
 

 

 

 
 
 
 

สรุปผลกลุ่มโครงการการ
จัดล าดับความส าคัญของสินค้า

ไม่ปลอดภัย และ 
ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาสินค้า

ไม่ปลอดภัยที่ค้นพบ 
ภาคกลาง 

 
 

 
 
 



ภาคกลาง 

 โครงการการจัดล าดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัด, เขตเครือข่ายบริการ และภาคกลาง    
ปี ๒๕๕๗ 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  
 15 มีนาคม 2557 ถึง 14 มกราคม 2558  



วัตถุประสงค ์

 ค้นหาปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจไม่ปลอดภัย โดยมีการประเมินเพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
ทั้งผู้บริโภคผู้จ าหน่าย ผู้ผลิต และผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  

 เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัญหา หรือ Health Impact ของจังหวัด เขตเครือข่ายบริการ 
และภาคกลาง  

 เพื่อเป็นเวทีพัฒนาเครื่องมือจัดล าดับความส าคัญผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยใน
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (Issue Prioritization) และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 



ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการ 

 เกิดกระบวนการคัดเลือกประเด็นในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับ
จังหวัด ด้วยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการคัดเลือกประเด็น (Issue 
Prioritization) ที่มีความส าคัญสูง  รวม 23 จังหวัด  

 เกิดภาคีเครือข่ายการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยในแต่ละจังหวัด, เขต
เครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคกลาง 

 เกิดการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด เขตเครือข่ายบริการ  ภาค 
และประเทศ 

 เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคระดับ
จังหวัด เขตเครือข่ายบริการภาค และประเทศ 

 



ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการ 

 เกิดการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด หรือภาค  
 มีการจัดท ารายชื่อฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา

ตามเกณฑ์ในเครื่องมือจัดล าดับความส าคัญผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย
ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (Issue Prioritization) ให้เป็นปัจจุบัน
และเป็นที่ยอมรับ  

 ส่งผลการด าเนินการโครงการให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เป็นข้อมูลจัดกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ต่อไป เมื่อวันที่ 1-
2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุร ี

 



วธิกีารด าเนนิการ 

1.การไดม้าซึง่ปัญหา 

1.1 รวบรวมประเด็นจากแบบส ารวจ/แบบเสนอขอ้มลู/แบบสรปุ
ขอ้มลูสถานการณ์เบือ้งตน้ในพืน้ที ่

1.2 นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 

1.3 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตระหนักวา่เป็นปัญหา 

1.4 การรอ้งเรยีนผา่นหน่วยงานตา่งๆ 

1.5ปัญหาทีป่รากฎตามสือ่มวลชน 

 

 



วธิกีารด าเนนิการ (ตอ่) 

2.ก าหนดกตกิาการคดัเลอืกประเด็น จัดกลุม่ปัญหา และสรปุ
ประเด็นปัญหา 

3.หาขอ้มลูทางวชิาการมาสนับสนุน หรอืขอ้มลูในพืน้ทีเ่อง 

4.น าเขา้เครือ่งมอืในการจัดล าดบัความส าคญัของสนิคา้ทีไ่ม่
ปลอดภัย 

 

 



แนวทางการจัดล าดับปัญหาระดับเขต และภาคกลาง 

 ระดับจังหวัด   จัดล าดับตามเกณฑ์คู่มือฯ 
 ระดับเขต(ภาค)   1.น าล าดับ 5 อันดับแรกของแต่ละ

     จังหวัด(เขต) มารวมกัน 
    2.รวมปัญหาออกมาเป็นความถ่ี 
    หลังจากนั้นเรียงตามความถี่ 
    3.หากความถี่ซ้ ากัน น าค่าคะแนนมาคิด 

   



เกณฑ์การจัดล าดับของเขต และภาคกลาง 

ล าดับ ค่าน  าหนักคะแนน 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 



 

 

 

 
 
 

สรุปผลการจัดล าดับ
ของแต่ละจังหวัด 

ภาคกลาง 
 
 

 
 
 



1.จงัหวดัสงิหบ์รุ ี(เขต 4) 

