูลปัญหาชัดเจน  และให้
ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปราย       จากน้ัน    ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือก
ประเด็นปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  โดยใช้การยกมือโหวต  คัดเลือกให้ได้ 10 รายการ 
 - ผู้รับผิดชอบหาข้อมูลทางวิชาการ           เพ่ือเตรียมนําเข้าในการประชุมพิจารณาจัดลําดับของสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย 
 -  จัดประชุมพิจารณาจัดลําดับของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  โดยเชิญแกนนําภาคีที่เก่ียวข้อง และแกนนําผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  เมื่อ
ได้ผลตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมด     มาสรุปตามแบบสรุปคะแนนตามเกณฑ์การจัดลําดับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
และสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  5 อันดับแรก 
 -  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
ลําดับ เครือข่าย /หน่วยงาน 

/องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ เบอร์โทร 

1 สนง.เกษตร จ.กระบ่ี นายธนวัฒน์   ประดิษฐ์สรรพ์ สนง.เกษตร จ.กระบ่ี 075-611784 
2 สนง.ประมง จ.กระบ่ี นส.อําพรรัตน์  แสงทอง สนง.ประมง จ.กระบ่ี 075-611799 
3 รพ.เกาะลันตา นายวันชัย   อินทอง รพ.เกาะลันตา 075-697017 
4 เทสโก้ โลตัส กระบ่ี นส.ศศิรดา  สงัข์ทอง  เทสโก้ โลตัส กระบ่ี         - 
5 สสอ.ปลายพระยา นายชิงชัย  บัวทอง สสอ.ปลายพระยา 075-687332 
6 สภาผู้บริโภค จ.กระบ่ี นส.อิสรินทร์ ไร่ใหญ ่ สภาผู้บริโภค 

 จ.กระบ่ี 
085-7884546 

7 สมาคมสตรมีุสลิม จ.กระบ่ี นางสุภาภรณ์  หมีนุ้ย สมาคมสตรมีุสลิม  
จ.กระบ่ี 

         - 

8 อสม. นส.โสรยา ทับไทร 31 ม.8 ต.พรุดินนา 
อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 

          - 

9 รพ.สต. บ้านคลองชะมวง นายธรรมนูญ  ลู่เกียง รพ.สต. บ้านคลอง
ชะมวง อ.คลองท่อม 
จ.กระบ่ี 

089-5912907 

10 ชมรมร้านอาหาร จ.กระบ่ี นายประยูร ขอบุตร ร้านก๋วยเต๋ียวเป็ด 
ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง 
จ.กระบ่ี 

         - 

            
3. ข้อมูลวชิาการท่ีใช้ในการจัดลําดบัความสาํคญัฯ และแหล่งข้อมูล / แหล่งอ้างอิง  
    3.1  http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge   เป็นข้อมูลเก่ียวกับไฮโดรควิโนน       สรุป
เน้ือหาได้ดังน้ี     ไฮโดรควิโนน เป็นสารเคม ี  ที่นิยมในการนํามาเตรียมครีมที่ทําให้หน้าขาวในอดีต เน่ืองจากเห็น
ผลได้เร็ว   ไฮโดรควิโนนออกฤทธ์ิโดยการการยับย้ังกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง หรือที่เรียกว่า เมลานิน จึง
มีผลทําให้ผิวขาวขึ้นได้   ในการใช้    ไม่ควรหยุดใช้ยาทันที   เน่ืองจากอาจจะทําให้ผิวคล้ําลงกว่าเดิมได้จากการที่
ผิวหนังเร่งผลิตเซลล์เม็ดสีมาทดแทน    นอกจากน้ีไฮโดรควิโนนเป็นสารที่ทําปฏิกิริยากับแสงแดด ซึ่งหากทายาที่มี
ส่วนผสมของไฮโดรควิโนนแล้วไม่ทาครีมกันแดด ฝ้าจะดํากว่าเดิมได้       
           ผลข้างเคียงจากการใช้ไฮโดรควิโนน คือ  เริม่จาก อาการระคายเคืองต่อผิว        เกิดจุดด่างขาวทีห่นา้ 
ผิวหนา้ดํา เปน็ฝา้ถาวร  รักษาไม่หาย    ทําให้เกิดโรคผวิหนังขึ้น    เกิดตุ่มนูนสีดําบริเวณโหนกแก้มและสันจมูก    
ซึ่งเป็นบริเวณที่ทายาบ่อยๆหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า 6 เดือน       จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
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เน้ือเย่ือภายในผิวหนังทําให้เกิดเป็นฝ้าถาวรสีนํ้าเงินอมดําได้      ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผิวหนังมีการปรับตัวให้สร้าง
เม็ดสีมากขึ้น รวมทั้งเพ่ิมโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน 
และใน
http://dmsic.moph.go.th/download/FDA_law/a2.pdf?PHPSESSID=743a3ab12e23db2c686d0aa3d9
7f483d  ได้แสดงรายการรายการสารห้ามใช้ในเครื่องสําอาง  จํานวน 38 รายการ ซึ่งกําหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข จาํนวน 3 ฉบับ  ซึ่งหน่ึงใน 38 รายการ  มีไฮโดรควิโนนด้วย  ทั้งน้ีไฮโดรควิโนนได้ประกาศเป็นสาร
ห้ามใช้ในเครื่องสําอาง ต้ังแต่ปี 2539 
     3.2 http://www.foodsafetymobile.org/category/F1479686.pdf    ให้ข้อมูลเก่ียวกับอฟลาท็อกซิน  
สรุปได้ดังน้ี  องค์การอนามัยโลกได้จัดให้สารอฟลาท็อกซนิเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงมาชนิดหน่ึง       เน่ืองจาก
ปริมาณของอฟลาท็อกซิน 1 ไมโครกรัม   สามารถทําให้เกิดการกลายพันธ์ุในแบคทีเรยี    และทําใหเ้กิดมะเร็งใน
สัตว์ทดลอง  โรคที่ตรวจพบในคนอันเน่ืองมาจากสารอฟลาท็อกซิน  ได้แก่ โรคมะเร็งตับ  โรคตับอักเสบ   โรคตับ
แข็ง  โรคสมองอักเสบ  นอกจากน้ียังพบความผิดปกติที่อวัยวะอ่ืนร่วมด้วย  เช่น     เซลล์ปอดผิดปกติ      เซลล์
หลอดลมผิดปกติ  ซึ่งประเทศต่างๆ ได้มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค  เช่น ประเทศไทยมีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529)  กําหนดให้มสีารอฟลาท็อกซิน  ได้ไม่เกิน 20ppb (20 ไมโครกรัม /
อาหาร 1 กิโลกรัม)  หรือในสหภาพยุโรป (EU)    กําหนดให้มีสารอฟลาท็อกซินในถั่วลสิงที่ต้องผ่านกระบวนการ
ต่อไป  ไม่เกิน 20 ppb  และ Codex ได้กําหนดให้มีสารอฟลาท็อกซิน ในถั่วลิสงที่ต้องผ่านกระบวนการต่อไป  ไม่
เกิน 25 ppb 
           3.3       http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/16/Sibutramine 
สรปุได้ดังน้ี   Sibutramine เป็นยาที่มีขอ้บ่งใช้สําหรับรักษาและควบคุมโรคอ้วน (obesity)       และจัดเป็นยา
ควบคุมพิเศษซึง่ห้ามซื้อขายในร้านขายยาโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์  กลไกการออกฤทธ์ิของยา คือ ยับย้ังการ 
reuptake ของสารสื่อประสาทจําพวก  ซีโรโทนิน (serotonin)และ นอร์อีพิเนฟริน (norepinephrine) ที่บริเวณ
สมองส่วนไฮโปธาลามัส (hypothalamic area) ส่งผลใหค้วามอยากอาหารลดลงและอ่ิมเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถ
กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญของร่างกายได้ด้วยเช่นกัน  
 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ประกาศข้อหา้มของการใช้ยา sibutramine ที่เพิ่มเติม เม่ือ
วันที ่ 21 มกราคม 2553     โดยแจ้งเตือนแก่บุคลากรทางการแพทย์ว่า       ผู้ป่วยที่มปีระวัติเป็นโรคหลอด
เลือดหัวใจ (cardiovascular disease) ถือเป็นข้อห้ามใช้สาํหรับการใช้ยา sibutramine เน่ืองจากการใช้ยา 
sibutramine ในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน (heart 
attack) และการเกิด stroke ของผู้ป่วยได้  และจากhttp://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center  
โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ 20 ตุลาคม 2553   ได้เผยแพร่เกียวกับการที่ อย.     ได้
ยกเลกิทะเบียนยา sibutramine  แล้ว 
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4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั  
    4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
รายการที ่ ชื่อสินค้าทีไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1 ยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม ้ 58 - 
2 ครีมทาหน้าขาว 54 - 
3 นํ้ามันทอดซ้ํา 53 - 
4 ยาฆ่าแมลงในปลาเค็ม 50 - 
5 นํ้าด่ืมปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ 49 - 
6 ลูกกลอนผสมสเตียรอยด์ 45 - 
7 ถั่วลิสงปนเป้ือนอฟลาท็อกซนิ 44 - 
8 อาหารเสริมปนเป้ือนไซบูทรามีน 40 - 
9 ฟอร์มาลีนในอาหารทะเล 38 - 
10 กะปิใส่สีย้อมผา้ 36 - 

 
      4.2 สินคา้ไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3- 5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
รายการที ่ ชื่อสินค้าทีไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1. กะปิใส่สีย้อมผา้ 660 - 
2. นํ้ามันทอดซ้ํา 600 - 
3. ลูกกลอนผสมสเตียรอยด์ 590 - 
4. ยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม ้ 550 - 
5. อาหารเสริมปนเป้ือนไซบูทรามีน 540 - 

5. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ  
จัดทําโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย จังหวัดกระบ่ี  ปี 2558     โดยกําหนด 
กิจกรรม  ได้แก่ 

- อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ  (ผู้ผลิต / ผู้จําหน่าย)  เช่น ผู้ผลิตกะปิ   ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ผลิตยา
แผนโบราณ  ชมรมร้านอาหารจังหวัดกระบ่ี 

- อบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  เช่น  หน่วยงานราชการต่างๆ  เทศบาล  ตัวแทน อบต.
ภาคเอกชน    อสม.    ผู้ประกอบการ  เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภค 
- ตรวจประเมินและให้คําแนะนํา ณ สถานทีผ่ลิต  และสถานที่จําหน่าย 
- เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน 
- ดําเนินคดี  กรณีผลวิเคราะหต์กมาตรฐาน 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย  จังหวัดสตูล 

ผู้ให้ข้อมูล : ภญ. โสภิดา ต้ังวรางกูร ตําแหน่ง เภสัชกรเช่ียวชาญ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
โทรศัพท์ : 074-723566  อีเมล์: satun_fda@yahoo.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
ขั้นตอนที่ 1: สํารวจโดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ขั้นตอนที่ 2: ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเสนอประเด็นปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย กลุ่มละ 5 
ประเด็น 
ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมประเด็นปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดสตูล 10 ประเด็น 
ขั้นตอนที่ 4: นําประเด็นปัญหาทั้ง 10 ประเด็นที่ได้มาหาข้อมูลทางวิชาการ 
ขั้นตอนที่ 5: ประชุมแกนนําเพ่ือร่วมกันจัดลําดับความสําคัญโดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยง และความเป็นไปได้
ในการแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอนที่ 6: เรียงลําดับความสําคัญเพ่ือการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของจังหวัด 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท์ 

1. 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
ต. ควนกาหลง 

นายรอสนัน เส็มเล็ม 160 หมู ่6  
ต.ควนกาหลง  
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

089-9763074 

2. 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
ตําบลท่าแพ 

นางอินทิรา ทองเก้ือ 128/2 ม.3 ต.ท่าแพ 
อ.ท่าแพ จ.สตูล 

086-9683741 

3. 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
ตําบลละงู 

นายอารีย์ ติงหวัง 379 หมู่ที่ 14 ต.ละงู 
อ.ละงู จ.สตูล 

082-4301233 

4. 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
ตําบลปากนํ้า 

นางสาวชบา สาจิ 483 ม.4 ต.ปากนํ้า 
อ.ละงู จ.สตูล 

081-5997028 
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ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท์ 

5. 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
อําเภอเมือง 

ดต.สมัคร สะดน 174 ถ.ยาตราสวัสดี 
ต.พิมาน อ.เมือง  
จ.สตูล 

085-0800008 

6. 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
ตําบลย่านซื่อ 

นายราหิม หลงหัน 64 ม.4 ต.ย่านซื่อ  
อ.ควนโดน จ.สตูล 

083-6554051 

7. 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
เทศบาลตําบลทุ่งหว้า 

นายจิตติมา ส่งข่าว 9/5 ม.4 ต.ทุ่งหว้า  
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

084-9660688 

8. 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
เทศบาลตําบนควนโดน 

นายอานัส เอียดแก้ว สสอ. ควนโดน 091-6396927 

9. 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
เทศบาลเมืองสตูล 

นายศุภกิจ สัจกุล เทศบาลเมืองสตูล 085-8957259 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 เอกสารช่ือเรื่อง อันตรายของครีมหน้าขาวที่ผสมไฮโดรควิโนน  

(โดย อ.ดร.เอกรัตน์ จันทราทิตย์) 
                       www.pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/files/0014.pdf  
                    สารไฮโดรควิโนนเป็นที่นิยมในการนํามาเตรียมครีมที่ทําให้หน้าขาว โดยไฮโดรควิโนนออก
ฤทธ์ิโดย        การยับย้ังกระบวนการสร้างเม็ดสี  ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของของสารไฮโดรควิโนนในปริมาณ
สูงมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ เริ่มจาก อาการระคายเคืองต่อผิว การเกิด
จุดด่างขาวที่หน้า หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเน้ือเย่ือภายในผิวหนัง  

3.2 เอกสารช่ือเรื่อง ภัยของนํ้ามันทอดซ้ํา 
(ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข) 
www.fda.moph.go.th/project/.../2-2-49%20ภัยน้ํามันทอดซํ้า.doc  

                นํ้ามันที่ผ่านการทอดอาหารซ้ํานานเกินไปจะมีคุณค่าทางโภชนการลดลง นอกจากน้ันไขมัน
ที่ถูกออกซิไดซ์ปริมาณสูงอาจทําให้ไลโปโปรตีนชนิดแอลดีแอลมีโอกาสเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ส่วนไอระเหยจากนํ้ามันทอดอาหาร หากสูดดมเป็นระยะเวลานานอาจมี
อันตรายต่อสุขภาพ เน่ืองจากพบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคมะเร็งที่ปอดกับสารสูดไอระเหยจากการผัดหรือ
ทอดอาหารของผู้หญิงจีนและไต้หวันที่ไม่สูบบุหรี่ 
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3.3 อันตรายที่เกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 
      www.oryor.com/oryor/admin/module/fda.../f_123_1263284687.pdf  

       อาการที่เกิดจาการจากได้รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แบ่งออกเป็นอาการที่เกิดเฉียบพลัน และ
อาการเกิดพิษหลังจากที่ได้รับสารน้ันไปเป็นช่วงเวลาหน่ึง โดยอาการที่เกิดเฉียบพลันคือ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน 
และมีอาการกระตุกกล้ามเน้ือที่หน้า ตา ลิ้น หรือทั่วร่างกาย ปวดศีรษะ เป็นต้น ส่วนอาการเกิดพิษหลังจากที่
ได้รับสารน้ันไปเป็นช่วงเวลาหน่ึง คือ อาการเป็นพิษต่อระบบประสาท  

  
4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 

4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  นํ้ามันทอดซ้ํา   
2.  ครีมหน้าขาว   
3.  โฆษณาอาหารเสริม   
4.  ยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้   
5.  ยาชุด ยาเร่   
6.  จุลินทรีย์ในนํ้าด่ืม/นํ้าแข็ง   
7.  ยาแก้ไอ   
8.  ฟอร์มาลีนในอาหารทะเล   
9.  ยาฆ่าแมลงในปลาเค็ม   
10.  นํ้าอัดลมผสมนํ้ากระท่อมและยาแก้ไอ   

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  จุลินทรีย์ในนํ้าด่ืม/นํ้าแข็ง 158.75  
2.  นํ้ามันทอดซ้ํา 150.00  
3.  ยาฆ่าแมลงในปลาเค็ม 147.50  
4.  ยาชุด ยาเร่ 127.50  
5.  ฟอร์มาลีนในอาหารทะเล 106.25  
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดสงขลา 

ผู้ให้ข้อมูล : นายดุริพัธ แจ้งใจ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์ : 074-323292   อีเมล์:  fda.songkhla@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1) ระดมสมองบุคลากรภายในฝา่ยเพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยและจัดทําแบบสอบถามท่ีมีปัญหา

ให้เลือก 20 รายการ 
2) ส่งแบบสอบถามไปยังภาคีเครือข่ายและผู้มสีว่นได้เสียเพ่ือให้คัดเลือกปัญหา 10 ลําดับแรกที่สําคญั

ที่สุดหรือนําเสนอปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่ไมป่ลอดภัยเพ่ิมเติม 
3) จัดลําดับปัญหา 10 ลําดับแรกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยจากแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด 
4) หาข้อมูลทางวิชาการปัญหา 10 ลําดับแรกผลิตภัณฑ์ที่ไมป่ลอดภัยตามเกณฑ์ 
5) จัดประชุมภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย     

โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา จํานวน    
5  ลําดับแรกทีม่ีคะแนนสูง 

6) นําเสนอปัญหา 5 ลําดับแรกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยในคณะทํางานระดับภาค เพ่ือคัดเลือกปัญหา     
5 ลําดับแรกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยระดับภาค 

7) หาแนวทางแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยในระดับภาค 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์

1. อสม.เทศบาลหาดใหญ่ นางผัสสพร เมฆาเมศ 086-9622568 
2. เทศบาลนครหาดใหญ่ น.ส.พรรณี  บัวจีน 089-6580973 
3. สมาคมผู้บริโภคสงขลา ภญ.ชโลม เกตุจินดา 084-6692380 
4. โรงพยาบาลสิงหนคร ภญ.ภาวดี ไชยศร 089-4673571 
5. ผปก.ปอเป๊ียะทอด ปวีณสมร  ฉันทพัฒนวงศ์ 086-9669109 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์
6. โรงพยาบาลสงขลา ภญ.เสาวลักษณ์ อุไรรัตน์ 081-3282831 
7. สสอ.นาหม่อม นายภารุจ ศิริ 087-6327387 
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 นางสุดชฎา ศรประสิทธ์ิ 086-9645629 
9. ผปก.ไก่ทอด นายสวาสด์ิ หมัดอะหลี 086-9664074 
10. ผปก.สปา นางสาวรัศมี นลินรชตภัณฑ์  
11. ผปก.ร้านเสริมสวย นางสาวสุรางคณา หนูเทพ 086-9698588 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง   
ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย แหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 

1.  สเตียรอยด์ในยา
ลูกกลอน/ยาแผนโบราณ

1.นันทนา กลิน่สุนทร และคณะ. (2557).  การสํารวจ
คุณภาพยาสมุนไพรในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 
2.รัชตะ รัชตะนาวิน และคณะ.(2550). การศึกษาความชุก
ของปัญหาทางคลินิกที่เกิดจากการใช้สารทีม่ีสเตียรอยด์
ปะปนโดยไม่มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์. รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
3.หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยค้านอาหารศูนย์สงขลา. 
(2557). รายงานสรุปการดําเนินงานการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2556. : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา. 

2.  สารห้ามใช้ใน
เครื่องสําอาง 

1.รุ่งนภา กงวงษ์ และ วิบูลย์ วัฒนนามกุล.(2554). การศึกษา
พฤติกรรมการใช้ เคร่ืองสําอางอันตราย ของวัยรุ่นหญิง 
จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  7(1), 76-
87. 
2.หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยค้านอาหารศูนย์สงขลา. 
(2557). รายงานสรุปการดําเนินงานการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 จังหวัดภาคใต้
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ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย แหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2556. : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา. 

3.  เครื่องสําอางหน้าขาว 1.รุ่งนภา กงวงษ์ และ วิบูลย์ วัฒนนามกุล.(2554). การศึกษา
พฤติกรรมการใช้ เคร่ืองสําอางอันตราย ของวัยรุ่นหญิง 
จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  7(1), 76-
87. 
2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.(2552, ตุลาคม). ครมีหน้าใส
จากยางพาราผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยของมอ.”[ออนไลน์] เข้าถึง
ได้จาก http://share.psu.ac.th/blog/enter-
bic/14136?refresh_cache=true (วันที่ค้นข้อมูล : 11 
กรกฎาคม, 2557) 
3. ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (2551, พฤษภาคม). ครั้งแรกของ
โลก "ครีมหน้าขาวจากยางพารา" ฝีมือคนไทย.[ออนไลน์] 
เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaisarn.com/th/news_reader.php?news
id=265779 (วันที่ค้นข้อมูล : 11 กรกฎาคม, 2557)  
4. ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (2551, พฤษภาคม). สวยเสี่ยง
ภัย! พบครีมหน้าขาว 1 ใน 5 ปนเป้ือนสารปรอท [ออนไลน์] 
เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?New
sID=9550000101000 (วันทีค่้นข้อมูล : 11 กรกฎาคม, 
2557)  
5. หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยค้านอาหารศูนย์สงขลา. 
(2557). รายงานสรุปการดําเนินงานการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2556. : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา. 
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ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย แหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 
4.  ไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร 
1.อนงค์นุช รัตนวิจิตร (2552). การศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค. (2554). ข่าวเพ่ือสื่อมวลชน. 
20 ตุลาคม 2553 ข่าวแจก 5. 
3. หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยค้านอาหารศูนย์สงขลา. 
(2557). รายงานสรุปการดําเนินงานการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2556. : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา. 

