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1. การพฒันาเกณฑ์การจดัล าดับความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภยั 
 

 การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพของแผนงานพฒันาวิชาการและกลไกคุม้ครองผูบ้ริโภค

ด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวิสยัทศัน์ “ผู้บริโภคได้รับ

การคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ”  โดยมียทุธศาสตร์ 4 ประการ 

คือ (1) สร้างและจดัการความรู้เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผูบ้ริโภค (2) ส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค  (3) สนับสนุนเครือข่ายวิชาการเพื่อการจดัการสินคา้และบริการท่ีไม่ปลอดภยั และ  (4) 

สร้างความร่วมมือกบัทอ้งถ่ิน เอกชน และส่ือมวลชน เพ่ือการคุม้ครองผูบ้ริโภค ในการด าเนินการไดร่้วมกบั

ภาคีเครือข่ายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ มลูนิธิเพื่อผูบ้ริโภค เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัภาคและระดบัจงัหวดั 

เครือข่ายนกัวิชาการคุม้ครองผูบ้ริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

ในการด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ไม่ปลอดภยั กรอบแนวคิดในการพฒันา

ระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคของ คคส.  มีกระบวนการในการคดัเลือกประเด็นในการขบัเคล่ือนงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ของแผนงาน  โดยมีการก าหนดแนวทางเป็น 2 ลกัษณะ คือ   

1. กรณีสินคา้ไม่ปลอดภยัท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนในสงัคม (Hot Issue) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเกิดข้ึนแลว้มี
ผลกระทบกบัผูบ้ริโภคจ านวนมาก ไดใ้ชก้ารประมวลขอ้มลูหลกัฐานทางวิชาการแบบเร่งด่วน แลว้เสนอให้
คณะกรรมการก ากับทิศแผนงานพฒันาวิชาการและกลไกคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสุขภาพ พิจารณาให้
ขอ้คิดเห็น จากนั้นด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

2. การด าเนินการอยา่งเป็นระบบในการคดัเลือกประเด็น (Issue Prioritization) ท่ีมีความส าคญั
สูงและส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคจ านวนมาก  หรือส่งผลกระทบสูงต่อระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้าน
สุขภาพ  โดยการจดัใหม้ีกระบวนการท่ีเป็นท่ียอมรับของภาคส่วนต่าง ๆ  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  สสส . ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า คคส. ควรมี

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัท่ีชดัเจนเพื่อมาด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภค จึงเป็นท่ีมาของ

การพฒันาหลกัเกณฑก์ารจดัล  าดบัความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยัเพื่อการด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

เพื่อจัดล  าดับและคัดเลือกปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยมาด าเนินการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการคือ เชิญ
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ผูเ้ช่ียวชาญร่วมประชุมและน าเสนอแนวคิดการจดัล  าดบัความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยั เช่น แนวคิดดา้น

สินคา้ไม่ปลอดภยัและการจดัล  าดบัจากต่างประเทศ แนวคิดดา้นความเส่ียงของผลิตภณัฑ์ และแนวคิดดา้น

ผลกระทบทางสังคม จากนั้นคดัเลือกแนวคิดท่ีเห็นชอบร่วมกนัมาพฒันาต่อเป็นหลกัเกณฑ์การจดัล  าดับ

ความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยั ท่ีประชุมไดค้ดัเลือกเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงและความเป็นไปไดใ้น

การแกไ้ขปัญหา และมอบหมายให ้ภญ.ดร.ยภุาพรรณ มนักระโทก และ ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา ด าเนินการ

จดัท า ร่าง หลกัเกณฑก์ารจดัล  าดบัความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยั ทดสอบเกณฑโ์ดยสินคา้ไม่ปลอดภยัท่ี 

คคส. ด าเนินการอยู่ และมีการจดัประชุมพิจารณาปรับปรุงโดยผูเ้ช่ียวชาญของ คคส. จ านวน 3 คร้ัง เพ่ือ

ปรับปรุงเป็นหลกัเกณฑก์ารจดัล  าดบัความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยั  

แนวทางการจัดล  าดบัความส าคัญของสินค้าไม่ปลอดภยัเพื่อการด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ี

พฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนส าคญั คือ  

ขั้นตอนท่ี 1: การระบุเกณฑท่ี์จะใชใ้นการจดัล  าดบัความส าคญั  (Identify criteria) 

ขั้นตอนท่ี 2: การใหร้ะดบัความสมัพนัธข์องปัญหาท่ีมีต่อเกณฑแ์ต่ละตวั (Establish ranking) 

ขั้นตอนท่ี 3: การก าหนดค่าน ้ าหนกัของแต่ละเกณฑ ์(Weight the criteria) 

ขั้นตอนท่ี 4: การใหค้ะแนนและจดัล  าดบั (Score and Prioritize) 

ขั้นตอนที่ 1: การระบุเกณฑ์ที่จะใช้ในการจดัล าดับความส าคญั  (Identify criteria) 

การระบุเกณฑ ์หมายถึง การก าหนดเกณฑ์ส าคญัท่ีจะน ามาใชว้ดั ตรวจสอบ หรือพิจารณาในเร่ือง

นั้นๆ  ตัวเกณฑ์ท่ีส าคญัท่ีใช้ในการพิจารณาจัดล  าดับความส าคัญของปัญหาหรือความเส่ียง อาจมีความ

แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีน ามาพิจารณา จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัล  าดบั

ความส าคญัของปัญหาขององคก์ารอนามยัโลกพบว่า เกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัล  าดบัความส าคญัส่วนใหญ่มีความ

คลา้ยคลึงกนั  ไดแ้ก่ ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา โอกาสท่ีจะเกิดปัญหา กลุ่มท่ีมีโอกาสไดรั้บ

อนัตรายสูง ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความยากง่ายในการแกไ้ขปัญหา ความเร่งด่วนของ

สถานการณ์ เทคโนโลยใีนการแกปั้ญหา และความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัการปัญหา 
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ขั้นตอนที่ 2:  การให้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาที่มต่ีอเกณฑ์แต่ละตวั (Establish ranking) 

ในขั้นตอนน้ี เป็นการให้คะแนนตวัปัญหา (สินคา้ไม่ปลอดภยั) แต่ละปัญหาท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

เกณฑแ์ต่ละเกณฑใ์นขั้นตอนท่ี 1 ในการน้ีตอ้งก  าหนดคะแนนความส าคญัของปัญหา โดยเทียบกบัเกณฑ์แต่

ละเกณฑ ์ออกมาเป็นสูงมาก สูง ปานกลาง ต ่า ต  ่ามาก และไม่มีความสมัพนัธเ์ลย อาจก าหนดคะแนนออกมา

เป็น 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามล าดบั หรือเป็นสูง ปานกลาง ต ่า อาจก าหนดคะแนนเป็น 3,2,1  และเพื่อใหแ้น่ใจว่า

ผลิตภณัฑไ์ม่ปลอดภยัมีการจดัระดบัไดถ้กูตอ้ง จึงมีความจ าเป็นตอ้งเขียนรายละเอียดของเกณฑไ์ว  ้

ขั้นตอนที่ 3: การก าหนดค่าน า้หนกัของแต่ละเกณฑ์ (Weight the criteria) 

การให้น ้ าหนักตวัเกณฑ์แต่ละตวั ตอ้งพิจารณาตวัเกณฑ์แต่ละตวัท่ีก  าหนดในขั้นตอนท่ี 1 โดยให้

น ้ าหนกัสูงสุดกบัเกณฑท่ี์มีความส าคญัมากท่ีสุด ใหน้ ้ าหนกันอ้ยท่ีสุดกบัเกณฑท่ี์มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด โดย