1.โฆษณาผลติภัณฑเ์สรมิอาหารเกนิจรงิ  

2.ฟอรม์าลนีในปลาหมกึกรอบ 

3.เครือ่งส าอางผสมสารหา้มใช ้(ครมีหนา้ขาวผสมปรอท) 

4.ผักแชฟ่อรม์าลนี 

5.ฉลากอาหาร ไมร่ะบวุัน เดอืน ปี ทีผ่ลติปละหมดอาย ุ



2. จงัหวดัลพบรุ ี(เขต 4) 

1.การโฆษณาผลติภณัฑอ์าหารเสรมิและยาแผนโบราณ 

แสดงสรรพคณุเกนิจรงิ 

2.การปนเป้ือนสารฟอรม์าลนีในผา้ขีร้ ิว้ (สไบนาง) 

3.ยาสมนุไพรมกีารปนเป้ือนสารสเตยีรอยด ์

4.เครือ่งส าอาง (ครมีหนา้ขาว) มกีารปนเป้ือนสารหา้มใช ้(ปรอท/
ไฮโดรควโินน) 

5.ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิประเภทลดความอว้นมเีลขสารบบปลอม 

 



3. จงัหวดัสระบรุ ี(เขต 4) 

1.น ้ามันทอดซ ้า 

2.โฆษณายา อาหาร เครือ่งส าอาง เกนิจรงิ 

3.ฟอรม์าลนีในอาหาร 

4.ยาแผนโบราณผสมสเตยีรอยด ์

5.ยาชดุ 

 



4. จงัหวดัอา่งทอง (เขต 4) 

1.โฆษณาอาหารเสรมิเกนิจรงิ 

2.ยาฆา่แมลงทีป่นเป้ือนในผัก/ผลไม ้

3.น ้ามันทอดซ ้า 

4.อาหารปนเป้ือนฟอรม์าลนี 

5.ยาอนัตราย/ยาชดุในรา้นช า 

 



5. จงัหวดันนทบรุ ี(เขต 4) 

1.น ้ามันทอดซ ้า 

2.ยาแกป้วด Tramol มกีารใชผ้ดิประเภทใน 

   กลุม่วัยรุน่ 

3.เครือ่งส าอางผสมสารหา้มใช ้

4.ผลติภัณฑเ์สรมิอาหารโฆษณาเกนิจรงิ 

5.ผลติภณัฑล์ดน ้าหนัก/กาแฟ/อาหารเสรมิ  

   ใสส่าร sibutramine/sildenafil 

 



6. จงัหวดันครนายก (เขต 4) 

1.สารปนเป้ือนในอาหาร (สารกนัรา,สารฟอกขาว,
สารเรง่เนือ้แดง,ฟอรม์าลนี) 

2.น ้ามันทอดซ ้า 

3.ยาฆา่แมลงในขา้วผัก ผลไม ้

4.หมอ้กว๋ยเตีย๋วปนเป้ือนสารตะกัว่ 

5.ยาชดุ 

 



7.พระนครศรอียธุยา (เขต 4) 

1.ยาสมนุไพรผสมสเตยีรอยด ์

2.สารตกคา้งยาฆา่แมลงในผัก 

3.Coliform ในน ้าและอาหารในโรงเรยีน 

4.สารโพลารใ์นน ้ามันทอดซ ้า 

5.เนือ้สตัวบ์ดมบีอแรกซ ์

 



8. จงัหวดัสมทุรสาคร (เขต 5) 

1.การโฆษณาเกนิจรงิ 

2.เครือ่งส าอางทีผ่สมสารหา้มใช ้3 ชนดิ ไดแ้ก ่
ไฮโดรควโินน ปรอท  แอมโมเนยี 

3.น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ 

4.น ้ามันทอดซ ้า 

5.ยาฆา่แมลงทีใ่ชท้างการเกษตร ตกคา้งในผัก/
ผลไม ้

 

 

 

 



9. จงัหวดัสมทุรสงคราม (เขต 5) 

