
Issue Prioritization 2114
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18 จังหวัดภาคเหนือ

   เขต 3
1. ชัยนาท
2. นครสวรรค
3. อุทัยธานี
4. พิจิตร
5. กําแพงเพชร

เขต 2    
1.   ตาก
2.   สุโขทัย
3.   พิษณุโลก
4.   เพชรบูรณ
5.    อุตรดิตถ

   เขต 1
1. แพร
2. นาน
3. ลําปาง
4. ลําพูน
5. เชียงใหม
6. เชียงราย
7. พะเยา
8. แมฮองสอน



1. วตัถุประสงค์โครงการ
2. รูปแบบการดาํเนินงาน
3.  ภาคเีครือข่ายทีเ่ข้าร่วมโครงการ
4.  วธิีการจดัลาํดบัความสําคญั
5.  ผลการจดัลาํดบัผลติภณัฑ์สุขภาพทีเ่ป็นปัญหาระดบั

จงัหวดั

ประเดน็นําเสนอ



6.  ผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปน
ปญหาระดับภาค

7.  แนวทางการแกไขปญหาระดับจังหวัดและ
     ระดับภาค
8.  ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

ประเดน็นําเสนอ



วตัถุประสงค์โครงการ

(1) คนหาปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจไมปลอดภัย 
(2) สรางเครือขายความรวมมอืแกปญหาผลิตภัณฑ 
     สุขภาพไมปลอดภัยอยางเปนระบบ
(3) เพื่อใหทราบสถานการณปญหา หรือ Health Impact  
     ของจังหวัด เขตเครือขายบริการ และภาคเหนือ
(4) เพื่อเปนเวทีพัฒนาเครื่องมือจัดลําดับความสําคญัฯ 
     และฐานขอมูลที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น



1.  การประชุมชี้แจงโครงการ สสจ. 18 จังหวดัภาคเหนือ และ 
     แนวทางการดาํเนินการในระดบัจังหวดั
2.  การกาํหนดผลติภัณฑ์สุขภาพทีไ่ม่ปลอดภัย
           2.1  การดาํเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่
           2.2  ภาคเีครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตระหนักว่าเป็นปัญหา
3.   กระบวนการจัดลาํดบัความสําคญัของผลติภัณฑ์สุขภาพทีไ่ม่
      ปลอดภัย

3.1 ขั้นตอนการเตรียมการ

รูปแบบการดาํเนินการ



3.2 ขั้นตอนการเสนอประเดน็ปัญหาเพือ่คดัเลอืก
           3.3  ขั้นตอนการหาข้อมูลทางวชิาการตามเกณฑ์การประเมนิ
ความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมนิความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา
           3.4  ขั้นตอนการจัดลาํดบัความสําคญัของผลติภัณฑ์
สุขภาพทีไ่ม่ปลอดภัย
            3.5  ขั้นตอนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลติภัณฑ์
สุขภาพทีไ่ม่ปลอดภัย

รูปแบบการดาํเนินการ



1.  ภาครัฐ 
         สสจ.  สสอ.  รพศ./รพท./สสจ.  รพ.สต.  พฒันาชุมชน, เกษตร, 
         อุตสาหกรรม, ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์, ศูนย์อนามยั, 
         ท้องถิน่จังหวดั, มหาวทิยาลยั/วทิยาลยั
2.  ภาคเอกชน/องค์กรเอกชน
          ชมรมร้านขายยา, ชมรมร้านอาหาร, ชมรมนํา้ดืม่/นํา้แขง็, 
          ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค, รพ.เอกชน 

ภาคีเครือขายที่เขารวมโครงการ



3.  ภาคประชาชน 
          ชมรม อสม.  ชมรม อย.น้อย, ผู้บริโภค/ประชาชนทัว่ไป
4. ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
          เทศบาลนคร, เทศบาลอาํเภอ, อบจ.  อบต.    

