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บทที่ 1
การพัฒนาเกณฑ์ การจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้าไม่ ปลอดภัย
การดําเนิ นงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพของแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้ างความเข้มแข็ง
กลไกคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ข ภาพ (คคส.) ในศู น ย์วิช าการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ข ภาพ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิท ยาลัย ภายใต้ค วามร่ วมมื อทางวิช าการระหว่างจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย และสํ านัก งานกองทุ น
สนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) นั้น ในการดําเนิ นการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าไม่
ปลอดภัย กรอบแนวคิ ดในการพัฒ นาระบบคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคของ คคส. มี ก ระบวนการในการคัดเลื อก
ประเด็นในการขับเคลื่อนงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ของแผนงาน โดยมีการกําหนดแนวทางเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. กรณี สินค้าไม่ปลอดภัยที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนในสังคม (Hot Issue) ซึ่ งเป็ นประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วมี
ผลกระทบกับผูบ้ ริ โภคจํานวนมาก ได้ใช้การประมวลข้อมูลหลักฐานทางวิชาการแบบเร่ งด่วน แล้วเสนอให้
คณะกรรมการกํา กับ ทิ ศ แผนงานพัฒ นาวิช าการและกลไกคุ ้ม ครองผู บ้ ริ โภคด้า นสุ ข ภาพ พิ จารณาให้
ข้อคิดเห็น จากนั้นดําเนินการแก้ไขปั ญหา
2. การดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบในการคัดเลื อกประเด็น (Issue Prioritization) ที่ มีความสําคัญ
สู งและส่ งผลกระทบต่ อผูบ้ ริ โภคจํานวนมาก หรื อส่ งผลกระทบสู งต่ อระบบการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สุ ขภาพ โดยการจัดให้มีกระบวนการที่เป็ นที่ยอมรับของภาคส่ วนต่าง ๆ
อย่า งไรก็ ต าม คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล สสส. ได้ใ ห้ ข ้อ คิ ด เห็ น ว่า คคส. ควรมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยที่ชดั เจนเพื่อมาดําเนิ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จึงเป็ นที่มาของ
การพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการดําเนิ นการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
เพื่ อจัด ลําดับ และคัด เลื อ กปั ญ หาสิ น ค้า ไม่ป ลอดภัย มาดําเนิ น การ โดยมี ข้ นั ตอนการดํา เนิ น การคื อ เชิ ญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมประชุ มและนําเสนอแนวคิดการจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย เช่น แนวคิดด้าน
สิ นค้าไม่ปลอดภัยและการจัดลําดับจากต่างประเทศ แนวคิดด้านความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ และแนวคิดด้าน
ผลกระทบทางสั งคม จากนั้นคัดเลื อกแนวคิดที่ เห็ นชอบร่ วมกันมาพัฒนาต่อเป็ นหลักเกณฑ์การจัดลําดับ
ความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย ที่ประชุ มได้คดั เลือกเกณฑ์การประเมินความเสี่ ยงและความเป็ นไปได้ใน
การแก้ไขปั ญหา และมอบหมายให้ ภญ.ดร.ยุภาพรรณ มันกระโทก และ ภญ.ดร.รุ่ งทิวา หมื่นปา ดําเนิ นการ
จัดทํา ร่ าง หลักเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย ทดสอบเกณฑ์โดยสิ นค้าไม่ปลอดภัยที่
คคส. ดําเนิ นการอยู่ และมี การจัดประชุ มพิ จารณาปรั บ ปรุ งโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญของ คคส. จํานวน 3 ครั้ ง เพื่ อ
ปรับปรุ งเป็ นหลักเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย
5

แนวทางการจัดลําดับ ความสําคัญ ของสิ น ค้าไม่ป ลอดภัย เพื่ อการดําเนิ นการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสําคัญ คือ
ขั้นตอนที่ 1: การระบุเกณฑ์ที่จะใช้ในการจัดลําดับความสําคัญ (Identify criteria)
ขั้นตอนที่ 2: การให้ระดับความสัมพันธ์ของปั ญหาที่มีต่อเกณฑ์แต่ละตัว (Establish ranking)
ขั้นตอนที่ 3: การกําหนดค่านํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ (Weight the criteria)
ขั้นตอนที่ 4: การให้คะแนนและจัดลําดับ (Score and Prioritize)
ขั้นตอนที่ 1: การระบุเกณฑ์ ทจี่ ะใช้ ในการจัดลําดับความสํ าคัญ (Identify criteria)
การระบุเกณฑ์ หมายถึ ง การกําหนดเกณฑ์สําคัญที่จะนํามาใช้วดั ตรวจสอบ หรื อพิจารณาในเรื่ อง
นั้นๆ ตัวเกณฑ์ ที่ สํ าคัญ ที่ ใช้ในการพิ จารณาจัดลําดับ ความสํ าคัญ ของปั ญ หาหรื อความเสี่ ยง อาจมี ค วาม
แตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั เรื่ องที่นาํ มาพิจารณา จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลําดับ
ความสําคัญของปั ญหาขององค์การอนามัยโลกพบว่า เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญส่ วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึ งกัน ได้แก่ ขนาดของปั ญหา ความรุ นแรงของปั ญหา โอกาสที่จะเกิดปั ญหา กลุ่มที่มีโอกาสได้รับ
อันตรายสู ง ค่ าใช้จ่ายหรื อการสู ญ เสี ยทางเศรษฐกิ จ ความยากง่ ายในการแก้ไขปั ญ หา ความเร่ งด่ วนของ
สถานการณ์ เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา และความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการปั ญหา
ขั้นตอนที่ 2: การให้ ระดับความสั มพันธ์ ของปั ญหาทีม่ ีต่อเกณฑ์ แต่ ละตัว (Establish ranking)
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการให้คะแนนตัวปั ญหา (สิ นค้าไม่ปลอดภัย) แต่ละปั ญหาที่ มีความสัมพันธ์กบั
เกณฑ์แต่ละเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 1 ในการนี้ตอ้ งกําหนดคะแนนความสําคัญของปั ญหา โดยเทียบกับเกณฑ์แต่
ละเกณฑ์ ออกมาเป็ นสู งมาก สู ง ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก และไม่มีความสัมพันธ์เลย อาจกําหนดคะแนนออกมา
เป็ น 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามลําดับ หรื อเป็ นสู ง ปานกลาง ตํ่า อาจกําหนดคะแนนเป็ น 3,2,1 และเพื่อให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยมีการจัดระดับได้ถูกต้อง จึงมีความจําเป็ นต้องเขียนรายละเอียดของเกณฑ์ไว้
ขั้นตอนที่ 3: การกําหนดค่ านํ้าหนักของแต่ ละเกณฑ์ (Weight the criteria)
การให้น้ าํ หนักตัวเกณฑ์แต่ละตัว ต้องพิจารณาตัวเกณฑ์แต่ละตัวที่ กาํ หนดในขั้นตอนที่ 1 โดยให้
นํ้าหนักสู งสุ ดกับเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุด ให้น้ าํ หนักน้อยที่สุดกับเกณฑ์ที่มีความสําคัญน้อยที่สุด โดย
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อาจกําหนดนํ้าหนักความสําคัญออกมาเป็ นสู ง ปานกลาง และตํ่า โดยกําหนดคะแนนเป็ น 3, 2, 1 ตามลําดับ
โดยการประชุมร่ วมกัน
ขั้นตอนที่ 4: การให้ คะแนนและจัดลําดับ (Score and Prioritize)
เมื่ อ ได้พิ จ ารณาให้ ร ะดับ ความสั ม พัน ธ์ ข องปั ญ หาที่ มี ต่ อ เกณฑ์ แ ต่ ล ะตัว (Establish ranking ใน
ขั้นตอน 2) และกําหนดค่านํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ (Weight the criteria) จนครบทุกตัวเกณฑ์แล้ว จากนั้นให้
ร่ วมกันพิจารณาตามสภาพข้อเท็จจริ งของผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยแต่ละชนิ ดที่นาํ มาจัดลําดับความสําคัญของ
ปั ญหา เพื่อให้คะแนนปั ญหาเป็ นไปตามสภาพข้อเท็จจริ งที่ปรากฏ จากนั้น ให้นาํ คะแนนปั ญหาของแต่ละตัว
ตามที่ได้รับการพิจารณาความสัมพันธ์กบั ตัวเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น ไปคูณกับค่านํ้าหนักของตัวเกณฑ์แต่ละ
ตัว และดําเนิ นการในทํานองเดี ยวกันนี้ ทุ กช่ องแล้วนํามาบวกกัน ก็ จะได้คะแนนรวมของผลิ ตภัณฑ์ที่ ไม่
ปลอดภัยนั้น ๆ วิธี ก ารให้ค ะแนนที่ เสนอมานี้ เป็ นวิธี ก ารหนึ่ งในการจัดลําดับ ความสําคัญ ของปั ญ หา
นอกจากนี้การให้คะแนนความเสี่ ยง (risk score) ยังสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ ยงกับผลลัพธ์ทางสุ ขภาพ ซึ่ งความสัมพันธ์น้ ี สามารถแจกแจงและคํานวณ risk score และจัดลําดับความ
เสี่ ย งได้ อี ก วิ ธี ห นึ่ งของการจัด ลํา ดับ ความเสี่ ย ง คื อ คํา นวณความเสี่ ย งตามสู ต รของ The Risk Priority
Number (RPN) ซึ่ งทางวิศวกรรมใช้ในการวิเคราะห์หาความเสี่ ยงในขบวนการ ที่เรี ยกว่า Failure Mode and
Effects Analysis (FMEA) ตัวเลขที่ ได้จากการคํานวณ จะบอกถึ งระดับ ความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ดขึ้ นของแต่ ล ะ
ความเสี่ ยงที่สนใจ
นอกจากจะใช้ผ ลการประเมิ นความเสี่ ยงของสิ น ค้าไม่ป ลอดภัย แล้ว คคส. มี ก ารประเมิ นความ
เป็ นไปได้ในการจัดการแก้ไขปั ญ หาฯ เข้ามาร่ วมพิ จารณาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่ มี สิ นค้าที่ ไ ม่
ปลอดภัยในกลุ่มที่มีความเสี่ ยงเดียวกันหลายชนิด
ในการจัดลําดับความสําคัญสิ นค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการดําเนินการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จึงประกอบด้วย
2 ขั้นตอนหลักคือ
1. การประเมินความเสี่ ยง (Risk assessment)
2. การประเมินความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา (Possibility of Risk management)
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การประเมินความเสี่ ยง (Risk assessment)
เกณฑ์และนํ้าหนักที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงเพือ่ จัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย
เป็ นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์ และนํา้ หนักในการประเมินความเสี่ ยงเพื่อจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
ลําดับ