1.สารฆา่แมลงในผัก/ผลไม ้

2.เครือ่งส าอางมสีารปนเป้ือน 

3.ยา ฉลากและขอ้มลูไมค่รบถว้น 

 



10. จงัหวดันครปฐม (เขต 5) 

1.สารเคมกี าจัดศตัรพูชื (ตกคา้งในผัก/ผลไม)้ 

2.ฟอรม์าลนี 

3.บอแรกซ ์

4.ยาแผนโบราณในวัด (ผสมสเตยีรอยด)์ 

5.ยาสมนุไพรไมม่ทีะเบยีน 

 



11. จงัหวดัราชบรุ ี(เขต 5) 

1.ยาฆา่แมลงในผักผลไม ้

2.น ้ามันทอดซ ้า 

3.บอแรกซ ์

4.น ้าดืม่บรรจถุัง 

5.ผลติภัณฑล์ดความอว้น ปลอม/ผสมสารหา้มใช ้

 



12. จงัหวดักาญจนบรุ ี(เขต 5) 

1.ผักทีม่ยีาฆา่แมลง 

2.ยาลกูกลอน/ยาสมนุไพร(ผสมสารสเตยีรอยด)์ 

3.ยาชดุในรา้นยา/รา้นช า 

4.เครือ่งส าอางผสมสารหา้มใช ้

5.ผลติภัณฑเ์สรมิอาหารอวดอา้งสรรพคณุทางยา 

 



13. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์(เขต 5) 

1.น ้ามันทอดซ ้า 

2.ความปลอดภยัในผักและผลไม ้

3.ความไมป่ลอดภยัในอาหารทะเล (ฟอรม์าลนิ) 

4.ยาชดุ ยาลกูกลอน ยาสมนุไพร (สเตยีรอยด)์ 

5.ภาชนะบรรจอุาหาร 

 



14. จงัหวดัสพุรรณบรุ ี(เขต 5) 

1.ยาขายในทีท่ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต (ยาชดุ) 

2.เนือ้สตัวป์นเป้ือนฮอรโ์มน 

3.สถานพยาบาลไมไ่ดรั้บอนุญาต 

4.เครือ่งส าอางผสมสารอนัตราย บิ๊กอาย เหล็กจัด
ฟันแฟชัน่ ไมไ่ดรั้บอนุญาต และสเตยีรอยดผ์สมใน
ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

5.เครือ่งส าอางไมไ่ดร้ะบอุนุญาต และอาหาร
ปลาหมกึกรอบแชฟ่อรม์าลนี 

 



15. จงัหวดัเพชรบรุ ี(เขต 5) 

1.ยาฆา่แมลงในผักผลไม ้

2.น ้ามันทอดซ ้า 

3.ยาชดุ 

4.ยาผสมสเตยีรอยด ์

5.โฆษณาเกนิจรงิในอาหารเสรมิ 

 



16. จงัหวดัสมทุรปราการ (เขต 6) 

1.น ้ามันทอดซ ้า (ไกท่อด, ปาทอ่งโก)๋ 

2.การตรวจและรักษาโรคโดยไมม่ใีบประกอบ         

   โรคศลิป์ 

3.อาหารเสรมิโฆษณาเกนิจรงิในเคเบิล้ทวี ี

4.ฉลากอาหารเสรมิโฆษณาเกนิจรงิ 

5.รา้นขายของช าขายยาชดุ 



17. จงัหวดัตราด (เขต 6) 

1.ยาแผนโบราณผสมสารสเตยีรอยด ์

2.การโฆษณายาโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

3.เครือ่งส าอางผสมสารหา้มใช ้

4.ฉลากอาหารไมร่ะบวุัน เดอืน ปีทีห่มดอาย ุ

5.ถังน ้าดืม่ไมส่ะอาด 



18. จงัหวดัฉะเชงิเทรา (เขต 6) 

1.ยาชดุ 

2.ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ลดน ้าหนัก เอาไปใช ้

ในทางทีผ่ดิ 

3.เครือ่งดืม่สมนุไพรทีไ่มม่ฉีลาก ไมม่ทีะเบยีน และ
มสีเตยีรอยดเ์ป็นสว่นประกอบ 

4.ยาหมดอาย ุ

5.ยาแผนโบราณ ยาลกูกลอน ผสมสารสเตยีรอยด ์



19. จงัหวดัจนัทบรุ ี(เขต 6) 