5.  อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง 1.โสภณ วงศ์แก้ว. (2554).วิธีการแก้ไขปัญหาอะฟลาท็อกซิน
ในถั่วลิสง.  แก่นเกษตร 39 ฉบับพิเศษ 3, 1-11.  
2.  ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, สน่ัน จอกลอยและ วีระ ภาค
อุทัย. (2554). ผลประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
ในการประกาศมาตรฐานการปนเป้ือนสารอะฟลาทอกซินใน
ถั่วลิสง.  แก่นเกษตร 39 ฉบับพิเศษ 3, 23-27.  
3.กัณฑมาศ อยู่เจริญและชมพูนุท ไชยรักษ์. 
(2556,กรกฎาคม-กันยายน). การใช้กากตะกอนนํ้าเสียจาก
โรงงานแปรรูปถั่วลิสงเพ่ือปรับปรุงดินสําหรับปลูกข้าวพันธ์ุ
ปทุมธานี 80.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 
ฉบับที ่3. 
4. หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยค้านอาหารศูนย์สงขลา. 
(2557). รายงานสรุปการดําเนินงานการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2556. : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา. 
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ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย แหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 
6.  ยาฆ่าแมลงในผักและ

ผลไม ้
1.กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่. (2555). ภัยเงียบ เด็กกําลังเผชิญ
ความเสี่ยงสูงจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช. 
2.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร. (2547). โครงการประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยงการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชภาคใต้. 
3.นุศราพร  เกษสมบูรณ์  และคณะ. (2547).  ผลกระทบต่
อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย.  
4. หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยค้านอาหารศูนย์สงขลา. 
(2557). รายงานสรุปการดําเนินงานการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2556. : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา. 

7.  สารโพล่าร์ในนํ้ามันทอด
ซ้ํา 

1. เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล. (2552). “ผลของการใช้
นํ้ามันทอดซ้ําต่อคุณภาพของน้ํามันทอดและผลิตภัณฑ์อาหาร
ทอด : กรณีศึกษาในไก่ทอดและปาท่องโก๋.”รายงานการวิจัย. 
สงขลา : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  
2.นิตยา  นิมิตพรสุโข. (2553). การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมีของนํ้ามันทอดซ้ําที่ใช้ในการทอดแผ่นกล้วยฝาน
บาง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาโภชน
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
3. ศรายุทธ์ สมประสงค์. (2551). ผลของอุณหภูมิและการใช้
นํ้ามันทอดซ้ําต่อการดูดซับนํ้ามัน เน้ือสัมผสั และสีของขา้ว
เกรียบกุ้งทอด.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
4. หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยค้านอาหารศูนย์สงขลา. 
(2557). รายงานสรุปการดําเนินงานการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 จังหวัดภาคใต้
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ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย แหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2556. : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา. 

8.  ฟอร์มาลินในอาหาร
ทะเล 

1. วิลาสินี ดีปัญญา. (2550). การหาปริมาณฟอร์มาลีนใน
อาหารสดจากตลาดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์.     สํานัก
วิทยาบริการและทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์.          
2. จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์. (2550, มกราคม-มีนาคม). 
สารพิษในอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพ.  วารสาร
รามคําแหง 24(1), 110-121. 
3. ศิริวรรณ  สธิิราม. (2550). พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ทะเลในเขตเทศบาลนครหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา. 
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการธุรกิจ
เกษตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
4. หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยค้านอาหารศูนย์สงขลา. 
(2557). รายงานสรุปการดําเนินงานการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2556. : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา. 

9.  ยาฆ่าแมลงในปลาแห้ง 1. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง. (2555). “ภัยเงียบ เด็ก
กําลังเผชิญความเสี่ยงสูงจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช”. 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่. 
2. นุศราพร เกษสมบูรณ,์ นาถธิดา วีระปรียากูร และปัตพงษ์ 
เกษสมบูรณ์. (2547). ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้
สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย. สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข. 
3.หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยค้านอาหารศูนย์สงขลา. 
(2557). รายงานสรุปการดําเนินงานการเฝ้าระวังความ
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ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย แหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง 
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2556. : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา. 

10.  เช้ือจุลินทรีย์ในนํ้าด่ืม
และน้ําแข็ง 

1.การปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในการผลิตนํ้าด่ืมและ
นํ้าแข็งในเขตตรวจราชการ13ปี2549.( 2551, พฤษภาคม-
มิถุนายน) วารสารวิชาการสาธารณสุขปีที ่17(3).  
2. ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพอาหาร (2556, เมษายน). สธ. 
เดินหน้าโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคในโรงเรียนและ
ศูนย์เด็กเล็ก หลังพบข้อมูล เด็กป่วยโรคอาหารเป็นพิษใน
โรงเรียนมากที่สุด. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก 
http://www.newswit.com/food/2013-04-
02/a1b19a61d9a7e9c7e941770efd657216/ (วันที่ค้น
ข้อมูล : 15 กรกฎาคม, 2557). 
                                                                       
3. THAI PBS NEWS (2557, เมษายน). สธ.สุ่มตรวจนํ้าแข็ง
พบร้อยละ 50 ปนเป้ือนเช้ือโรค. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก 
http://m.news.thaipbs.or.th/content/สธสุ่มตรวจนํ้า
แข็งพบร้อยละ-50-ปนเป้ือนเช้ือโรค (วันทีค่้นข้อมูล : 15 
กรกฎาคม, 2557)   
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. (2555, เมษายน). สาธารณสขุ
ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก 
http://www.newswit.com/gen/2012-04-
26/368805e94ec040bf03965e68524d7fab/    (วันที่ค้น
ข้อมูล : 15 กรกฎาคม, 2557)   
5. หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยค้านอาหารศูนย์สงขลา. 
(2557). รายงานสรุปการดําเนินงานการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2556. : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา. 
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4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  สเตียรอยด์ในยาลูกกลอน ยาแผน
โบราณ 140.45 

 

2.  สารห้ามใช้ในเคร่ืองสําอาง 137.22  
3.  เครื่องสําอางหน้าขาว 136.57  
4.  ไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร 127.78  
5.  อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง 124.54  
6.  ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม ้ 123.39  
7.  สารโพล่าร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา 123.21  
8.  ฟอร์มาลินในอาหารทะเล 119.82  
9.  ยาฆ่าแมลงในปลาแห้ง 119.73  
10.  เช้ือจุลินทรีย์ในนํ้าด่ืมและนํ้าแข็ง 117.86  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  สเตียรอยด์ในยาลูกกลอน ยาแผน
โบราณ 140.45 

ปัญหาสิ นค้ าที่
เลือกจะแก้ไขมา
จากการประชุม
ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น
ระดับภาคใต้ 

2.  สารห้ามใช้ในเคร่ืองสําอาง 137.22 
3.  สารโพล่าร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา 123.21 
4.  ฟอร์มาลินในอาหารทะเล 119.82 
5.  ยาฆ่าแมลงในปลาแห้ง 119.73 
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5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบ 
 1. แนวคิดหลักในการแก้ปัญหาคือการเชิญให้ภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค นักการเมือง มาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นได้
มากที่สุด 
 2. จัดทําข้อตกลงร่วมกันในการแก้ปัญหา หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการใน 2 ส่วน คือ การ
กํากับดูแลให้เป็นไปตามข้อตกลงและรณรงค์ให้ประชาชนพิทักษ์สิทธิและตระหนักในเรื่องอันตรายของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยฯ  จังหวัดยะลา 

ผู้ให้ข้อมลู:   นายสมพงศ์   สราญกวิน   ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่   กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข..สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
                      93 ถนนเทศบาล 1 อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์0-7321-1726 
อีเมล์: smken1969@gmail.con 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯเปน็อย่างไร 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ-แจ้งให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและอสม.เสนอปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
                            -รวบรวมปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
2. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

                   2.1  จัดประชุมหน่วยงาน/ภาคีที่เก่ียวข้องโดยใช้นักวิชาการจากหน่วยงาน/ภาคีที่เก่ียวข้อง 
                   2.2  อธิบายหลักเกณฑ์การจัดลําดับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย(เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
                         และเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา) 
                   2.3  กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
                   2.4  ประชุมการจัดลําดับผลิตภัณฑ์สุภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและ                
                         เกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
                   2.5  สรุปผลการประชุมฯ 
    
2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

1 สาธารณสุขอําเภอเบ
ตง 

นางพรทิพย์  
คงเพ่งพิศ 

สสอ.เบตง - 087-2875254 

2 สสอ.ธารโต นางบุญพา  
ปานแก้ว 

สสอ.ธารโต - 095-4389896 

3 สสอ.ยะหา นส.อารยา ราตรีพ
ฟกษ์ 

สสอ.ยะหา - 087-2943699 

4 โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินินาถ
(อําเภอธารโต )  

รท.ณัฐพัชร์  
สุวิกรานต์วรกุล 

ฟาร์มตัวอย่างฯ
ธารโต 

- 085-3891052 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

5 เภสัชกรรพ.ธารโต 
  

นางสาบีม๊ะ เจ๊ะแว รพ.ธารโต - 084-96999063

6 สนง.เกษตรจังหวัด
ยะลา 

นางเกณฑ์ฤดี 
 ศรีสําราญ 

สนง.เกษตร
จังหวัดยะลา 

- 073-216610 

7 สนง.ประมงจังหวัด
ยะลา   

นายบันเทิง  โชติ
ม่วง 

สนง.ประมง
จังหวัดยะลา 
  

- 086-4399790 

8 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดยะลา 

นางธนัญญา 
กาญจนารักษ ์

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดยะลา 

- 088-7913932 

9 สนง.พาณิชย์จังหวัด
ยะลา 

นางกัณทิมา นวล
ศรี 

สนง.พาณิชย์
จังหวัดยะลา 

- 081-5710995 

10 สนง.จังหวัดยะลา นายมูฮําหมัด อา
หมัด 

สนง.จังหวัด
ยะลา 

- 086-2976930 

11 สสจ.ยะลา นายสมพงศ์  สราญ
กวิน 

สสจ.ยะลา Smken1969@
gmail.com 

081-6794846 

12 สสจ.ยะลา นส.พิกุล  
จิรรัตนโสภา 

สสจ.ยะลา Pikun_ji@hot
mail.com 

- 

13 สสจ.ยะลา นายสุภาพ จันทร์
ก่ิงทอง 

สสจ.ยะลา - - 

14 สสจ.ยะลา นางเนติมา จันทร์
ศรี 

สสจ.ยะลา - - 

15 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ยะลา 

นายเอกจิตต์ เก
ษธิมา 

สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดยะลา 

- 089-7351147 

16 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดยะลา 

นางมณฑา 
นิลวิสุทธ์ 

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ยะลา 

- 0818224264 

17 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

นส.กัลยา โตะ
แวดอยี 

สนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

- 080-7132955 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

ยะลา สิ่งแวดล้อม
จังหวัดยะลา 

18 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษายะลา 

นส.นูรีดา สาและ ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
ยะลา 

- 087-9678014 

19 สนง.เกษตรจังหวัด
ยะลา 

นายอารมณ์ แก้ว
ละเอียด 

สนง.เกษตร
จังหวัดยะลา 

- 086-2878997 

 
3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯและแหล่งอ้างอ้ิง 
3.1 ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์/http://www.thairath.co.th/content/122777/     
                  http://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/newsx2126.php/ วารสารยาวิพากษ์ ปีที่5 ฉบับที ่15/
ตุลาคม 2555 
3.2 ผักปนเปือ้นยาฆา่แมลง/ http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n15/v_5-june/korkui.html 
/http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/foodsafety46f10.htm/ 
http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_25.php/http://www.greennet.or.th/article/1097 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=868850/ 
https://www.facebook.com/Pawanapanyawisuit.Medical.Center.Chanthaburi/posts/41531408518
9246 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2546 วิจัยและพัฒนาวิชาการ
เฉพาะด้าน. (เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2540. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2541. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2542. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2543. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
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กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2544. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2545. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กาญจนา  นาถะพินธุ, ดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม และบัณฑิต ปิยะศิลป์.       การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน
การใช้สารเคมกํีาจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาเสน้ทางเดินของสารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547. 
วารุณี  จิตอารี , สุรัตน์ หงษ์สิบสอง , คนึงนุช  ลังกากาศ. สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข,  2546. 
วิเชียร   อันประเสริฐ.รายงานความก้าวหน้า เรื่อง ชุมชนไทยกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร, มปป.มติชน
ออนไลน์. ฆาตกรโหดใช้ยาฆ่าแมลงผสมเครือ่งด่ืมให้เหย่ือ. วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 
(http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334714235&grpid=03&catid=&subcatid=) 
สมชาย แสงกจิพร,  สุมล  ปวิตรานนท์,  รุ่งเรือง  กิจผาติ. ไม่ปรากฎช่ือเรื่อง  เอกสารอัด
สําเนา.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.  กระทรวงสาธารณสุข,  2547. 
สายันต์  จินดามาตย์. ปริมาณสารเอนโดซัลแปนตกค้างในกะหลํ่าปลี กรณีศึกษาอําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ. 
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542. 
ยุพา ถาวรพิทักษ์ และคณะ. การรับรู้ถึงอันตรายและการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันอันตรายจากยาฆ่าแมลงในดอก
มะลิ และดอกพุดของชาวบ้านตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร. 2553.  ปีที่ 25 ฉบับ
ที่ 4 หน้า 317-322. 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.   ประจําวันที่ 30 มิถุนายน  2547, หน้า 1. Cited in http://www.thairat.co.th/ 
(Searched on July 17, 2004). 
Bolognesi, C., Peluso, M., Degan, P., Rabboni, R., Munnia, A., Abbondandolo, A.  Genotoxic effect 
of the carbamate insecticide, Methomyl. II.  In vivo studies with pure compound and the 
technical formulation, “Lannate 25”.  Environ. Mol. Mutagen.  24(3):235-242, 1994. (Abstract) 
Bonatti, S., Bolognesi, C., Degan, P., Abbondandolo, A.  Genotoxic effects of the carbamate 
insecticide Methomyl.  I.  In vitro studies with pure compound and the technical formulation 
“Lannate 25”.  Environ.  Mol. Mutagen. 23(4):306-311, 1994. (Abstract) 
Buchholz, U., Mermin, J., Rios, R., Casagrande, T. L., Galey, F., Lee, M., Quattrone, A., Farrar, J., 
Nagelkerke, N., Werner, S. B.  An outbreak of food-borne illness associated with Methomyl-
contaminated salt.  JAMA.  288(5):604-610, 2002. (Abstract) 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  278 
 

Canna-Micahelidou, S., Nicolaou, A.-S.  Evaluation of the genotoxicity potential (by MutatoxTN 

test) of 10 pesticide found as water pollutants in Cyprus.  The Science of the Total 
Environment. 193: 27-35,1996. 
EXTONET,  Cited in http://extoxnet.orst.edu/pips/Methomyl.htm (Searched on February 20, 
2004). 
Gaines, T. B.  Acute toxicity of pesticides.  Toxicol. Appl. Pharmacol.  2:88-99, 1969. 
Gupta, R. C., Goad, J. T., Kadel, W. L.  Energy related metabolic alterations in diaphragm muscle 
resulting from acute Methomyl toxicity.  Neurotoxicology.  15(2): 321-330, 1994.   
Health Canada. Preliminary Risk and Value Assessments of Methomyl.  Pest 
Management  Regulatory Agency. Ottawa: 2009. 
Howard, P. H.  Handbook of environmental fate and exposure data for organic chemicals: 
Pesticides. Lewis Publishers, Chelsea, MI, 1991.  Cited in http://extoxnet.orst.edu/pips 
/Methomyl.htm (Searched on February 20, 2004). 
http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest55_e.htm (Search on April 8, 2004). 
http://www.state.nj.us/health/eoh/rtkweb/1208.pdf (Searched on February 20, 2004). 
Kidd, H. and James, D. R., Eds. The Agrochemicals Handbook, Third Edition. Royal Society of 
Chemistry Information Services, Cambridge, UK, 1991.  Cited in http://extoxnet.orst.edu/ 
pips/Methomyl.htm (Searched on February 20, 2004). 
Lohitnavy, O., Sinhaseni, P.  Increase in lactate dehydrogenase isoenzyme-4 and splenocytre 
toxicity in Methomyl-treated rats.  Arh. Hig. Rada. Toksikol.  49(3):231-238, 1998. (Abstract) 
Mahgoub, . A., El-Medany, A. H.  Evaluation of chronic exposure of the male rat reproductive 
system to the insecticide Methomyl.  Pharmacological Res.  44(2):73-80, 2001. 
Manawadi S  and Kaliwal B B. Methomyl induced alteration in mice hepatic-oxidative 
status. International Journal of Biotechnology Applications. 2010; 2 (2):11-19. 
McEwen, F. L. and Stephenson, G. R. The Use and Significance of Pesticides in the Environment. 
John Wiley and Sons, Inc., New York, NY, 1979.  Cited in http://extoxnet.orst.edu/pips/ 
Methomyl.htm (Searched on February 20, 2004). 
National Institute of Occupational Health,  Cited in 
http://icmr.nic.in/000004/achievements3.htm (Searched on April 12, 2004). 
PAN, Cited in http://www. pesticideinfo.org/Detail_ChemReg.jsp?Rec_ID=PC35109  (Searched on 
April 9, 2004). 
PSD’s Review of OP and carbamate compounds.  Cited in http://www.pan-uk.org/press/ 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  279 
 

17012000.htm. (Searched on April 9, 2004). 
Shanthalatha A. et al. Effect of methomyl formulation, a carbamate pesticide on ovarian 
follicular development and fertility in albino mice. Journal of Environmental Biology 
January 2012;33-37. 
Sinhaseni, P., Foongvidya, S., Tayaputch, N.  Exposure evaluation is a crucial step for 
quantitative risk assessment of Methomyl.  Arh. Hig. Rada. Toksikol.  46:301-306, 1995. 
Tucker, R. Handbook of Toxicity of Pesticides to Wildlife. U.S. Department of Interior, Fish & 
Wildlife Service, Washington, DC, 1970. Cited in http://extoxnet.orst.edu/pips/Methomyl.htm 
(Searched on February 20, 2004). 
U.S. Environmental Protection Agency.  Health Advisory Summary: Methomyl. Office of Drinking 
Water, Washington, DC, 1987. Cited in http://extoxnet.orst.edu/pips/Methomyl.htm  (Searched 
on February 20, 2004). 
US Environmental Protection Agency,  Cited in http://www.epa.gov (Searched on April 14, 
2004). 
U.S. National Library of Medicine.  Hazardous Substances Databank. Bethesda, MD, 1995. Cited 
in http://extoxnet.orst.edu/pips/Methomyl.htm (Searched  
3.3 อัลฟาท๊อกซินในถ่ัวลสิง/วารสารแก่นเกษตร 39/ฉบับพิเศษ 3:1-11(2554) 
3.4 เครื่องสาํอาง/http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_cosmetic/news/cos_0951/cos_1002.htm 
                / http://news.thaieurope.net/content/view/375/125/ 
3.5 น้ําด่ืมในภาชนะบรรจุปิดสนทิ/น้ําแข็ง 
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,ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที2่56 เรื่องนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท(ฉบับที่4) ต้องไม่พบเช้ือE.coli, 
coliform ไม่เกิน 2.2 colonyต่อนํ้า100ซซีี. 
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4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั 
4.1 สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
1 ขนมปังปอนด์ -พบโคลิฟอร์มเกินมาตรฐาน(5.2X10,000) 

(มาตรฐานไม่เกิน1X10,000/1กรัม) 
-ยีสต์และราเกินมาตรฐาน(6.7X10,000) 

(มาตรฐานน้อยกว่า100/1กรมั) 

560 

2 นมถั่วเหลืองพาสเจอร์ไรส ์ โคลิฟอร์มเกินมาตรฐาน 550 
3 ผักปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 

 
 

พบยาฆ่าแมลง 
 

535 

4 นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ coliformเกินมาตรฐาน 530 
5 นํ้าแข็ง coliformเกินมาตรฐาน 530 
6 โรตีกรอบ -ยีสต์และราเกินมาตรฐาน 

5.4X10,000 
520 

7 นํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท(ถัง) -E.coli 2ตย. 
-coliform 12ตย. 