อาจก าหนดน ้ าหนกัความส าคญัออกมาเป็นสูง  ปานกลาง และต ่า  โดยก าหนดคะแนนเป็น 3, 2, 1  ตามล าดบั 

โดยการประชุมร่วมกนั 

 ขั้นตอนที่ 4: การให้คะแนนและจดัล าดับ (Score and Prioritize) 

เมื่อได้พิจารณาให้ระดับความสัมพนัธ์ของปัญหาท่ีมีต่อเกณฑ์แต่ละตัว (Establish ranking ใน

ขั้นตอน 2) และก าหนดค่าน ้ าหนกัของแต่ละเกณฑ ์(Weight the criteria) จนครบทุกตวัเกณฑแ์ลว้ จากนั้นให้

ร่วมกนัพิจารณาตามสภาพขอ้เท็จจริงของผลิตภณัฑไ์ม่ปลอดภยัแต่ละชนิดท่ีน ามาจดัล  าดบัความส าคญัของ

ปัญหา  เพ่ือใหค้ะแนนปัญหาเป็นไปตามสภาพขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ จากนั้น ใหน้ าคะแนนปัญหาของแต่ละตวั

ตามท่ีไดรั้บการพิจารณาความสมัพนัธก์บัตวัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ ไปคูณกบัค่าน ้ าหนักของตวัเกณฑ์แต่ละ

ตวั และด าเนินการในท านองเดียวกันน้ีทุกช่องแลว้น ามาบวกกนั ก็จะไดค้ะแนนรวมของผลิตภณัฑ์ท่ีไม่

ปลอดภัยนั้น ๆ   วิธีการให้คะแนนท่ีเสนอมาน้ี เป็นวิธีการหน่ึงในการจัดล  าดับความส าคัญของปัญหา 

นอกจากน้ีการใหค้ะแนนความเส่ียง (risk score) ยงัสามารถหาไดจ้ากความสมัพนัธข์องโอกาสท่ีจะเกิดความ

เส่ียงกบัผลลพัธ์ทางสุขภาพ ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีสามารถแจกแจงและค านวณ risk score และจดัล  าดบัความ

เส่ียงได้ อีกวิธีหน่ึงของการจัดล  าดับความเส่ียง คือ ค  านวณความเส่ียงตามสูตรของ The Risk Priority 

Number (RPN) ซ่ึงทางวิศวกรรมใชใ้นการวิเคราะห์หาความเส่ียงในขบวนการ ท่ีเรียกว่า Failure Mode and 

Effects Analysis (FMEA) ตวัเลขท่ีไดจ้ากการค านวณ จะบอกถึงระดบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนของแต่ละ

ความเส่ียงท่ีสนใจ   
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นอกจากจะใชผ้ลการประเมินความเส่ียงของสินคา้ไม่ปลอดภยัแลว้  คคส. มีการประเมินความ

เป็นไปได้ในการจดัการแก้ไขปัญหาฯ เข้ามาร่วมพิจารณาดว้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีสินค้าท่ีไม่

ปลอดภยัในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงเดียวกนัหลายชนิด  

ในการจดัล  าดบัความส าคญัสินคา้ไม่ปลอดภยัเพื่อการด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภค จึงประกอบดว้ย 

2 ขั้นตอนหลกัคือ 

1. การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) 
2. การประเมินความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา (Possibility of Risk management) 

 
การประเมนิความเส่ียง (Risk assessment) 
 

เกณฑแ์ละน ้ าหนกัท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงเพื่อจดัล  าดบัความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยั 

เป็นไปตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1 เกณฑ์และน า้หนักในการประเมนิความเส่ียงเพือ่จดัล าดับความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภัย 
 

ล าดบั เกณฑ์การประเมนิความเส่ียง น า้หนัก (ร้อยละ) 

1 ผลกระทบต่อสุขภาพ 30 

2 กลุ่มประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบ 20 

3 ความถ่ีในการใช ้/ สมัผสั 10 

4 
ประมาณการประชากรท่ีสมัผสัและไดรั้บ

ผลกระทบทางสุขภาพ   
10 

5 มาตรการในต่างประเทศ 10 

6 
มีสารตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม และอาจก่อใหเ้กิด

อนัตรายต่อมนุษย ์
10 
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ล าดบั เกณฑ์การประเมนิความเส่ียง น า้หนัก (ร้อยละ) 

7 ปริมาณท่ีผลิต/การใช ้  10 

รวม 100 

 
โดยมีระดบัคะแนนของเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินความเส่ียงเพื่อจดัล  าดบัความส าคญัของสินคา้

ไม่ปลอดภยั ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ระดับคะแนนของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเส่ียงเพื่อจัดล าดับความส าคัญของสินค้าไม่

ปลอดภัย 
 

ระดับคะแนนของเกณฑ์ในการประเมนิความเส่ียง 

1. ผลกระทบต่อสุขภาพ  

4  คะแนน:  ตาย/พิการถาวร/มะเร็ง/พบขอ้มลูว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย/์ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ลกัษณะทางพนัธุกรรมก่อใหเ้กิดความผดิปกติในการเจริญเติบโตของอวยัวะต่างๆ  

3  คะแนน:  ตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล (ผูป่้วยใน) 

2  คะแนน:  เป็นแลว้ตอ้งไดรั้บการรักษา และหายได ้(ผูป่้วยนอก)  

1  คะแนน:  เป็นอาการเลก็นอ้ยไม่จ  าเป็นตอ้งรักษา  

2. กลุ่มประชากรทีไ่ด้รับผลกระทบ  

4  คะแนน:  ทารก/เด็ก  

3  คะแนน:  คนแก่/หญิงตั้งครรภ ์

2  คะแนน:  คนหนุ่มสาววยัเจริญพนัธุ ์(ท่ีมีโอกาสจะไดรั้บผลกระทบต่อระบบสืบพนัธุ)์   

1  คะแนน:  กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่กลุ่มดงักล่าวขา้งตน้  
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ระดับคะแนนของเกณฑ์ในการประเมนิความเส่ียง 

3. ความถี่ในการใช้ / สัมผสั  

4  คะแนน:  ใชเ้ป็นประจ า /ใชเ้กือบทุกวนั (Usually/Always: 90% - 100%) 

3  คะแนน:  ใชบ่้อยๆ (Normally: 80%) 

2  คะแนน:  ใชบ้างคร้ัง (Sometime: 50%) 

1 คะแนน:  ใชน้านๆ คร้ัง (seldom: 10%) 

4. ประมาณการประชากรที่สัมผสัและได้รับผลกระทบทางสุขภาพ  

4  คะแนน:  ประมาณ 1 ราย ในประชากรนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั  10,000 คน  

3  คะแนน:  ประมาณ 1 ราย ในประชากรนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั  50,000 คน  

2  คะแนน:  ประมาณ 1 ราย ในประชากรนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 100,000 คน  

1  คะแนน:  ประมาณ 1 ราย ในประชากรมากกว่า 100,000 คน  

5. มาตรการในต่างประเทศ  

4  คะแนน:  เพิกถอน/จ ากดัการใช ้ในสหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจกัร/แคนาดา/สหภาพยโุรป/

ออสเตรเลีย/ญ่ีปุ่น  

3  คะแนน:  เพิกถอน/จ ากดัการใช ้ในบางประเทศ ในแถบ Asia/ASEAN 

2  คะแนน:  เพิกถอน/จ ากดัการใช ้ในบางประเทศ  

1 คะแนน:  ค านึงถึงความเส่ียงในบางประเทศ  
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ระดับคะแนนของเกณฑ์ในการประเมนิความเส่ียง 

6. มสีารตกค้างในส่ิงแวดล้อม และอาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อมนุษย์  

4  คะแนน:  อนัตรายรุนแรง          

3  คะแนน:  อนัตรายปานกลาง  

2  คะแนน:  อนัตรายนอ้ย 

1  คะแนน:  ไม่อนัตราย 

0  คะแนน:  ไม่มีสารตกคา้ง  

7. ปริมาณที่ผลติ/การใช้  (เลอืก 7.1 หรือ 7.2) 

7.1 ปริมาณสารน าเข้า  

4  คะแนน:   >  10,000,000 กก. ของผลรวมการน าเขา้ของประเทศ 

3  คะแนน:  > 10,000 กก. ถึง  < 10,000,000 กก.  