1.ยาฆา่แมลงในผักและผลไม ้

2.สารเรง่เนือ้แดงในเนือ้หม ู

3.เครือ่งส าอางทาฝ้าหนา้ขาว (ไมไ่ดรั้บอนุญาต/  

   ฉลาก) 

4.น ้ามันทอดซ ้า 

5.สเตยีรอยดใ์นยาลกูกลอน 



20. จงัหวดัระยอง (เขต 6) 

1.ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารปลอม/ผสมสารอนัตราย 

2.อาหารสดผสมสารตอ้งหา้มอันตราย(ยาฆา่แมลง) 

3.ยาชดุแหง้/ยาไมม่ทีะเบยีน 

4.คลนิกิไมไ่ดม้าตรฐาน 

5.น ้าดืม่ไมไ่ดม้าตรฐาน 



21. จงัหวดัปราจนีบรุ ี(เขต 6) 

1.BPA ในขวดนม 

2.ยาชดุ 

3.ยาหมดอาย ุ

4.ขายยาลดน ้าหนักไมไ่ดรั้บอนุญาต 

5.ยาสมนุไพรทีไ่มม่เีลขทะเบยีน/อาหารเสรมิผดิ
กฎหมาย 



22.จงัหวดัชลบรุ ี(เขต 6) 

1.อาหารลดน ้าหนักและฉลากไมถ่กูตอ้งครบถว้น 

2.อาหารเสรมิผวิขาวและฉลากไมถ่กูตอ้งครบถว้น 
3.การใชย้าในทางทีผ่ดิ (Tramadol) 

4.ยาคามากา้ (ไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีน) 

5.สารปนเป้ือนในอาหารสด (ยาฆา่แมลง) 

6.เครือ่งส าอางผวิขาวและฉลากไมถ่กูตอ้งครบถว้น 
พบสารหา้มใช ้



23.จงัหวดัสระแกว้ (เขต 6) 

1. ผัก/ผลไม ้มยีาฆา่หญา้/ยาฆา่แมลงตกคา้ง 

2. ยาไมม่เีลขทะเบยีน 

3. ครมีทาหนา้ (โฆษณาเกนิจรงิ) 

4. อาหารในภาชนะปิดสนทิ ไมไ่ดม้าตรฐาน   

    ฉลากไมถ่กูตอ้ง 

5. ยาชดุ การบรโิภคยาเกนิความจ าเป็น 



 

 

 

 
 
 

สรุปผลการจัดล าดับ
ภาคกลาง 

 

 
 
 



สรุปผลการจดัล าดบัระดบัภาค 

ที ่ ชือ่สนิคา้ ลกัษณะความไมป่ลอดภยัทีพ่บ ความ
ถี ่

คะแนน 

1. ผัก/ผลไม ้ พบการตกคา้งของยาฆา่แลง 13 51 

2. น ้ามันทอดซ ้า พบสารโพลาร ์ 11 41 

3. ยาแผนโบราณ พบมกีารผสมสารสเตยีรอยด ์ 11 29 

4.      ยาชดุ ขายยาไมไ่ดรั้บอนุญาต,ใชย้าเกนิ
ความจ าเป็น,ไมม่เีลขทะเบยีน 

พบยาสเตยีรอยด ์

11 28 

5. อาหารเสรมิ โฆษณาผลติภัณฑส์ขุภาพเกนิจรงิ 10 33 
 

6. ผา้ขีร้ ิว้,
ปลาหมกึ

กรอบ,ผักสด, 
อาหารทะเล 

พบมกีารปนเป้ือนฟอรม์าลนี 8 32 



 

 

 

 
 
 

สรุปผลการจัดล าดับ
เขต 4 

 

 
 
 