490 

8 ถั่วลิสงปน 
 

อะฟลาท๊อกซินเกินมาตรฐาน 480 

9 สมุนไพรแผนโบราณ(ยาลูกกลอน) 
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ผสมสเตียรอยด์ 

พบsteroids 
 

470 

10 นํ้าตู้หยอดเหรียญ coliformเกินมาตรฐาน 425 
 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ3-5รายการแรก(ที่จะแก้ปัญหา) 

ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
1 ขนมปังปอนด์ -พบโคลิฟอร์มเกินมาตรฐาน(5.2X10,000) 

(มาตรฐานไม่เกิน1X10,000/1กรัม) 
-ยีสต์และราเกินมาตรฐาน(6.7X10,000) 
(มาตรฐานน้อยกว่า100/1กรมั) 

560 

2 นมถั่วเหลืองพาสเจอร์ไรส ์ โคลิฟอร์มเกินมาตรฐาน 550 
3 ผักปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 

 
พบยาฆ่าแมลง 
 

535 
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ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
 

4 นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ coliformเกินมาตรฐาน 530 
5 นํ้าแข็ง coliformเกินมาตรฐาน 530 

 
5. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ 

-ขนมปังปอนด์-เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์โอท๊อป-สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพ  
                 จะต้ังงบประมาณแก้ไขในปี 2558 และร่วมมือกันพัฒนาในแบบพหุพาคี 
-นมถั่วเหลืองพาสเจอร์ไรส์-เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานกับกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค สสจ.ยะลา ก็จะควบคุมกํากับภายใต้มาตรฐาน อย.  
-ผักปนเป้ือนยาฆ่าแมลง-เน่ืองจากจังหวัดยะลา มิได้เป็นแหล่งต้นนํ้า แนวทางการแก้ไข 
                             -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคผักที่ปลอดภัยรวมถึง 
                              วิธีการล้างผักใหป้ลอดภัยในการบริโภค 
                             -เสนอให้อย.แก้ไขภาพรวมทั้งระบบต้ังแต้ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า 
-นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์-เสนออย.ให้นําผลงานวิจัยพลาสติกเปลี่ยนสีมาพัฒนาติดอยู่ในถุงนม
โรงเรียนเพ่ือควบคุมระบบห่วงโซ่ความเย็นในทุกๆการขนส่ง 
-นํ้าแข็ง--เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ยะลา 
ก็จะควบคุมกํากับภายใต้มาตรฐาน อย.  
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดปัตตานี 

ผู้ให้ข้อมูล : นายอารุจ   ชายกุล 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
โทรศัพท์ : 073-336225    อีเมล์: fdatani@gmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
 1.จัดส่งแบบสอบถามสินค้าไม่ปลอดภัยให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ประกอบการร้านค้า 
 2.รวบรวมปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากแบบสอบถามแล้วคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัยที่ถูกเลือก
มากที่สุดมา 10 รายการ 
 3.จักหาข้อมูลทางวิชาการเพ่ือมาสนับสนุนในการประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปในการ
แก้ปัญหา 
 4.จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากภาคีหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประเมินความเป็นไปได้
ของการแก้ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ 
 5.จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและประเมินความเสี่ยงของสินค้าไม่ปลอดภัย 
10 รายการ  
 6.นําคะแนนที่ได้จากการประเมินมารวมกันและจัดลําดับความสําคัญสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  

ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ 
1. ชมรมร้านขายยา นายศักดา พ่ึงรัศม ี ร้านศักดาเภสัช 

2. 
สํานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี น.ส.นิศานาถ บัวทอง สํานักงานเกษตร

จังหวัดปัตตานี 

3. 
สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี น.ส.อุไรวรรณ์ ยันพะโยม สํานักงานประมง

จังหวัดปัตตานี 

4. 
ชมรมผู้ประกอบการอาหาร จ.
ปัตตานี 

น.ส.กําแก้ว เมนาคม 117/1 ถ.โรงอ่าง ต.สะ
บารัง อ.เมือง 



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  283 
 

ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ 
5. เภสัชกรโรงพยาบาล นายอริษฎ์ อนุรักษ์อําพัน รพ.ยะหร่ิง 
6. อสม. อ.หนองจิก นางอารยา อับดอลลา ต.ตุยง อ.หนองจิก 
7. เทศบาลเมืองปัตตานี นางสุรีย์ โทบุรี ต.สะบารัง อ.เมือง 
8. ผู้ประกอบการตลาด น.ส.ปารีดะห์ ดอเลาะ ตลาดเทพวิวัฒน์ 1 

9. 
เภสัชกรโรงพยาบาล นายปัญญทีป  

เย่ียงพฤกษาวัลย์ 
รพ.ปัตตานี 

10. 
ชมรมร้านขายยา น.ส.อุไพพงษ์ ชวาลเรือง

เดช 
ร้านยาอาคเนย์
ฟาร์มาซี 

11. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายมูฮํามัด สาเล็ง สสอ.ยะหร่ิง 
12. อสม. อ.หนองจิก น.ส.เจะเส๊าะ ดอเลาะ รพ.สต.บางตาวา 
13. ผู้ประกอบการตลาด นางพัชราดา สานิ ตลาดเทพวิวัฒน์ 1 
14. ผู้ประกอบการตลาด นางมาเรียม เปาะแว ตลาดเทพวิวัฒน์ 1 
15. ผู้ประกอบการตลาด นางพูนทรัพย์ ศิริสภาภรณ์  ตลาดเทพวิวัฒน์ 1 

16. 
ชมรมผู้ประกอบการอาหาร จ.
ปัตตานี 

นายสกพร พละโชติ 17/275 ม. ต.รูสะมิแล 
อ.เมือง 

17. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายมูฮัมหมัดเฟาซี ลาเต๊ะ สสอ.ยะรัง 
18. เภสัชกรโรงพยาบาล นางสุจิตรา โต๊ะเย็ง รพ.ยะรัง 
19. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข น.ส.แวเมาะ แวมามุ สสอ.หนองจิก 
20. นักวิชาการสุขาภิบาล น.ส.มารียัม เจะ๊โอ๊ะ เทศบาลตําบลรูสะมิแล
21. เภสัชกรโรงพยาบาล นายสันติ เบ็ญอาบัส รพ.ทุ่งยางแดง 
22. สสจ.ปัตตานี น.ส.รศนา ศาสน์พิสุทธิกุล สสจ.ปัตตานี 
23. สสจ.ปัตตานี นายธีรพล เงินมูล สสจ.ปัตตานี 
24. สสจ.ปัตตานี น.ส.ฟาตีหม๊ะ แวอุมา สสจ.ปัตตานี 
25. สสจ.ปัตตานี นางสมพร จันประเสริฐ สสจ.ปัตตานี 
26. สสจ.ปัตตานี นางนันทวรรณ เพชรมณี สสจ.ปัตตานี 
27. สสจ.ปัตตานี น.ส.พวงเพชร กลิ่นแก้ว สสจ.ปัตตานี 
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3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 อะฟลาทอกซินในถ่ัวลิสง 

 ความรุนแรงต่อสุขภาพ 
 IARC ( International Association Research Cancer ) ได้จัดสารอะฟลาทอกซิน เป็นสารก่อมะเร็ง 
Class I ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ตับ  

 ประมาณการประชากรท่ีสัมผัสและได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 
 หากเทียบกับประชากรไทยทั้งประเทศประมาณ 65 ล้านคน จะได้ค่าประมาณการเกิดมะเร็งตับจากอะฟ
ลาทอกซินบี เท่ากับ 198 คน หรือ 1 ราย : ประชากร 3.2 แสนคน (ผู้บริโภคท่ัวไป) 
(จากการศึกษา การประเมินความเสี่ยงของคนไทยจากอะฟลาทอกซิน (Risk Assessment of Thai People 
from Aflatoxin) พิศาล พงศาพิชณ์ วารสารพิษวิทยาไทย 2553 ; 25(2): 32) 

 มาตรการในต่างประเทศ 
 คณะกรรมาธิการอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius Commission) กําหนดให้มีการ
ปนเป้ือนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่ต้องนําไปผ่านกระบวนการต่อไปได้ไม่เกิน 15 ไมโครกรัมต่ออาหาร 
1 กิโลกรัม หรือ 15 พีพีบี (ppb, part per billion)  

 มาตรการในประเทศ 
 กําหนดให้มีการปนเป้ือนของอะฟลาทอกซินได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม หรือ 20 
พีพีบี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ.2529 

 สัดส่วนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสินค้าทั้งหมดในประเภทเดียวกัน 
 จากผลการดําเนินงาน Mobile unit for Food Safety ปีงบ 2556 (สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช 
สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) 

ชนิดอาหาร จํานวนที่ตรวจวิเคราะห์ ตกมาตรฐาน 
จํานวน ร้อยละ 

ถ่ัวลิสงป่น  219  33  15.07  
ถ่ัวลิสง  99  3  3.03  
พริกป่น  255  7  2.75  
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  3.2 สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ 

 ความรุนแรงต่อสุขภาพ 
 จากการสํารวจและเก็บอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับสเตียรอยด์หรือผลิตภัณฑ์ปลอมปนสเตียรอยด์ 
ในโรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2557 พบว่า มีผู้ที่ป่วยจากการใช้ส
เตียรอยด์ 60 ราย เสียชีวิต 2 ราย จากอาการไตวายเฉียบพลัน 
* แหล่งอ้างอิง การประชุม “มหกรรมการจัดการปัญหาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสมในระดับชาติ” 21 กค 
2557 

 มาตรการในประเทศ 
 การปลอมปนสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ จัดเป็นยาปลอม ผู้ใดผลิตอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72(1) แห่ง
พรบ.ยา พ.ศ.2510 มีโทษตามมาตรา ๑๑๗ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สามปีถึงตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่
หน่ึงหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

 สัดส่วนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสินค้าทั้งหมดในประเภทเดียวกัน 
 จากผลการดําเนินงาน Mobile unit for Food Safety ปีงบ 2556 (สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช 
สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) 

ชนิดสาร จํานวนที่ตรวจวิเคราะห์ 
ตกมาตรฐาน 

จํานวน ร้อยละ 
สเตียรอยด์ 24 2 8.33 

 
 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  ยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม ้   
2.  เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้   
3.  ครีมทาหน้าขาว   
4.  สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ   
5.  อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง     
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ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 
6.  ฟอร์มาลินในอาหารทะเล     
7.  นํ้าแข็ง/นํ้าด่ืม พบเช้ือจุลินทรีย์   
8.  ไซบูทรามีนในอาหารเสริมลดน้ําหนัก   
9.  ยาฆ่าแมลงในปลาเค็ม   
10.  นํ้ามันทอดซ้ํา   

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบคืออะไร 

ไม่ระบุ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวดัระนอง 

ผู้ให้ข้อมลู : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เลขที่ ๙ ถนนกําลังทรัพย์ ตําบลเขานิเวศน์ อําเภอเมือง 
จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐    อีเมล ์: fda_ranong@hotmail.com 
 

๑.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคญัฯ 
 ขั้นตอนการดําเนนิโครงการ 

๑. รายงานความเป็นมาของโครงการ ร่วมกันระดมความคิดเพ่ือหาแนวทาง มีผู้รับผิดชอบงานหลักระดับ
จังหวัด 

๒. คณะกรรมการประสานระดับภาคเก่ียวกับงบประมาณ 
 ๓. เขียนโครงการเพ่ือรองรับงบประมาณ 
 ๔. รวบรวมข้อมูลปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยจากทุกอําเภอ ซึ่งได้จากการนําเสนอข้อมูลโดย
เครือข่ายในพ้ืนที่ เช่น เครือข่ายภาคประชาชน อสม. ผู้นําชุมชน อปท.เป็นต้น แล้วจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
คัดเลือก และจัดลําดับความสําคัญของปัญหาผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ไม่ปลอดภัยของจังหวัดระนอง 
 ๕. สรุปปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยของจังหวัด ที่ได้จากการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
และนําเข้าสู่กระบวนการจัดลําดับความสําคัญในระดับภาคต่อไป 
 

๒.ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

๑ รองนายกเทศมนตรี
ตําบลราชกรูด 

นายวรรณะ ใยแก้ว เทศบาลตําบลราชกรูด  

๒ ผู้ประกอบการ นายอนุวัตร โศจิรัตน์ หจก.วิมลรัตน์นํ้าด่ืม ๐๘๑-๕๓๕๙๙๔๙ 
๓ ผู้ประกอบการ นายวีรกิจ จุลวราภรณ์ ร้านบ้านยาจี้อันต๊ึง  
๔ ภาคประชาชน นายเดโช พรประสิทธ์ิ ชุมชนสหพันธ์  
๕ ภาคประชาชน อ.สมพวง สีสิน ชุมชนละอุ่น  
๖ สื่อมวลชน นางทิพย์จุฑา บุญมณ ี วิทยุชุมชนเพ่ือความ  
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

มั่นคง FM ๙๕.๒๕ 
MHz 

๗ ตัวแทนผู้บริโภคเขต
เมือง 

นางวิภา รัตนะพิสิฐ ตัวแทนชุมชนบางส้าน  

๘ ตัวแทนผู้บริโภคเขต
เมือง 

นางมณีรัตน์ เศรษฐยุกา
นนท์ 

ตัวแทนชุมชนบางส้าน  

๙ สสอ.เมือง นายสุรัช วิเศษ สสอ.เมือง ๐๗๗-๘๑๑๕๑๘ 
๑๐ สสอ.เมือง นางมยุรี ทวีลาภ รพ.สต.นกงาง  
๑๑ สสอ.เมือง นางเดือนเพ็ญ แซ่เต้ียว รพ.สต.มิตรภาพ  
๑๒ สสอ.เมือง นางปัณชญา เพชรคง รพ.สต.บางนอน  
๑๓ สสอ.เมือง นายธานินทร์ คชกาญจน์ รพ.สต.หาดส้มแป้น  
๑๔ สสอ.เมือง นายสาโรจน์ ไกรทอง รพ.สต.ราชกรูด  
๑๕ ประธานชมรม อสม.

อําเภอเมือง 
นางประภา เนืองนอง อําเภอเมือง  

๑๖ รพ.ระนอง น.ส.วันไรฮาน การีแซ PCU ด่าน  
๑๗ สสอ.กระบุรี นายสันติ กาญจนนิยม สสอ.กระบุรี ๐๗๗-๘๙๑๐๒๔ 
๑๘ สสอ.กระบุรี น.ส.ขนิษฐา ธนบัตร รพ.สต.ปากจ่ัน  
๑๙ สสอ.กระบุรี นายจักรกฤษ สีฟ้า รพ.สต.สองแพรก  
๒๐ สสอ.กระบุรี นายวิจิตร พัชรพรไพโรจน์ รพ.สต.นํ้าจืดน้อย  

 
๒๑ ประธานชมรม อสม.

อําเภอกระบุรี 
 

นางสุวนี ง่ันบุญส ี อําเภอกระบุรี  

๒๒ รพ.กระบุรี น.ส.ปาณิศา ภูมรินทร ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม ๐๗๗-๘๙๑๐๓๖ 
๒๓ สสอ.กะเปอร์ นายอํานาจ เทพรักษ์ สสอ.กะเปอร์ ๐๗๗-๘๙๗๑๒๓ 
๒๔ สสอ.กะเปอร์ น.ส.จฬารัตน์ ไชยจิโรจ สสอ.กะเปอร์ ๐๗๗-๘๙๗๑๒๓ 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

๒๕ สสอ.กะเปอร์ นายกฤษฎา สัณฑะมาศ รพ.สต.ม่วงกลวง  
๒๖ สสอ.กะเปอร์ นายขจร วรรณคร รพ.สต.เช่ียวเหลีง  
๒๗ ประธานชมรม อสม.

อําเภอกะเปอร์ 
นายสมศักด์ิ เสบสบาย อําเภอกะเปอร์  

๒๘ สสอ.กะเปอร์ นายชัยพงษ์ บุญช่วย รพ.สต.  
๒๙ รพ.กะเปอร์ นายวัฒนาพร สุวรรณ

พราย 
กลุ่มงานเภสัชกรรม ๐๗๗-๘๙๗๐๑๖ 

๓๐ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
อาวุโส 

นายสมหทัย ทางทอง รพ.กะเปอร์  

๓๑ สสอ.ละอุ่น นายบํารุง โกยทอง สสอ.ละอุ่น ๐๗๗-๘๙๙๐๕๓ 
๓๒ สสอ.ละอุ่น นางนิศารัตน์ ศักด์ิชัยนันท์ สสอ.ละอุ่น ๐๗๗-๘๙๙๐๕๓ 
๓๓ สสอ.ละอุ่น นายสมนึก แก้วเงิน รพ.สต.ละอุ่นใต้  
๓๔ สสอ.ละอุ่น นายจงรัก จุลสวัสด์ิ รพ.สต.บางแก้วนอก  
๓๕ ประธานชมรม อสม.

อําเภอละอุ่น 
นางอาลัย รามรัตน์ อําเภอละอุ่น  

๓๖ รพ.ละอุ่น น.ส.อมวดี วชิระศิริ กลุ่มงานเภสัชกรรม ๐๗๗-๘๙๙๓๑๕ 
 

๓๗ สสอ.สุขสําราญ นายสุเทพ ธนชาติบรรจง สสอ.สุขสําราญ ๐๗๗-๘๔๔๒๕๖ 
๓๘ สสอ.สุขสําราญ น.ส.นัสรียา สอืมะ สสอ.สุขสําราญ ๐๗๗-๘๔๔๒๕๖ 
๓๙ สสอ.สุขสําราญ น.ส.สิริรัตน์ ชูไชย รพ.สต.ควนไทรงาม  
๔๐ สสอ.สุขสําราญ น.ส.สมหญิง นุสและ รพ.สต.เฉลิมพระ

เกียรติฯฃกําพวน 
 

๔๑ ประธานชมรม อสม.
อําเภอสุขสําราญ 

นางระพี นํ้าจันทร์ อําเภอสุขสําราญ  

๔๒ รพ.สุชสําราญ นายนวเรศ เหลืองใส กลุ่มงานเภสัชกรรม  
๔๓ สสจ.ระนอง นางเสาวลักษณ์  กีรติหัตถ คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

ยากร 
๔๔ สสจ.ระนอง นางสาวจุฑามณี ณ นคร คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
๔๕ สสจ.ระนอง นางสาวอรอนงค์ ทับยาง คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
๔๖ สสจ.ระนอง นายสุรเชษฎ์ เดชมณี คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
๔๗ สสจ.ระนอง นายลิลิต แสงสร้อย คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
๔๘ สสจ.ระนอง นายเสาร์เอก สายสมุทร คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
๔๙ สสจ.ระนอง นางเพ็ญจันทร์ สุขนาขา คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
๕๐ สสจ.ระนอง นางฐานิศา  โต๊ะทอง คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
๕๑ สสจ.ระนอง นางสาวสมลักษณ์  ใจ

เป่ียม 
คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 

๕๒ สสจ.ระนอง นายปกรณ์ จรยิสุทธิศิร ิ คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
๕๓ สสจ.ระนอง นางสาวปรียาภรณ์ แก้ว

สังข์ไชย 
คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 

๕๔ สสจ.ระนอง นายนิสิต ใจเปียม คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
๕๕ สสจ.ระนอง นางเกษวดี ต้ังธีรโชติกุล คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 
๕๖ สสจ.ระนอง นางสาวกนกอร ชัยศร คณะผู้จัด ๐๗๗-๘๒๔๘๘๐ 

 

๓.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯ และแหล่งข้อมูล/แหลง่อ้างอิง  
 http://elib.fda.moph.go.th 

 http://search.customs.go.th:๘๐๙๐/jsp/Hazard/public/drug/B.pdf 

 http://webnotes.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb๒๕๔๖.nsf/๗๒๓dc๙fee๔๑b
๘๕๐๘๔๗๒๕๖e๕c๐๐๓๓๒fb๔/๐aedb๘b๐fe๙๖๐๑๓๓c๗๒๕๖cbb๐๐๒๕d๑a
๙?OpenDocument 

 https://www.gpo.or.th/rdi/html/kanokrat.html 

 http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_cosmetic/news/cos_๐๙๕๑/cos_๑๐๐๒.htm 
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 http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.results&a
nnex_v๒=II&search 

 http://www.goldenplace.co.th/article_๑๑.php 

 http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=๔&ID=๔ 

 http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Laws/Notification%๒๐of%๒๐Ministry%๒๐of%
๒๐PublicHealth/Law๐๓P๗๘.pdf 

 http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Laws/Notification%๒๐of%๒๐Ministry%๒๐of%
๒๐PublicHealth/Law๐๓P๖๑.pdf 

 http://www.acfs.go.th/standard/download/MAXIMUM_RESIDUE_LIMITS_new.pdf 
 

๔.ผลการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย  
 ๔.๑ สินคา้ไม่ปลอดภัย ๘ รายการแรก 

ลําดับ 
ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัญหาที่พบ 

ที่ 
๑. อาหาร 
๑.๑ ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ (ปลา

เค็ม) 
- ตรวจพบสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชในระดับที่ไม่ปลอดภัย  

๑.๒ พริกป่น, ถั่วป่น - ตรวจพบอฟลาทอกซินเกินมาตรฐาน  
๑.๓ นํ้ามันทอดอาหาร - ตรวจพบสารโพลาร์เกินมาตรฐาน 
๑.๔ เกลือบริโภค - ตรวจพบปริมาณไอโอดีนเกินมาตรฐาน 
๑.๕ ผักสด - ตรวจพบสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชในระดับที่ไม่ปลอดภัย  
๑.๖ นํ้าบริโภคฯและน้ําแข็งหลอด

ในสถานทีผ่ลิต 
-ตรวจพบเช้ือจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด  ได้แก่ E- Coli 
และ MPN Coliform 