2 คะแนน:  > 1,000 กก. ถึง <10,000 กก.         

1 คะแนน:  < 1,000 กก. 

7.2  สัดส่วนสินค้าที่ไม่ปลอดภยัต่อสินค้าทั้งหมดในประเภทเดยีวกนั 

4 คะแนน:  >  80% 

3 คะแนน: >  70% ถึง < 80% 

2 คะแนน: >  60% ถึง < 70  

1 คะแนน: < 60% 
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 ซ่ึงเมื่อน ามาทดสอบประเมินความเส่ียงของสินคา้ไม่ปลอดภยั 3 ชนิดท่ี คคส. ด าเนินการอยู่ ไดแ้ก่ 

ขวดนมมีสาร Bisphenal A (BPA) น ้ ามนัทอดซ ้ าเส่ือมสภาพ และแร่ใยหิน (Asbestos) พบว่า สามารถ

ประเมินความเส่ียงของสินคา้ดงักล่าวได ้ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ผลทดสอบการประเมนิความเส่ียงของสินค้าไม่ปลอดภัย  

เกณฑ์ประเมนิความเส่ียง น า้หนัก คะแนนเตม็ 

สินค้าไม่ปลอดภัย 

BPA 
Cooked 

oil 
Asbestos 

1. ผลกระทบต่อสุขภาพ  30 120 120 120 120 

2. กลุ่มประชากรท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ 

20 80 80 80 40 

3. ความถ่ีในการใช ้/สมัผสั 10 40 40 40 40 

4. ประมาณประชากรท่ีสมัผสั

และไดรั้บผลกระทบทาง

สุขภาพ 

10 40 40 40 40 

5. มาตรการในต่างประเทศ  10 40 40 10 40 

6. มีสารตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม

และอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ

มนุษย ์ 

10 40 10 10 40 

7. ปริมาณท่ีผลิต/การใช ้ 10 40 40 40 40 

รวม 100 400 370 340 400 

 ร้อยละ 100.0 92.5 85.0 100.0 
 

หมายเหตุ:  BPA = ขวดนมมีสาร Bisphenal A , Cooked oil = น ้ามนัทอดซ ้ าเส่ือมสภาพ  และ Asbestos = แร่ใยหิน 
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การประเมนิความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
เกณฑแ์ละน ้ าหนกัท่ีใชใ้นการประเมินความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาเพื่อจดัล  าดบัความส าคญั

ของสินคา้ไม่ปลอดภยั เป็นไปตามตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4 เกณฑ์และน า้หนักในการประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาเพื่อจัดล าดับความส าคัญของ

สินค้าไม่ปลอดภัย 
 

ล าดบั เกณฑ์การประเมนิความเป็นไปได้ น า้หนัก (ร้อยละ) 

1 การมีส่ิงทดแทน 10 

2 ราคาสินคา้ทดแทนในฐานะผูบ้ริโภค 10 

3 คุณภาพสินคา้ทดแทนในฐานะผูบ้ริโภค 10 

4 ระดบัผลกระทบต่อผูผ้ลิต 10 

5 ความร่วมมือของภาคี 

- เครือข่ายภาคประชาชน ผูบ้ริโภค 

- นกัวิชาการ  

- หน่วยราชการ   

- ผูป้ระกอบการ 

- นกัการเมือง 

50 

6 เป็นนโยบายท่ีมีผลทางการเมืองของรัฐบาล /

นโยบายรัฐบาล  

10 

รวม 100 
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โดยมีระดบัคะแนนของเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาเพื่อจดัล  าดบั

ความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยั ดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 ระดับคะแนนของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาเพื่อจัดล าดับ

ความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภัย 
 

ระดับคะแนนของเกณฑ์การประเมนิความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  

1. การมส่ิีงทดแทน  

4 คะแนน:  ทดแทนสินคา้ไดทุ้กชนิดโดยสมบูรณ์ (ทดแทนได ้100%) / หรือเป็นส่ิงไม่จ  าเป็นและ 

อาจเป็นอนัตราย  

3 คะแนน:  ทดแทนสินคา้ไดบ้างส่วน (75%)  

2 คะแนน:  ทดแทนสินคา้ไดบ้า้ง (50%)  

1 คะแนน:  ทดแทนสินคา้ไดน้อ้ย (25%) 

0 คะแนน:  ไม่มีส่ิงทดแทน  

2. ราคาสินค้าทดแทน ในฐานะผู้บริโภค  

4 คะแนน:  ราคาสูงกว่าสินคา้เก่า <  1 เท่า  

3 คะแนน:  ราคาสูงกว่าสินคา้เก่า > 1เท่า ถึง < 2 เท่า  

2 คะแนน:  ราคาสูงกว่าสินคา้เก่า > 2 เท่าถึง < 3เท่า  

1 คะแนน:   ราคาสูงกว่าสินคา้เก่า >  3 เท่า 
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ระดับคะแนนของเกณฑ์การประเมนิความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  

3. คุณภาพสินค้าทดแทน ในฐานะผู้บริโภค  

4 คะแนน:  คุณภาพเท่ากบัหรือดีกว่าสินคา้เดิม  

3 คะแนน:  คุณภาพต ่ากว่าสินคา้เดิมเลก็นอ้ย  

2 คะแนน:  คุณภาพต ่ากว่าสินคา้เดิมมาก  

1 คะแนน:   คุณภาพต ่ากว่าสินคา้เดิมมากท่ีสุด 

4. ระดับผลกระทบต่อผู้ผลติ 

4 คะแนน:  เกิดผลกระทบนอ้ยมากหรือไม่เกิดผลกระทบเลย 

3 คะแนน:  เกิดผลกระทบนอ้ย  

2 คะแนน:  เกิดผลกระทบปานกลาง  

1 คะแนน:  เกิดผลกระทบมาก  

5. ความร่วมมอืของภาค ีเครือข่าย ภาคประชาชน ผู้บริโภค นักวชิาการ หน่วยงานราชการ 

ผู้ประกอบการ และนักการเมอืง 

4 คะแนน:  นกัวิชาการ+ประชาชน/ ผูบ้ริโภค+หน่วยราชการ+ผูป้ระกอบการ+นกัการเมือง  

3 คะแนน:  นกัวิชาการ+ประชาชน/ ผูบ้ริโภค+หน่วยราชการ+ผูป้ระกอบการ  

2 คะแนน:  นกัวิชาการ+ประชาชน/ ผูบ้ริโภค+หน่วยราชการ  

1 คะแนน:  นกัวิชาการ+ประชาชน/ ผูบ้ริโภค 
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ระดับคะแนนของเกณฑ์การประเมนิความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  

6. เป็นนโยบายที่มผีลทางการเมอืงของรัฐบาล/ นโยบายของรัฐบาล  

4 คะแนน:  มีนโยบายและมีกฎหมายท่ีจะใชใ้นการด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน และมอบภารกิจให้

หน่วยงานหลกัด าเนินการทนัทีและมกีารติดตามผล/ก าหนดใหม้ีการรายงาน  

3 คะแนน:  มีนโยบายใหด้  าเนินการ มีก  าหนดเวลาด าเนินการท่ีแน่นอนภายใน 1 ปี 

2 คะแนน:  มีนโยบายใหด้  าเนินการ มีก  าหนดเวลาด าเนินการท่ีแน่นอนภายใน  > 1 ปี  

1 คะแนน:  มีนโยบายใหแ้ต่ยงัไม่ก  าหนดเวลาด าเนินการ 

0 คะแนน:  ไม่มีนโยบาย 

 

ซ่ึงเมื่อน ามาทดสอบประเมินความเป็นไปไดใ้นการแก้ปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภยั 3 ชนิดท่ี คคส. 