ผลการจดัล าดบัระดบัเขต 4 ความ
ถี ่

คะแนน 

ที ่ ชือ่สนิคา้ ลกัษณะความไมป่ลอดภัยทีพ่บ 

1. อาหารประเภท 
ผา้ขีร้ ิว้

(สไบนาง), 
ปลาหมกึกรอบ, 

ผักสด 

พบมกีารปนเป้ือนฟอรม์าลนี 6 20 

2. อาหารเสรมิ โฆษณาผลติภัณฑส์ขุภาพเกนิ
จรงิ 

5 21 

3. น ้ามันทอดซ ้า พบสารโพลาร ์ 5 19 

4. ผัก/ผลไม ้ พบการตกคา้งของยาฆา่แมลง 3 11 

5. ยาสมนุไพร พบมกีารผสมสารสเตยีรอยด ์ 3 10 



 

 

 

 
 
 

สรุปผลการจัดล าดับ
เขต 5 

 

 
 
 



ผลการจดัล าดบัระดบัเขต 5 ความ
ถี ่

คะแนน 

ที ่ ชือ่สนิคา้ ลกัษณะความไมป่ลอดภยัที่
พบ 

1. ผัก/ผลไม ้ พบการตกคา้งของยาฆา่
แมลง 

7 21 

2. ยาสมนุไพร พบมกีารผสมสาร 
สเตยีรอยด ์

5 12 

3. น ้ามันทอดซ ้า พบสารโพลาร ์ 4 15 

4. เครือ่งส าอาง ผสมสารหา้มใช ้ 4 12 

5. อาหารเสรมิ โฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพ
เกนิจรงิ 

3 7 

6. อาหารทะเล 
 

พบมกีารปนเป้ือนฟอรม์าลนี 
 

2 7 



 

 

 

 
 
 

สรุปผลการจัดล าดับ
เขต 6 

 

 
 
 



ผลการจดัล าดบั 
ระดบัเขต 6 

ความ
ถี ่

คะแนน 

ที ่ ชือ่สนิคา้ ลักษณะความไมป่ลอดภัยทีพ่บ 

1. ยาชดุ ขายยาไมไ่ดรั้บอนุญาต,ใชย้าเกนิความ
จ าเป็น,ไมม่เีลขทะเบยีน 

พบยาสเตยีรอยด ์

6 17 

2. อาหารเสรมิ              
(ลดน ้าหนัก,ผวิ

ขาว) 

ปลอม,ผสมสารหา้มใช,้ไมไ่ดข้ออนุญาต,
น าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 

4 18 

3. อาหาร 
(เครือ่งดืม่
สมนุไพร,อาหาร
เสรมิผวิขาว,
อาหารเสรมิลด
น ้าหนัก) 

ฉลากไมถ่กูตอ้งครบถว้น 4 16 

4. ผัก/ผลไม ้ พบการตกคา้งของยาฆา่แมลง 4 15 

5. ยาสมนุไพร พบมกีารผสมสารสเตยีรอยด ์
 

3 7 



แนวทางแก้ไขแต่ละสินค้า 

 1.ผัก/ผลไม้ พบการ
ตกค้างของยาฆ่าแมลง 

 

 

นโยบาย 

ผู้ประกอบการ 

แหล่ง
จ าหน่าย 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 

บุคลากร 



1.ผัก/ผลไม้ พบการตกค้างของยาฆ่าแมลง 

1.1 นโยบาย 

 - ใหค้วามส าคญักบัการพัฒนาศกัยภาพผูบ้รโิภค 

 - งบประมาณ 

 - นโยบายของกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสขุ
ควรสอดคลอ้งกนั 

 - ผนกึก าลงักบักระทรวงเกษตรควบคมุสารตัง้ตน้(ยาฆา่
แมลง) 

1.2 ผูป้ระกอบการ 

 - มาตรการตรวจสอบยาฆา่แมลง 

 - มาตรการไมรั่บผัก/ผลไมท้ีม่ยีาฆา่แมลง 

 - มาตรการรถลา้งผักเคลือ่นที ่ 

 



1.ผัก/ผลไม้ พบการตกค้างของยาฆ่าแมลง 

1.3 แหลง่จ าหน่าย 

 - เพิม่สถานที/่จ านวนผักปลอดสารพษิ เชน่ รพ. 