ภาคีเครือขายที่เขารวมโครงการ (ตอ)



1.  กําหนดเครือขายผุบริโภคที่เชิญเขารวมประชุม
2.  แบบสอบถามขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ไม
     ปลอดภัย
3.  รวบรวมผลิตภัณฑฯที่ไมปลอดภัยจาก 
     แหลงขอมูลอื่นๆ ประกอบ
4.  ประชุมเครือขายฯ ขอ 1 จํานวน 1-2 ครั้ง 

(แลวแตจังหวัด) 

วิธีการจัดลําดับความสําคัญ



5.  ใชเกณฑตามที่ คคส. กําหนด
6.  ไดผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหา

ระดับจังหวัด
6.  ไดผลการจัดลําดับการแกไขปญหาระดับจังหวัด
7.  ประชุมจัดลําดับผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยและแนว

ทางการแกไขปญหาระดับภาค 1 ครั้ง 

วิธีการจัดลําดับความสําคัญ



ผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหาระดับจังหวัด  3 ลาํดบัแรก

จงัหวดั อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3

ชัยนาท อาหารสด สไบนางและ
ปลาหมึกกรอบเยน็ตาโฟพบ
สารปนเปื้อนฟอร์มาลนิ

นํา้มนัทอดซํ้าพบสารโพล่าร์
เกนิมาตรฐาน

ผกัผลไม้พบสารเคมยีาฆ่า
แมลงปนเปื้อน

นครสวรรค์ นํา้มนัทอดซํ้า สารฆ่าแมลงในผกัผลไม้ อาหารมสีารฟอร์มาลนิ

อทุยัธานี ยาชุดแก้ปวดผสมสเตยีรอยด์ ยาชุดลดความอ้วน กาแฟลดนํา้หนัก

พจิติร เครื่องสําอางอนัตราย (บุหรี่)
อาหารเสริม/ยาลดนํา้หนัก

สารปนเปื้อนในอาหาร

กาํแพงเพชร นํา้มนัทอดซํ้า นํา้ดืม่ไม่ได้มาตรฐาน ลูกชิ้นแบ่งขายในตลาดนัด

สุโขทยั นํา้มนัทอดซํ้า ยาลดความอ้วนผสมยาแผน
ปัจจุบัน

โฆษณายา



ผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหาระดับจังหวัด  3 ลาํดบัแรก

จงัหวดั อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3
ตาก ยาฆ่าแมลงในผกัผลไม้ แอลฟล่าทอ็กซินในถัว่ลสิง สารบอแรกซ์ในลูกชิ้น

พษิณุโลก เครื่องสําอางสิวฝ้าหน้าขาว
ผสมสารอนัตราย

อาหารมีสารกนับูดเกนิ
มาตรฐาน

อาหารเสริมลดนํา้หนัก

เพชรบูรณ์ ผกัทีม่ยีาฆ่าแมลงตกค้าง นํา้มนัทอดซํ้า อาหารทะเลใส่ฟอร์มาลนิ
อตุรดติถ์ ยาสมุนไพร/ยาแผนโบราณเจอื

ปนสารสเตยีรอยด์
เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้ 
ฉลากไม่ถูกต้อง

ยาอนัตรายในร้านชํา และ 
โฟม ถุงพลาสตกิ

แพร่  ยาปฏิชีวนะจาํหน่ายในร้านชํา ขนมกรุบกรอบแสดงฉลากไม่
ถูกต้อง

เครื่องสําอางสิว ฝ้า หน้า
ขาว ระบุเลขที่ใบรับแจ้ง
ปลอม

น่าน ฟอร์มาลนิในอาหารทะเลและ
สไบนาง

เครื่องสําอางทีผ่สมสารห้ามใช้ แซนวสิหรือขนมปังทีไ่ม่มี
ฉลากบอกวนัหมดอายุ



ผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหาระดับจังหวัด  3 ลาํดบัแรก

จงัหวดั อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3
ลาํปาง ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าหญ้าทีต่กค้าง