๒. ยา 
๒.๑ ยาลูกกลอน - ไม่มฉีลาก 

  - ตรวจพบสาร Steroid 
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ลําดับ ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัญหาที่พบ 
๓. เครื่องสาํอาง 
๓.๑ เครื่องสําอางทําให้หน้าขาว - ไม่มีฉลากภาษาไทย   

  - มฉีลากภาษาไทย แต่ข้อความไม่ครบถ้วน (ไม่มีเลขทีใ่บรบัแจ้ง) 
   

หมายเหตุ  ข้อมูลปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยข้างต้น รวบรวมจากข้อมูลทีไ่ด้รับแจ้งจาก 
คปสอ. และ 

ผลการตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัดระนอง ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๖ 

- มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ปัญหาดังกล่าวยังไม่ผ่านกระบวนการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา   
แบบสรปุคะแนนตามเกณฑ์การจัดลําดับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย 

 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย 

คะแนนร้อยละที่ได้ตามเกณฑ์ 

ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา 

นํ้ามันทอดอาหาร  ๘๓.๑๓ ๖๙.๙๖ 
ผักสด ๗๖.๕๐ ๖๓.๕๕ 

จุลินทรีย์ในนํ้าบริโภค/นํ้าแข็งหลอด ๗๔.๐๐ ๕๘.๐๘ 
อะฟลาทอกซินในพริกป่น/ถัว่ป่น ๗๒.๒๙ ๖๐.๐๘ 

ปลาเค็ม ๗๑.๓๘ ๖๐.๒๑ 
เครื่องสําอางทําให้หน้าขาว ๗๐.๕๐ ๖๗.๗๙ 

ยาลูกกลอน ๖๓.๓๘ ๖๘.๕๐ 
เกลือ ๕๙.๔๒ ๖๖.๓๓ 
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๔.๒ สินคา้ไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ ๓-๕ รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที ่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

๑ นํ้ามันทอดอาหาร ๗๖.๕๕%  
๒ ผักสด ๗๐.๐๓%  
๓ เครื่องสําอางทําให้หน้าขาว ๖๙.๑๕%  
๔ อะฟลาทอกซินในพริกป่น/ถัว่ป่น ๖๖.๑๙%  
๕ จุลินทรีย์ในนํ้าบริโภค/นํ้าแข็งหลอด ๖๖.๐๔%  

๕.แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีคน้พบคืออะไร 
ไม่ระบุ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยฯ  จังหวัดตรัง 

ผู้ให้ข้อมูล :นางสาวกัตติมาส  ช่ืนปิติกุล  
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 181 หมู่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์ : 075205627 อีเมล์: fdatrang@hotmail.com 
 
1.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
 1.1 ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมและขอข้อมูลเบ้ืองต้น
สําหรับการคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัยและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ได้แก่ ร้านยา  ผู้ประกอบการ
อาหาร, อสม., เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย    
 - กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่ 
 - คัดเลือกปัญหาในพ้ืนที่ 

1.2 ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 - จัดประชุมภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยตามเกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยง (risk assessment) และความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 - สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท์ 

1. เทศบาลเมืองกันตัง นางศิริวรรณ ดีขํา 0805350776 
2. เทศบาลเมืองนาวง นางสาวนภาพร ถนอมผล 075264497 
3. เทศบาลนครตรัง  075218202 
4. เทศบาลตําบลห้วยยอด  075235465 
5. เทศบาลตําบลคลองเต็ง  075276191 
6. เทศบาลตําบลท่าข้าม  075289302 
7. เทศบาลตําบลสิเกา  075291085 
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ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท์ 
8. เทศบาลตําบลควนกุน  075293002 
9. เทศบาลตําบลลําภูรา  075284173 
10. เทศบาลตําบลนาวง  075264140 
11. เทศบาลตําบลคลองปาง  075286126 
12. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง

ตรัง 
นายชาญวิทย์ ขวัญนิมิตร  

13. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาโยง นางธวัลรัตน์ ชโยบุญญรัตน์  
14. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอย่านตา

ขาว 
นางฉัตรอนงค์  สิทธิรัตน์  

15. สํา นักงานสาธารณสุขอําเภอปะ
เหลียน 

  

16. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาด
สําราญ 

  

17. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
สิเกา 

นางสาวอุมาพร  ขาวบาง  

18. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันตัง นางเบญจมาศ ปัญจเมธีกุล  
19. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอห้วย

ยอด 
 

นางโสภิต สุขพูล  

20. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัษฎา   
21. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังวิเศษ นายสุพจน์ ลื้อเท่ง  
22. โรงพยาบาลตรัง นางวิลาสินี คงชีมา  
23. โรงพยาบาลนาโยง นายเกียรติก้อง อุสาหะ  
24. โรงพยาบาลย่านตาขาว นางสาวศุภวรรณ จริงจิตร  
25. โรงพยาบาลปะเหลียน นางสุดใจ  เสียมไหม  
26. โรงพยาบาลกันตัง นางสาวปิยะนุช  สีสขุ  
27. โรงพยาบาลสิเกา นางกมลวรรณ  ตูลเพ็ง  
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ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท์ 
28. โรงพยาบาลห้วยยอด นางภรณี  สฤษ์วานิช  
29. โรงพยาบาลวังวิเศษ นายสมคิด  คล้ายนวล  
30. โรงพยาบาลรัษฎา นางอารีรัตน์   พักตร์จันทร์  
31. โรงพยาบาลหาดสําราญ นางสาวคุณาพร  ชุมแก้ว  
32. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นางสุพัตรา  คงจริง 075205627 
33. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นางวราณี โกวานิชย์ 075205627 
34. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นางวิไลพรรณ   ธิติประเสริฐ 075205627 
35. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นางสาวกัตติมาส ช่ืนปิติกุล 075205627 
36. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นายธิรัตว์  พาพล 075205627 

 
3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 คู่มือ การดําเนินงานอาหารปลอดภัยจากการใช้นํ้ามันทอดซ้ํา หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัย
ด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.foodsafetymobile.org  สาระน่า
รู้ผู้บริโภค 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 258 พ.ศ. 2547 เรื่องกําหนดปริมาณสารโพลาร์ในนํ้ามันที่ใช้ทอด หริอป
ระกอบอาหาร 
- สารโพลาร์ เป็นสารประกอบมีขั้วในนํ้ามันทอดอาหาร ซึ่งเกิดระหว่างกระบวนการทอด สหภาพยุโรปกําหนดค่า
สารโพลาร์ทั้งหมดในนํ้ามันที่ยังปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคไว้ประมาณไม่เกินร้อยละ 24-27 เช่น ประเทศเยอรมัน 
เบลเย่ียม ฝรั่งเศส เป็นต้น 
-สารประกอบที่เกิดระหว่างการทอดอาจมีผลต่อสุขภาพ เช่น กรดไขมันและไตรเอซิลกลีเซอรอลที่ถูกออกซิไดส์ 
และสารสเตอรอลออกไซด์ อาจมีผลต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด  
-ไอระเหยจากนํ้ามันทอดอาหารหากสูดดมเป็นระยะเวลานานพบมีความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคมะเร็งปอด
จากการผัดหรือทอดอาหารของผู้หญิงจีนและไต้หวันที่ไม่สูบบุหรี่ 
-สารก่อมะเร็งในนํ้ามันทอดซ้ํา ได้แก่ PAH และ MDA ทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังของหนูทดลอง 
3.2 ศูนย์ข้อมูลเครื่องสําอาง กองเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย www.moph.go.th เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้  
เน้ือหาสรุป สารไฮโดรควิโนน มีคุณสมบัติในการฟอกสีผิว (Skin bleaching agent) เป็นสารที่เคยอนุญาต ให้ใช้
ในครีมแก้ฝ้า แต่ภายหลังพบว่า สารไฮโดรควิโนน ทําให้เกิดการระคายเคือง และจุดด่างขาวที่หน้าผิวหน้าดํา เป็น
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ฝ้าถาวรรักษาไม่หาย (ochronosis หรือ defiguring effect) นอกจากน้ีพบว่า สารไฮโดรควิ-โนน มีความเป็นพิษ 
โดยมีค่า LD50 orally in rats เท่ากับ 320 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัวหนู 1 กิโลกรัม พบว่ามีฤทธ์ิก่อกลายพันธ์ุ และ
ก่อมะเร็งในหนู rat และ mice สามารถใช้เป็น สารออกฤทธ์ิในสูตรตํารับยาชนิดครีม ที่ระดับความเข้มข้น 2-4 % 
สารไฮโดรควิโนน ถูกกําหนดเป็นสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สําหรับใบหน้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 ตาม พระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 
กรดเรทิโนอิก เป็นสารที่ช่วยให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง และหลุดลอก ได้ (peecling agent) จึงช่วยให้สิว
เสี้ยนและผิวหนังที่หยาบกร้านหลุดลอกออกง่าย ขึ้นทําให้ผิวผ่องใสและนุ่มเนียน โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ สาร
ไฮโดรควิโนน จะช่วยให้ สารไฮโดรควิโนน ซึมเข้าสู่ผิวหนังและออกฤทธ์ิได้มากกว่าปกติ ความเป็นพิษ คือ ทําให้
หน้าแดง และแสบร้อนรุนแรง เกิดการระคายเคือง อักเสบ แพ้แสงแดดหรือแสงไฟได้ง่าย เป็นอันตรายต่อทารก 
ในครรภ์ มีคุณสมบัติ teratogenesis มีค่า LD50 orally in rats เท่ากับ 2,000 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัวหนู 1 
กิโลกรัม กรด เรทิโนอิก ถูกกําหนดเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสําอาง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 และเป็นสารห้ามใช้ลําดับที่ 
375 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง ตามท่ี
ปรากฏใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 กรดเรทิโนอิกสามารถใช้
เป็นสารออกฤทธ์ิในสูตรตํารับยาชนิดครีมที่ระดับ ความเข้มข้น 0.01-0.1 %  
ปรอทแอมโมเนีย ออกฤทธ์ิรบกวนการทํางานของเอนไซม์ tyrosinase ทําให้ ลดการสร้างเม็ดสีผิวเมลานิน จึงช่วย
ให้ผิวขาวขึ้น ปรอทแอมโมเนีย มี ฤทธ์ิฆ่า เช้ือแบคทีเรีย ชนิด staphylococcus จึงป้องกันสิวได้ด้วย ปรอท 
แอมโมเนียสามารถ ทําลายไต ระบบประสาท เย่ือบุและทางเดินหายใจ การใช้ปรอทแอมโมเนียติดต่อกัน เป็น
เวลานานจะทําให้เกิดพิษสะสมของสารปรอทในผิวหนัง และดูดซึมเข้าสู่กระแส โลหิต ทําให้ตับและไตอักเสบ เกิด
โรคโลหิตจาง ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ทําลายสี ของผิวหนังและเล็บมือ ทําให้ผิวบางขึ้นเรื่อยๆ เกิดการแพ้หรือ
เป็นแผลเป็นได้ มี ความเป็นพิษเฉียบพลัน ค่า LD50 orally in rat เท่ากับ 86 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว หนู 1 
กิโลกรัม ถูกกําหนดเป็นสารห้ามใช้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 และเป็นสารห้ามใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสม ใน การผลิตเคร่ืองสําอาง ลําดับที่ 221 ตามท่ีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 125 ตอน พิเศษ 80 ง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยกําหนดช่ือสารห้ามใช้ คือ “ปรอท และ
สารประกอบของปรอท” 
3.3 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขภาพ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
www.moph.go.th/vigilance Sibutramine : ความเสี่ยงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด   
คณะกรรมการด้านผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคสําหรับใช้ในมนุษย์ขององค์การยายุโรป (Committee for Medicinal 
for Human (CHMP) of European Medicines Agency) แนะนําให้ระงับการจําหน่ายยาไซบูทรามีนในสหภาพ
ยุโรป สําหรับองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดย 
USFDA แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ถึงความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นในการเกิด heart attack และโรคหลอดเลือด
สมองในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจและเพ่ิมข้อห้ามใช้ใหม่ในเอกสารกํากับยา ทางด้านหน่วยควบคุม
กํากับด้านยาของประเทศออสเตรเลีย (Therapeutic Goods Administration:TGA) ได้มีการปรับปรุงข้อความ
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ในเอกสารกํากับยาโดยให้ระมัดระวังการใช้ยาไซบูทรามีนในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด และ
หยุดการใช้ยาหากไม่สามารถลดนํ้าหนักได้ตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กําหนด สําหรับประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง ซึ่งเบ้ืองต้นขอให้บุคลกรทาง
การแพทย์สั่งใช้ยาดังกล่าวโดยคํานึงประโยชน์และความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับ และแนะนําห้ามใช้ยาไซบูทรามีน
ในกรณีดังต่อไปน้ี   
3.4 http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/142/สเตียรอยด์-steroid-ใช้แล้ว
ปลอดภัยหรือไม่ 
สเตียรอยด์ประเภทกินและฉีด  ถึงแม้จะมีสเตียรอยด์ประเภทใช้ภายนอกมากมาย แต่การรักษาโรคหรือภาวะ
บางอย่าง จําเป็นต้องใช้ยากินหรือยาฉีดเท่าน้ัน เช่น อาการแพ้บางชนิด โรคหืดชนิดรุนแรง โรคภูมิคุม้กันไวเกิน ผู้
ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เป็นต้น เช่นเดียวกับยาใช้ภายนอก ถ้ากินหรือฉีดยาสเตียรอยด์ในขนาดน้อยๆ เพียง
ช่วงระยะเวลาสั้นๆ มักไม่ทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง แต่ถ้ากินหรือฉีดต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จะ
ก่อให้เกิดผลเสยีที่รุนแรงหลายประการด้วยกัน ได้แก่ ติดเช้ือโรค (ยากดการทํางานของภูมิคุ้มกันในรา่งกาย) เป็น
เบาหวาน (ยาทําให้นํ้าตาลในเลือดสูง) บวมและความดันโลหิตสูง (ยาทําให้ขับนํ้าลดลง แต่เพ่ิมการสะสมไขมันที่
หน้า หลังและท้อง) กระดูกพรุน (ยารบกวนสมดุลการสร้างกระดูก) รวมท้ังเป็นแผลในทางเดินอาหาร ผิวหนัง
เหี่ยวย่นและบาง ตาเป็นต้อ การทํางานของต่อมหมวกไตผิดปกติ รบกวนการเจริญเติบโตในเด็ก เป็นต้น 

1. ห้ามใช้ในผูป่้วยที่แพ้ยาในกลุ่มน้ี และผู้ป่วยที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 2  
1) ผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลาย
อุดก้ัน โรคหลอดเลือดสมองหรือมีประวัติ transient ischemic attack  
2) ผู้ที่มีภาวะความดันเลือดสูงที่ยังควบคุมไม่ได้ (ความดันเลือดสูงกว่า 145/90 มิลลิเมตรปรอท) ผู้ป่วย
ไตบกพร่องชนิดรุนแรง รวมทัง้ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่ทําต้องล้างไต ผู้ป่วยตับบกพร่องชนิดรุนแรง 
ผู้ป่วยจากอาการป่วยทางจิต ผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับการกินที่ผิดปกติ เช่น anorexia nervosa หรือ 
bulimir nervosa  
3) ผู้ที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี ผู้ชายอายุต้ังแต่ 45 ปี และผู้หญงิอายุต้ังแต่ 55 ปี  
2. ห้ามใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม MAOI และยาลดน้ําหนักที่ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลางชนิด อ่ืน ๆ  
3. ห้ามใช้ยาเกิน 2 ปี 

 
3.5 ยาฆ่าแมลงท่ีใช้ในบ้านเรือนhttp://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=4   
1. Organophosphates Insecticides อันตรายของ chlorpyrifos มีค่า LD50  (หนู) 82-270 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม  เป็นพิษมาก  เป็นอันตรายเมื่อกินหรือหายใจเข้าไป  อาจระคายเคืองผิวหนัง  ถ้าได้รับสารเป็นระยะ
เวลานานอาจมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง  ทําลายตับหรือไต  ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา  นํ้าตาไหล  ตา
บวม  แดง  และมองภาพไม่ชัดเจน  chlorpyrifos มีผลยับย้ังการทํางานของ cholinesterase enzymeซึ่งพบ
ในเน่ือเย่ือประสาท  เซลเมดเลือดแดง  และพลาสมา  ถ้าได้รับสารมากเกินไปจะเกิดอาการภายใน 24 ช่ัวโมงทํา
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ให้ปวดศีรษะ  เวียนศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องร่วง  ม่านตาหดตัว  เห็นภาพไม่ชัดเจน มีนํ้ามูกหรือ
นํ้าลาย  เหง่ือออกมาก  ปวดท้องเกร็ง  ขั้นร้ายแรงทําให้หมดสติ  ชัก  หายใจลําบาก  อาจตายได้เน่ืองจากระบบ
หายใจและหัวใจล้มเหลว  เป็นพิษมากต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
2. Carbamate Insecticides อันตรายของ propoxur มีค่า LD50  (หนู) 83-104 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามี
พิษมาก  ถ้าหายใจเข้าไปจะทําให้คลื่นไส้  ปวดศีรษะ  อ่อนเพลีย  เหง่ือออกมาก  การสัมผัสทางผิวหนังไม่เกิดการ
ระคายเคืองแต่สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้  การกลืนกินเข้าไปทําให้เหง่ือออกมาก  นํ้าลายขับออกมามาก  นํ้าตา
ไหล  หายใจติดขัด  ปวดท้องเกร็ง  อาเจียน  ท้องร่วง  ปวดศีรษะ  อ่อนเพลีย  การสัมผัสถูกตาทั้งที่เป็นไอและ
ของเหลวทําให้เกิดการระคายเคือง  propoxur เป็นพิษต่อปลาและสัตว์ที่กินปลา   
3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides   อันตรายของ deltamethrin มีค่า LD50  (หนู) 129-
139 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษมาก  ถ้าหายใจเข้าไปก่อให้เกิดความระคายเคือง  ถ้าความเข้มข้นสูงจะไป
ทําลายเยื่อบุเมือก  ทางเดินหายใจส่วนบน  ทําให้กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ  เกิดอาการหายใจถี่รัว  ปวด
ศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างแรง  สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่
ร่างกายได้ง่าย  การกลืนหรือกินเข้าไป  ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  การสัมผัส
ถูกตาก่อให้เกิดการระคายเคือง  ทําให้ตาแดง     
เจ็บตา  นํ้าตาไหล  deltamethrin ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง แต่สามารถทําลายปอด  ทรวงอก  ระบบหายใจ  ไต  ท่อ
ไต   กระเพาะปัสสาวะ  ทางเดินอาหาร  และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์  ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์หากมีการ
ใช้และจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม  
4. Insecticidal Bait Toxicants อันตรายของ hydramethynon มีค่า LD50  (หนู) มากกว่า 5,000 มิลลิกรัม/
กิ โ ล ก รั ม   แ ส ด ง ว่ า มี พิ ษ น้ อ ย   ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ร ะ ค า ย เ คื อ ง ผิ ว ห นั ง แ ล ะ ต า   อ า ก า ร ป ว ด
ศีรษะ  คลื่นไส้ hydramethynon ที่พบในท้องตลาดใช้กําจัดมดเท่าน้ัน  เน่ืองจากมีความเป็นพิษน้อย   
5. Inorganic Insecticides  อันตรายของ piperonyl butoxide มีค่า LD50 (หนู) มากกว่า 5,000 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษน้อย  เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน  หายใจ  หรือซึมผ่านผิวหนัง  อาจก่อให้เกิดการระคาย
เคืองต่อทางเดินอาหารตอนล่าง เช่นคลื่นไส้  อาเจียน  ท้องร่วง  ถ้ากินเข้าไปมากจะมีผลต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง  คลื่นไส้  กล้ามเนื้อทํางานไม่ประสานกัน  ตัวสั่น  หมดสติ  อาการจะมากขึ้นถ้าได้รับติดต่อกัน
นานๆ  piperonyl butoxide  เป็นอันตรายอย่างมากต่อปลา  มีการทดลองว่า piperonyl butoxide เป็นสาร
ก่อมะเร็ง  และอาจมีผลต่อความผิดปกติของการสืบพันธ์ุ 
 3.6 http://www.nstda.or.th/vdo-nstda/sci-day-techno/4588-formalin รายการวันละนิดวิทย์
เทคโนกับสวทช. ตอน ฟอร์มาลีน  
 ฟอร์มาลีนหรือสารละลายฟอร์มาดีไฮด์เป็นสารที่ใช้สําหรับการฆ่าเช้ือโรคและใช้ในการฉีดหรือแช่ศพ
ไม่ให้เน่าเป่ือย มีลักษณะใส ไม่มีสีและมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ถ้าเราได้รับฟอร์มาลีนไม่มากนักร่างกายก็จะกําจัดไปได้
เอง ถ้าได้รับเข้าไปมากๆ ฟอร์มาลีนจะเปล่ียนเป็นกรดฟอร์มิกซึ่งมีฤทธ์ิทําให้เซลล์ตายได้มีพิษร้ายแรงต่อระบบ
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ทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร ถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีฟอร์มาลีนเข้าไปมากๆ จะทําให้ปวด
ศีรษะอย่างรุนแรง แน่นหน้าอก คลื่นไส้ ถ่ายท้อง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
 
 http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=1&ID=43 “ฟอร์มาลีน-ฟอร์มัลดีไฮด์” ทั้งสอง
ตัวน้ีในทางเคมีคือสารตัวเดียวกัน เพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในรูปของสารละลายจะเรียกว่า “ฟอร์มาลีน” ซึง่เป็นช่ือที่เรา
คุ้น ๆ กันดีก็คอืนํ้ายาดองศพน่ันเอง ส่วน “ฟอร์มัลดีไฮด์” มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหะภูมิปกติ มีกลิ่นฉนุแสบจมูก 
ส่วนมากที่จําหน่ายกันอยู่ทั่วไปอยู่ในรูปของสารละลายนํ้าภายใต้ช่ือนํ้ายาฟอร์มาลีน 
โดยปกติสารละลายน้ีจะไม่เสถียรเมื่อเก็บไว้นานโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง จะกลายเป็นกรดฟอร์มิก จึงมีการเติมสาร
ยับย้ังหรือที่เรียกว่าสารที่ทําหน้าที่เป็นตัวสเตบิไลเซอร์ เช่นเมทานอล 5-15 เปอร์เซ็นต์ หรือมีขายในรปูของพารา
ฟอร์มัลดีไฮด์ มีประโยชน์ในฐานะที่เป็นสารต้ังต้นสําหรับผลิตภัณฑ์อ่ืนอีกมากมาย ทีใ่ช้มากคือนําไปทําเม็ด
พลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่มีช่ือเรียกกันว่า “ยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์” หรือ “ฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์” ที่ใช้เป็นกาวสําหรับ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้ทําโฟมเพ่ือเป็นฉนวน เป็นต้น 
สําหรับในวงการแพทย์ใช้ประโยชน์มากมาย อย่างเช่นการดองศพ ใช้ในเวชภัณฑ์ เช่นยาอม ใช้ฆ่าเช้ือโรค และ
ฟอกหนัง เป็นต้น 
ไอของฟอร์มัลดีไฮด์จะระคายตา จมูก และผิวหนัง ทําให้เป็นแผลหรือถึงขั้นตาบอด ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะทํา
ให้นํ้าท่วมปอด จนหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก และตายในท่ีสุด อาการเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้นหลายช่ัวโมงหลังจาก
ได้รับสารโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเลยก็ได้ หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัด
เพราะหลอดลมอักเสบ เป็นต้น 
 