ด าเนินการอยู ่ไดแ้ก่ ขวดนมมีสาร Bisphenal A (BPA) น ้ ามนัทอดซ ้ าเส่ือมสภาพ และแร่ใยหิน (Asbestos) 

พบว่า สามารถประเมินความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาของสินคา้ดงักล่าวได ้ดงัตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 ผลทดสอบการประเมนิความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัย  
 

เกณฑ์ประเมนิความเป็นไปได้ฯ น า้หนัก คะแนนเตม็ 

สินค้าไม่ปลอดภัย 

BPA 
Cooked 

oil 
Asbestos 

1.การมีส่ิงทดแทน  10 40 40 40 40 

2. ราคาสินคา้ทดแทนในฐานะ

ผูบ้ริโภค  

10 40 40 40 40 

3. คุณภาพสินคา้ทดแทน ใน

ฐานะผูบ้ริโภค 

10 40 40 40 40 
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เกณฑ์ประเมนิความเป็นไปได้ฯ น า้หนัก คะแนนเตม็ 

สินค้าไม่ปลอดภัย 

BPA 
Cooked 

oil 
Asbestos 

4. ระดบัผลกระทบต่อผูผ้ลิต  10 40 40 30 30 

5. ความร่วมมือของภาคี 

เครือข่ายภาคประชาชน  

ผูบ้ริโภค  นกัวิชาการ  

หน่วยงานราชการ  

ผูป้ระกอบการ และนกัการเมือง 

50 200 150 200 150 

6. เป็นนโยบายท่ีมีผลทาง

การเมืองของรัฐบาล/นโยบาย

รัฐบาล  

10 40 0 40 10 

รวม 100 400 310 390 310 

 ร้อยละ 100.0 77.5 97.5 77.5 

 

หมายเหตุ:  BPA = ขวดนมมีสาร Bisphenal A, Cooked oil = น ้ามนัทอดซ ้ าเส่ือมสภาพ และAsbestos = แร่ใยหิน 
  

 ภายหลงัจากการพฒันาเกณฑฯ์ แลว้ คคส.ไดเ้ชิญเภสชักรส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัและเภสัชกร

โรงพยาบาลชุมชน ร่วมน าเกณฑฯ์ ดงักล่าว มาทดลองใชใ้นการจดัล  าดบัความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยั

เพื่อการด าเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคในระดบัจงัหวดัและอ าเภอ โดยไดม้ีการประชุมปรับระดบัเกณฑ์ให้

สอดคลอ้งกับจังหวดัและอ าเภอ และมีการจดัท าคู่มือการด าเนินงานจดัล  าดบัความส าคัญของสินค้าไม่

ปลอดภยั โดย ภก.ภาณุโชติ ทองยงั และคณะ เพื่อน าไปใช้จดัล  าดบัความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยัใน

พ้ืนท่ี จ  านวน 10 จงัหวดั และ 3 อ าเภอ 
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   คคส. ไดจ้ดัประชุมผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงาน และองคก์รผูบ้ริโภคต่างๆ อีกหลายคร้ัง 

เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ฯ กลางท่ีพฒันาข้ึนให้เป็นเกณฑ์ฯ ระดบัชาติ และระดับจงัหวดั ซ่ึงจะน าเสนอเกณฑ์

ดงักล่าวในบทต่อไป 
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2. กระบวนการจดัล าดับความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภยั   

 

พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ไดใ้หนิ้ยาม

ของ “สินคา้” และ “สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั” ดงัน้ี 

“สินคา้” หมายความว่า สงัหาริมทรัพยทุ์กชนิดท่ีผลิตหรือน าเขา้เพ่ือขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม 

และใหห้มายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเวน้สินคา้ตามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง 

“สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั” หมายความว่า สินคา้ท่ีก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึนไดไ้ม่ว่าจะเป็น

เพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไม่ไดก้  าหนดวิธีใชว้ิธีเก็บรักษา ค  าเตือน 

หรือขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ หรือก าหนดไวแ้ต่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชดัเจนตามสมควร ทั้งน้ี โดยค านึงถึงสภาพ

ของสินคา้ รวมทั้งลกัษณะการใชง้านและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคา้อนัพึงคาดหมายได ้
 

การก าหนดสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
การด าเนินงานรวบรวมปัญหาเพื่อน ามาจดัล  าดบัความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยันั้น  ส่ิงท่ีส าคญั

ล  าดบัแรกคือ การก าหนดสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึงอาจมาจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ดงัน้ี 

1. สินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่ คคส. ด าเนินการอยู่  

 การก าหนดสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัดว้ยวิธีน้ี จุดเด่นท่ีเป็นปัญหาท่ีมีการศึกษาขอ้มูลและคดัเลือกเพื่อ

ด าเนินการมาแลว้ในเบ้ืองตน้ ตลอดจนมีการยอมรับแลว้ว่าเป็นปัญหาในระดบัประเทศ ขนาดของปัญหาบาง

รายการครอบคลุมในหลายพ้ืนๆท่ี แต่ก็พบว่าบางประเด็นอาจไม่ใช่ปัญหาของพ้ืนท่ีบางแห่งก็ได ้

2. สินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่เป็นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 

 การก าหนดสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัดว้ยวิธีน้ี มีจุดเด่นท่ีเป็นนโยบายของภาครัฐ หลายประเด็นปัญหามี

ขอ้มลูรองรับว่า มีความรุนแรงและจ าเป็นตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน มีการสั่งการให้หน่วยงานในภาครัฐน าไป

ปฏิบัติ แต่ก็พบว่า บางประเด็นอาจไม่ใช่ปัญหาของพ้ืนท่ีอย่างแทจ้ริงก็ได ้นอกจากน้ีกลวิธีในการแกไ้ข

ปัญหาท่ีก  าหนดมาจากส่วนกลางอาจไม่สอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีอาจขาดการมี

สวนร่วมเท่าท่ีควร 
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3. สินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียตระหนักว่าเป็นปัญหา 
 การก าหนดสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัดว้ยวิธีน้ี มีจุดเด่นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน 

ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริโภคตระหนักว่าเป็นปัญหาท่ีอยากให้แกไ้ข แต่ก็มีจุดอ่อนท่ีบางคร้ัง 
ขอ้มูลทางวิชาการรองรับอาจจะไม่มากเท่า 2 กลุ่มแรก และการท่ีจะให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียมาร่วมกนัระบุ
ประเด็นปัญหาจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการออกแบบเพื่อใหไ้ดป้ระเด็นปัญหาท่ีแทจ้ริง 

4. สินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่มีผู้ ร้องเรียนมายังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงานรัฐและองค์กร 

ผู้บริโภค 

 การก าหนดสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัดว้ยวิธีน้ี มีจุดเด่นท่ีผูบ้ริโภคเป็นผูเ้สนอปัญหาจากการบริโภคโดย

แจง้ปัญหาหรือความเสียหายจากการบริโภคผลิตภณัฑ์ไปยงัหน่วยงานรัฐและองค์กรผูบ้ริโภค แต่มีจุดอ่อน

คือไม่มีขอ้มลูทางวิชาการสนบัสนุนปัญหา ตอ้งมีการคน้ควา้ทางวิชาการเพ่ิมเติม และศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน

ตอ้งมัน่ใจว่าปัญหาท่ีร้องเรียนนั้นเป็นปัญหาจากการบริโภคสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัอยา่งแทจ้ริง  

5. สินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่มีการรายงานหรือฐานข้อมูลวิชาการมาจากหน่วยงานเฝ้าระวังทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 การก าหนดสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยดว้ยวิธีน้ี มีจุดเด่นท่ีผูป้ฏิบัติงาน/หน่วยงานได้รายงานปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีปฏิบติัการมายงัหน่วยงานเฝ้าระวงั และมีฐานวิชาการของสินคา้ท่ีเป็นปัญหา แต่มีจุดอ่อนคือ
การรายงานอาจนอ้ยกว่าความเป็นจริง  
 

กระบวนการจดัล าดับความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภยั   
 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ  
1.1 ประสานงานไปยงัหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ไม่

ปลอดภยัต่างๆ เพื่อขอใหน้ าเสนอขอ้มลูปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภยั หรือหากไม่สามารถส่งมาล่วงหน้า ขอให้
เตรียมขอ้มลูปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภยัมาเสนอในวนัประชุม และผูเ้สนอปัญหาตอ้งเตรียมขอ้มูลปัญหาสินคา้
ไม่ปลอดภยัท่ีหน่วยงาน/องคก์รตนเสนอ เพื่อช้ีแจงใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ 

1.2 ผูรั้บผดิชอบรวบรวมปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภยัจากขอ้มลูสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัท่ี คคส. ด  าเนินการ

อยู่  นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียตระหนักว่าเป็นปัญหา ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนของ

หน่วยงานรัฐและองค์กรผูบ้ริโภค รายงานหรือฐานขอ้มูลวิชาการมาจากหน่วยงานเฝ้าระวงัทั้งในและ

ต่างประเทศ (ถา้มี) 
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 โดยใชแ้บบเสนอปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภยัของหน่วยงาน/ภาคีต่างๆ นอกจากน้ีผูรั้บผิดชอบอาจหา
ขอ้มลูเบ้ืองตน้ไดจ้ากขอ้มลูสถานการณ์ปัญหาของพ้ืนท่ีท่ีมีการรายงานไว ้หรืออาจท าการส ารวจสถานการณ์
ปัญหาในพ้ืนท่ีก็ได ้ 

 

2. ขั้นตอนปฏบิัตกิารเสนอประเด็นปัญหาเพือ่คดัเลอืก (ใช้เวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง) 
2.1 จดัประชุมหน่วยงานหรือภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อระดมสมองในการคดัเลือก

ประเด็นปัญหาของสินคา้ไม่ปลอดภยัร่วมกนัในเบ้ืองตน้ โดยน าประเด็นปัญหาทั้งหมดท่ีไดจ้ากขอ้ 1 มา
รวมกนั อาจเรียงล าดบัปัญหาตามความถ่ีท่ีมีผูเ้สนอ 

2.2 ก  าหนดกติกาในการคัดเลือกร่วมกนั เช่น ปัญหามีความชดัเจน มีขอ้มูลรายงานปัญหาหรือมี
แหล่งขอ้มลูอา้งอิง ฯลฯ 

2.3 ผูเ้สนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ตามท่ีก  าหนดในกติกา เพ่ือ
สนบัสนุนในการเลือกประเด็นปัญหาดงักล่าว  

2.4 จดักลุ่มปัญหาท่ีใกลเ้คียงกนั หรืออยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนัเขา้ดว้ยกนั และสรุปประเด็นปัญหาท่ี
ได ้

2.5 ท่ีประชุมลงคะแนนคดัเลือกประเด็นปัญหาของสินคา้ไม่ปลอดภยั โดยรอบแรกคดัเลือกมาไม่

เกิน 10 ปัญหา ตามล าดบัคะแนนท่ีมีผูเ้ลือกมากท่ีสุด ในการลงคะแนนอาจใชก้ารยกมือโหวตหรือลงคะแนน

แบบเป็นทางการก็ได ้ทั้งน้ีใหพิ้จารณาตามความเหมาะสมหรือตามท่ีประชุมก าหนด โดยใชแ้บบสรุปสินคา้

ไม่ปลอดภยั 10 รายการ 

3. ขั้นตอนการหาข้อมูลทางวชิาการตามเกณฑ์การประเมนิความเส่ียงและเกณฑ์การประเมนิความ
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

3.1 ผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการ พิจารณาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของประเด็นปัญหาของสินคา้ไม่ปลอดภยั 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเส่ียงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และสรุป
แนวทางในการหาขอ้มลูท่ีจ  าเป็นเพ่ิมเติม 

3.2 ผูรั้บผดิชอบคน้หาขอ้มูลทางวิชาการหรือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล  
เพื่อเตรียมน าเขา้ในการประชุมพิจารณาจดัล  าดบัของสินคา้ไม่ปลอดภยั 

4. ขั้นตอนการจดัล าดบัความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภยั (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง) 
4.1 จดัประชุมตวัแทนแกนน าภาคีท่ีเก่ียวขอ้งและแกนน าผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อร่วมกนัจดัล  าดบั

ความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยั โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินความเส่ียงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไป

ไดใ้นการแกปั้ญหา (ใชแ้บบประเมินความเส่ียงของสินคา้ไม่ปลอดภยั และแบบประเมินความเป็นไปไดใ้น

การแกไ้ชปัญหา) 
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4.2 น าผลท่ีไดต้ามเกณฑก์ารประเมินทั้งหมด  มาสรุปตามแบบสรุปคะแนนตามเกณฑ์การจดัล  าดบั

สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั  ประชุมพิจารณาคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละสินคา้ จากนั้นสรุปผลการจดัล  าดบัความส าคญั

ของสินคา้ไม่ปลอดภยั 5 อนัดบัแรก (ตามแบบสรุปการจดัล  าดบัสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั) 

5. ขั้นตอนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง) 

5.1 ก าหนดกติกาในการคดัเลือกปัญหาเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาในขอ้ 4 

5.2 ผูเ้สนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลสนบัสนุนในการเลือกประเด็นปัญหาดงักล่าว  

5.3 ท่ีประชุมลงคะแนนคัดเลือกประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัย ท่ีมีความเร่งด่วนหรือมี

ความส าคญัท่ีหน่วยงานหรือภาคีเห็นชอบร่วมกนัในการด าเนินการแกไ้ข โดยการด าเนินการแกไ้ขควรคิด

มาตรการต่างๆในการคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งรอบดา้น ทั้งมาตรการทางกฎหมาย ทางวิชาการ ทางสังคม และ

อ่ืนๆ 
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3. เกณฑ์การจดัล าดับความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภยั (Issue Prioritization) ระดับจงัหวดั 

ก. การประเมนิความเส่ียง (Risk assessment) 
ข้อ 1  ความรุนแรงต่อสุขภาพ  (น ้าหนกัร้อยละ 30) 
 

ระดับคะแนน ความรุนแรงต่อสุขภาพ   การพจิารณา 

4 รุนแรงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

- ตาย 

- เกิดพิการถาวร 

- เกิดโรคมะเร็ง 

- เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

- ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางพนัธุกรรม 

- ก่อใหเ้กิดความผดิปกติในการเจริญเติบโตของอวยัวะ

ต่างๆหรือร่างกาย  

การก าหนดระดบั จะ

พิจารณาจากขอ้เท็จจริง

ท่ีเกิดข้ึน โดยให้

ความส าคญักบัปัญหา

ต่อสุขภาพท่ีมากท่ีสุด

เป็นเกณฑก์  าหนดระดบั 

3 รุนแรงมาก โดยตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล (ตอ้งนอน

คา้งคืนในโรงพยาบาล)  