หรือปนเปื้อนผกัผลไม้และ
สิ่งแวดล้อม

ฟอร์มาลนิในปลาหมึกกรอบ
และสไบนาง

ยาแผนโบราณทีม่ีการ
ลกัลอบผสม
สารสเตยีรอยด์

ลาํพูน ยาฆ่าแมลงในผกัผลไม้ นํา้มนัทอดซํ้า นํา้ดืม่ในชุมชน
เชียงใหม่ การปนเปื้อนสารเคมแีละยาฆ่า

แมลงในผกัผลไม้
นํา้มนัทอดซํ้า โฟม

เชียงราย ยาในร้านชํา ยาฆ่าแมลงในผกัผลไม้ นํา้มนัทอดซํ้า
พะเยา ยาในร้านชํา/ยาเร่ขาย/สมุนไพร

ลกัลอบผสมสเตยีรอยด์/ยาไม่มี
ทะเบียนตาํรับ

ยาฆ่าแมลงตกค้างในผกัและ
ผลไม้

อาหารทีใ่ช้นํา้มนัทอดซํ้า

แม่อ่องสอน ยาฆ่าแมลงตกค้างในผกัผลไม้ โฆษณาเกนิจริง ผลติภณัฑ์
เสริมอาหารต่างๆ

เครื่องสําอางไม่ปลอดภยั



ผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหาระดับภาค  10 ลาํดบั

ลาํดบั ผลติภณัฑ์สุขภาพทีไ่ม่ปลอดภยั
1 ยาฆ่าแมลงตกค้างในผกัผลไม้
2 นํา้มนัทอดซํ้า
3 สารฟอร์มาลนิในปลาหมกึกรอบสดและสไบนาง
4 ยาอนัตรายในร้านชํา
5 ยาสมุนไพร ยาชุด ผสมสารสเตยีรอยด์
6 เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้
7 อาหารไม่มฉีลากและเครื่องหมาย อย.
8 อาหารเสริมลดนํา้หนักผสมยาแผนปัจจุบัน
9 โฆษณาผลติภณัฑ์สุขภาพโอ้อวดสรรพคุณเกนิจริง
10 อาหารมสีารกนับูดเกนิมาตรฐาน



ผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหา เขต 1
ลาํดบั ผลติภัณฑ์สุขภาพทีไ่ม่ปลอดภัย

1 ยาฆ่าแมลงตกค้างในผกัผลไม้
2 นํา้มนัทอดซํ้า
3 สารฟอร์มาลนิในปลาหมกึกรอบสดและสไบนาง
4 ยาอนัตรายในร้านชํา และ ยาสมุนไพร ยาชุด ผสม

สารสเตยีรอยด์
5 เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้



ผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหา เขต 2
ลาํดบั ผลติภัณฑ์สุขภาพทีไ่ม่ปลอดภัย

1 ยาฆ่าแมลงตกค้างในผกัผลไม้
2 นํา้มนัทอดซํ้า
3 เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้
4 ยาสมุนไพร ยาชุด ผสมสารสเตยีรอยด์
5 อาหารเสริมลดนํา้หนักผสมยาแผนปัจจุบัน



ผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหาเขต 3
ลาํดบั ผลติภัณฑ์สุขภาพทีไ่ม่ปลอดภัย

1 สารฟอร์มาลนิในปลาหมกึกรอบสดและสไบนาง
2 นํา้มนัทอดซํ้า
3 ยาฆ่าแมลงตกค้างในผกัผลไม้ 
4 ยาสมุนไพร ยาชุด ผสมสารสเตยีรอยด์
5 ยาอนัตรายในร้านชํา 



ผลการจัดลําดับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหาระดับภาค  10 ลาํดบั

ลาํดบั ผลติภณัฑ์สุขภาพทีไ่ม่ปลอดภยั
1 ยาฆ่าแมลงตกค้างในผกัผลไม้
2 นํา้มนัทอดซํ้า
3 สารฟอร์มาลนิในปลาหมกึกรอบสดและสไบนาง
4 ยาอนัตรายในร้านชํา
5 ยาสมุนไพร ยาชุด ผสมสารสเตยีรอยด์
6 เครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้
7 อาหารไม่มฉีลากและเครื่องหมาย อย.
8 อาหารเสริมลดนํา้หนักผสมยาแผนปัจจุบัน
9 โฆษณาผลติภณัฑ์สุขภาพโอ้อวดสรรพคุณเกนิจริง
10 อาหารมสีารกนับูดเกนิมาตรฐาน