 3.7 https://www.gpo.or.th/rdi/html/kanokrat.html สารพิษอะฟลาทอกซิน 
สารพิษอะฟลาทอกซิน เป็นหน่ึงในสารพิษที่มักพบว่าปนเป้ือนอยู่ในอาหารเป็นประจําโดยสารพิษอะฟลา ทอก
ซินเป็นสารพิษซึ่งเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ อันได้แก่ เช้ือรากลุ่ม Aspergillus flavus, A. parasiticusและ A. 
nomius(1) แต่ส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือราชนิด A. flavus เช้ือราพวกน้ีชอบเจริญเติบโตอยู่บนเมล็ดถั่วลิสงและ
ข้าวโพดเป็นสําคัญ นอกจากน้ีเราอาจพบในข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี มันสําปะหลัง หอม กระเทียมพริกแห้ง ฯลฯ ซึ่งตา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดไว้ว่า ต้องมีอะฟลาทอกซินอยู่ในอาหารไม่เกิน 20 พีพีบี(2) เช้ือราเหล่าน้ี
จะเจริญได้ดีในอาหารที่มีความช้ืนระหว่าง 14-30% นอกจากน้ี เช้ือรายังเจริญเติบโตได้ดีในอาหารที่มีความช้ืน
สัมพัทธ์ในอากาศต้ังแต่ 75% ขึ้นไป เราจะสังเกตเช้ือราน้ีได้ด้วยตาเปล่า เพราะจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเขียว
เข้ม สารพิษน้ีมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการ เช่น สามารถเรืองแสงได้ในช่วงแสงอัลตราไวโอเลต และละลาย
ได้ดีในสารอินทรีย์ เราจึงใช้คุณสมบัติเหล่าน้ีในการแยกสกัดและตรวจสอบทั้งทางคุณภาพและปริมาณของสารพิษ
เหล่าน้ีในห้องปฏิบัติการ และที่น่าสนใจมากกว่าน้ีคือ มีรายงานว่าสารพิษอะฟลาทอกซินเป็นสารที่ทนความร้อน
ได้ดี และทนได้ถึง 260 องศาเซลเซียต น่ันหมายถึง การหุงต้มธรรมดาซึ่งใช้ความร้อนไม่เกิน 100 องศาเซล
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เซียต ไม่สามารถทําลายพิษนี้ได้เลย(3) อะฟลาทอกซินเป็นกลุ่มของสารพิษ แบ่งออกได้หลายชนิดแต่ชนิดที่
สําคัญคือ AflatoxinB1,B2, G1 และ G2 พวกที่จัดอยู่ในชนิด Aflatoxin B1 และ B2 น้ันมีคุณสมบัติเรืองแสง
ในช่วงสีนํ้าเงิน (Blue) ส่วน Aflatoxin G1 และ G2มีคุณสมบัติเรืองแสงในช่วงสีเขียว (Green)ซึ่ง AflatoxinB1
เป็นชนิดที่มีความรุนแรงที่สุด รองลงมาคือ G1, B2 และ G2 ตามลําดับได้มีการศึกษาความเป็นพิษของสารพิษน้ี
กันอย่างกว้างขวางผลสรุปได้ว่า สารพิษอะฟลาทอกซินไปทําอันตรายต่อเซลล์ตับ  โดยมีไขมันสะสมมากที่ตับตับ
แข็ง ตับอักเสบ เลือดออกในตับเซลล์ตับถูกทําลายหากได้รับสารพิษน้ีในปริมาณมากถึงระดับหน่ึงและได้รับเป็น
เวลานานก็จะเกิดHepatocellular carcinoma หรือ Cholangio carcinomaทําให้เกิดโรคมะเร็งในตับและตาย
ในที่สุด(4)หรับในเด็กน้ันพบว่ามีอาการคล้ายกับ Reye's syndrome กล่าวคือ เด็กจะมีอาการชัก หมดสติ เกิด
ความผิดปกติของเซลล์ตับและเซลล์สมองเด็กจะเสียชีวิตภายในเวลา 2-3 วันเท่าน้ัน  
 ซึ่งนับว่าเป็นภาวะของโรคท่ีเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหลังจากได้รับสารพิษแล้วนับว่าเป็นอันตรายร้ายแรง
ต่อชีวิตเด็กเป็นอย่างมาก ในผู้ใหญ่มักเกิดในรูปแบบของการสะสมพิษเป็นเวลานานจึงจะแสดงอาการ ความเป็น
พิษจะมากหรือน้อยอย่างไรน้ันย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการอาทิ ภาวะของอาหารการกิน อายุ เพศ ฮอร์โมน 
การทํางานของเอ็นซัยม์ต่าง ๆในตับจํานวนคร้ังและขนาดของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายของคนน้ัน ๆ(5)สารพิษอะฟ
ลาทอกซินน้ีนอกจากจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งแล้ว ยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุ (Mutagens) อีกด้วย 
 
3.7 จุลินทรีย์ เวบไซต์
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/4_2552/OcupationHealth452.html 
1) จุลินทรีย์ที่ไม่ทําให้เกิดโรค (Nonpathogenic Microorganism) ซึ่งอยู่ในนํ้าที่สําคัญ ได้แก่ แบคทีเรีย โปร
โตซัว สาหร่ายหรือราบางชนิด ซึ่งนอกจากจะไม่ทําให้เกิดโรคแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการย่อยสลายสิ่งสกปรกที่เป็น
สารอินทรีย์ในนํ้าด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดหานํ้าสะอาดเพ่ือการบริโภค มักไม่ต้องการให้มีจุลินทรีย์อยู่เลยหรือให้
มีจํานวนน้อยมากเท่าไรได้ย่ิงดี 
2) จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค (Pathogenic Microorganism) มีอยู่หลายชนิด มีทั้งชนิดที่ก่อให้เกิดอาการของ
โรคอย่างรุนแรงถึงตายได้ ไปจนถึงเพียงแค่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ดังน้ัน เพ่ือความปลอดภัยแล้วจะต้องไม่มี
จุลินทรีย์ประเภทน้ีในนํ้าที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคเลย จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคโดยมีน้ําเป็นสื่อนําโรคที่สําคัญ มี
ดังน้ี 
-ไวรัส (Virus) เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปต้องใช้กล้อง
จุลทรรศน์ที่มีกําลังขยายพิเศษที่เรียกว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscope) ไวรัสที่อาจพบการ
แพร่กระจายในนํ้าแล้วทําให้เกิดโรคในมนุษย์ เช่น ไวรัสที่ทําให้เกิดโรคตับอักเสบชนิดเอ (Infectious Hepatitis 
type A) ไวรัสที่ทําให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงในเด็ก (Gastroenteritis Viral) เป็นต้น 
-แบคทีเรีย ( Bacteria) เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดโตกว่าไวรัส สามารถมองเห็นได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา 
โรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่มีนํ้าเป็นสื่อที่สําคัญมีหลายโรค เช่น อหิวาตกโรค (Cholera) ซึ่งเกิดจาก Vibrio 
cholera โรคบิด (Bacillary Dysentery) ซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย พวก Shigella flexneri หรือ Shigella 
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dysenteriae โรคไข้รากสาดหรือไข้ไทฟอยด์ (Typhoid Fever) ซึ่งเกิดจาก Samonella paratyphoid A B 
หรือ C เป็นต้น 
-โปรโตซัว (Protozoa) โปรโตซัวที่ทําให้เกิดโรค เช่น โรคบิดอะมีบา (Amoebic Dysentery) ซึ่งเกิดจากโปรโต
ซัวชนิด Entamoeba histolytica โรคจิอาร์เดีย (Giardiasis) ซึ่งเกิดจากโปรโตซัวชนิด Giardia lambia เป็นต้น  
-หนอนพยาธิ (Helminth) เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนๆ จัดเป็นพวกปรสิต (Parasite) 
เพราะต้องอาศัยอยู่บนหรือในร่างกายส่ิงมีชีวิตอ่ืน พยาธิที่ทําให้เกิดโรค มีดังน้ี เช่น โรคพยาธิไส้เดือนกลม 
(Ascariasis) ซึ่งเกิดจากพยาธิตัวกลมชนิด Ascaris lambricoides เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดหรือพารามิเตอร์ที่สําคัญ ซึ่งสามารถช้ีบ่งถึงคุณภาพของน้ําทางด้านชีวภาพได้ ซึ่งในปัจจุบันมีพารามิเตอร์
ของคุณภาพนํ้าทางด้านชีวภาพที่สําคัญและนิยมใช้อยู่ 3 พารามิเตอร์ ดังน้ี 
1. การตรวจจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด (Total Bacteria or Standard Plate Count) ซึ่งเป็นการตรวจวัด
จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดโดยการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้น (Agar) แล้วนับจํานวนกลุ่มหรือจุดเล็กๆ (Colony) ของ
แบคทีเรียที่เกิดขึ้น 
2. การตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Index) ซึ่งเป็นการตรวจวัดจํานวนของแบคทีเรียใน
กลุ่มโคลิฟอร์ม ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดที่สําคัญ คือ Escherichia coli (E.coli) และ Aerobacter aerogenes 
(A.aerogenes) โดยที่ E.coli เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลําไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่น ส่วน A.aerogenes นั้น
มักอาศัยอยู่ในดินและพืช ดังน้ัน การตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนํ้าจึงไม่ได้เป็นการยืนยันได้อย่างแน่นอนว่า
นํ้าน้ันได้รับการปนเปื้อนจากของเสียของคนหรือสัตว์ การจะรู้ให้แน่ชัดลงไป ควรทําการตรวจวิเคราะห์ fecal 
coliform หรือตรวจหา E.Coli โดยเฉพาะ 
3. การตรวจหา ฟีคัล โคลิฟอร์ม หรือ อีโคไล E.coli อาศัยอยู่ในลําไส้ของสัตว์เลือดอุ่น ดังน้ัน ถ้าตรวจพบ 
E.coli ในนํ้าแสดงว่านํ้าน้ันมีอุจจาระปนเป้ือนอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งอาจมีโอกาสท่ีจะมีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคชนิด
อ่ืนเจือปนอยู่ด้วยเช่นกัน จึงไม่ปลอดภัยต่อการนํามาอุปโภคบริโภค 
- http://www.fda.moph.go.th/food_safety  
- http://www.foodsafetymobile.org/Knowledge.php?uid=30 
http://www.oshthai.org/phocadownload/e_coli.pdf  รู้จักกับเช้ืออีโคไล (Escherichia coli) 
เช้ืออีโคไล E. coli (Escherichia coli) เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปร่างเป็นท่อน (Gram negative rod) อยู่ในกลุ่ม
เอ็นเทอโรแบคทีเรียซี (Family Enterobacteriaceae) ปกติอาศัยอยู่ในลําไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่น พบเป็น
จํานวนมากในอุจจาระ แต่ไมพ่บในปัสสาวะ ด้วยเหตุน้ีทําให้อีโคไลมีความสําคัญในการตรวจเช้ือเพ่ือควบคุม
คุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้เป็นตัวบ่งช้ี(Indicator) ที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์มีการปนเป้ือนของสื่ง
ปฏิกูลหรือไม่ในภาวะร่างกายปกติเช้ืออีโคไลไม่ทําให้เกิดโรค แต่จะก่อให้เกิดโรคได้ในกรณีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ
ในสภาวะที่ร่างกายอ่อนแอ เรียกว่า เช้ือฉวยโอกาส (Opportunistic pathogen) ซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาการติดเช้ือในโรงพยาบาล (Secondary infection) นอกเหนือจากกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มผู้ที่มีความ
เสี่ยงต่อการติดเช้ือที่สําคัญคือ ผู้ที่ต้องทํางานเก่ียวข้องกับเช้ือโรค ทําให้เกิดการติดเช้ือจากการทํางาน 
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(Occupational infection) ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผสักับผูป่้วยที่ติดเช้ือ และผู้ทีท่ํางานใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ซึ่งต้องสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ที่ติดเช้ือ เป็นต้นเชออีโคไลทําให้เกิดการตัด
เช้ือโดยเกาะกับผนังเซลล์ของอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น ไต กระเพาะปัสสาวะ และจะสร้างสารช่วยในการยึดเกาะให้
เช้ือออยู่ในบริเวณน้ันได้และจะสร้างสารต่างๆ ออกมาเพ่ือทําลายเซลล์ก่อให้เกิดโรคติดเช้ืออขึ้น เช้ือออีโคไลทาํให้
เกิดกลุ่มอาการที่สําคัญ คือ การติดเช้ือที่ทางเดินปัสสาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบในทารก และท้องร่วง 
 

4.ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ร้อยละ) หมายเหตุ 
1 นํ้ามันทอดซ้ําในอาหารทอด 92.5  
2 ผัก/ผลไม้ปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 91.25  
3 นํ้าแข็ง/นํ้าด่ืมปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ 91.25  
4 อาหารทะเลปนเป้ือนสารฟอร์มาลีน 78.75  
5 ยาลูกกลอน/ยาแผนโบราณผสมสารส

เตียรอยด์ 
77.5  

6 ครีมทาหน้าขาว 75  
7 เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้ 75  
8 อาหารเสริมลดนํ้าหนักผสมไซบูทามีน 65  
9 ปลาแห้งปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 62.5  
10 ถั่วลิสงปนเป้ือนสารอัลฟล่าทอ็กซิน 52.5  
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4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ร้อยละ) หมายเหตุ 

1 นํ้ามันทอดซ้ําในอาหารทอด 91.25  
2 นํ้าแข็ง/นํ้าด่ืมปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ 90.27  
3 ผัก/ผลไม้ปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 89.38  
4 อาหารทะเลปนเป้ือนสารฟอร์มาลีน 85.62  
5 ยาลูกกลอน/ยาแผนโบราณผสมสาร 

สเตียรอยด์ 
83.75  

 

5.แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบ 
 1.ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้บริโภค สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัย 
 2.ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคม ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน 
 3.สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนที่ ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลปกป้องตนเอง 
 4.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาคเอกชนใน พ้ืนที่ 
 5.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัย จังหวดันราธิวาส 

หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๓๒๐๕๗-๕๙ ต่อ ๑๑๑ / ๐๗๓-๕๓๒๐๖๓ อีเมล์: fdanara@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
 ขั้นตอนการดําเนินโครงการการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย จังหวัด
นราธิวาส 

1.การรวบรวมข้อมูลปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในระดับอําเภอ/ตําบล จากเครือข่ายต่างๆ ใน
พ้ืนที่ เช่น เครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

2.การเสนอข้อมูลปัญหาเพ่ือคัดเลือกประเด็นปัญหา  
3.การค้นหาข้อมูลทางวิชาการ 
4.การจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัด โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ซึ่งในขั้นตอนการประเมินความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาจะเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าจากสํานักงานเกษตร
จังหวัด, พ่อค้าแม่ค้าขายผัก, แม่ค้าไก่ทอด, คุณครู, นักเรียน, เจ้าหน้าที่เทศบาล, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล, เจ้าหน้าที่ คปสอ., แม่ค้าขายปลาเค็ม, พ่อค้าขายก๋วยเต๋ียว, ตัวแทนโรงงานผลิตนํ้าในจังหวัด
นราธิวาส, แม่ค้าขายเครื่องสําอาง, เจ้าของร้านชํา, เจ้าของร้านขายยา, ตัวแทน อสม.   

5.สอบถามความคิดเห็นและประเด็นที่จะเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมการประเมินความเป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา 

6.นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจัดทําข้อมูลในระดับภาคต่อไป 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/

องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ 

1. นักเรียน น.ส.อามีเน๊าะ  สือแม รร.ดารุสสลาม 
2. ครู น.ส.มารีเย๊าะ แวอาลี รร.ดารุสสลาม 
3. ครู นายอาราฟาต หะยีหละ รร.ดารุสสลาม 
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ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ 

4. เภสัชกร นางรสนา  หะบาแย รพ.นราธิวาสฯ 
5. เจ้าหน้าที่ รพ.สต นางวริศรา  ละออสุวรรณ รพ.สต โคกเคียน 
6. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล นางนูร์อาซีเกน แวกาโอะ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

อาวุธโส 
นายนรินทร์  ขําเล็ก สสอ.เมืองนราธิวาส 

8. เจ้าของร้ายก๋วยเต๋ียว นายวิษณุ  ชาแล  
9. เจ้าของร้านไก้ทอด น.ส.นูรมะห์ณี  เจะมามะ  
10. เจ้าของร้านไก่ทอด นายอัศซิมัด  ยูโซะ  
11. เจ้าของร้านผลิตนํ้า นายนรินทร์  รงค์เดชประพันธ์ นราน้ําทิพย์ 
12. แม่ค้าขายปลาเค็ม น.ส.คอรีเย๊าะ  หะยียูโซ๊ะ  
13. แม่ค้าขายปลาเค็ม น.ส.ยูไนนี  กอเดร์  
14. แม่ค้าขายปลาเค็ม น.ส.ซาฟียะ  สะอะ  
15. เภสัชกรด้าน พรบ.ยา น.ส.เอมจิตร  สุขสกุล สสจ.นราธิวาส 
16. เ ภ สั ช ก ร ด้ า น  พ รบ .