1.4 พัฒนาศกัยภาพผูบ้รโิภค 

 - ประชาสมัพันธผ์า่นบคุลากรสาธารณสขุหรอืเครอืขา่ย 

  - วธิกีารเลอืกซือ้ 

  - วธิกีารลา้งผัก  

1.5 บคุลากร 

 - ควบคมุก ากบัใหท้ัว่ถงึ 



แนวทางแก้ไขแต่ละสินค้า 

 2.น้ ามันทอดซ้ าพบสาร
โพลาร ์

ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ 

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ท าเนียบข้อมูล
ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ 
เทคโนโลยี/
วิชาการ 



2.น้ ามันทอดซ้ าพบสารโพลาร ์

2.1 ประชาสมัพันธใ์หค้วามรู ้

 - ด าเนนิการตามกฎหมาย 

 - ควรมอีปุกรณ์/ผูบ้รโิภค 

2.2 ท าเนยีบขอ้มลูผูป้ระกอบการ 

 - สรา้งความตระหนักกลุม่ผูป้ระกอบการ 

2.3 ผูป้ระกอบการ 

 - รับซือ้น ้ามันเสือ่มคณุภาพเพือ่ไปท าไบโอดเีซล 

 - เพิม่รงจงูใจใหธ้ง/ป้าย 

2.4 เทคโนโลย/ีวชิาการ 

 - ท าวจัิยวา่เมือ่ไรควรเปลีย่นน ้ามัน เชน่ ทอดไก ่กีค่รัง้แลว้ควรเปลีย่นน ้ามัน 

2.5 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 - รับซือ้น ้ามันเกา่จากครัวเรอืน 

 - ตอ้งหาแหลง่/ชอ่งทางรับซือ้ สรา้งกระบวนการในการรับซือ้น ้ามันทอดซ ้า 



แนวทางแก้ไขแต่ละสินค้า 

 3.ยาแผนโบราณผสม
สารสเตียรอยด์ 

ผู้ประกอบการ 

แหล่ง
จ าหน่าย 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 

บุคลากร 



3.ยาแผนโบราณผสมสารสเตียรอยด ์

3.1 เจา้หนา้ทีท่ีต่รวจนอ้ย  ควรเพิม่การตรวจ/เชงิรกุ 

3.2 ปัญหาการจ าหน่าย/ผลติ พบมากในวดั/งานวดั งานกาชาด 

3.3 ควรมนีโยบายตรวจสารสเตยีรอยดฟ์ร(ีสง่ศนูยว์ทิย)์ 

3.4 ปัญหาการรับจา้งขึน้ทะเบยีน   ปัญหายาปลอม/ยาไมไ่ด ้
ขึน้ทะเบยีน ยากแกก่ารควบคมุก ากบั 

3.5 การควบคมุก ากบัสเตยีรอยดท์ีเ่ป็นยาแผนปัจจบุนัมชีอ่งทาง
นอกระบบ เชน่ จากพมา่ 

3.6 ควรด าเนนิการตามกฎหมายอยา่งจรงิจัง 

3.7 เป็นปัญหาระดบัประเทศ ควรเป็นนโยบาย ควรมขีอ้มลูน าเขา้ 
การกระจายเขม้ขน้เหมอืนขอ้มลูวตัถเุสพตดิ 

3.8 ชองทางการประชาสมัพันธผ์ลติภณัฑย์าทีใ่สส่เตยีรอยด ์เชน่ 
Facebook 



แนวทางแก้ไขแต่ละสินค้า 

 4.ยาชุด ขายยาไม่ได้รับ
อนุญาต ใช้ยาเกินความ
จ าเป็น ไม่มีเลขทะเบียน 
พบยาสเตียรอยด์ 

ผู้บริโภค 

รถเร่ 

ร้านยา 

เจ้าหน้าที ่

หมู่บ้าน/
ร้านช า 



4.ยาชุด ขายยาไม่ได้รับอนุญาต ใช้ยาเกินความจ าเป็น 
ไม่มีเลขทะเบียน พบยาสเตียรอยด์ 