เกณฑ์ การประเมินความเสี่ ยง

นํา้ หนัก (ร้ อยละ)

1

ผลกระทบต่อสุ ขภาพ

30

2

กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ

20

3

ความถี่ในการใช้ / สัมผัส

10

4
5
6
7

ประมาณการประชากรที่สัมผัสและได้รับ

10

ผลกระทบทางสุ ขภาพ
มาตรการในต่างประเทศ

10

มีสารตกค้างในสิ่ งแวดล้อม และอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อมนุษย์
ปริ มาณที่ผลิต/การใช้

10
10

รวม

100

โดยมีระดับคะแนนของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงเพื่อจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้า
ไม่ปลอดภัย ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดั บคะแนนของเกณฑ์ ที่ใช้ ในการประเมินความเสี่ ยงเพื่ อจัด ลําดับความสํ าคัญของสิ นค้ าไม่
ปลอดภัย
ระดับคะแนนของเกณฑ์ ในการประเมินความเสี่ ยง
1. ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
4 คะแนน: ตาย/พิการถาวร/มะเร็ ง/พบข้อมูลว่าเป็ นสารก่อมะเร็ งในมนุษย์/ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางพันธุ กรรมก่อให้เกิดความผิดปกติในการเจริ ญเติบโตของอวัยวะต่างๆ
3 คะแนน: ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ผูป้ ่ วยใน)
2 คะแนน: เป็ นแล้วต้องได้รับการรักษา และหายได้ (ผูป้ ่ วยนอก)
1 คะแนน: เป็ นอาการเล็กน้อยไม่จาํ เป็ นต้องรักษา
2. กลุ่มประชากรทีไ่ ด้ รับผลกระทบ
4 คะแนน: ทารก/เด็ก
3 คะแนน: คนแก่/หญิงตั้งครรภ์
2 คะแนน: คนหนุ่มสาววัยเจริ ญพันธุ์ (ที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบต่อระบบสื บพันธุ์)
1 คะแนน: กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มดังกล่าวข้างต้น
3. ความถี่ในการใช้ / สั มผัส
4 คะแนน: ใช้เป็ นประจํา /ใช้เกือบทุกวัน (Usually/Always: 90% - 100%)
3 คะแนน: ใช้บ่อยๆ (Normally: 80%)
2 คะแนน: ใช้บางครั้ง (Sometime: 50%)
1 คะแนน: ใช้นานๆ ครั้ง (seldom: 10%)
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ระดับคะแนนของเกณฑ์ ในการประเมินความเสี่ ยง
4. ประมาณการประชากรทีส่ ั มผัสและได้ รับผลกระทบทางสุ ขภาพ
4 คะแนน: ประมาณ 1 ราย ในประชากรน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 คน
3 คะแนน: ประมาณ 1 ราย ในประชากรน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 50,000 คน
2 คะแนน: ประมาณ 1 ราย ในประชากรน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 คน
1 คะแนน: ประมาณ 1 ราย ในประชากรมากกว่า 100,000 คน
5. มาตรการในต่ างประเทศ
4 คะแนน: เพิกถอน/จํากัดการใช้ ในสหรัฐอเมริ กา/สหราชอาณาจักร/แคนาดา/สหภาพยุโรป/
ออสเตรเลีย/ญี่ปุ่น
3 คะแนน: เพิกถอน/จํากัดการใช้ ในบางประเทศ ในแถบ Asia/ASEAN
2 คะแนน: เพิกถอน/จํากัดการใช้ ในบางประเทศ
1 คะแนน: คํานึงถึงความเสี่ ยงในบางประเทศ
6. มีสารตกค้ างในสิ่ งแวดล้ อม และอาจก่ อให้ เกิดอันตรายต่ อมนุษย์
4 คะแนน: อันตรายรุ นแรง
3 คะแนน: อันตรายปานกลาง
2 คะแนน: อันตรายน้อย
1 คะแนน: ไม่อนั ตราย
0 คะแนน: ไม่มีสารตกค้าง
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ระดับคะแนนของเกณฑ์ ในการประเมินความเสี่ ยง
7. ปริมาณทีผ่ ลิต/การใช้ (เลือก 7.1 หรื อ 7.2)
7.1 ปริมาณสารนําเข้ า
4 คะแนน: > 10,000,000 กก. ของผลรวมการนําเข้าของประเทศ
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 สั ดส่ วนสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยต่ อสิ นค้ าทั้งหมดในประเภทเดียวกัน
4 คะแนน: > 80%
3 คะแนน: > 70% ถึง < 80%
2 คะแนน: > 60% ถึง < 70
1 คะแนน: < 60%
ซึ่ งเมื่อนํามาทดสอบประเมินความเสี่ ยงของสิ นค้าไม่ปลอดภัย 3 ชนิ ดที่ คคส. ดําเนิ นการอยู่ ได้แก่
ขวดนมมี ส าร Bisphenal A (BPA) นํ้ามัน ทอดซํ้ าเสื่ อ มสภาพ และแร่ ใ ยหิ น (Asbestos) พบว่า สามารถ
ประเมินความเสี่ ยงของสิ นค้าดังกล่าวได้ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลทดสอบการประเมินความเสี่ ยงของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
สิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
เกณฑ์ ประเมินความเสี่ ยง

นํา้ หนัก คะแนนเต็ม

BPA

Cooked
oil

Asbestos

1. ผลกระทบต่อสุ ขภาพ

30

120

120

120

120

2. กลุ่มประชากรที่ได้รับ

20

80

80

80

40

3. ความถี่ในการใช้ /สัมผัส

10

40

40

40

40

4. ประมาณประชากรที่สัมผัส

10

40

40

40

40

5. มาตรการในต่างประเทศ

10

40

40

10

40

6. มีสารตกค้างในสิ่ งแวดล้อม

10

40

10

10

40

10

40

40

40

40

100

400

370

340

400

ร้ อยละ

100.0

92.5

85.0

100.0

ผลกระทบ

และได้รับผลกระทบทาง
สุ ขภาพ

และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์
7. ปริ มาณที่ผลิต/การใช้
รวม

หมายเหตุ: BPA = ขวดนมมีสาร Bisphenal A , Cooked oil = นํ้ามันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพ และ Asbestos = แร่ ใยหิ น
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การประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหา
เกณฑ์และนํ้าหนักที่ใช้ในการประเมินความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหาเพื่อจัดลําดับความสําคัญ
ของสิ นค้าไม่ปลอดภัย เป็ นไปตามตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 เกณฑ์ และนํ้าหนั กในการประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหาเพื่ อจัดลําดับความสํ าคัญของ
สิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
ลําดับ