เครื่องสําอาง 
น.ส.โศภิต  สุขสุพันธ์ สสจ.นราธิวาส 

17. เ ภ สั ช ก ร ด้ า น  พ รบ .
อาหาร 

นางเนตรมาตา  จันทร์คง สสจ.นราธิวาส 

18. นวก.สาธารณสุขชํานาญ
การ 

นางสุขุมา  นิลรัตน์ สสจ.นราธิวาส 

19. นวก.สาธารณสุข นางรุสไอนี  ขะรีทัดมา สสจ.นราธิวาส 
20. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ชํานาญงาน 
นางอารยา  จะแม สสจ.นราธิวาส 

21. เจ้าพนักงานสาธารณสุข น.ส.อิลฮัม  มะเก๊ะ สสจ.นราธิวาส 
22. เ จ้ า พ นั ก ง า น บั น ทึ ก

ข้อมูล 
น.ส.นูรีฮา  ยูโซะ สสจ.นราธิวาส 

23. นักจัดการงานทั่วไป น.ส.มาสเตาะห์  กาเดร์ สสจ.นราธิวาส 
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ลําดับ เครือข่าย/หน่วยงาน/
องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ 

24. ตัวแทนแม่ค้าขายผัก น.ส.วิชญ์การณ์  ชาญแท้  
 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
1) http://www.fda.gov/safety/medwatch/safetyinformation/safetyalertsforhumanmedicalproducts

/ucm228830.htm 

2) http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_cosmetic/news/cos_0951/cos_1002.htm 

3) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://www.fda.moph.go.th/) 

4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (http://www.thaihealth.or.th/node/10582) 

5) Drug Information Online (http://www.drugs.com/mtm/hydroquinone-topical.html) 

6) http://www.muslim4health.or.th/2014/index.php?op=muslimhealth-detail&id=60 

7) รศ.ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (จากวารสารฉลาดซ้ือ คอลัมน์สวย
อย่างฉลาด มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย) 
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_cosmetic/news/cos_0951/cos_1002.htm 

8) ศูนย์ข้อมูลเคร่ืองสําอาง กองเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตรายhttp://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_cosmetic/news/ 

9) http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/203/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
3%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B
8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-
%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/ 
4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  ยาฆ่าแมลงในผัก ร้อยละ 45  
2.  ยาฆ่าแมลงในปลาเค็ม ร้อยละ 47.5  
3.  Sibutramineในอาหารเสริม ร้อยละ 40  
4.  Steroid ในยาแผนโบราณ ร้อยละ 40  
5.  นํ้ามันทอดซ้ํา ร้อยละ 47.5  
6.  อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง ร้อยละ 50  
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ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 
7.  เครื่องสําอางหน้าขาว ร้อยละ 45  
8.  เครื่องสําอางห้ามใช้ ร้อยละ 45  
9.  เช้ือจุลินทรีย์ในนํ้าแข็ง/นํ้าด่ืม ร้อยละ 55  
10.  กาแฟผสมยาแผนปัจจุบัน ร้อยละ 45  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  เช้ือจุลินทรีย์ในนํ้าแข็ง/นํ้าด่ืม ร้อยละ 55  
2.  อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง ร้อยละ 50  
3.  ยาฆ่าแมลงในปลาเค็ม ร้อยละ 47.5  
4.  นํ้ามันทอดซ้ํา ร้อยละ 47.5  
5.  เครื่องสําอางห้ามใช้ ร้อยละ 45  

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี 
1.เน้นการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวิเคราะห์อย่างทั่วถึงโดยอาจจะทําเป็นไวนิลตามจุดชุมชนต่างๆให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและเห็นได้อย่างชัดเจน 
2.บูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยการดึงภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดภูเก็ต 

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวหน่ึงฤทัย ธิติจรัสชัย 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
โทรศัพท์ : 081-2770989   อีเมล์: plankton_kay@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1.1) ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยใน

พ้ืนที่ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมท้ังภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เทศบาล, รพ.สต, สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ, เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัด, สํานักงานเกษตรจังหวัด, 
ผู้ประกอบการในจังหวัด, อสม.คุ้มครองผู้บริโภคประจําตําบล เป็นต้น 

1.2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมท้ังภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่เตรียม
รวบรวมปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนนํามาเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

1.3) จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการประเมินความเสี่ยงของสินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ
และประเมินความเป็นไปได้ของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจํานวน 10 รายการ 

1.4) นําคะแนนที่ได้จากการประเมินมารวมกันและจัดลําดับความสําคัญสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
1.5) สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

1.  เทศบาลตําบลกะรน นางสุนันทา ฉวีวงค์
ประทีป 

55/6 ม.6 ต.วิชิต 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

093-6039739 

2.  เทศบาลตําบลฉลอง นางสาวปัทจมา เย็นเอง 65/30 ม.8 ต.ฉลอง 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
 

084-7447583 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์
3.  เทศบาลเมืองป่าตอง นางสาวจอมขวัญ รักไหม 12/3 ต.ป่าตอง 

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
088-9532997 

4.  อสม.ตําบลกะรน นายเสน่ห์ ชูปาน 36/2 ต.กะรน อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 

081-9702482 

5.  อสม.ตําบลตลาดใหญ ่ นายพิมล เตียวนะ 27/74 ต.ตลาดใหญ่ 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

089-5896363 

6.  สสอ.เมืองภูเก็ต นายฮาดาน โตะพง 11/6 ม.4 ต.ระแว้ง 
อ.ยะรัง จ.ยะลา 

080-7140231 

7.  ผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ต นางสาวศันสนีย์ เรืองเกตุ 108/55 ม.1 ต.วิชิต 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

086-9443508 

8.  สสอ.กะทู ้ นายกรวัฒน์ ไชยภักดี 316/3 ม.1 ต.เทพ
กระษัตรี อ.เมือง จ.
ภูเก็ต 

084-2942123 

9.  โรงพยาบาลป่าตอง นางสาวกิตติยา สงบุตร 57 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 

086-7496650 

10.  เทศบาลตําบลวิชิต นางสาวอําพร ณโนนชัย 18/12 ม.1 ต.วิชิต 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

085-6602176 

11.  สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายภิมลชัย ณ ตะก่ัวทุ่ง 37/161 ม.3 ต.เกาะ
แก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

081-9785704 

12.  รพ.สต.วิชิต นางสาวจันทรา กุลบุตร 20 ต.ท้ายช้าง อ.
เมือง จ.พังงา 

081-5389291 

13.  ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นางสาววิลัยรัตน์ พ้นชนะ - - 
14 
 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ภูเก็ต 

นางสาวปิณณ์ศญาณ์ 
ลักษณะวิลาศ 

- 086-4705768 
 

15 รพ.สต.รัษฎา นายสุรพงษ์ ชัยมงคล 18/2 ม.1 ต.รษัฎา 
อ.เมือง จ.ตรัง 
 

- 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์
16 กู้ชีพตําบลกมลา นายอนุพงษ์ หอกซัด 16/2 ม.1 ต.กมลา 

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
086-2774076 

17 ผู้ประกอบการ 
ตําบลตลาดใหญ ่

นางกฤษณวรรณ แซ่ตัน 5 ต.ตลาดใหญ ่ 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

076-210084 

18 อสม.ตําบลตลาดใหญ ่ นางฉลวย เสวตวรรณ์ 117 ต.ตลาดใหญ่  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

081-2716460 

19 เทศบาลเมืองป่าตอง นางรัตนาวดี ศรีสวัสด์ิ 12/3 ต.ป่าตอง  
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

083-6385621 

20 ผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ต นายชัชฤทธ์ิ ต่อวงศ์ 108/55 ม.1 ต.วิชิต 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

086-9443508 

21 รพ.สต.บ้านแหลมช่ัน นายณัฐพันธ์ วิเชียร
วรรณะ 

188 ต.ตลาดใหญ ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

086-6863637 

22 ประธานอสม.ถลาง นางธัญลักษณ ์จริยะเลอ
พงษ์ 

255 ต.เทพกระษัตรี 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

081-8956864 

23 อสม.ตําบลเชิงทะเล นางนัฐริกา มานะบุตร 89 ม.2 ต.เชิงทะเล 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

081-6776085 

24 อสม.เชิงทะเล นางสาวดรุณี เมฆบุตร 60/1 ม.2 ต.เชิงทะเล 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

084-3053625 

25 เทศบาลตําบลรัษฎา นางสาวอุษณียา แก้ว
คราม 

101/124 ม.6 
ต.รัษฎา อ.เมือง  

089-7231409 

26 อสม.ตําบลตลาดเหนือ นางสาวสาคร ภิรมย์ 88/9 ต.ตลาดเหนือ 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

087-3875829 

27 สสจ.ภูเก็ต นางสาวสุธาสินี ทองสง - - 
28 สสจ.ภูเก็ต นางสาวหน่ึงฤทัย ธิติจรัส

ชัย 
- - 

29 สสจ.ภูเก็ต นายสมนึก ฮาเส็ม 
 

- - 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์
30 เทศบาลตําบลเชิงทะเล นางสาวมัณฑวรรณ 

ทองขาว 
116/31 ม.1 ต.ป่า
คลอก อ.ถลาง 

083-6333376 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 น้ํามันทอดซํ้าในอาหารทอด 

 ความรุนแรงต่อสุขภาพ  
   จากการศึกษาพบว่า มีกลุ่มสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในนํ้ามันทอดซ้ํา ได้แก่ Cyclic fatty acids, 
Aldehydic triglycerides, Triglyceride hydroperoxides, Aldehydes, Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbon (PAH) ยกตัวอย่างเช่น Malonedehyde (MDA) ทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังของหนูทดลองมีการ
เจริญเติบโตผิดปกติ ลําไส้ทํางานผิดปกติ ตับและไตโต โลหิตจาง วิตามินอีในเลือดและตับของหนูทดลองลดลง, 4-
hydroxy-2-noenol (HNE) มีพิษต่อเซลลท์ั้งก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุได้เช่นกัน เป็นต้น (ศูนย์ปฏิบติัการความ
ปลอดภัยด้านอาหารกระทรวงสาธารณสขุ) 

 ประมาณการประชากรท่ีสัมผัสและได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 
(ไม่พบข้อมูล) 

 ความถี่ในการสัมผัส 
กลุ่มผู้บริโภค ผู้บริโภคไทยนิยมที่จะซื้อ “อาหารทอด”ใหต้นเองและครอบครัวรับประทานมากที่สุด และอาหาร
ทอดที่นิยมซื้อทาน คือ ไก่ทอด ปลาทอด และหมูทอด โดยคนส่วนใหญจ่ะซื้ออาหารทอดเฉลี่ย ๗-๙ ครั้งต่อเดือน 
หรืออาทิตย์ละสองคร้ัง และการตัดสินใจในการซื้ออาหาร ผู้บริโภคไทยจะให้ความสําคญักับเรื่องรสชาติอาหาร
มากที่สุด  (การแก้ไขปัญหาน้ํามันทอดซ้ําทีเ่สื่อมสภาพ
http://www.noasbestos.org/hcp/images/mydata/freedoc/book/Book_event01/7-used_oil.pdf) 

 มาตรการในต่างประเทศ 
   มีค่าสารโพลาร์ได้ไม่เกิน 25% ของน้ําหนัก 

 มาตรการในประเทศ  
  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกําหนดให้นํ้ามันที่ใช้ทอดหรือประกอบเพ่ือจําหน่าย ทั้ง
นํ้ามันพืชและนํ้ามันจากสัตว์ มีค่าสารโพลาร์ได้ไม่เกิน 25% ของนํ้าหนัก มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2547 หากพบไว้อยู่จะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
(ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารกระทรวงสาธารณสุข) 
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 สัดส่วนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสินค้าทั้งหมดในประเภทเดียวกัน 
  จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํารวจตัวอย่างนํ้ามันทอดจากร้านแผง
ลอยและรถเข็น ได้แก่ นํ้ามันทอดปาท่องโก๋ นํ้ามันทอดเต้าหู้ นํ้ามันทอดไก่ นํ้ามันทอดลูกช้ิน/ทอดมัน และ
นํ้ามันทอดกล้วย/มัน/เผือก จํานวน 187 ตัวอย่าง นํ้ามันทอดอาหารจากร้านอาหารจานด่วน จํานวน 64 
ตัวอย่าง และน้ํามันทอดบะหม่ีจากโรงงานอุตสาหกรรมบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป จํานวน 3 ตัวอย่าง พบนํ้ามันที่
ทอดซ้ําเสื่อมคุณภาพและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพถึงร้อยละ 13 (ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน
อาหารกระทรวงสาธารณสุข) 
  3.2 สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ 

 ความรุนแรงต่อสุขภาพ 
  การใช้ corticosteroids ในการรักษาโรคต่างๆน้ันสามารถเกิดผลไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียง
ที่ทําให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆในร่างกายของเราได้ และผลน้ันอาจทําให้เกิดอันตรายที่รุนแรงถงึชีวิตได้ 
เน่ืองจากสาเหตุโดยการใช้ยาในขนาดที่สูงติดต่อกันเป็นเวลานานๆหรือเกิดจากการหยุดใช้ยาทันทีหลงัจากการใช้
ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งทําให้เกิดภาวะการขาดฮอร์โมนอย่างเฉียบพลันโดยทั่วไปผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้แก่ 
โรค Cushing’s syndrome, hyperglycemia, osteoporosis, , infection disease, peptic ulcer disease, 
cataract, glaucoma, psychotic, growth retardation, red striae และ muscle atrophy เป็นต้น (เภสัช
วิทยา (2), 454, เภสัชวิทยา, 486) 

 ประมาณการประชากรท่ีสัมผัสและได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 
การได้รับยาสเตียรอยด์อย่างต่อเน่ืองจะทําให้กระดูกพรุน โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุ คนที่

เป็นโรคไขกระดูก ผู้ป่วยกลุ่มน้ีจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานาน  
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_pub_leaflet/file/f_30_1348827754.pdf) 

 ความถี่ที่ใช้สัมผัส 
ผู้บริโภคมักจะรับประทานยาดังกล่าวเป็นเวลานาน โดยมักนานกว่า 3 เดือน (ข้อมูลจากแบบสอบถามใน

โครงการยาจากสมุนไพร ปี 2551 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม) 

 ประมาณการประชากรท่ีสัมผัสและได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 
จากการติดตามสถานการณก์ารใช้สเตียรอยด์ในประเทศไทย พบว่า มีการใช้ปริมาณสเตียรอยด์จํานวน

มหาศาล โดยพบว่า ปี 2550 มีการใช้มากทีสุ่ดถึงจํานวน 853 ล้านเม็ด ปี 2556 มีการใช้ 737 ล้านเม็ด เฉลี่ยคน
ไทยใช้สเตียรอยด์อยู่ที่ 13.2 เม็ดต่อคนต่อปี ซึ่งยังไม่นับรวมการใช้ในยาชนิดทา ทั้งน้ี การเติมสเตียรอยด์พบได้ทั้ง
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ในยาชุด ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นํ้าผลไม้ ยาแผนโบราณ ฯลฯ โดยใน 20 จังหวัดเครือข่ายที่ทําการ
สํารวจพบว่า แหล่งการกระจายสเตียรอยด์มักอยู่ในรถเร ่และวิทยุชุมชน เป็นจุดสําคัญที่ทั้งโฆษณาและขาย 
(ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติย่ิงอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังในระบบยา (กพย.) 
http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9570000082232) 

 มาตรการในประเทศ 
 การปลอมปนสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ จัดเป็นยาปลอม ผู้ใดผลิตอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72(1) แห่ง
พรบ.ยา พ.ศ.2510 มีโทษตามมาตรา ๑๑๗ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สามปีถึงตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่
หน่ึงหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

 สัดส่วนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสินค้าทั้งหมดในประเภทเดียวกัน 
จากข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ยาแผนโบราณของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม ใน

ระหว่างปี 2548 – 2552 จํานวน 626 ตัวอย่าง พบว่า มีการปลอมปนสารสเตียรอยด์ถึง 157 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 25.08 ของตัวอย่างทั้งหมด โดยการปลอมปนสารสเตียรอยด์ที่ตรวจพบน้ัน มีลักษณะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
อันตรายมากขึ้น เช่น มีการผสมสารสเตียรอยด์ (Dexamethasone และ Prednisolone) ทั้งแบบเด่ียวและแบบ
ผสมทั้ง ๒ ชนิด รวมทั้งยังมีการนําเอายาแผนปัจจุบันชนิดอ่ืนๆ (เช่น ยากลุ่มบรรเทาอาการปวดอักเสบของกระดูก 
ข้อและกล้ามเน้ือ ยากลุ่มโรคเบาหวาน ยากลุ่มความดัน) มาผสมเข้าไปอีกด้วย นอกจากน้ียังพบว่า ตัวอย่างยาที่
ตรวจนั้น บางชนิดแม้เป็นย่ีห้อเดียวกันแต่กลับพบสารสเตียรอยด์ปนอยู่ในปริมาณท่ีไม่เท่ากัน หรือบางคร้ังก็พบ
การผสมสารสเตียรอยด์ต่างชนิดกันในยาย่ีห้อเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงกรรมวิธีการผลิตที่ไม่แน่นอน ไม่ได้มาตรฐาน  
(อย่าให้สเตียรอยด์ลอยนวลอีกต่อไป (หน้า3) 
http://www.thaidrugwatch.org/download/series/series15.pdf.) 
 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  นํ้ามันทอดซ้ําในอาหารทอด   
2.  สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ/ยาลูกกลอน   
3.  ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้   
4.  สารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล   
5.  เช้ือจุลินทรีย์ในนํ้าแข็ง/นํ้าด่ืม   
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ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 
6.  เช้ือรา(อะฟลาทอกซิน)ในถั่วลิสง/พริกแห้ง   
7.  ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวขาว   
8.  ยาฆ่าแมลงในปลาเค็ม/ปลาแห้ง   
9.  ไซบูทรามีนในอาหารเสริมลดความอ้วน   
10.  เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้   

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  นํ้ามันทอดซ้ําในอาหารทอด   
2.  สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ/ยาลูกกลอน   
3.  ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้   
4.  สารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล   
5.  เช้ือจุลินทรีย์ในนํ้าแข็ง/นํ้าด่ืม   

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบ 
5.1) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย เช่น มีมาตรการในการ
จัดการกับแหล่งผลิตที่ชัดเจน 
5.2) ร่วมกันรณรงค์เก่ียวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ในสื่อประชาสัมพันธ์/วิทยุ/อินเตอร์เน็ต/
โฆษณาต่างๆ เพ่ีอให้ผู้บริโภคได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการเลือกซื้อสินค้าในการ
บริโภคมากย่ิงขึ้น  
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยฯ  จังหวัดชุมพร 

ผู้ให้ข้อมลู : ภก.สุธรรม   ลมิป์ธนกุลชัย  เภสัชกรเช่ียวชาญ 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร  86000 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 77506 231 อีเมล์: fdapv86@fda.moph.go.th ,cpn_pharm@yahoo.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
กลวิธีและกิจกรรม 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

1.1 ประสานงานไปยังหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น ชมรมร้านขายยาจังหวัดชุมพร  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอําเภอต่างๆในจังหวัดชุมพร สาธารณสุขอําเภอในเขตจังหวัด
ชุมพรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน พนักงาน
เทศบาล อบต. ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดชุมพร เพ่ือขอให้เตรียมข้อมูลปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยมา
นําเสนอในวันประชุม (วันที่  31 กรกฎาคม   พ.ศ. 2557)  โดยขอให้หน่วยงานหรือ องค์กรที่ได้รับเชิญ  จัดหา
ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยหรือสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดขอบอยู่มานําเสนอ
ด้วย 

2.  ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือคัดเลือก 
2.1 จัดประชุมหน่วยงานหรือภาคีที่เก่ียวข้อง   เพ่ือระดมสมองในการคัดเลือกประเด็นปัญหา

ของสินค้าไม่ปลอดภัยร่วมกัน โดยใช้วิธีลงคะแนนโหวต 10 อันดับรายช่ือสินค้าไม่ปลอดภัย  
2.2 กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  เช่น ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยมีผลกระทบต่อ

สุขภาพมากน้อยเพียงใด มีรายงานทางวิชาการถึงผลกระทบของสินค้าน้ัน ต่อประชาชนทั่วไป สุขภาพ ปริมาณ
การใช้สินค้าน้ันๆ มีมาตรการทางกฎหมาย สังคมต่อสินค้าไม่ปลอดภัยน้ันหรือไม่ เป็นต้น 

2.3 ผู้เสนอแต่ละคนอภิปราย ตามอันดับที่มีการโหวต 10 อันดับรายช่ือสินค้าไม่ปลอดภัย  
2.4 ลงคะแนนโหวตอีก 1 รอบ เพ่ือคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย 10 อันดับ ตามลําดับคะแนนที่มี

ผู้เลือกมากที่สุดเพ่ือจัดลําดับของสินค้าไม่ปลอดภัยในรอบที่ 2 
3. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จัดจ้างนักวิชาการ เภสัชกร ค้นหา 
และพิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นของประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัย และข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับสินค้าไม่
ปลอดภัย 10 อันดับแรกของจังหวัดชุมพร  
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4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานส่งสํานักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/ 

หน่วยงาน/องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ โทรศัพท ์

1. โรงพยาบาลท่าแซะ นายระติ  ชูรักษ์ รพ.ท่าแซะ ม. 2  
ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ  

081-
8914236 

2. ประธานชมรมร้านขาย
ยา จ.ชุมพร 

นายวรินทร์ ชินเชวงเวช 133-135 ถ.ปรมินทรมรรคา 
ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร 

089-
7245767 

3. ชมรมผู้ประกอบการ
ผลิตอาหาร จ.ชุมพร 

นางจันตนา นามกร 8/3 ม.4 ต.ทะเลทรัพย์  
อ.ปะทิว 

089-
8662682 

4. สํานักงานจังหวัดชุมพร นายสมจิตร เขียนด้วง สนง.จังหวัดชุมพร ถ.ไตรรัตน์ 
ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร 

089-
6511562 

5. สํ า นั ก ง านคุ้ ม ค รอ ง
ผู้บริโภคสาขาจังหวัด
ชุมพร 

นางกัญวิภา วงศ์สุวัฒน์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร  
ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง
ชุมพร 

084-
7456616 

6. ประธาน อสม.ท่าแซะ นางสุณีย์ พิพัฒน์สมบัติ 54/14 ม.13 ต.ท่าแซะ อ.ท่า
แซะ 

089-
2891130 

7. เทศบาลตําบลปากนํ้า
หลังสวน 

นางธนันพัชร์ ชูสกุล ทต.ปากนํ้าหลังสวน ถ.ปากนํ้า
หลังสวน ต .ปากน้ํา อ .หลัง
สวน 

077- 
561061 

8. สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอปะทิว 

นายอภิชัย ศรีสุวรรณ สสอ.ปะทิว ต.บางสน อ.ปะ
ทิว 

089-
9724663 

9. ประธาน อสม.จ.ชุมพร นายสํารอง  สละชีพชู
ชาติ 

200/2 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.
ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร 

087-
8293330 
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3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
3.1 อย.เตือน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ระวังอย่าให้บุตรหลานบริโภคขนมกรุบกรอบมากเกินไป อาจ