2 รุนแรงปานกลาง โดยตอ้งไดรั้บการรักษา (ไมต่อ้งนอนคา้งคืน

ในโรงพยาบาล) 

1 รุนแรงนอ้ย โดยมีอาการเลก็นอ้ย ไมจ่  าเป็นตอ้งรักษา  
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ข้อ 2 กลุ่มประชากรทีเ่ป็นกลุ่มเส่ียงหลกัที่ได้รับผลกระทบ (น ้าหนกัร้อยละ 20) 
 

ระดับคะแนน กลุ่มประชากรทีเ่ป็นกลุ่มเส่ียงหลกัที่ได้รับผลกระทบ การพจิารณา 

4 ประชากรกลุ่มเฉพาะท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงหลกัท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ไดแ้ก่ 

- ทารก 

- เด็ก (อาย ุ0-12 ปี) 

- หญิงตั้งครรภ ์

- ผูป่้วย 

- ผูพ้ิการ 

การก าหนดระดบั จะ

พิจารณาจากขอ้เท็จจริง

ท่ีเกิดข้ึนว่า เกิดข้ึนกบั

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

กลุ่มใดเป็นหลกั 

3 ผูสู้งอาย ุ(อายมุากกว่า 60 ปี) 

2 กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่กลุ่มในระดบัคะแนน 3 และ 4 ทั้งน้ีรวมถึงทุก

กลุ่มวยั 

1 กลุ่มท่ีเขา้ไปแสวงหาความเส่ียงเอง 
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ข้อ 3 ความถี่ในการกนิ  ใช้ หรือสัมผสั (น ้าหนกัร้อยละ 10) 
 

ระดับคะแนน ความถี่ในการกนิ  ใช้ หรือสัมผสั การพจิารณา 

4 กิน ใช ้หรือสมัผสั  ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

- เป็นประจ า หรือใชเ้กือบทุกวนั  

- Usually /Always (ประมาณร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100)   

- ประมาณ 6-7 วนัต่อสปัดาห์ 

การก าหนดระดบั จะ

พิจารณาจากขอ้เท็จจริง

ว่า เขา้ข่ายในลกัษณะใด

มากท่ีสุด  

3 กิน ใช ้หรือสมัผสั  ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

- ใชบ่้อยๆ  

- Normally (ประมาณร้อยละ 80)   

- ประมาณ 4-5 วนัต่อสปัดาห์ 

2 กิน ใช ้หรือสมัผสั  ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

- ใชบ้างคร้ัง  

- Sometime (ประมาณร้อยละ 50)   

- ประมาณ 2-3 วนัต่อสปัดาห์ 

1 กิน ใช ้หรือสมัผสั  ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

- ใชน้านๆ คร้ัง  

- Seldom (ประมาณร้อยละ 10)   

- นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1 วนัต่อสปัดาห์หรือใชเ้ฉพาะบาง

ช่วงเวลา 
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ข้อ 4 ประมาณการประชากรที่สัมผสัและได้รับผลกระทบทางสุขภาพ (น ้าหนกัร้อยละ 10) 
 

ระดับคะแนน ประมาณการประชากรที่สัมผสั

และได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

การพจิารณา 

4 ประมาณ 1 ราย ในประชากรนอ้ย

กว่าหรือเท่ากบั  10,000 คน 

1. หากไม่มีขอ้มลู อาจด าเนินการดงัน้ี 

1) น าค่าน ้ าหนกัไปเพ่ิมในขอ้ 7 หรือ 

2) น าค่าน ้ าหนกัไปเพ่ิมในขอ้ 3 และขอ้ 8 (อยา่ง

ละคร่ึงหน่ึง)  หรือ 

3) เฉล่ียน ้ าหนกัไปยงัเกณฑข์อ้อ่ืนๆตามสดัส่วน 

2. หากสินคา้ไม่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง  ให้

พิจารณาจากผลทางออ้ม เช่น การมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  

3 ประมาณ 1 ราย ในประชากรนอ้ย

กว่าหรือเท่ากบั  50,000 คน 

2 ประมาณ 1 ราย ในประชากรนอ้ย

กว่าหรือเท่ากบั 100,000 คน 

1 ประมาณ 1 ราย ในประชากร

มากกว่า 100,000 คน 
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ข้อ 5 มาตรการในต่างประเทศ (น ้าหนกัร้อยละ 5) 
 

ระดับคะแนน มาตรการในต่างประเทศ การพจิารณา 

4 ห้ามใช้ตามมาตรฐานสากลหรือในประเทศอา้งอิง ดงัน้ี 

- มาตรฐานสากล ไดแ้ก่ WHO  CODEX 

- ประเทศอา้งอิง ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย

สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่น และประเทศในภูมิภาคเอเชีย  

1. การก าหนดระดบั 

จะพิจารณาจาก

ขอ้เท็จจริงว่า หา้ม

ใช ้หรือจ ากดัการใช้

ตามมาตรฐานสากล

หรือในประเทศใด 

2. น ้าหนกัขอ้ 5 และ  

ขอ้ 6 อาจน ามา

รวมกนัไดห้ากไม่มี

ขอ้ใดขอ้หน่ึง 

3 จ ากดัการใช้ตามมาตรฐานสากลหรือในประเทศอา้งอิง ดงัน้ี 

- มาตรฐานสากล ไดแ้ก่ WHO  CODEX 

- ประเทศอา้งอิง ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย

สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่น และประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

2 จ ากดัการใชใ้นบางประเทศ นอกเหนือจากกลุ่มประเทศใน

ระดบัคะแนน 3 และ 4 

1 นอกเหนือจากกลุ่มประเทศในระดบัคะแนน 3 และ 4 
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ข้อ 6 มาตรการในประเทศ (น ้าหนกัร้อยละ 5) 
 

ระดับคะแนน มาตรการในประเทศ การพจิารณา 

4 หา้มใช ้ ผลิต  น าเขา้  หรือจ าหน่าย  1. การก าหนดระดบั จะพจิารณาจาก

ขอ้เท็จจริงว่า มาตรการท่ีใชใ้นประเทศคือ

อะไร 

2.  น ้ าหนกัขอ้ 5 และขอ้ 6 อาจน ามารวมกนัได้

หากไม่มีขอ้ใดขอ้หน่ึง 

3 จ ากดัการใช ้หรือมีมาตรการท่ีเขม้งวด 

2 มีการก าหนดค าเตือนการใช ้

1 มีกระบวนการรณรงคใ์หค้  านึงถึงความ

เส่ียง 

 
 

ข้อ 7 มสีารตกค้างในส่ิงแวดล้อม และอาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อมนุษย์ (น ้าหนกัร้อยละ 10) 
 

ระดับคะแนน สารตกค้างในส่ิงแวดล้อมและ 

อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อมนุษย์   

การพจิารณา 

4 อนัตรายรุนแรง          1.การก าหนดระดบั จะพจิารณาจากการตรวจพบ

สารเคมี และน าสารเคมีนั้นมาเทียบอนัตรายอา้งอิง

จาก Material safety data sheet (MSDS) 

2. หากไม่มีขอ้มลู อาจด าเนินการดงัน้ี 

1) น าค่าน ้ าหนกัไปเพ่ิมในขอ้ 5 และขอ้ 6  

(อยา่งละคร่ึงหน่ึง)  หรือ 

2) เฉล่ียน ้ าหนกัไปยงัเกณฑข์อ้อ่ืนๆตามสดัส่วน 

3 อนัตรายปานกลาง 

2 อนัตรายนอ้ย 

1 ไม่อนัตราย 
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ข้อ 8 ปริมาณที่ผลติ ใช้ น าเข้า หรือ จ าหน่าย (น ้าหนกัร้อยละ 10) 