เกณฑ์ การประเมินความเป็ นไปได้

นํา้ หนัก (ร้ อยละ)

1

การมีส่ิ งทดแทน

10

2

ราคาสิ นค้าทดแทนในฐานะผูบ้ ริ โภค

10

3

คุณภาพสิ นค้าทดแทนในฐานะผูบ้ ริ โภค

10

4

ระดับผลกระทบต่อผูผ้ ลิต

10

5

ความร่ วมมือของภาคี

50

- เครื อข่ายภาคประชาชน ผูบ้ ริ โภค
- นักวิชาการ
- หน่วยราชการ
- ผูป้ ระกอบการ
- นักการเมือง
6

เป็ นนโยบายที่ มี ผ ลทางการเมื อ งของรั ฐ บาล/

10

นโยบายรัฐบาล
รวม

100

โดยมีระดับคะแนนของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหาเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ระดั บ คะแนนของเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการประเมิ น ความเป็ นไปได้ ใ นการแก้ ปั ญ หาเพื่ อ จั ด ลํ า ดั บ
ความสํ าคัญของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
ระดับคะแนนของเกณฑ์ การประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ปัญหา
1. การมีสิ่งทดแทน
4 คะแนน: ทดแทนสิ นค้าได้ทุกชนิดโดยสมบูรณ์ (ทดแทนได้ 100%) / หรื อเป็ นสิ่ งไม่จาํ เป็ นและ
อาจเป็ นอันตราย
3 คะแนน: ทดแทนสิ นค้าได้บางส่ วน (75%)
2 คะแนน: ทดแทนสิ นค้าได้บา้ ง (50%)
1 คะแนน: ทดแทนสิ นค้าได้นอ้ ย (25%)
0 คะแนน: ไม่มีสิ่งทดแทน
2. ราคาสิ นค้ าทดแทน ในฐานะผู้บริโภค
4 คะแนน: ราคาสู งกว่าสิ นค้าเก่า < 1 เท่า
3 คะแนน: ราคาสู งกว่าสิ นค้าเก่า > 1เท่า ถึง < 2 เท่า
2 คะแนน: ราคาสู งกว่าสิ นค้าเก่า > 2 เท่าถึง < 3เท่า
1 คะแนน: ราคาสู งกว่าสิ นค้าเก่า > 3 เท่า
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ระดับคะแนนของเกณฑ์ การประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ปัญหา
3. คุณภาพสิ นค้ าทดแทน ในฐานะผู้บริ โภค
4 คะแนน: คุณภาพเท่ากับหรื อดีกว่าสิ นค้าเดิม
3 คะแนน: คุณภาพตํ่ากว่าสิ นค้าเดิมเล็กน้อย
2 คะแนน: คุณภาพตํ่ากว่าสิ นค้าเดิมมาก
1 คะแนน: คุณภาพตํ่ากว่าสิ นค้าเดิมมากที่สุด
4. ระดับผลกระทบต่ อผู้ผลิต
4 คะแนน: เกิดผลกระทบน้อยมากหรื อไม่เกิดผลกระทบเลย
3 คะแนน: เกิดผลกระทบน้อย
2 คะแนน: เกิดผลกระทบปานกลาง
1 คะแนน: เกิดผลกระทบมาก
5. ความร่ วมมือของภาคี เครื อข่ าย ภาคประชาชน ผู้บริโภค นักวิชาการ หน่ วยงานราชการ
ผู้ประกอบการ และนักการเมือง
4 คะแนน: นักวิชาการ+ประชาชน/ ผูบ้ ริ โภค+หน่วยราชการ+ผูป้ ระกอบการ+นักการเมือง
3 คะแนน: นักวิชาการ+ประชาชน/ ผูบ้ ริ โภค+หน่วยราชการ+ผูป้ ระกอบการ
2 คะแนน: นักวิชาการ+ประชาชน/ ผูบ้ ริ โภค+หน่วยราชการ
1 คะแนน: นักวิชาการ+ประชาชน/ ผูบ้ ริ โภค
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ระดับคะแนนของเกณฑ์ การประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ปัญหา
6. เป็ นนโยบายทีม่ ีผลทางการเมืองของรัฐบาล/ นโยบายของรัฐบาล
4 คะแนน: มีนโยบายและมีกฎหมายที่จะใช้ในการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่ชดั เจน และมอบภารกิจให้
หน่วยงานหลักดําเนินการทันทีและมีการติดตามผล/กําหนดให้มีการรายงาน
3 คะแนน: มีนโยบายให้ดาํ เนินการ มีกาํ หนดเวลาดําเนินการที่แน่นอนภายใน 1 ปี
2 คะแนน: มีนโยบายให้ดาํ เนินการ มีกาํ หนดเวลาดําเนินการที่แน่นอนภายใน > 1 ปี
1 คะแนน: มีนโยบายให้แต่ยงั ไม่กาํ หนดเวลาดําเนินการ
0 คะแนน: ไม่มีนโยบาย
ซึ่ งเมื่ อนํามาทดสอบประเมิ นความเป็ นไปได้ในการแก้ปั ญหาสิ นค้าไม่ป ลอดภัย 3 ชนิ ดที่ คคส.
ดําเนิ นการอยู่ ได้แก่ ขวดนมมี สาร Bisphenal A (BPA) นํ้ามันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพ และแร่ ใยหิ น (Asbestos)
พบว่า สามารถประเมินความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหาของสิ นค้าดังกล่าวได้ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลทดสอบการประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหาของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย

เกณฑ์ ประเมินความเป็ นไปได้ ฯ

นํา้ หนัก

คะแนนเต็ม

1.การมีส่ิ งทดแทน

10

2. ราคาสิ นค้าทดแทนในฐานะผูบ้ ริ โภค
3. คุณภาพสิ นค้าทดแทนในฐานะ

สิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
BPA

Cooked oil

Asbestos

40

40

40

40

10

40

40

40

40

10

40

40

40

40

10

40

40

30

30

ผูบ้ ริ โภค
4. ระดับผลกระทบต่อผูผ้ ลิต
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เกณฑ์ ประเมินความเป็ นไปได้ ฯ

นํา้ หนัก

คะแนนเต็ม

5. ความร่ วมมือของภาคี เครื อข่ายภาค

50

สิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
BPA

Cooked oil

Asbestos

200

150

200

150

10

40

0

40

10

100

400

310

390

310

ร้ อยละ

100.0

77.5

97.5

77.5

ประชาชน ผูบ้ ริ โภค นักวิชาการ
หน่วยงานราชการ ผูป้ ระกอบการ และ
นักการเมือง
6. เป็ นนโยบายที่มีผลทางการเมืองของ
รัฐบาล/นโยบายรัฐบาล
รวม

หมายเหตุ: BPA = ขวดนมมีสาร Bisphenal A, Cooked oil = นํ้ามันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพ และAsbestos = แร่ ใยหิ น

ภายหลังจากการพัฒนาเกณฑ์ฯ แล้ว คคส.ได้เชิญเภสัชกรสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดและเภสัชกร
โรงพยาบาลชุ มชน ร่ วมนําเกณฑ์ฯ ดังกล่าว มาทดลองใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย
เพื่อการดําเนิ นงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับจังหวัดและอําเภอ โดยได้มีการประชุ มปรับระดับเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับ จัง หวัดและอําเภอ และมี ก ารจัดทําคู่มื อการดําเนิ น งานจัดลําดับ ความสํ าคัญ ของสิ น ค้าไม่
ปลอดภัย โดย ภก.ภาณุ โชติ ทองยัง และคณะ เพื่อนําไปใช้จดั ลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัยใน
พื้นที่ จํานวน 10 จังหวัด และ 3 อําเภอ
คคส. ได้จดั ประชุ มผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่วยงาน และองค์กรผูบ้ ริ โภคต่างๆ อีกหลายครั้ง
เพื่ อปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ฯ กลางที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ให้ เป็ นเกณฑ์ ฯ ระดับ ชาติ และระดับ จังหวัด เภสั ช กรสํานัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัดได้มีการนําไปใช้ในการคัดเลื อกปั ญหาของจังหวัดทัว่ ประเทศ (สามารถศึ กษาผลการ
ดําเนินงานได้จากนิ พนธ์ตน้ ฉบับของแผนงาน คคส. เรื่ อง “ความสําคัญ ความชุ ก และการกระจายของสิ นค้า
ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย” ในวารสารวิจยั ระบบสาธารณสุ ข ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559 หน้า
65-79) และพบว่าเกณฑ์การจัดลําดับสิ นค้าไม่ปลอดภัยมีประโยชน์ ดังนี้
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1. ใช้วเิ คราะห์คน้ หาปั ญหาสิ นค้าไม่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่ วมของหน่วยงาน องค์กร และภาค
ประชาชน
2. ส่ งเสริ มการค้นหาปั ญหาที่แท้จริ ง โดยใช้หลักวิชาการในการคัดเลือก
3. ใช้กาํ หนดนโยบายและวางแผนแก้ไขปั ญหาสิ นค้าไม่ปลอดภัยอย่างบูรณาการ
4. ใช้วางแผนการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ ในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา และจัดการความรู ้ของ
หน่วยงาน
5. สร้ างความตระหนัก รู ้ ถึ ง อัน ตรายของสิ น ค้า ต่างๆในกลุ่ ม ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ ง และนํา ไปสู่ ค วาม
ร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
6. สามารถประมวลรวมปั ญหาของกลุ่มจังหวัด เพื่อขยายเป็ นผลระดับเขตและระดับภาค จัดทํา
ข้อเสนอเชิงนโยบายแก้ไขปั ญหาของเขต/ภาค วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
7. ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานด้านอื่นๆ
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บทที่ 2
เกณฑ์ การจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้าไม่ ปลอดภัยระดับจังหวัด
ก. การประเมินความเสี่ ยง (Risk assessment)
เกณฑ์และนํ้าหนักที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงเพื่อจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย
เป็ นไปตามตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 เกณฑ์ และนํา้ หนักในการประเมินความเสี่ ยงเพื่อจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัยระดับ
จังหวัด
ลําดับ