แนวทางแกไ้ขปญัหา

ภาคเหนอื



ลาํดบั
ผลติภณัฑ์สุขภาพ
ทีไ่ม่ปลอดภยั ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

1 ยาฆ่าแมลงตกค้าง
ในผกัผลไม้

ระดบัจงัหวดั (โดย สสจ. และหน่วยงานในจงัหวดั)
- ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์การล้างผกัผลไม้แก่ผู้บริโภค
- ผลกัดนัการดาํเนินการเป็นวาระจงัหวดั 
- สนับสนุนการใช้ผกัปลอดสารพษิใน รพ. รร. และศูนย์เดก็เลก็ โดย

ใช้กลไกอาหารปลอดภยั (Food Safety) ส่งเสริมร้านอาหารใช้
ผกัปลอดสารพษิ

ระดบัภาค / ประเทศ
- ผลกัดนัเป็นวาระแห่งชาต ิโดย อย.และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
- แก้ปัญหาฉลาก แหล่งทีม่า โดย ก.เกษตร
- แก้ปัญหาการโฆษณาทีไ่ม่เหมาะสม โดย ก.เกษตร
- แก้ปัญหาการตลาดของสารเคมพีชืทีท่าํให้เกษตรกรเชื่อถอื (โกหกคาํ

โต) โดย ก.เกษตร  และ ธอส.
- แก้ปัญหาผลประโยชน์ทีผู่้เกีย่วข้องได้รับ (Conflic of 

interest) โดย ธกส. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง



ลาํดบั
ผลติภณัฑ์สุขภาพ
ทีไ่ม่ปลอดภยั แนวทางแก้ไขปัญหา

2 นํา้มนัทอดซํ้า ระดบัจงัหวดั ( สสจ.และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง)
- ปชส.ผู้บริโภค / ผู้ประกอบการ
- ตรวจแนะนํา / ตรวจสอบ
- ส่งเสริมการทาํไบโอดเีซล  สบู่  สีทาเฟอร์นิเจอร์
ระดบัเขต/ภาค
- 5 ยุทธศาสตร์ การแก้ไขนํา้มนัทอดซํ้า
- ตรวจสอบนํา้มนัทอดซํ้าโดยชุดทดสอบเบือ้งต้น 

จนท. ตรวจเอง หรือ ให้ ผปก.ตรวจเอง 
- มอบป้ายรับรอง ซึ่งอาจเรียกคนืได้
                                                  
                                                                                      



ลาํดบั ผลติภณัฑ์สุขภาพ
ทีไ่ม่ปลอดภยั แนวทางแก้ไขปัญหา

2 นํา้มนัทอดซํ้า ระดบัประเทศ
- การประชาสัมพนัธ์ผ่านสื่อวงกว้าง โทษ พษิภยั
- รัฐบาลมนีโยบายส่งเสริมการผลติ/ใช้นํา้มนัไบโอ

ดเีซล                                                                      





ลาํดบั ผลติภณัฑ์สุขภาพ
ทีไ่ม่ปลอดภยั แนวทางแก้ไขปัญหา

3 สารฟอร์มาลนิใน
ปลาหมกึกรอบสดและ
สไบนาง

ระดบัจงัหวดั 
(โดย สสจ.และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง)
- รายย่อยตรวจสอบ ตกัเตอืน
- รายใหญ่ (ขายส่ง) ตรวจพบ ดาํเนินคดี
ระดบัเขต/ภาค
- ให้แต่ละจงัหวดัดาํเนินการตรวจสอบ 

ดาํเนินคด ีหาต้นตอผู้ผลติ และแจ้งจังหวดั
ทีเ่ป็นแหล่งทีม่า

ระดบัประเทศ
- อย.ดาํเนินคดแีหล่งผลติ จงัหวดัต้นตอ
- อย.ควบคุมร้านขายฟอร์มาลนิ ต้อง