ได้รับเกลือโซเดียมสูง แนะอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม บนซองผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ  
แหล่งอ้างอิง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค. ข่าวเพ่ือ

สื่อมวลชน [ออนไลน์] 3 มกราคม 2557 [สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2557] ; 
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ข่าวสาหร่ายขนมทอดกรอบ.pdf 

3.2 กรุบกรอบขี้โรค : เด็กไทยเกิน 1 ใน 4 คน กินขนมกรุบกรอบทุกวัน ข้อคิดเห็น การติด
สัญลักษณ์ ไฟเขียว-เหลือง-แดง ไว้หน้าถุงขนม เป็นกลวิธีการเปรียบเทียบที่จะช่วยบ่งช้ีว่า ขนมถุงใดมีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ดีกว่ากัน 

แหล่งอ้างอิง เอกระวี จินดารักษ์, ผู้รวบรวม. Hooray Good Health เคล็ดวิธีเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดี (Secrets to a better quality of life) ข่าวคุณภาพชีวิต [ออนไลน์] 20 มีนาคม 2556 [สืบค้นเมื่อ 30 
กรกฎาคม 2557] ; http://hooraygoodhealth.com/news-quality-of-life/67- 

3.3 เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานร่วมกับ สสส.เผยผลวิจัยขนมในท้องตลาดกว่า 700 ตัวอย่าง 
พบว่าควรกินแค่ร้อยละ 10 ที่เหลือเป็นตัวการทําให้เด็กไทยร้อยละ 10 เป็นโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ จี้ อย.
ออกมาตรการติดฉลากไฟเขียวไฟแดงบนห่อขนมเด็ก 

แหล่งอ้างอิง พรรัตน์ วชิราชัย .งานแถลงผลวิจัย “ภัยขนมกรุบกรอบ ทําร้ายสุขภาพ
เด็กไทย”mywritinghand,  [ออนไลน์] 11 สิงหาคม 2550 [สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2557] ; 
http://mywritinghand.exteen.com/20070811/entry-18 

 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย 
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก (ตามการโหวต 10 อันดับรายช่ือสินค้าไม่ปลอดภัย) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน  

(ถ้ามี) 
หมายเหตุ 

1 ขนมกรุบกรอบ 23 เด็กบริโภคมาก มีโอกาสทําให้เกิด
โรคอ้วน ภาวะทุพโภชนาการ 

2 นํ้ามันทอดซ้ําในไก่ทอด 21 อันตรายต่อสุขภาพจากสารโพลาร์
ในนํ้ามันทอดซ้ํา 

3 ปลาแห้ง/ปลาเค็ม 20 พบยาฆ่าแมลงปนเป้ือน 
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ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน  
(ถ้ามี) 

หมายเหตุ 

4 ยาฆ่าแมลงในผัก/ผลไม้สด 18 พบยาฆ่าแมลงปนเป้ือน 
5 สารกันราในผกั/ผลไม้ดอง 12  
6 ยาลดความอ้วนในผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร 
11  

7 สเตียรอยด์ในยาลูกกลอน 10  
8 เครื่องสําอางหน้าขาว 

 
9 พบสารห้ามใช้ (ปรอท กรดวิตามิน

เอ ไฮโดรควิโนน) ในเครื่องสําอาง 
9 กาแฟสําหรับผูช้าย 8 พบยาเพ่ิมการแข็งตัวของอวัยวะ

เพศชายในกาแฟปรุงสําเร็จ 
10 อัลฟ่าท็อกซินธัญพืชบรรจุถุง 7  

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา)  
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ร้อยละ) หมายเหตุ 

1 ขนมกรุบกรอบ 730 (91.25)  
2 นํ้ามันทอดซ้ําในไก่ทอด 670 (83.75)  
3 เครื่องสําอางหน้าขาว 575 (71.88)  
4 สเตียรอยด์ในยาลูกกลอน 535 (66.88)  
5 ยาลดความอ้วนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 505 (63.12)  

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีค้นพบ 
1. การจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดชุมพรในคร้ังน้ียังขาดกลุ่มเป้าหมาย

ในบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) , กลุ่มแม่และเด็ก , กลุ่มแม่บ้าน 
และกลุ่มผู้ไม่มีงานทํา เป็นต้น ทําให้การจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัดชุมพร อาจไม่
คลอบคลุมประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งการจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในครั้งหน้า ควรมี
กลุ่มเป้าหมายที่หลายหลายมากกว่าน้ี ทั้งน้ีอาจมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ ทําให้กลุ่มเป้าหมายไม่คลอบคลุมทั้ง
จํานวน และ ความหลากหลายของกลุ่มทั้งหมด   



รายงานผลการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย  320 
 

2. การโหวตเพ่ือให้คะแนนผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย จะใช้การโหวตโดยการยกมือ ซึ่งก่อนการลง 
คะแนนโหวต จะให้ตัวแทนผู้เสนอสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พูดช้ีแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง ซึ่งถ้าผู้แทนที่อภิปรายมี
ทักษะในการพูด สามารถโน้มน้าวผู้อ่ืนให้คล้อยตามได้ ทําให้ค่าคะแนนโหวตที่ได้อาจเกิดความเบ่ียงเบน ไม่ตรง
ตามเกณฑ์ที่ให้คะแนนได้ ซึ่งในครั้งหน้าอาจปรับรูปแบบการให้คะแนน โดยใช้วิธีการเขียนแล้วให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้
ประมวลค่าคะแนนแทนได้ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย   จังหวัดพังงา 

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวนิพาภร  บัวนุ้ย 
หน่วยงาน/ที่อยู่: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 
โทรศัพท์ : 076-481729  อีเมล์: fdaphangnga@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ   
1) ระดมสมองบุคลากรภายในฝา่ยเพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยและจัดทําแบบสอบถามท่ีมีปัญหาให้

เลือก 15 รายการ 
2) ส่งแบบสอบถามไปยังภาคีเครือข่ายและผู้มสีว่นได้เสียเพ่ือให้คัดเลือกปัญหา 10 ลําดับแรกที่สําคญัที่สดุ

หรือนําเสนอปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยเพ่ิมเติม 
3) จัดลําดับปัญหา 10 ลําดับแรกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยจากแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด 
4) หาข้อมูลทางวิชาการปัญหา 10 ลําดับแรกผลิตภัณฑ์ที่ไมป่ลอดภัยตามเกณฑ์ 
5) จัดประชุมภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย     โดย

ใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  
6) หาแนวทางแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย 

 

2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ  
ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์

1. ผปก.ร้านขายเคร่ืองสําอาง นางสาวกุลธิดา บรรจงการ 089-7231880 
2. ผปก.สปา นางอาทิตยา เอมบากี 076-413301 
3. ผปก.นํ้าด่ืม นางวลี ป่ินแก้ว 076-143375 
4. โรงพยาบาลท้ายเหมือง ภญ.อมรา หมั่นสู้ 089-7178120 
5. ผปก.แพทย์แผนไทย น.ส.หยดฝน โรจน์คําลือ 080-5249134 
6. โรงพยาบาลพังงา ภญ.นฤมล ธูปสมพงษ์ 081-6520320 
7. สสอ.ทับปุด นายวิโรจน์ ดาวเรือง 089-2878721 
8. ผปก.อาหาร นางวารุณี สงวนนาม 083-6412111 
9. ผปก.ร้านยา ภก.ภัทรศักด์ิ สุวรรณมนี 076-597530 
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ลําดับ เครือข่าย/หนว่ยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน โทรศัพท ์
10. อสม. เมืองพังงา นางขวัญใจ แสงไทย 081-5375370 

 

3. ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลําดับความสําคัญฯ และแหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง  
ไม่ระบุ 
 

4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินค้าไม่ปลอดภัย  
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  ฟอร์มาลินในอาหารทะเล    

2.  ยาฆ่าแมลงในปลาแห้ง    
3.  ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม ้   
4.  สารห้ามใช้ในเคร่ืองสําอาง    
5.  สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ    
6.  เครื่องสําอางหน้าขาว   
7.  เช้ือจุลินทรีย์ในนํ้าด่ืมและนํ้าแข็ง    
8.  สารโพล่าร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา   
9.  อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง   
10.  ไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร   

 
 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ 3-5 รายการแรก (ที่จะแก้ปัญหา) 
ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 

1.  ฟอร์มาลินในอาหารทะเล    
2.  ยาฆ่าแมลงในปลาแห้ง   
3.  ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม ้  
4.  สารห้ามใช้ในเคร่ืองสําอาง   
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ลําดับที่ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระดับคะแนน (ถ้ามี) หมายเหตุ 
5.  สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ   

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเสนอ 
1. ควรจัดทําฐานข้อมูลกลางด้านวิชาการเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน   
2. มีการระดมภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมให้มากที่สุดเพ่ือให้สามารถ

แก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนและประสบความสําเร็จ 
3. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพิทักษ์สิทธิและตระหนักในเรื่องอันตรายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภัยฯ  จังหวัดพัทลุง 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล:   นางกมลรัตน์   นุตยกุล   ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน/ที่อยู่   กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข..สํานักงานสาธารณสุขจังหวัพัทลุง 
                      ถนนราเมศวร์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์0-74613127 ต่อ 137 
อีเมล์: maew.rx@hotmail.com 
 

1. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
3. ขั้นตอนการเตรียมการ-แจ้งให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและอสม.เสนอปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
                            -รวบรวมปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
4. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

                   2.1  จัดประชุมหน่วยงาน/ภาคีที่เก่ียวข้องโดยใช้นักวิชาการจากหน่วยงาน/ภาคีที่เก่ียวข้อง 
                   2.2  อธิบายหลักเกณฑ์การจัดลําดับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย(เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
                         และเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา) 
                   2.3  กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
                   2.4  ประชุมการจัดลําดับผลิตภัณฑ์สุภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและ                
                         เกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
                   2.5  สรุปผลการประชุมฯ 
   
2. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
ลําดับ เครือข่าย/

หน่วยงาน/องค์กร 
ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

1 สาธารณสุขอําเภอตะ
โหมด 

นาย นิวัติ  
นุ้ยฉิม 

สสอ.ตะโหมด - 074695405 

2 สสอ.เมืองพัทลุง นางปราณี  ชูอักษร สสอ.เมือง - 074616401 
3 เทศบาลต.ควนขนุน นส. สุพรรษา คง

เพ็ชร 
เทสบาลควน
ขนุน 

- 0874765971 

4 เภสัชกร รพ.พัทลุง นส.พวงรัตน์ ชุมคช รพ.พัทลุง - 074609500 
5 เภสัชกรรพ.ตะโหมด 

  
นางฐิติมา ทองสังข์ รพ.ตะโหมด - 074695140 
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ลําดับ เครือข่าย/
หน่วยงาน/องค์กร 

ชื่อผู้แทน ที่ติดต่อ อีเมล ์ โทรศัพท ์

 
 

6 สนง.เกษตรจังหวัด
พัทลุง 

นายธราพงษ์ มีมุสิทธิ สนง.เกษตร
จังหวัดพัทลุง 

- 074614203 

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงจังหวัดพัทลุง 
  

นางจํานอง อุบล
สุวรรณ 

สนง.ประมง
จังหวัดพัทลุง
  

- 074613326 

8 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
พัทลุง 

นางสุมณฑา ชะเลิศ
เพชร 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรพัทลุง 

- 074615696 

9 ชมรมร้านอาหารจ.
พัทลุง 

นางฤชามน แสง
สมบูรณ ์

ประธานชมรม
ร้านอาหารจ.
พัทลุง 

 0882572536 

10 สนง.ปศุสัตว์ จ.พัทลุง นายสิทธิโชค เอกผัก
นาค 

สนง.ปศุสัตว์จ.
พัทลุง 

- 074613297 

11 สสจ.พัทลุง นางกมลรัตน์ นุตยกุล สสจ.พัทลุง Maew.rx@hot
mail.com 

0818977830 

12 สสจ.พัทลุง นายณัษฐ์พงศ์ พัฒ
นพงศ์ 

สสจ.พัทลุง Fda_pt@yaho
o.com 

074613127 

13 สสจ.พัทลุง นางกัญญรัตน์ บุญ
สนิท 

สสจ.พัทลุง Fda_pt@yaho
o.com 

074613127 

14 สสจ.พัทลุง นายราชัน คงชุม สสจ.พัทลุง Fda_pt@yaho
o.com 

074613127 
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3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯและแหล่งอ้างอิง 
 3.1  ผักปนเปื้อนยาฆ่าแมลง/ http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n15/v_5-june/korkui.html 
/http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/foodsafety46f10.htm/ 
http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_25.php/http://www.greennet.or.th/article/1097 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=868850/ 
https://www.facebook.com/Pawanapanyawisuit.Medical.Center.Chanthaburi/posts/41531408518
9246 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2546 วิจัยและพัฒนาวิชาการ
เฉพาะด้าน. (เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2540. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2541. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2542. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2543. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2544. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปขอ้มูลมูลนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2545. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
กาญจนา  นาถะพินธุ, ดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม และบัณฑิต ปิยะศิลป์.       การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน
การใช้สารเคมกํีาจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาเสน้ทางเดินของสารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547. 
วารุณี  จิตอารี , สุรัตน์ หงษ์สิบสอง , คนึงนุช  ลังกากาศ. สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข,  2546. 
วิเชียร   อันประเสริฐ.รายงานความก้าวหน้า เรื่อง ชุมชนไทยกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร, มปป.มติชน
ออนไลน์. ฆาตกรโหดใช้ยาฆ่าแมลงผสมเครือ่งด่ืมให้เหย่ือ. วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 
(http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334714235&grpid=03&catid=&subcatid=) 
สมชาย แสงกจิพร,  สุมล  ปวิตรานนท์,  รุ่งเรือง  กิจผาติ. ไม่ปรากฎช่ือเรื่อง  เอกสารอัด
สําเนา.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.  กระทรวงสาธารณสุข,  2547. 
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สายันต์  จินดามาตย์. ปริมาณสารเอนโดซัลแปนตกค้างในกะหลํ่าปลี กรณีศึกษาอําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ. 
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542. 
ยุพา ถาวรพิทักษ์ และคณะ. การรับรู้ถึงอันตรายและการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันอันตรายจากยาฆ่าแมลงในดอก
มะลิ และดอกพุดของชาวบ้านตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร. 2553.  ปีที่ 25 ฉบับ
ที่ 4 หน้า 317-322. 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.   ประจําวันที่ 30 มิถุนายน  2547, หน้า 1. Cited in http://www.thairat.co.th/ 
(Searched on July 17, 2004). 
Bolognesi, C., Peluso, M., Degan, P., Rabboni, R., Munnia, A., Abbondandolo, A.  Genotoxic effect 
of the carbamate insecticide, Methomyl. II.  In vivo studies with pure compound and the 
technical formulation, “Lannate 25”.  Environ. Mol. Mutagen.  24(3):235-242, 1994. (Abstract) 
Bonatti, S., Bolognesi, C., Degan, P., Abbondandolo, A.  Genotoxic effects of the carbamate 
insecticide Methomyl.  I.  In vitro studies with pure compound and the technical formulation 
“Lannate 25”.  Environ.  Mol. Mutagen. 23(4):306-311, 1994. (Abstract) 
Buchholz, U., Mermin, J., Rios, R., Casagrande, T. L., Galey, F., Lee, M., Quattrone, A., Farrar, J., 
Nagelkerke, N., Werner, S. B.  An outbreak of food-borne illness associated with Methomyl-
contaminated salt.  JAMA.  288(5):604-610, 2002. (Abstract) 
Canna-Micahelidou, S., Nicolaou, A.-S.  Evaluation of the genotoxicity potential (by MutatoxTN 

test) of 10 pesticide found as water pollutants in Cyprus.  The Science of the Total 
Environment. 193: 27-35,1996. 
EXTONET,  Cited in http://extoxnet.orst.edu/pips/Methomyl.htm (Searched on February 20, 
2004). 
Gaines, T. B.  Acute toxicity of pesticides.  Toxicol. Appl. Pharmacol.  2:88-99, 1969. 
Gupta, R. C., Goad, J. T., Kadel, W. L.  Energy related metabolic alterations in diaphragm muscle 
resulting from acute Methomyl toxicity.  Neurotoxicology.  15(2): 321-330, 1994.   
Health Canada. Preliminary Risk and Value Assessments of Methomyl.  Pest 
Management  Regulatory Agency. Ottawa: 2009. 
Howard, P. H.  Handbook of environmental fate and exposure data for organic chemicals: 
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3.2 ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์/http://www.thairath.co.th/content/122777/     
                  http://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/newsx2126.php/ วารสารยาวิพากษ์ ปีที่5 ฉบับที ่15/
ตุลาคม 2555 
3.3 น้ําด่ืมในภาชนะบรรจุปิดสนทิ/น้ําแข็ง 
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1127/coliform-
%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0
%B9%8C%E0%B8%A1, http://home.kku.ac.th/emerging/news_ecoli.htm,ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่256 เรื่องนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท(ฉบับที4่) ต้องไม่พบเช้ือE.coli, coliform ไม่เกิน 
2.2 colonyต่อนํ้า100ซีซี. 
3.4 อัลฟาท๊อกซินในถั่วลสิง/วารสารแก่นเกษตร 39/ฉบับพิเศษ 3:1-11(2554) 
3.5 เครื่องสําอาง 

/http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_cosmetic/news/cos_0951/cos_1002.htm 
                   / http://news.thaieurope.net/content/view/375/125/ 
 
4. ผลการจัดลําดับความสําคัญสินคา้ไม่ปลอดภยั  

4.1 สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
1 ผักปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 

 
พบการปนเป้ือนยาฆ่าแมลง9.73% 

(ผลตรวจปี 2557) 
       380 

2 นํ้ามันทอดซ้ําในไก่ทอด นํ้ามันที่ใช้ทอดมีการใช้ซ้ําหลายครั้งจน
อาจเกิดสารโพลาร์ 

320 

3 สารปนเป้ือนฟอร์มาลินในอาหารทะเลสด 
 
 

มีการตรวจพบสารปนเป้ือนฟอร์มาลินใน
อาหารทะเล 2.99 % 
( ผลตรวจปี 2557) 

315 

4 เครื่องสําอางหน้าขาว พบสารห้ามใช้ในเครื่องสําอาง 275 
5 นํ้าด่ืมในภาชนะปิดสนิท coliformเกินมาตรฐาน 260 
6 ยาลดความอ้วนในผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร 
พบยาลดความอ้วนในผลิตภัณฑ์ 255 
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ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
7 สเตียรอยด์ในยาลูกกลอน พบสเตียรอยด์ในยาลูกกลอนที่ทะเบียนไม่

ถูกต้อง 
250 

8 การโฆษณาผลติภัณฑ์เสริมอาหาร โฆษณาโอ้อวดเกินจริง 245 
9 กาแฟสําหรับผูช้าย พบยาเพ่ิมการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย

ในกาแฟปรุงสาํเร็จ 
 

240 

10 อัลฟาท็อกซินในถ่ัวลิสงป่น พบอัลฟ่าท็อกซินเกินมาตรฐาน อาจ
ก่อให้เกิดมะเร็งตับได้ 

220 

 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ3--5รายการแรก(ที่จะแก้ปัญหา) 

ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
1 ผักปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 

 
พบการปนเป้ือนยาฆ่าแมลง9.73% 

(ผลตรวจปี 2557) 
       380 

2 นํ้ามันทอดซ้ําในไก่ทอด นํ้ามันที่ใช้ทอดมีการใช้ซ้ําหลายครั้งจน
อาจเกิดสารโพลาร์ 

320 

3 สารปนเป้ือนฟอร์มาลินในอาหารทะเลสด 
 
 

มีการตรวจพบสารปนเป้ือนฟอร์มาลินใน
อาหารทะเล 2.99 % 
( ผลตรวจปี 2557) 

315 

4 เครื่องสําอางหน้าขาว พบสารห้ามใช้ในเครื่องสําอาง 275 
5 นํ้าด่ืมในภาชนะปิดสนิท coliformเกินมาตรฐาน 260 

 
5. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอคือ 

-ผักปนเป้ือนยาฆ่าแมลง  ในส่วนทีจ่ังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งปลูก ได้มีการประสานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือรณรงค์ให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษ และสง่เสริมให้เกิดตลาดนัดปลอดสารพิษ  ส่วน
ผักอ่ืนๆที่ไม่ได้ปลูกในจังหวัดพัทลุง ได้เสนอแนวทางดังน้ี 
                             -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคผักที่ปลอดภัยรวมถึง 
                              วิธีการล้างผักใหป้ลอดภัยในการบริโภค 
                             -เสนอให้อย.แก้ไขภาพรวมทั้งระบบต้ังแต้ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า 
- นํ้ามันทอดซ้าํในไก่ทอด :เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค หน่วยงานสาธารณสุขควรมีการ
จัดทําการตรวจนํ้ามันที่ใช้ทอด และ กําหนดระยะเวลาของความปลอดภัยของแต่ละเจ้า โดยมี
สัญญลักษณ์แสดงให้ผู้บริโภครับทราบ  
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- สารปนเป้ือนฟอร์มาลินในอาหารทะเล  สาํนักงานสาธารณสุขร่วมกับเทศบาลในการออกตรวจสาร
ปนเป้ือนฟอร์มาลินและรายงานผลให้เจ้าของตลาดรับทราบเพ่ือได้ตักเตือนผู้จําหน่ายและเฝ้าระวัง 
- เครื่องสําอางหน้าขาว  : เน่ืองจากเคร่ืองสําอางทั้งหมดมีการผลิตจากทีอ่ื่นแล้วนํามาจําหน่ายต่อมา
เป็นทอดๆ ดังน้ันจึงควรมีการให้ความรู้กับผู้จําหน่าย และ ผู้บริโภคถึงผลเสียของเคร่ืองสําอาง
เหล่าน้ัน  และ เรื่องน้ี ควรมกีารดําเนินการจัดการต้ังแต่แหล่งผลิต 
-นํ้าด่ืมในภาชนะปิดสนิท(ถัง)--เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึน้ทะเบียนเป็นโรงงานกับกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค สสจ.พัทลุงได้ดําเนินการควบคุมกํากับภายใต้มาตรฐาน อย.  
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในระดบัจังหวัด  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล : นายอรรถพล ศรีสุวรรณ  ตําแหน่ง : เภสัชกรชํานาญการ 
หน่วยงาน : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่อยู่ : 184 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตําบลโพธ์ิเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  
โทรศัพท์ 075-343409 ต่อ 121 , มือถือ 082-2732324  , อีเมล์ xattapon@gmail.com 
 