เกณฑ์ การประเมินความเสี่ ยง

นํา้ หนัก (ร้ อยละ)

1

ความรุ นแรงต่อสุ ขภาพ

30

2

กลุ่มประชากรที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักที่ได้รับผลกระทบ

20

3

ความถี่ในการรับประทาน การใช้ หรื อการสัมผัส

10

4

ประมาณการประชากรที่สัมผัสและได้รับผลกระทบทางสุ ขภาพ

10

5

มาตรการในต่างประเทศ

5

6

มาตรการในประเทศ

5

7

มีสารตกค้างในสิ่ งแวดล้อม และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์

10

ปริ มาณที่ผลิต ใช้ นําเข้า หรื อจําหน่าย (ข้อ 8.1 หรื อข้อ 8.2)
8

8.1 ปริ มาณสารนําเข้า

10

8.2 สัดส่ วนสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสิ นค้าทั้งหมดในประเภทเดียวกัน
รวม

100
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โดยมีระดับคะแนนของเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ ยงเพือ่ จัดลําดับความสําคัญของสิ นค้า
ไม่ปลอดภัย ดังนี้
ข้ อ 1 ความรุ นแรงต่ อสุ ขภาพ (นํ้าหนักร้อยละ 30)
ระดับคะแนน
4

ความรุ นแรงต่ อสุ ขภาพ
รุ นแรงมากที่สุด ได้แก่
- ตาย
- เกิดพิการถาวร
- เกิดโรคมะเร็ ง
- เป็ นสารก่อมะเร็ งในมนุษย์
- ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุ กรรม
- ก่อให้เกิดความผิดปกติในการเจริ ญเติบโตของอวัยวะต่างๆหรื อร่ างกาย

3

รุ นแรงมาก โดยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ต้องนอนค้างคืนในโรงพยาบาล)

2

รุ นแรงปานกลาง โดยต้องได้รับการรักษา (ไม่ตอ้ งนอนค้างคืนในโรงพยาบาล)

1

รุ นแรงน้อย โดยมีอาการเล็กน้อย ไม่จาํ เป็ นต้องรักษา

ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น โดยให้ความสําคัญกับปัญหาต่อสุ ขภาพที่มากที่สุดเป็ น
เกณฑ์กาํ หนดระดับ และเป็ นความรุ นแรงต่อสุ ขภาพที่มีขอ้ มูลวิชาการรองรับ
ข้ อ 2 กลุ่มประชากรทีเ่ ป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักทีไ่ ด้ รับผลกระทบ (นํ้าหนักร้อยละ 20)
ระดับคะแนน
4

กลุ่มประชากรที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักทีไ่ ด้ รับผลกระทบ
ประชากรกลุ่มเฉพาะที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
- ทารก
- เด็ก (อายุ 0-12 ปี )
- หญิงตั้งครรภ์
- ผูป้ ่ วย
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ระดับคะแนน

กลุ่มประชากรที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักทีไ่ ด้ รับผลกระทบ
- ผูพ้ ิการ

3

ผูส้ ู งอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี )

2

กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มในระดับคะแนน 3 และ 4 ทั้งนี้รวมถึงทุกกลุ่มวัย

1

กลุ่มที่เข้าไปแสวงหาความเสี่ ยงเอง

ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นว่า เกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มเฉพาะกลุ่มใดเป็ นหลัก
ข้ อ 3 ความถี่ในการรับประทาน ใช้ หรื อสั มผัส (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน
4

ความถี่ในการรับประทาน ใช้ หรื อสั มผัส
รับประทาน ใช้ หรื อสัมผัส ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- เป็ นประจํา หรื อใช้เกือบทุกวัน
- Usually /Always (ประมาณร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100)
- ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์

3

รับประทาน ใช้ หรื อสัมผัส ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ใช้บ่อยๆ
- Normally (ประมาณร้อยละ 80)
- ประมาณ 4-5 วันต่อสัปดาห์

2

รับประทาน ใช้ หรื อสัมผัส ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ใช้บางครั้ง
- Sometime (ประมาณร้อยละ 50)
- ประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์

1

รับประทาน ใช้ หรื อสัมผัส ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ใช้นานๆ ครั้ง
- Seldom (ประมาณร้อยละ 10)
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ระดับคะแนน

ความถี่ในการรับประทาน ใช้ หรื อสั มผัส
- น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 วันต่อสัปดาห์หรื อใช้เฉพาะบางช่วงเวลา

ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริ งว่า เข้าข่ายในลักษณะใดมากที่สุด
ข้ อ 4 ประมาณการประชากรทีส่ ั มผัสและได้ รับผลกระทบทางสุ ขภาพ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

ประมาณการประชากรทีส่ ั มผัสและได้ รับผลกระทบทางสุ ขภาพ

4

ประมาณ 1 ราย ในประชากรน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 คน

3

ประมาณ 1 ราย ในประชากรน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 50,000 คน

2

ประมาณ 1 ราย ในประชากรน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 คน

1

ประมาณ 1 ราย ในประชากรมากกว่า 100,000 คน
ข้ อสั งเกต
1. หากไม่มีขอ้ มูล อาจดําเนินการดังนี้
1) นําค่านํ้าหนักไปเพิ่มในข้อ 7 หรื อ
2) นําค่านํ้าหนักไปเพิ่มในข้อ 3 และข้อ 8 (อย่างละครึ่ งหนึ่ง) หรื อ
3) เฉลี่ยนํ้าหนักไปยังเกณฑ์ขอ้ อื่นๆตามสัดส่ วน
2. หากสิ นค้าไม่ส่งผลต่อสุ ขภาพโดยตรง ให้พิจารณาจากผลทางอ้อม เช่น การมีผลกระทบ

ต่อสิ่ งแวดล้อม
ข้ อ 5 มาตรการในต่ างประเทศ (นํ้าหนักร้อยละ 5)
ระดับคะแนน
4

มาตรการในต่ างประเทศ
ห้ ามใช้ ตามมาตรฐานสากลหรื อในประเทศอ้างอิง ดังนี้
- มาตรฐานสากล ได้แก่ WHO CODEX
- ประเทศอ้างอิง ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลียสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และ
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ระดับคะแนน

มาตรการในต่ างประเทศ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
จํากัดการใช้ ตามมาตรฐานสากลหรื อในประเทศอ้างอิง ดังนี้

3

- มาตรฐานสากล ได้แก่ WHO CODEX
- ประเทศอ้างอิง ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลียสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
2

จํากัดการใช้ในบางประเทศ นอกเหนือจากกลุ่มประเทศในระดับคะแนน 3 และ 4

1

นอกเหนือจากกลุ่มประเทศในระดับคะแนน 3 และ 4
ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริ งว่า ห้ามใช้ หรื อจํากัดการใช้ตามมาตรฐานสากลหรื อในประเทศ

ใด นํ้าหนักข้อ 5 และข้อ 6 อาจนํามารวมกันได้ หากไม่มีขอ้ ใดข้อหนึ่ง
ข้ อ 6 มาตรการในประเทศ (นํ้าหนักร้อยละ 5)
ระดับคะแนน