 ขอ้น้ีอาจเลือกใชข้อ้ 8.1 หรือขอ้ 8.2 
ข้อ 8.1  ปริมาณสารน าเข้า  

 

ระดับคะแนน มาตรการในต่างประเทศ การพจิารณา 

4 มากกว่า  10,000,000 กิโลกรัม ของผลรวมการน าเขา้ของประเทศ ใชส้ าหรับสินคา้

หนกัท่ีมีการน าเขา้ 

เช่น แร่ใยหิน ฯลฯ) 

3 มากกว่า 10,000 กิโลกรัม ถึงนอ้ยกว่า 10,000,000 กิโลกรัม 

2 มากกว่า 1,000 กิโลกรัม ถึงนอ้ยกว่า 10,000 กิโลกรัม     

1 นอ้ยกว่า 1,000 กิโลกรัม   

 
ข้อ 8.2  สัดส่วนสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัยต่อสินค้าทั้งหมดในประเภทเดยีวกนั 

 

ระดับคะแนน สัดส่วนสินค้าที่ไม่ปลอดภยัต่อสินค้าทั้งหมดในประเภทเดยีวกนั การพจิารณา 

4 มากกว่าร้อยละ 80  

3 มากกว่าร้อยละ 70 ถึงนอ้ยกว่า ร้อยละ 80 

2 มากกว่าร้อยละ 60 ถึงนอ้ยกว่า ร้อยละ 70 

1 นอ้ยกว่า ร้อยละ 60 
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ข. การประเมนิความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
ข้อ 1 การมส่ิีงทดแทน หรือทางเลอืกอืน่ (น ้าหนกัร้อยละ 10) 

 

ระดับคะแนน การมส่ิีงทดแทน หรือทางเลอืกอืน่   การพจิารณา 

4 ทดแทนสินคา้ไดทุ้กชนิดโดยสมบูรณ์ (ทดแทนไดร้้อยละ 100)

หรือเป็นสินคา้ไม่จ  าเป็นและอาจเป็นอนัตราย  

ในกรณีสินคา้ท่ีไม่

จ  าเป็นตอ้งมีส่ิงทดแทน

ไม่ตอ้งใชเ้กณฑข์อ้ 1-3 3 ทดแทนสินคา้ไดบ้างส่วน (ร้อยละ 75)  

2 ทดแทนสินคา้ไดบ้า้ง (ร้อยละ 50)  

1 ไม่มีส่ิงทดแทน 

 

ข้อ 2 ราคาสินค้าทดแทน ในฐานะผู้บริโภค (น ้าหนกัร้อยละ 10) 
 

ระดับคะแนน การมส่ิีงทดแทน หรือทางเลอืกอืน่   การพจิารณา 

4 ราคาสูงกว่าสินคา้เก่า นอ้ยกว่า 1 เท่า ในกรณีสินคา้ท่ีไม่

จ  าเป็นตอ้งมีส่ิงทดแทน

ไม่ตอ้งใชเ้กณฑข์อ้ 1-3 

3 ราคาสูงกว่าสินคา้เก่า มากกว่า 1 เท่า แต่นอ้ยกว่า 2 เท่า 

2 ราคาสูงกว่าสินคา้เก่า มากกว่า 2 เท่า แต่นอ้ยกว่า 3 เท่า 

1 ราคาสูงกว่าสินคา้เก่า มากกว่า 3 เท่า 

 

ข้อ 3  คุณภาพสินค้าทดแทน ในฐานะผู้บริโภค (น ้าหนกัร้อยละ 10) 
 

ระดับคะแนน การมส่ิีงทดแทน หรือทางเลอืกอืน่   การพจิารณา 

4 คุณภาพเท่ากบัหรือดีกว่าสินคา้เดิม ในกรณีสินคา้ท่ีไม่

จ  าเป็นตอ้งมีส่ิงทดแทน

ไม่ตอ้งใชเ้กณฑข์อ้ 1-3 

3 คุณภาพต ่ากว่าสินคา้เดิมเลก็นอ้ย 

2 คุณภาพต ่ากว่าสินคา้เดิมมาก 

1 คุณภาพต ่ากว่าสินคา้เดิมมากท่ีสุด 
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ข้อ 4 ระดับผลกระทบต่อผู้ผลติ หรือผู้ประกอบการ (น ้าหนกัร้อยละ 10) 
 

ระดับคะแนน การมส่ิีงทดแทน หรือทางเลอืกอืน่   การพจิารณา 

4 เกิดผลกระทบนอ้ยมากหรือไม่เกิดผลกระทบเลย  

3 เกิดผลกระทบนอ้ย 

2 เกิดผลกระทบปานกลาง 

1 เกิดผลกระทบมาก 

 

ข้อ 5 ความร่วมมอืของภาค ีเครือข่าย ภาคประชาชน ผู้บริโภค นักวชิาการ หน่วยงานราชการ 

ผู้ประกอบการ และนักการเมอืง (น ้าหนกัร้อยละ 40) 
 

ระดับคะแนน . ความร่วมมอืของภาค ีเครือข่าย ภาคประชาชนฯ การพจิารณา 

4 นกัวิชาการ + ประชาชน/ผูบ้ริโภค + หน่วยราชการ +

ผูป้ระกอบการ + นกัการเมือง 

อาจลดน ้ าหนกัจาก 50 

เหลือ 40 และน าไปเพ่ิม

ใหข้อ้ 6 (จากร้อยละ 10 

เป็นร้อยละ 20) 

3 นกัวิชาการ + ประชาชน/ผูบ้ริโภค + หน่วยราชการ +

ผูป้ระกอบการ  

2 นกัวิชาการ + ประชาชน/ผูบ้ริโภค + หน่วยราชการ 

1 นกัวิชาการ + ประชาชน/ผูบ้ริโภค 

 



28 

ข้อ 6 เป็นนโยบายที่มผีลทางการเมอืงของรัฐบาล หรือ นโยบายของรัฐบาล (น ้าหนกัร้อยละ 20) 
 

ระดับคะแนน  นโยบายที่มผีลทางการเมอืงของรัฐบาล /นโยบายของรัฐบาล การพจิารณา 

4 มีนโยบายและมีกฎหมายท่ีจะใชใ้นการด าเนินการแกไ้ขปัญหา

ท่ีชดัเจน และมอบภารกิจใหห้น่วยงานหลกัด าเนินการทนัทีและ

มีการติดตามผลหรือก าหนดใหม้ีการรายงาน  

 

3 มีนโยบายใหด้  าเนินการ มีก  าหนดเวลาด าเนินการท่ีแน่นอน

ภายใน 1 ปี 

2 มีนโยบายใหด้  าเนินการ มีก  าหนดเวลาด าเนินการท่ีแน่นอน

ภายในมากกว่า 1 ปี 

1 มีนโยบายให ้แต่ยงัไม่ก  าหนดเวลาด าเนินการ 

 

หมายเหตุ เกณฑ์ขอ้ใด หากไม่สามารถให้คะแนนได ้ให้เฉล่ียน ้ าหนักในขอ้นั้นไปยงัขอ้อ่ืนๆตาม

สดัส่วน 
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4. ตวัอย่างการน าเกณฑ์การจดัล าดับความส าคญัฯ ไปใช้ 

 

การจดัล าดับความส าคญัของสินค้าที่ไม่ปลอดภยั อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 

โดย ภก.ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร 

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 
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5. แบบฟอร์มและตารางในการด าเนินงาน 
 

แบบเสนอปัญหาสินค้าไม่ปลอดภยัของหน่วยงาน/ภาคี 

ช่ือหน่วยงาน/ภาค…ี………………………………………………………….. 