1.รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญ 

1) สร้างแบบสอบถาม โดยใช้คําถามปลายเปิด สอบถามประสบการณ์ตรงหรือได้รับทราบประสบการณ์จาก
บุคคลใกล้ชิด ถึงปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเน้นไปที่สามกลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ ยา อาหาร และ 
เครื่องสําอาง 

2) ส่งแบบสอบถาม 
o สถานที่จัดประชุมระดับจังหวัดของตัวแทนอําเภอต่างๆ เช่น ครู แกนนํานักเรียน อสม 
o บุคคลทั่วไปทีม่ารับบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ นครศรีธรรมราช 
o ผู้จัดรายการวิทยุ/โทรทัศน์ในท้องถิ่น 

3) รวบรวมประเมินผลจัดลําดับจากจํานวนข้อมูลที่พบ 
4) นําข้อมูล 10 รายการเข้าจัดลําดับความเสี่ยง 
5) ให้ทีมวิชาการค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้ง 10 รายการ 
6) ทีมประเมินความเสี่ยง (เภสัชสสจ.+เภสัช รพ.มหาราช) 

o  ได้รับการช้ีแจงเกณฑ์ 
o ให้คะแนนโดยใช้การโหวต 

7) ทีมประเมินความเป็นไปได้ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,ภาคีเครือข่าย) 
o ได้รับการช้ีแจงเกณฑ์ 
o แบ่งกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ ยา อาหาร และ เครือ่งสําอาง 
o ให้คะแนนโดยใช้การโหวต 

 
2.ข้อมูลภาคท่ีีร่วมดําเนินงานจัดลําดบัความสาํคญั 
ที่ หน่วยงาน ชื่อผู้แทน อีเมล ์ โทรศัพท ์

1.  สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นายถวัลย์ลาภ อมรลักษณ ์ tawanlap@hotmail
.com 

0862726905
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ที่ หน่วยงาน ชื่อผู้แทน อีเมล ์ โทรศัพท ์

2.  สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นายวินิต นาคประเสริฐ r.raknaon@gmail.c
om 

0822883110

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ Antibiotic 
Smart Use,DIS รพ.มหาราช 

ภ.ญ.ณัทยากร เติมคลัง Termklung2005@y
ahoo.com 

0819584448

4.  กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราช ภ.ญ.ธัญญารัตน์ ทิพย์
ศิโรเวฐน์ 

t_thanya029@hot
mail.com 

0818932828

5.  เทศบาลนครศรีธรรมราช นางสุกัญญา เรืองสุวรรณ์ Tae.envi@hotmail.
cm 

0869425689

6.  ผู้ประกอบการขายไก่ทอด นางนภาพร จอกทอง - 0840570361

7.  ผู้ประกอบการโรงงานลูกช้ิน นายสันติศักด์ิ นาควรรณ - 0872644224

8.  ผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองสําอาง นางจุรีรัตน์ แน่นแผ่น Nuwan012@hotma
il.com 

0863670300

9.  อสม. นางสาวสุภาพร วิเชียรจิตร  0872801266

10.  ผู้เสียหายจากการใช้ยาลูกกลอน
ผสมสเตียรอยด์ 

นางปลอม มุสแิดง 45/1 ม.15 ต.ท่าเรือ 
อ.เมือง 

 

11.  ผู้ประกอบการจําหน่ายยาแผน
โบราณ 

นายชาญเดช วังสะวิบูลย์ Chandet_w@hotm
ail.com 

0858883818

12.  ผู้ประกอบการผลิตยาสมุนไพร 
แก้วมณีสมุนไพร 

นางพรทิพย์ มาลาธรรม  0898150305

13.  ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรี 

น.ส.สร้อยสุดา สามารถ Soisuda1992@hot
mail.com 

0918714801

*รายละเอียดผู้เข้าประชุมทั้งหมดอยู่ในรายงานฉบับเต็ม 
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3.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญั และ แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
3.1 ยาฆ่าแมลง 
กรีนพีซ. เผยโฉมเคมีเกษตร: การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในประเทศไทย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
[อินเทอร์เน็ต]. 2551 [เข้าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/report/2008/2/agrochemicals-in-thailand.pdf 
 
ไทยรัฐออนไลน์. ห่วงเกษตรกรไทย! เสี่ยงป่วย 'พิษยาฆ่าแมลง' กว่า 4 ลา้นคน [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 4 
ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/421681 
 
จารุพงศ์ ประสพสุข, วัชราพร ศรีสว่างวงศ์, ปริยานุช สายสุพรรณ์, ชัยศกัด์ิ แผ้วพลสง. สถานการณ์สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ในระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน. [อินเทอร์เน็ต].ขอนแก่น: กลุม่พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3; 2557 [เข้าถึงเมื่อ 4 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก: 
http://oard3.doa.go.th/news/pesticide%20residues%20GAP%202012.pdf 
 
จิราพร ใจเกลีย้ง, ศิริพร จันทร์มณี, อรพรรณ หนูแก้ว. การตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากตลาดในอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขา
วิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [อินเทอร์เน็ต]. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 2557]. เข้าถึง
ได้จาก:  kucon.lib.ku.ac.th/Fulltext/KC5005033.pdf 
 
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (มกษ. 9002-
2556) [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 2557 [เข้าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.acfs.go.th/standard/download/MAXIMUM_RESIDUE_LIMITS_new.pdf 
 
สุภาพร ใจการณุ, สังวาล สมบูรณ์, สามารถ วันชะนะ. การตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงในผักพ้ืนบ้านอีสานและ
อาหารท้องถิ่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อินเทอร์เน็ต]. 2556 [เข้าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 
2557].6(3),122-129. เข้าถึงได้จาก: 
http://thailand.digitaljournals.org/index.php/KKPHR/article/download/24905/24149 
 
ฝ่ายข้อมูลเครอืข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช. การกําหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs). ใน: เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการเพ่ือเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี 2555 [อินเทอร์เน็ต]. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 4 ส.ค. 
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2557]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaipan.org/sites/default/files/conference2555/conference2555_0_07.pdf 
เช้ือจุลินทรีย์ในนํ้าด่ืม 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่61(พ.ศ. 2524) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
98 ตอนที่157 (ลงวันที่ 7 กันยายน 2524) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. รายงานประจําปี 2556 [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้
จาก: 
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/nakhonRatchasima/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88
%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5/Annual%20Report%202556.pdf 
 
เครื่องสําอางทาหน้าขาว 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. รายงานประจําปี 2556 [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้
จาก: 
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/nakhonRatchasima/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88
%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5/Annual%20Report%202556.pdf (ลงวันที่ 7 กันยายน 2524) 
 
ยาชุดแก้ปวดเมื่อย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. รายงานประจําปี 2556 [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้
จาก: 
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/nakhonRatchasima/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88
%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5/Annual%20Report%202556.pdf 
 
3.2 น้ํามันทอดซํ้า 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 347(พ.ศ. 2555) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 129 ตอนพิเศษ 187ง (ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555) 
 
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ. ความเห็นและข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา
นํ้ามันทอดซ้ําที่เสื่อมสภาพ [อินเทอร์เน็ต]. 2556 [เข้าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.noasbestos.org/hcp/images/mydata/freedoc/book/Book_event01/7-used_oil.pdf 
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อารยะ โรจนวณิชชากร. สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศไทย [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 
5 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก: 
http://foodsan.anamai.moph.go.th/download/D_Meeting/2557/Amari_5_7Mar57/7 - V3
สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศไทย 
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. รายงานประจําปี 2556 [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้
จาก: 
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/nakhonRatchasima/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88
%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5/Annual%20Report%202556.pdf 
ยาลูกกลอนทีผ่สม steroid 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. รายงานประจําปี 2556 [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 5 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้
จาก: 
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/nakhonRatchasima/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88
%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5/Annual%20Report%202556.pdf 
 
4.ผลการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย 
4.1 สินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 
ที่ รายการ Risk Pos. Total หมายเหตุ 
1 ยาลูกกลอน 75.00 87.50 162.50 การเติมสเตียรอยด์ลงในยา 
2 ยาชุดที่มีเสตียรอยด์ 67.50 87.50 155.00  
3 

เครื่องสําอางทาหน้าขาว 60.00 85.00 145.00
เติมไฮโดรควินโนน,ปรอท
แอมโมเนีย 

4 ยาชุดที่มีการผสม NSAIDs เกิน 1 รายการ 82.50 47.50 130.00  
5 ไส้กรอก 52.50 70.00 122.50 เติมบอแรกซ ์
6 นํ้ามันทอดซ้ํา 50.00 70.00 120.00 โพลาร์เกิน 25 
7 ลูกช้ิน 52.50 67.50 120.00 เติมบอแรกซ ์
8 อาหารทะเลเติมฟอร์มาลิน 52.50 65.00 117.50  
9 ยาฆ่าแมลงในผักผลไม ้ 53.75 57.50 111.25  
10 ผลไม้ดอง 41.25 67.50 108.75 เติมบอแรกซ์,ซาลิไซลิก 
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ที่ รายการ Risk Pos. Total หมายเหตุ 
11 เช้ือจุลินทรีย์ในนํ้าด่ืม 41.25 65.00 106.25 MPN และ เช้ือจุลินทร์ก่อโรคอ่ืนๆ 
 
4.2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่จะแก้ปัญหา 
ที่ รายการ Risk Pos. Total หมายเหตุ 
1 ยาลูกกลอน 75.00 87.50 162.50 การเติมสเตียรอยด์ลงในยา 
2 ยาชุดที่มีเสตียรอยด์ 67.50 87.50 155.00  
3 เครื่องสําอางทาหน้าขาว 60.00 85.00 145.00 เติมไฮโดรควินโนน,ปรอทแอมโมเนีย 
 
5.แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีคน้พบ 
ยาลูกกลอนผสมสเตียรอยด์ : 
 ผู้ผลิต : ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการเติมสเตียรอยด์ แต่จะเป็นการลักลอบผลิต
มากกว่า ซึ่งทางผู้ประกอบการอ้างว่า ระบบราชการไม่ควบคุมสารต้ังต้นได้ดีพอ 
แนวทางแก้ปัญหา : หน่วยราชการกวดขันสารต้ังต้น และ การกระจายยาสเตียรอยด์ 
 ผู้บริโภค : เช่ือว่ายาลูกกลอนที่ผสมสเตียรอยด์ทําให้หายเร็ว และ หาซื้อได้ง่าย แต่เมื่อได้รับทราบโทษ
จากสเตียรอยด์ ที่มีการรณรงค์โดยกลุ่ม อสม. การใช้ยาสเตียรอยด์ในชุมชนก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
แนวทางแก้ปัญหา : ให้ความรู้ ผ่านสื่อที่ใกล้ชิดกับตัวผู้บริโภคโดยตรง 
 
ยาชุดที่มีสเตียรอยด์ : 
 ผู้ขายนํามาส่ง โดยมักมีชายฉกรรจ์คุ้มครองมาด้วย การใช้มาตรการให้ความรู้ และ ควบคุมสารต้ังต้น มี
ความเป็นไปได้ และ ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน 
 
เครื่องสําอางทาหน้าขาวที่ผสมสารห้ามใช้ : 
 ผู้ผลิต : ปกติการนําสารที่ทําให้ขาว เช่น AHA ที่ได้จากผลไม้อาจทําให้เห็นผลช้า แต่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
มากกว่า ผู้ผลติที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายยินดีให้ความร่วมมือ แต่ยังมีผู้ผลิตที่ลักลอบผลิตมักมีการใช้
สารห้ามใช้ที่เห็นผลเร็วกว่า 
แนวทางแก้ปัญหา : ควบคุมสารที่เป็นส่วนประกอบเคร่ืองสําอางห้ามใช้อย่างเข้มงวด ใช้มาตรการทางกฎหมาย 
 ผู้บริโภค : การใช้เครื่องสําอางทาหน้าขาวที่ผสมสารห้ามใช้ เน่ืองจากราคาถูก และ หาซื้อได้ตามตลาด
นัด แต่เมื่อมีการรณรงค์ เช่น การมีป้ายโฆษณาข้างทางให้เห็นโทษของสารห้ามใช้ ก็จะมีการพิจารณาก่อนซื้อ 
แนวทางแก้ปัญหา : จัดทําป้ายรณรงค์ให้ความรู้ 
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โครงการจัดลําดบัความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยในระดบัจังหวัด  จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ชื่อผู้ให้ข้อมูล:   นายอัษฎาว์   เทพรักษ์   ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 

หน่วยงาน/ทีอ่ยู่…..กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข..สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
                   สุราษฎร์ธานี  ถนนการุณราษฎร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์านี  84000  
โทรศัพท์   077283703    อีเมล์: asada97@hotmail.com

๑. รูปแบบการดําเนินงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
๑. ขั้นตอนการเตรียมการ-แจ้งให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและอสม.เสนอปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
                            -รวบรวมปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
๒. ขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

                   ๒.๑  จัดประชุมหน่วยงาน/ภาคีที่เก่ียวข้องโดยใช้นักวิชาการจากหน่วยงาน/ภาคีที่เก่ียวข้อง 
                   ๒.๒  อธิบายหลักเกณฑ์การจัดลําดับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย(เกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยง 
                         และเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา) 
                   ๒.๓  กําหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
                   ๒.๔  ประชุมการจัดลําดับผลิตภัณฑ์สุภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและ                
                         เกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
                   ๒.๕  สรุปผลการประชุมฯ 
    

๒. ข้อมูลภาคีท่ีร่วมดําเนนิงานจัดลําดับความสําคัญฯ 
ลําดบั เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน 
1 ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิเชยีร    สีหราช 
2 สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธ์านี นายศรัณยู  อนุกูล 
3 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธ์านี นางภณิตา  ภู่รัตนโอภา 
4 ผู้แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน นางสาวธนิกานต์  เจียวพันธุ ์
5 โรงพยาบาลชัยบุร ี นายสุทธิรกัษ์ สวนสุข 
6 สสจ.สุราษฎร์ธานี นางทัศนีย์  ทองแดง 
7 สสจ.สุราษฎร์ธานี นส.สุขุมาลย์ บริสุทธ์ 
8 สสจ.สุราษฎร์ธานี นส.ศิริอําพร ทองมาก 
9 สสจ.สุราษฎร์ธานี นส.นาฎยา  สุวรรณ 
10 สสจ.สุราษฎร์ธานี นายเฉลิมชัย  ไพรป่า 
11 สสจ.สุราษฎร์ธานี นายอัษฎาว ์ เทพรักษ์ 
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ลําดบั เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ชื่อผู้แทน 
12 สสจ.สุราษฎร์ธานี นส.พรเพ็ญ  ศรีสุชล 
13 สสจ.สุราษฎร์ธานี นส.สุมณฑา ลีพัฒนากิจ 
14 สสจ.สุราษฎร์ธานี นส.ศิรินยา  ชัยชุมพร 
15 สสจ.สุราษฎร์ธานี นางวัจนา  ขวัญเมือง 
16 สสจ.สุราษฎร์ธานี นส.ชลธิชา  กิตติชานันท์ 
17 สสจ.สุราษฎร์ธานี นายเรวัต  ไชยเพชร 
18 สสจ.สุราษฎร์ธานี นายมนตรี  ล่ิมระนางกูร 
19 สสจ.สุราษฎร์ธานี นส.เนติมา  วิกรมโรจนนนัท์ 
20 สสจ.สุราษฎร์ธานี นายเกษมสันทร์ วิเศษรัตน์ 
21 สสจ.สุราษฎร์ธานี นส.ศุศราภรณ์  สามประดิษฐ์ 
22 สสจ.สุราษฎร์ธานี นางนีรนาท  จิวาภรณ์คุปต์ 
23 เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี นส.กันตภัทร  มุสิกวงศ ์
24 เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี นส.อารยา  ขวัญอ่อน 
25 เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี นส.นภาพร  วิเศษกล่ิน 
26 โรงพยาบาลท่าฉาง นส.จันทร์เพ็ญ อัครปฐมกลุ 
27 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ นางวิรดา  คาํเนตร 
28 สสจ.สุราษฎร์ธานี นส.ชมพูนุท  เสียงแจ้ว 
29 สสจ.สุราษฎร์ธานี นายอิสรา จันทร์อุทัย 

 
๓.ข้อมูลวิชาการท่ีใช้ในการจัดลาํดบัความสําคญัฯและแหล่งอ้างอ้ิง 

๓.๑ ผักปนเปือ้นยาฆา่แมลง/ http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n15/v_5-june/korkui.html 
/http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/foodsafety46f10.htm/ 
http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_25.php/http://www.greennet.or.th/article/1097 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=868850/ 
https://www.facebook.com/Pawanapanyawisuit.Medical.Center.Chanthaburi/posts/41531408518
9246 
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๔ ผลการจัดลําดบัความสําคัญสนิค้าไม่ปลอดภัย คือ 
๔.๑  สนิคา้ที่ไม่ปลอดภัย 10 รายการแรก 

ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
1 ครีมหน้าขาว จากหน้าขาวเป็นหน้าดํา เป็นฝ้าถาวร  
2 นํ้ามันทอดซ้ํา เหม็นหืน และมีสารก่อมะเร็ง  
3 ยาฆ่าแมลงในผัก ผักสมบูรณ์ไมม่ีแมลงกัด มีสารพิษตกค้าง  
4 เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่มี มอก.  อุปกรณ์สายไฟรั่วง่าย  
5 ขนมกรุบกรอบ (ผงชูรส) คอแห้ง เวียนหัว ตาลาย  
6 

พลาสติกใส่อาหาร 
มีสารเคลือบ และมีสารออกมาเวลาใส่
อาหารร้อน 

 

7 สารกันเสียในเบเกอร์รี่ มีขายมากทุกรา้น ไม่มั่นใจในปริมาณที่ใส่ 
กลัวสะสมเป็นสารพิษ 

 

8 สารกันเสียในผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ ไม่มั่นใจในปรมิาณที่ใส ่กลัวสะสมเป็น
สารพิษ 

 

 
 ๔.๒ สนิคา้ไม่ปลอดภัยที่จัดลําดับ3-5รายการแรก(ที่จะแก้ปัญหา) 

ที่ ชื่อสินค้า ลักษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ คะแนน 
1 น้ํามันทอดซ้ํา เหม็นหืน และมีสารก่อมะเร็ง 620 
2 สารกันเสียในผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ ไม่มั่นใจในปรมิาณที่ใส ่กลัวสะสมเป็น

สารพิษ 
600 

3 ยาฆ่าแมลงในผัก ผักสมบูรณ์ไมม่ีแมลงกัด มีสารพิษตกค้าง 580 

4 ครีมหน้าขาว จากหน้าขาวเป็นหน้าดํา เป็นฝ้าถาวร 540 

5 เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่มี มอก.  อุปกรณ์สายไฟรั่วง่าย 540 

 
๕. แนวทางการแก้ไขปญัหาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีเสนอ 

-นํ้ามันทอดซ้ํา-  
                 ต้ังงบประมาณแก้ไขในปี 2558 และร่วมมอืกันพัฒนาในแบบพหุพาคีในการรณรงค์ให้
ใช้นํ้ามันทอดซ้าํในสัดส่วนที่ลดลง 
-สารกันเสียในผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์- 
      ต้ังงบประมาณแก้ไขในปี 2558 ตรวจสอบโรงงาน และตรวจเฝ้าระวังและวิเคราะห์
สารกันเสียที่อยู่ในเนื้อสัตว์ใหไ้ด้มาตรฐาน 
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- ยาฆ่าแมลงในผัก 
      ต้ังงบประมาณแก้ไขในปี 2558 ในการตรวจเฝ้าระวังและวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงในผกั 
      ประสานกับเกษตรจังหวัดในการดําเนินการให้ความรู้เกษตรกรต่อไป 
-ครีมหน้าขาว 
                ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รบัรู้ 
              ต้ังงบประมาณแก้ไขในปี 2558 ตรวจสอบโรงงาน และตรวจเฝ้าระวังและวิเคราะห์
เครื่องสําอาง 
-เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน 
                ประสานข้อมูลเพ่ือให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดําเนินการต่อไป 
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