มาตรการในประเทศ

4

ห้ามใช้ ผลิต นําเข้า หรื อจําหน่าย

3

จํากัดการใช้ หรื อมีมาตรการที่เข้มงวด

2

มีการกําหนดคําเตือนการใช้

1

มีกระบวนการรณรงค์ให้คาํ นึ งถึงความเสี่ ยง
ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริ งว่า มาตรการที่ใช้ในประเทศคืออะไร นํ้าหนักข้อ 5 และข้อ 6 อาจ

นํามารวมกันได้หากไม่มีขอ้ ใดข้อหนึ่ง
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ข้ อ 7 มีสารตกค้ างในสิ่ งแวดล้ อม และอาจก่ อให้ เกิดอันตรายต่ อมนุษย์ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

สารตกค้ างในสิ่ งแวดล้ อมและ
อาจก่ อให้ เกิดอันตรายต่ อมนุษย์

4

อันตรายรุ นแรง

3

อันตรายปานกลาง

2

อันตรายน้อย

1

ไม่อนั ตราย

ข้ อสั งเกต
1.จะพิจารณาจากการตรวจพบสารเคมี และนําสารเคมีน้ นั มาเทียบอันตรายอ้างอิงจาก Material
safety data sheet (MSDS)
2. หากไม่มีขอ้ มูล อาจนําค่านํ้าหนักไปเพิ่มในข้อ 5 และข้อ 6 (อย่างละครึ่ งหนึ่ง) หรื อเฉลี่ย
นํ้าหนักไปยังเกณฑ์ขอ้ อื่นๆตามสัดส่ วน
ข้ อ 8 ปริมาณทีผ่ ลิต ใช้ นําเข้ า หรื อ จําหน่ าย (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ข้อนี้อาจเลือกใช้ขอ้ 8.1 หรื อข้อ 8.2
ข้ อ 8.1 ปริมาณสารนําเข้ า
ระดับคะแนน

มาตรการในต่ างประเทศ

4

มากกว่า 10,000,000 กิโลกรัม ของผลรวมการนําเข้าของประเทศ

3

มากกว่า 10,000 กิโลกรัม ถึงน้อยกว่า 10,000,000 กิโลกรัม

2

มากกว่า 1,000 กิโลกรัม ถึงน้อยกว่า 10,000 กิโลกรัม

1

น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม
ข้ อสั งเกต
ใช้สาํ หรับสิ นค้าหนักที่มีการนําเข้า เช่น แร่ ใยหิ น ฯ
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ข้ อ 8.2 สั ดส่ วนสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยต่ อสิ นค้ าทั้งหมดในประเภทเดียวกัน
ระดับคะแนน

สั ดส่ วนสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยต่ อสิ นค้ าทั้งหมดในประเภทเดียวกัน

4

มากกว่าร้อยละ 80

3

มากกว่าร้อยละ 70 ถึงน้อยกว่า ร้อยละ 80

2

มากกว่าร้อยละ 60 ถึงน้อยกว่า ร้อยละ 70

1

น้อยกว่า ร้อยละ 60
ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากสัดส่ วนสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสิ นค้าทั้งหมดในประเภทเดียวกันที่มีในจังหวัด
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ข. การประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหา
เกณฑ์ แ ละนํ้ าหนั ก ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความเป็ นไปได้ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาเพื่ อ จัด ลํา ดับ
ความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย เป็ นไปตามตารางที่ 8 ดังนี้
ตารางที่ 8 เกณฑ์ และนํา้ หนักในการประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ไขปั ญหาเพื่อจัดลําดับความสํ าคัญของ
สิ นค้ าไม่ ปลอดภัยระดับ จังหวัด
ลําดับ

เกณฑ์ การประเมินความเป็ นไปได้

นํา้ หนัก (ร้ อยละ)

1

การมีส่ิ งทดแทนหรื อทางเลือกอื่น

10

2

ราคาสิ นค้าทดแทนในฐานะผูบ้ ริ โภค

10

3

คุณภาพสิ นค้าทดแทนในฐานะผูบ้ ริ โภค

10

4

ระดับผลกระทบต่อผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการ

10

5

ความร่ วมมือของภาคี

40

- เครื อข่ายภาคประชาชน ผูบ้ ริ โภค
- นักวิชาการ
- หน่วยราชการ
- ผูป้ ระกอบการ
- นักการเมือง
6

เป็ นนโยบายที่ มี ผ ลทางการเมื อ งของรั ฐ บาล/

20

นโยบายรัฐบาล
รวม

100

ค.

โดยมีระดับคะแนนของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเป็ นไปได้ในการแก้ไขปั ญหาเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย ดังนี้
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ข้ อ 1 การมีสิ่งทดแทน หรื อทางเลือกอื่น (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน
4

การมีสิ่งทดแทน หรื อทางเลือกอื่น
ทดแทนสิ นค้าได้ทุกชนิ ดโดยสมบูรณ์ (ทดแทนได้ร้อยละ 100)หรื อเป็ นสิ นค้าไม่
จําเป็ นและอาจเป็ นอันตราย

3

ทดแทนสิ นค้าได้บางส่ วน (ร้อยละ 75)

2

ทดแทนสิ นค้าได้บา้ ง (ร้อยละ 50)

1

ไม่มีส่ิ งทดแทน
ข้ อสั งเกต
ในกรณี สินค้าที่ไม่จาํ เป็ นต้องมีสิ่งทดแทนไม่ตอ้ งใช้เกณฑ์ขอ้ 1-3
ข้ อ 2 ราคาสิ นค้ าทดแทน ในฐานะผู้บริ โภค (นํ้าหนักร้อยละ 10)

ระดับคะแนน

การมีสิ่งทดแทน หรื อทางเลือกอื่น

4

ราคาสู งกว่าสิ นค้าเก่า น้อยกว่า 1 เท่า

3

ราคาสู งกว่าสิ นค้าเก่า มากกว่า 1 เท่า แต่นอ้ ยกว่า 2 เท่า

2

ราคาสู งกว่าสิ นค้าเก่า มากกว่า 2 เท่า แต่นอ้ ยกว่า 3 เท่า

1

ราคาสู งกว่าสิ นค้าเก่า มากกว่า 3 เท่า
ข้ อสั งเกต
ในกรณี สินค้าที่ไม่จาํ เป็ นต้องมีสิ่งทดแทนไม่ตอ้ งใช้เกณฑ์ขอ้ 1-3
ข้ อ 3 คุณภาพสิ นค้ าทดแทน ในฐานะผู้บริ โภค (นํ้าหนักร้อยละ 10)

ระดับคะแนน

การมีสิ่งทดแทน หรื อทางเลือกอื่น

4

คุณภาพเท่ากับหรื อดีกว่าสิ นค้าเดิม

3

คุณภาพตํ่ากว่าสิ นค้าเดิมเล็กน้อย
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ระดับคะแนน

การมีสิ่งทดแทน หรื อทางเลือกอื่น

2

คุณภาพตํ่ากว่าสิ นค้าเดิมมาก

1

คุณภาพตํ่ากว่าสิ นค้าเดิมมากที่สุด
ข้ อสั งเกต
ในกรณี สินค้าที่ไม่จาํ เป็ นต้องมีสิ่งทดแทนไม่ตอ้ งใช้เกณฑ์ขอ้ 1-3

ข้ อ 4 ระดับผลกระทบต่ อผู้ผลิต หรื อผู้ประกอบการ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

การมีสิ่งทดแทน หรื อทางเลือกอื่น

4

เกิดผลกระทบน้อยมากหรื อไม่เกิดผลกระทบเลย

3

เกิดผลกระทบน้อย

2

เกิดผลกระทบปานกลาง

1

เกิดผลกระทบมาก
ข้ อสั งเกต
อาจต้องใช้ดุลพินิจของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในการประเมินผลกระทบหรื ออาจใช้ขอ้ มูลวิชาการ
ข้ อ 5 ความร่ วมมือของภาคี เครื อข่ าย ภาคประชาชน ผู้บริ โภค นักวิชาการ หน่ วยงานราชการ

ผู้ประกอบการ และนักการเมือง (นํ้าหนักร้อยละ 40)
ระดับคะแนน

. ความร่ วมมือของภาคี เครื อข่ าย ภาคประชาชนฯ

4

นักวิชาการ + ประชาชน/ผูบ้ ริ โภค + หน่วยราชการ +ผูป้ ระกอบการ + นักการเมือง

3

นักวิชาการ + ประชาชน/ผูบ้ ริ โภค + หน่วยราชการ +ผูป้ ระกอบการ

2

นักวิชาการ + ประชาชน/ผูบ้ ริ โภค + หน่วยราชการ

1

นักวิชาการ + ประชาชน/ผูบ้ ริ โภค
ข้ อสั งเกต
อาจลดนํ้าหนักจาก 50 เหลือ 40 และนําไปเพิ่มให้ขอ้ 6 (จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 20)
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ข้ อ 6 เป็ นนโยบายทีม่ ีผลทางการเมืองของรั ฐบาล หรื อ นโยบายของรัฐบาล (นํ้าหนักร้อยละ 20)
ระดับ