 

หมายเลข รายช่ือสินค้าไม่ปลอดภัย ลกัษณะความไม่ปลอดภัยที่พบ แหล่งข้อมูลอ้างองิ 

1   

 

 

2   

 

 

3    

 

 

4   

 

 

5   
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แบบสรุปรายช่ือสินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ 

การประชุมจดัล าดับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยวนัที…่…………………….. เวลา……………. 

หมายเลข รายช่ือสินค้าไม่ปลอดภัย ข้อมูลปัญหา/ข้อมูลสนบัสนุน แหล่งข้อมูลอ้างองิ 

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

4   

 

 

5   

 

 

6   

 

 

7   

 

 

8   

 

 

9   

 

 

10   
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แบบประเมนิความเส่ียงของสินค้าไม่ปลอดภัย 

หมายเลข…………...ช่ือสินค้า…………………… 

เกณฑ์ประเมนิความเส่ียง น า้หนัก(%) คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

1.ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

   

2. กลุ่มประชากรทีไ่ด้รับผลกระทบ 

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

   

3.ความถี่ในการใช้ / สัมผสั 

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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เกณฑ์ประเมนิความเส่ียง น า้หนัก(%) คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

4. ประมาณการประชากรที่สัมผสัและได้รับผลกระทบทาง
สุขภาพ  

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

   

5. มสีารตกค้างในส่ิงแวดล้อม และอาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อ
มนุษย์   

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

   

6. ปริมาณที่ผลติ/การใช้ 

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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เกณฑ์ประเมนิความเส่ียง น า้หนัก(%) คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

7. มาตรการในต่างประเทศ 

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

   

8. มาตรการในประเทศ 

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

   

รวมคะแนน 100   

คดิเป็นร้อยละ - 100  
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แบบประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไชปัญหา 

หมายเลข…………...ช่ือสินค้า…………………… 

เกณฑ์ประเมนิความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา น า้หนัก(%) คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

1. ความร่วมมอืของภาค ีเครือข่าย ภาคประชาชน ผู้บริโภค 
นักวชิาการ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และนักการเมอืง 

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

   

2. เป็นนโยบายที่มผีลทางการเมอืงของรัฐบาล/ นโยบายของ
รัฐบาล 

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

   

3. การมส่ิีงทดแทน   

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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เกณฑ์ประเมนิความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา น า้หนัก(%) คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

4. ราคาสินค้าทดแทน ในฐานะผู้บริโภค 

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

   

5. คุณภาพสินค้าทดแทน/การยอมรับการใช้สินค้า ในฐานะ

ผู้บริโภค  

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

   

6. ระดับผลกระทบต่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดบัคะแนน เท่ากบั ………….คะแนน  

เหตุผลประกอบการตดัสินใจ :  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

   

รวมคะแนน 100   

คดิเป็นร้อยละ - 100  
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แบบสรุปคะแนนสินค้าที่น ามาจดัล าดับความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ ตามเกณฑ์ประเมนิความเส่ียง 

เกณฑ์ประเมนิความเส่ียง 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 
คะแนนที่ได้ 

สินค้าที่ไม่ปลอดภยั 

1….. 2….. 3….. 4….. 5….. 6….. 7…. 8…. 9…. 10….. 
1.ผลกระทบต่อสุขภาพ             

2. กลุ่มประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบ             

3.ความถ่ีในการใช ้/ สมัผสั             

4. ประมาณการประชากรท่ีสมัผสัและ
ไดรั้บผลกระทบทางสุขภาพ  

            

5. มีสารตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม ฯ               

6. ปริมาณท่ีผลิต/การใช ้             

7. มาตรการในต่างประเทศ             

8. มาตรการในประเทศ             

รวมทั้งหมด             

คดิเป็นร้อยละ             
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แบบสรุปคะแนนสินค้าที่น ามาจดัล าดับความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ ตามเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
 

เกณฑ์ความเป็นไปได้ 
ในการแก้ไขปัญหา 

น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนนที่ได้ 

สินค้าที่ไม่ปลอดภยั 
1….. 2….. 3….. 4….. 5….. 6….. 7…. 8…. 9…. 10….. 

1. การมีส่ิงทดแทน               

2.ราคาสินคา้ทดแทน              

3. คุณภาพสินคา้ทดแทน/การยอมรับการ
ใชสิ้นคา้ ในฐานะผูบ้ริโภค 

            

4. ระดบัผลกระทบต่อผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ             

5. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายผูบ้ริโภค 

นกัวิชาการ หน่วยงาน ผูป้ระกอบการ ฯ  

            

6. ในฐานะผูบ้ริโภค เป็นนโยบายท่ีมีผล
ทางการเมืองของรัฐบาล/นโยบายรัฐบาล 

            

รวมทั้งหมด             

คดิเป็นร้อยละ             
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แบบสรุปคะแนนตามเกณฑ์การจดัล าดับสินค้าที่ไม่ปลอดภยั  

จงัหวดั……………………………………………….. 

 

หมายเลข สินค้าที่ไม่ปลอดภยั 

คะแนนร้อยละที่ได้ตามเกณฑ์ 

ความเส่ียง 
ความเป็นไปได้ 

ในการแก้ไขปัญหา 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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แบบสรุปการจดัล าดับสินค้าที่ไม่ปลอดภยั  

จงัหวดั……………………………………………….. 

 

ล าดบั สินค้าที่ไม่ปลอดภยั 

1  

2  

3  

4  

5  
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6. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 

ในการปรับปรุงเกณฑก์ารจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั เพ่ือน ามาใชใ้น

ระดบัจงัหวดันั้น  มีการประชุมหลายคร้ัง และมีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีร่วมให้ขอ้คิดเห็น 

ดงัน้ี 

1. นางสาวจิตตรา เศรษฐอุดม 

2. ภก.วินิต  อศัวกิจวิรี 

3. ภก.สรชยั จ  าเนียรด ารงการ 

4. ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม 

5. ภญ.ยวุดี พฒันวงศ ์

6. ภญ.สุกญัญา เจียระพงษ ์

7. ภก.สมใจ สุตนัตยาวลี 

8. ภก.บรรเจิด เดชาศิลป์ 

9. ภก.มะโนตร์ นาคะวจันะ 

10. ภก.วชัรพนัธ ์ศรีสวสัด์ิ 

11. ภก.ณรงคช์ยั จนัทร์พร 

12. ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ 

13. ภก.ศิริชยั ล้ิมเลิศเจริญวนิช 

14. ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
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บรรณานุกรม 

1. ยภุาพรรณ มนักระโทก และรุ่งทิวา หมื่นปา. รายงานฉบบัสมบูรณ์ เร่ือง การจดัล  าดบัความส าคญั

สินคา้ไม่ปลอดภยัเพื่อการด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภค  (Issue Prioritization for Unsafe Products 

for Consumer Protection) เสนอต่อ แผนงานพฒันาวิชาการและกลไกคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 

(คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ตุลาคม 2555. 

2. ภาณุโชติ ทองยงั และคณะ. คู่มือการด าเนินงานการจดัล  าดบัความส าคญัของสินคา้ไม่ปลอดภยั  เพื่อ

การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค, พฤศจิกายน 2555. 

3. ศศิพงศ์ ทิพยรั์ชดาภรณ์ . รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การจัดล  าดับความส าคัญของสินค้าท่ีไม่

ปลอดภยั อ  าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เสนอต่อ แผนงานพฒันาวิชาการและกลไกคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กุมภาพนัธ ์2556. 

4. พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 

5. วิทยา กุลสมบูรณ์ และ วรรณา ศรีวิริยานุภาพ. กรอบแนวคิดในการพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2555 -2559 ของแผนงานพฒันาวิชาการและกลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ คณะเภสัช

ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ภายใตก้ารสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ, มีนาคม 2555 
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