4.1 ผู้บริโภค - ประชาสัมพันธ์  
4.2 รถเร่ - ให้พื้นทีช่วยเฝ้าระวัง 
4.3 ร้านยา - สร้างความตระหนัก 
4.4 เจ้าหน้าที ่
- ส ารวจข้อมูลยาชุดในหมู่บ้าน 
- ด าเนินการตามกฎหมาย/ใช้เครือข่ายตักเตือน เช่น ชมรมร้านยา เครือข่ายเจ้าหน้าที่ คบส. ร่วมด า
เนิการเชิงรุกและเชื่อมโยงข้อมูล 
2.5 หมู่บ้าน/ร้านช า 
 - ให้ อสม. ส ารวจร้านช าว่าจ าหน่ายยาชุดหรือไม่ 
 - ภาคีเครือข่ายอบรมให้ความรู้ (โครงการร้านช ามาตรฐาน) 



แนวทางแก้ไขแต่ละสินค้า 

 5.อาหารเสริมโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 



5.อาหารเสริมโฆษณาผลิตภัณฑส์ุขภาพเกินจรงิ 

5.1 ประชาสมัพันธใ์หค้วามรูแ้ขง่กบัโฆษณาเกนิจรงิ 

5.2 ปรับกฎหมาย ใหผู้โ้ฆษณาโฆษณากลบั 

5.3 ใชม้าตรการการด าเนนิการอยา่งมสีว่นรว่มจากภาคเครอืขา่ย 

5.4 การโฆษณาโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตโทษตามกฎหมายนอ้ย
เกนิไป 

5.5 สรา้งภาคเีครอืขา่ยรว่มตรวจสอบเฝ้าระวงั 

5.6 ประชาสมัพันธใ์หค้วามรูก้บัผูบ้รโิภคใหม้วีจิารณญาณไมใ่ห ้
หลงเชือ่โฆษณา 

5.7 นโยบายการด าเนนิการอยา่งจรงิจัง รว่มกบั กสทช.ควร
ด าเนนิการตอ่เนือ่ง 

5.8ชีแ้จง้ผูโ้ฆษณาใหเ้ขา้ใจ/โทษตามกฎหมาย 

5.9ประสานขอ้มลูกบักสทช. 



แนวทางแก้ไขแต่ละสินค้า 

 6.ผ้าขี้ร้ิว ปลาหมึกกรอบ 
ผักสด อาหารทะเล พบมี
การปนเปื้อนฟอร์มาลีน 



6.ผ้าขี้ริ้ว ปลาหมึกกรอบ ผักสด อาหารทะเล พบมีการ
ปนเปื้อนฟอร์มาลีน 
6.1 มาตรการควบคมุก ากบัเหมอืนยาฆา่แมลง 

6.2 ควรแกไ้ขปัญหาฟอรม์าลนี ใหข้อ้มลูกลบัผูจ้ าหน่าย โดยสบื/
จัดการใหถ้งึตน้ตอรถเร ่

6.3 ประชาสมัพันธ ์

6.4 สรา้งความตระหนักใหก้บัผูผ้ลติ/ผูจ้ าหน่าย 

6.5 เจา้หนา้ทีค่วรด าเนนิคดตีามกฎหมาย 

6.6 หาวธิกีารท าปลาหมกึใหก้รอบโดยไมต่อ้งใสส่ารฟอรม์าลนี
6.7 ใหผู้จ้ าหน่ายตรวจสอบฟอรม์าลนีดว้ยตนเอง 



กระบวนการ และการจัดการ 

  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเขตเครือข่ายบริการและระดับภาคกลาง เพื่อด าเนินงานและ 
 ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ครั้งที่ 1  
 การอบรมการใช้เครื่องมือจัดล าดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
 จัดล าดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย และประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไข

ปัญหาภายในจังหวัด  
 จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเขตเครือข่ายบริการและระดับภาคกลาง เพื่อการ 
ด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ครั้งที่ 2  
 กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยภายในจังหวัด เขต และภาค 
 ประเมินผลโครงการ และด าเนินการส่งผลการด าเนินการโครงการให้ส านักงานคณะกรรมการ