นโยบายทีม่ ีผลทางการเมืองของรัฐบาล /นโยบายของรั ฐบาล

คะแน
น
4

มีนโยบายและมีกฎหมายที่จะใช้ในการดําเนินการแก้ไขปั ญหาที่ชดั เจน และมอบภารกิจให้
หน่วยงานหลักดําเนินการทันทีและมีการติดตามผลหรื อกําหนดให้มีการรายงาน

3

มีนโยบายให้ดาํ เนินการ มีกาํ หนดเวลาดําเนิ นการที่แน่นอนภายใน 1 ปี

2

มีนโยบายให้ดาํ เนินการ มีกาํ หนดเวลาดําเนิ นการที่แน่นอนภายในมากกว่า 1 ปี

1

มีนโยบายให้ แต่ยงั ไม่กาํ หนดเวลาดําเนินการ
หมายเหตุ เกณฑ์ขอ้ ใด หากไม่สามารถให้คะแนนได้ ให้เฉลี่ ยนํ้าหนักในข้อนั้นไปยังข้ออื่นๆตาม

สัดส่ วน
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บทที่ 3
เกณฑ์ การจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้าไม่ ปลอดภัยระดับอําเภอ
ก. การประเมินความเสี่ ยง (Risk assessment)
เกณฑ์และนํ้าหนักที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงเพื่อจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย
เป็ นไปตามตารางที่ 9 ดังนี้
ตารางที่ 9 เกณฑ์ และนํา้ หนักในการประเมินความเสี่ ยงเพื่อจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัยระดับ
อําเภอ
ลําดับ

เกณฑ์ การประเมินความเสี่ ยง

นํา้ หนัก (ร้ อยละ)

1

ความรุ นแรงต่อสุ ขภาพ

30

2

กลุ่มประชากรที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักที่ได้รับผลกระทบ

20

3

ความถี่ในการรับประทาน การใช้ หรื อการสัมผัส

10

4

ประมาณการประชากรที่สัมผัสและได้รับผลกระทบทางสุ ขภาพ

10

5

มาตรการในประเทศ

10

6

มีสารตกค้างในสิ่ งแวดล้อม และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์

10

7

สัดส่ วนสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสิ นค้าทั้งหมดในประเภทเดียวกันที่มี
จําหน่ายในอําเภอ
รวม

10
100

โดยมีระดับคะแนนของเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ ยงเพือ่ จัดลําดับความสําคัญของสิ นค้า
ไม่ปลอดภัย ดังนี้
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ข้ อ 1 ความรุนแรงต่ อสุ ขภาพ (นํ้าหนักร้อยละ 30)
ระดับคะแนน
4

ความรุ นแรงต่ อสุ ขภาพ
รุ นแรงมากที่สุด ได้แก่
- ตาย
- เกิดพิการถาวร
- เกิดโรคมะเร็ ง
- เป็ นสารก่อมะเร็ งในมนุษย์
- ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุ กรรม
- ก่อให้เกิดความผิดปกติในการเจริ ญเติบโตของอวัยวะต่างๆหรื อร่ างกาย

3

รุ นแรงมาก โดยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ต้องนอนค้างคืนในโรงพยาบาล)

2

รุ นแรงปานกลาง โดยต้องได้รับการรักษา (ไม่ตอ้ งนอนค้างคืนในโรงพยาบาล)

1

รุ นแรงน้อย โดยมีอาการเล็กน้อย ไม่จาํ เป็ นต้องรักษา

ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น โดยให้ความสําคัญกับปัญหาต่อสุ ขภาพที่มากที่สุดเป็ น
เกณฑ์กาํ หนดระดับ และเป็ นความรุ นแรงต่อสุ ขภาพที่มีขอ้ มูลวิชาการรองรับ พิจารณาจากภาพรวมของ
สิ นค้าไม่ปลอดภัย ไม่จาํ กัดเฉพาะข้อมูลอําเภอ
ข้ อ 2 กลุ่มประชากรทีเ่ ป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักทีไ่ ด้ รับผลกระทบ (นํ้าหนักร้อยละ 20)
ระดับคะแนน
4

กลุ่มประชากรที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักทีไ่ ด้ รับผลกระทบ
ประชากรกลุ่มเฉพาะที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
- ทารก
- เด็ก (อายุ 0-12 ปี )
- หญิงตั้งครรภ์
- ผูป้ ่ วย
- ผูพ้ ิการ
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ระดับคะแนน

กลุ่มประชากรที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักทีไ่ ด้ รับผลกระทบ

3

ผูส้ ู งอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี )

2

กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มในระดับคะแนน 3 และ 4 ทั้งนี้รวมถึงทุกกลุ่มวัย

1

กลุ่มที่เข้าไปแสวงหาความเสี่ ยงเอง

ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นว่า เกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มเฉพาะกลุ่มใดเป็ นหลัก
ข้ อ 3 ความถี่ในการรับประทาน ใช้ หรื อสั มผัส (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน
4

ความถี่ในการรับประทาน ใช้ หรื อสั มผัส
รับประทาน ใช้ หรื อสัมผัส ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- เป็ นประจํา หรื อใช้เกือบทุกวัน
- Usually /Always (ประมาณร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100)
- ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์

3

รับประทาน ใช้ หรื อสัมผัส ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ใช้บ่อยๆ
- Normally (ประมาณร้อยละ 80)
- ประมาณ 4-5 วันต่อสัปดาห์

2

รับประทาน ใช้ หรื อสัมผัส ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ใช้บางครั้ง
- Sometime (ประมาณร้อยละ 50)
- ประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์

1

รับประทาน ใช้ หรื อสัมผัส ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ใช้นานๆ ครั้ง
- Seldom (ประมาณร้อยละ 10)
- น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 วันต่อสัปดาห์หรื อใช้เฉพาะบางช่วงเวลา
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ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริ งว่า เข้าข่ายในลักษณะใดมากที่สุด ในกรณี ที่เป็ นสิ นค้าที่ใช้มากกว่า 1
ครั้งต่อวัน อาจปรับเกณฑ์โดยเพิ่มความถี่ให้เหมาะสมได้
ข้ อ 4 ประมาณการประชากรทีส่ ั มผัสและได้ รับผลกระทบทางสุ ขภาพ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

ประมาณการประชากรทีส่ ั มผัสและได้ รับผลกระทบทางสุ ขภาพ

4

ประมาณร้อยละ 76-100 ของประชากรในอําเภอ

3

ประมาณร้อยละ 51-75 ของประชากรในอําเภอ

2

ประมาณร้อยละ 26-50 ของประชากรในอําเภอ

1

ประมาณร้อยละ 1-25 ของประชากรในอําเภอ
ข้ อสั งเกต
ให้พิจารณาประมาณการหรื อใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ หากสิ นค้าไม่ส่งผลต่อสุ ขภาพโดยตรง ให้

พิจารณาจากผลทางอ้อม เช่น การมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ข้ อ 5 มาตรการในประเทศ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

มาตรการในประเทศ

4

ห้ามใช้ ผลิต นําเข้า หรื อจําหน่าย

3

จํากัดการใช้ หรื อมีมาตรการที่เข้มงวด

2

มีการกําหนดคําเตือนการใช้

1

มีกระบวนการรณรงค์ให้คาํ นึ งถึงความเสี่ ยง
ข้ อสั งเกต
1. มาตรการที่ใช้ในประเทศ เช่น ห้ามใช้ จํากัดการใช้ ฯ พิจารณาตามพระราชบัญญัติ

ธรรมนู ญสุ ขภาพพื้นที่ เทศบัญญัติ และข้อกําหนดท้องถิ่นอื่นๆ
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2. มีการกําหนดคําเตือนการใช้ เช่น จดหมายข่าว อย. ประกาศหน่วยงานราชการในจังหวัด
3. มีกระบวนการรณรงค์ให้คาํ นึ งถึงความเสี่ ยง จะพิจารณาว่า เมื่อไม่มีขอ้ กําหนดในระดับ
คะแนน 2-4 แต่มีก ารรณรงค์ขององค์กรต่างๆในพื้ นที่ หรื อในระดับ จังหวัดหรื อในระดับ ประเทศ (อาจมี
โปสเตอร์ /แผ่นพับรณรงค์) หรื อมีการทําบันทึกข้อตกลงร่ วมกันในระหว่างหน่วยงาน/องค์กรต่างๆในอําเภอ
ข้ อ 6 มีสารตกค้ างในสิ่ งแวดล้ อม และอาจก่ อให้ เกิดอันตรายต่ อมนุษย์ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