รายงาน



ลาํดบั
ผลติภณัฑ์สุขภาพ
ทีไ่ม่ปลอดภยั แนวทางแก้ไขปัญหา

4 ยาอนัตรายในร้านชํา ระดบัจงัหวดั ( โดย สสจ.และเครือข่าย)
- ผลกัดนัเป็นวาระกลุ่มงาน คบส.
- แก้ไขปัญหาโดยชุมชนมสี่วนร่วม
- ตรวจสอบ ดาํเนินคด ีรายทีด่ือ้แพ่ง
ระดบัเขต/ภาค
- ให้แต่ละจงัหวดัดาํเนินการตรวจสอบแก้ไข

ปัญหา โดยใช้แนวทางทีเ่หมาะสมกบับริบทพืน้ที ่
ระดบัประเทศ
- อย. ประชาสัมพนัธ์ อนัตรายจากยาในร้านชํา
      ในสื่อวงกว้าง



ลาํดบั ผลติภณัฑ์สุขภาพ
ทีไ่ม่ปลอดภยั แนวทางแก้ไขปัญหา

5 ยาสมุนไพร ยาชุด 
ผสมสารสเตยีรอยด์

ระดบัจงัหวดั (โดย สสจ.และเครือข่าย)
- ทาํ SRM โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน ใน

การแก้ไขปัญหา
- ตรวจสอบ ดาํเนินคด ี รถเร่ฉายหนัง
- ร่วมกบัภาคอสีานดาํเนินการแก้ไขปัญหา
ระดบัเขต/ภาค
- ให้แต่ละจงัหวดัดาํเนินการตรวจสอบ แก้ไข

ปัญหาโดยใช้แนวทางทีเ่หมาะสมกบับริบทใน
พืน้ที ่และประสานกบัจงัหวดัใกล้เคยีง

ระดบัประเทศ
- อย. ประชาสัมพนัธ์ อนัตรายจากยาสมุนไพร 

ยาชุด ผสมสารสเตยีรอยด์ ในวงกว้าง



วิเคราะหบริบทและพฒันาการ
ดานบุคลากร (Man)
1. พัฒนาความรู ทักษะ ในการประชุมแบบมีสวนรวม
2. พัฒนาประสบการณใชวิชาการในการทํางาน คบส.
3.  เพิ่มความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการ
4.  เพิ่มเครือขายการดําเนินงาน คบส. หลากหลาย        

มากขึ้น
5.  พัฒนาการทํางานเปนทีม



วิเคราะหบริบทและพฒันาการ

ดานเครื่องมือ (Materials)
1. เครื่องมือจัดลําดับ หลักเกณฑดี สมบูรณ แตปฏิบัติ

จริงไดยาก เพราะ จังหวัดเขาไมถึงขอมูลจําเปนที่
ตองใช

2. มีความหลากหลายในการใชดุลยพินิจ ทําใหปญหา
อาจถูกมองขามไป 



วิเคราะหบริบทและพฒันาการ
ดานกระบวนการ (Method)
1. พัฒนาการประชุมแบบมีสวนรวม
2.   เพิ่มความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการ
ดานงบประมาณ (Money)
1. งบประมาณ 20,000 บาท / จังหวัด นอยไป จัด

ประชุมไดเพียง 1 ครั้ง
2. ระเบียบการใชงบประมาณไมเหมือนระบบราชการ 

ผูรับผิดชอบตองศึกษาและทําความเขาใจ 



บทเรียนที่เกิดขึ้นและขอเสนอสูการพัฒนางาน
๑. หลายหัวดีกวาหัวเดียว   
๒. ความรูขอมูลวิชาการ คูทักษะและคุณธรรม
๓.  พวกมากงานสําเร็จ
๔. ความรูทําใหองอาจ วินัยทําใหกลาหาญ
๕. การคุมครองผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 

แกไขซ้ําๆและหมุนวนตลอดเวลาการดําเนินงาน
ตองตอเนื่อง และสม่ําเสมอ



THANK YOU
FOR PARTICIPATION