อาหาร และยาเป็นข้อมูลจัดกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 

 



การวิเคราะห์บริบท และพัฒนาการ 

แบ่งสินค้าไม่ปลอดภัยได้เป็น 2 กลุ่ม  
 กลุ่มท่ี 1 สินค้าไม่ปลอดภัยที่เกิดจากความบกพร่องของตัวสินค้าเอง 
(ยาฆ่าแมลงในผัก และผลไม้ , ,ยาแผนโบราณไม่มีเลขทะเบียน และผสม
สารสเตียรอยด์ ,อาหารทะเลพบมีการปนเปื้อนฟอร์มาลีน รวมถึงน้ ามันทอด
ซ้ าพบสารโพลาร์)  
 กลุ่มที่ 2 สินค้าไม่ปลอดภัยที่เกิดจากความเข้าใจผิดต่อตัวสินค้าของ

ผู้บริโภค (ยาชุด ,อาหารเสริมโฆษณาสรรพคุณเกินจริง) 

 



การวิเคราะห์บริบท และพัฒนาการ 

 ความเก่ียวข้องกับปัจจัยตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญ 

(ชายทะเล,ราบลุ่มเกษตรกรรม) 
 การแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย   
      - ต้องใช้ข้อมูลเชิงบริบทมาประกอบเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการ  
      - สร้างกลไกลการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
      - ติดอาวุธทางปัญญาให้ประชาชน เช่น การอบรม  ประชาสัมพันธ์  
      - การก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม  
โดยเริ่มต้นจากวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  (SWOT Analysis)   
                      และการวิจัยต่อไป 

 

 



บทเรียนที่เกิดขึ้นและข้อเสนอสู่การพัฒนางาน 

 ขอบเขตการจัดล าดับไม่ชัดเจนว่าคลอบคลุมโฆษณา สถานประกอบการ
หรือไม่ท าให้ปัญหาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ เช่น ปัญหาโฆษณา สถาน
ประกอบการตกไป  

 การระบุประเด็นปัญหา ควรมีภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุม/หลากหลาย 
เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาที่แท้จริง  

 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินไม่ชัดเจน เข้าใจยากในการประเมิน 

 ผู้เข้าร่วมประชุมยังขาดองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทาง 
          สถิติที่ชัดเจน ทางผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการเพิ่มตัวอย่าง 
             แหล่งค้นหาข้อมูลอ้างอิง 

    



บทเรียนที่เกิดขึ้นและข้อเสนอสู่การพัฒนางาน 

 บางข้อมูลไม่สามารถพิจารณาคะแนนได้ ท าให้ความส าคัญนั้นมีค่าลดลง 
ซึ่งแท้จริงอาจเป็นปัญหาส าคัญ 

  ผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่ตระหนักถึงการจัดล าดับปัญหาจึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง และในระดับประเทศ 

  ผู้ด าเนินการยังขาดทักษะในการท ากระบวนการอาจท าให้ไดข้้อมูลไม่
ชัดเจน จึงควรมีการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

 



บทเรียนที่เกิดขึ้นและข้อเสนอสู่การพัฒนางาน 

 จัดท าโครงการในระยะเวลาภายใน 1-2 ปี แต่ต้องจัดท าเป็นแผนงานระยะ
กลางอย่างน้อย 3-5 ปี  

  งานจะส าเร็จได้ ต้องเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ดี  ใช้หลักประนีประนอม  
ปรับแนวคิด ใช้หลักประชาธิปไตย  

  การท างานร่วมกัน  ต้องรับข้อมูลให้ได้เท่ากัน แบ่งปันข้อมูล  เติมในสิ่ง 
ที่ขาด แบ่งงานตามความสามารถ ทุกคนไม่ยึดความคิดตนเองเป็นใหญ่ 

  การชักชวนชี้ชวนให้เครือข่ายฯท างาน ต้องเริ่มต้นจากการชี้ให้เขาเห็นถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น    ไม่ควรใช้มาตรการบังคับ 
 



ขอบคณุครบั 