สารตกค้ างในสิ่ งแวดล้ อมและ
อาจก่ อให้ เกิดอันตรายต่ อมนุษย์

4

อันตรายรุ นแรง

3

อันตรายปานกลาง

2

อันตรายน้อย

1

ไม่อนั ตราย

ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากการตรวจพบสารเคมี และนําสารเคมีน้ นั มาเทียบอันตรายอ้างอิงจาก Material
safety data sheet (MSDS) หรื อจากข้อมูลของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆที่ดาํ เนิ นการอยู่
ข้ อ 7 สั ดส่ วนสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยต่ อสิ นค้ าทั้งหมดในประเภทเดียวกัน (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

สั ดส่ วนสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยต่ อสิ นค้ าทั้งหมดในประเภทเดียวกัน

4

มากกว่าร้อยละ 80

3

มากกว่าร้อยละ 70 ถึงน้อยกว่า ร้อยละ 80

2

มากกว่าร้อยละ 60 ถึงน้อยกว่า ร้อยละ 70

1

น้อยกว่า ร้อยละ 60
ข้ อสั งเกต
จะพิจารณาจากสัดส่ วนสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสิ นค้าทั้งหมดในประเภทเดียวกันที่มีในอําเภอ
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ข. การประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหา
เกณฑ์ แ ละนํ้ าหนั ก ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความเป็ นไปได้ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาเพื่ อ จัด ลํา ดับ
ความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย เป็ นไปตามตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 เกณฑ์ และนํา้ หนักในการประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ไขปั ญหาเพื่อจัดลําดับความสํ าคัญของ
สิ นค้ าไม่ ปลอดภัยระดับอําเภอ
ลําดับ
1
2

เกณฑ์ การประเมินความเป็ นไปได้

นํา้ หนัก (ร้ อยละ)

การมีส่ิ งทดแทนหรื อทางเลือกอื่น

10

ราคาสิ นค้าทดแทนหรื อทางเลือกอื่นที่ผบู ้ ริ โภคต้อง
จ่าย หากใช้ทดแทน

10

3

ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน

10

4

ผลกระทบต่อผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการ

10

5

ความร่ วมมือของภาคีเครื อข่าย
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- ประชาชน/ผูบ้ ริ โภค
- ผูน้ าํ
- หน่วยราชการ
- ผูป้ ระกอบการ
- นักการเมืองท้องถิ่น
6

เป็ นโยบายที่มีผลต่อการดําเนินงานในอําเภอ
รวม

20
100

ค.

โดยมีระดับคะแนนของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเป็ นไปได้ในการแก้ไขปั ญหาเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย ดังนี้
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ข้ อ 1 การมีสิ่งทดแทน หรื อทางเลือกอื่น (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

การมีสิ่งทดแทน หรื อทางเลือกอื่น

4

ทดแทนสิ นค้าที่เป็ นปั ญหา ได้ทุกชนิดโดยสมบูรณ์ (ทดแทนได้ร้อยละ 100)หรื อเป็ น
สิ นค้าไม่จาํ เป็ นและอาจเป็ นอันตราย

3

ทดแทนสิ นค้าที่เป็ นปั ญหา ได้บางส่ วน (ร้อยละ 75)

2

ทดแทนสิ นค้าที่เป็ นปั ญหา ได้บา้ ง (ร้อยละ 50)

1

ไม่มีสิ่งทดแทน
ข้ อสั งเกต
ให้พิจารณาสิ่ งทดแทนหรื อทางเลือก โดยมองจากผลิตภัณฑ์ปัญหา มิใช่มองสารเคมีที่เจือปน

มา เช่น ผลิตภัณฑ์ยานํ้าสมุนไพรปนปลอมสเตอรอยด์ พิจารณาการทดแทนโดยผลิตภัณฑ์ยานํ้าสมุนไพร
มิใช่พิจารณาการทดแทนสเตอรอยด์ ฯ
ข้ อ 2 ราคาสิ นค้ าทดแทนหรื อทางเลือกอื่น ทีผ่ ู้บริโภคต้ องจ่ าย หากใช้ ทดแทน (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

การมีสิ่งทดแทน หรื อทางเลือกอื่น

4

ราคาเท่ากับสิ นค้าที่เป็ นปั ญหา หรื อราคาถูกกว่า

3

ราคาสู งกว่าสิ นค้าที่เป็ นปั ญหา เท่ากับร้อยละ 1-25

2

ราคาสู งกว่าสิ นค้าที่เป็ นปั ญหา เท่ากับร้อยละ 26-50

1

ราคาสู งกว่าสิ นค้าที่เป็ นปั ญหา มากกว่าร้อยละ 50
ข้ อสั งเกต
ในการพิจารณา อาจคํานึงถึงความแตกต่างด้านราคาที่ผบู ้ ริ โภคยินดีจ่าย เพื่อปรับระดับ

คะแนนได้
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ข้ อ 3 ระดับผลกระทบต่ อการปฏิบัติงาน (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

ระดับผลกระทบต่ อผู้ปฏิบัติงาน

4

เกิดผลกระทบน้อยมากหรื อไม่เกิดผลกระทบเลย

3

เกิดผลกระทบน้อย

2

เกิดผลกระทบปานกลาง

1

เกิดผลกระทบมาก
ข้ อสั งเกต
เนื่ อ งจากการคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคในระดับ อํา เภอ เป็ นพื้ น ที่ ข นาดเล็ ก อาจส่ ง ผลต่ อ การ

ปฏิ บตั ิงานในด้านอื่นๆ ซึ่ งอาจนําไปสู่ การตัดสิ นใจเลือกที่จะดําเนิ นการหรื อไม่ดาํ เนิ นการ จึงต้องพิจารณา
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่ วมด้วย
ข้ อ 4 ระดับผลกระทบต่ อผู้ผลิต หรื อผู้ประกอบการ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ระดับคะแนน

ระดับผลกระทบต่ อผู้ผลิต หรื อผู้ประกอบการ

4

เกิดผลกระทบน้อยมากหรื อไม่เกิดผลกระทบเลย

3

เกิดผลกระทบน้อย

2

เกิดผลกระทบปานกลาง

1

เกิดผลกระทบมาก
ข้ อสั งเกต
อาจต้องใช้ดุลพินิจของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในการประเมินผลกระทบ
ข้ อ 5 ความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ าย (นํ้าหนักร้อยละ 40)
กําหนดกลุ่ม:
กลุ่มที่ 1 ประชาชน/ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มที่ 2 ผูป้ ระกอบการ
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กลุ่มที่ 3 ผูน้ าํ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ องค์กรต่างๆ เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิงานองค์กรพัฒนาเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.)
กลุ่มที่ 4 ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ที่มิใช่ขา้ ราชการ) ได้แก่ นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี นายก อบจ. นายก อบต. และกรรมการต่างๆ
กลุ่มที่ 5 ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิงานในส่ วนงานต่างๆ
ระดับคะแนน

ความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ าย

4

ภาคีจาํ นวน 5 กลุ่ม

3

ภาคีจาํ นวน 4 กลุ่ม

2

ภาคีจาํ นวน 3 กลุ่ม

1

ภาคีจาํ นวน 2 กลุ่ม
ข้ อสั งเกต
ในกรณี ที่บุคคลใดอยูห่ ลายกลุ่ม ให้พิจารณาจัดอยุเ่ พียงกลุ่มเดียว โดยพิจารณาจากสถานะ

ทางการ หรื อการปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมหลักของบุคคลนั้น
ข้ อ 6 เป็ นโยบายทีม่ ีผลต่ อการดําเนินงานในอําเภอ (นํ้าหนักร้อยละ 20)
ผูใ้ ห้นโยบาย:
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
2. เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด คปสอ.
3. ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.)
4. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
5. นายอําเภอ
ระดับคะแนน

เป็ นโยบายทีม่ ีผลต่ อการดําเนินงานในอําเภอ

4

มีนโยบายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและมีแผนงาน/แผนปฏิบตั ิการของอําเภอ

3

ไม่เป็ นนโยบายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค แต่ดาํ เนินการเป็ นโครงการ/กิจกรรม
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยไม่มีแผนงาน/แผนปฏิบตั ิการของอําเภอ
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ระดับคะแนน

เป็ นโยบายทีม่ ีผลต่ อการดําเนินงานในอําเภอ

2

มีนโยบายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและยังไม่มีแผนงาน/แผนปฏิบตั ิการ

1

ไม่มีท้ งั นโยบายและแผนงาน/แผนปฏิบตั ิการที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

ข้ อสั งเกต
1. ต้องพิจารณาว่า นโยบายที่เกี่ยวกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคนั้น มีความสัมพันธ์กบั สิ นค้าไม่
ปลอดภัยที่กาํ หลังพิจารณาหรื อไม่ หากไม่มีความสัมพันธ์เลย ควรพิจารณาลดคะแนน
2. ต้องพิจารณาสถานะของนโยบายในช่วงเวลาของการประชุมพิจารณาจัดทําเกณฑ์
3. ผูค้ ดั เลือกอาจคํานึงถึงนํ้าหนักของผลกระทบของนโยบายที่สัมพันธ์กบั ระดับผูบ้ ริ หาร
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บทที่ 4
กระบวนการจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
การดําเนินงานตามโครงการจัดการสิ นค้าไม่ปลอดภัยโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) ภายใต้การสนับสนุ นของแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค (คคส.) นั้น
“สิ น ค้าไม่ ป ลอดภัย ” หมายถึ ง ยา อาหาร เครื่ อ งสําอาง เครื่ องมื อแพทย์ และวัตถุ อ ันตราย ที่ ไ ม่
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรื อมีการนําไปใช้อย่างไม่เหมาะสม จนอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ต่อผูบ้ ริ โภค เมื่อได้บริ โภคหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
การกําหนดสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย
การดําเนิ นงานรวบรวมปั ญหาเพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัยนั้น สิ่ งที่สําคัญ
ลําดับแรกคือ การกําหนดสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยที่ คคส. ดําเนินการอยู่
คคส. ได้ทาํ การศึกษาปั ญหาสิ นค้าไม่ปลอดภัยที่มีขอ้ มูลจากต่างประเทศและข้อมูลภายในประเทศที่
สําคัญ ส่ วนหนึ่งได้นาํ เสนอปั ญหาและแนวทางแก้ไขเข้าสู่ วาระสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ การกําหนดสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัยโดยใช้ขอ้ มูล คคส. มักใช้ในการดําเนินงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด
การกําหนดสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีน้ ี มีจุดเด่นที่เป็ นปั ญหาที่มีการศึกษาข้อมูลและคัดเลือกเพื่อ
ดําเนิ นการมาแล้ว ตลอดจนมี การยอมรับแล้วว่าเป็ นปั ญหาในระดับประเทศ ขนาดของปั ญหาบางรายการ
ครอบคลุมในหลายพื้นๆที่ แต่ก็พบว่าบางประเด็นอาจไม่ใช่ ปัญหาของพื้นที่บางแห่ งก็ได้ สามารถติดตาม
ข้อมูล คคส.ที่ทาํ การเผยแพร่ ที่เว็บไซต์ www.thaihealthconsumer.org ของ คคส.
2. สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยทีห่ น่ วยงานภาครัฐรวบรวมปัญหาหรื อดําเนินการอยู่
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ฯ ได้มีการจัดทํารายงานข้อมูลต่างๆของหน่วยงานเผยแพร่ สู่
สาธารณชนในเว็บไซต์และจดหมายข่าวของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อมูลวิชาการและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มี
ปั ญ หา ซึ่ งมาจากข้อ มู ล ที่ เป็ นปั ญ หาในต่ า งประเทศ ผลการตรวจสอบ และผลการตรวจวิ เคราะห์ ข อง
หน่วยงานเอง
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การกําหนดสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีน้ ี มีจุดเด่นที่เป็ นนโยบายของภาครัฐ หลายประเด็นปั ญหามี
ข้อมูลรองรับว่า มีความรุ นแรงและจําเป็ นต้องแก้ไขอย่างเร่ งด่วน มีการสั่งการให้หน่วยงานในภาครัฐนําไป
ปฏิ บตั ิ แต่ก็ พบว่า บางประเด็นอาจไม่ใช่ ปัญ หาของพื้ นที่ อย่างแท้จริ งก็ได้ นอกจากนี้ กลวิธีในการแก้ไข
ปั ญหาที่ กาํ หนดมาจากส่ วนกลางอาจไม่สอดคล้องกับพื้นที่หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื้นที่อาจขาดการมี
ส่ วนร่ วมเท่าที่ควร
3. สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยทีม่ ูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยแพร่ ในวารสารฉลาดซื้อ
มูลนิ ธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ได้มีการจัดทํารายงานข้อมูลการตรวจสิ นค้าต่างๆ เผยแพร่ สู่สาธารณชนโดยผ่าน
วารสารฉลาดซื้ อ ซึ่ งมาจากผลการทดสอบสิ นค้าต่างๆชนิ ดเดียวกันของผูป้ ระกอบการหลายราย ข้อมูลส่ วน
ใหญ่จึงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบราคา คุณสมบัติ คุณภาพ และอื่นๆ ในบางกรณี เคยพบปั ญหาการปนเปื้ อนของ
สารเคมี หรื อมี สารเคมีเกิ นปริ มาณที่มาตรฐานกําหนด ฯ โดยกรณี ที่พบปั ญหา มูลนิ ธิเพื่อผูบ้ ริ โภคจะมีการ
แถลงข่าวเผยแพร่ ผลการตรวจวิเคราะห์ให้สาธารณชนทราบ
การกําหนดสิ นค้าที่ ไม่ป ลอดภัยด้วยวิธีน้ ี มี จุดเด่นที่ เป็ นข้อมู ล ที่ ม าจากการทดสอบจริ ง การระบุ
ปั ญหามีขอ้ มูลวิชาการรองรับ บางประเด็นอาจไม่ใช่ปัญหาของพื้นที่ แต่เป็ นปั ญหาในภาพรวมของประเทศ
4. สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยทีผ่ ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสี ยตระหนักว่ าเป็ นปัญหา
การกําหนดสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีน้ ี มีการดําเนิ นการโดยทัว่ ไปในระดับต่างๆกัน เพื่อให้ภาค
ส่ วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่ วมในการค้นหาปัญหาและร่ วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จุดเด่นที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้ง
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริ โภคตระหนักว่าเป็ นปั ญหาที่อยากให้แก้ไข แต่
ก็มีจุดอ่อนที่บางครั้ง ข้อมูลทางวิชาการรองรับอาจจะไม่มากเท่า 3 กลุ่มแรก และการที่จะให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยมาร่ วมกันระบุประเด็นปัญหาจําเป็ นต้องมีกระบวนการออกแบบเพื่อให้ได้ประเด็นปั ญหาที่แท้จริ ง
5. สิ น ค้ าที่ ไม่ ป ลอดภั ยที่ มี ผู้ ร้อ งเรี ยนมายั งศู น ย์ รับ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของหน่ ว ยงานรั ฐและองค์ ก ร
ผู้บริโภค
การกําหนดสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีน้ ี มีจุดเด่นที่ผบู ้ ริ โภคเป็ นผูเ้ สนอปั ญหาจากการบริ โภคโดย
แจ้งปั ญหาหรื อความเสี ยหายจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์ไปยังหน่วยงานรัฐและองค์กรผูบ้ ริ โภค แต่มีจุดอ่อน
คือไม่มีขอ้ มูลทางวิชาการสนับสนุ นปั ญหา ต้องมีการค้นคว้าทางวิชาการเพิ่มเติม และศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน
ต้องมัน่ ใจว่าปั ญหาที่ร้องเรี ยนนั้นเป็ นปั ญหาจากการบริ โภคสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริ ง
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6. สิ นค้ าที่ไม่ ปลอดภัยที่มีการรายงานหรื อฐานข้ อมูลวิชาการมาจากหน่ วยงานเฝ้ าระวังทั้งในและ
ต่ างประเทศ
การกําหนดสิ น ค้าที่ ไ ม่ ป ลอดภัย ด้วยวิธี น้ ี มี จุดเด่ น ที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน/หน่ วยงานได้รายงานปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบตั ิการมายังหน่วยงานเฝ้าระวัง และมีฐานวิชาการของสิ นค้าที่เป็ นปั ญหา แต่มีจุดอ่อนคือ
การรายงานอาจน้อยกว่าความเป็ นจริ ง เช่น ฐานข้อมูลการร้องเรี ยนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ฐานข้อมูลเฝ้าระวังผลิตภัณฑฺ สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

กระบวนการจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
1.1 ประสานงานไปยังหน่วยงาน ภาคีเครื อข่ายต่างๆ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าไม่
ปลอดภัยต่างๆ เพื่อขอให้นาํ เสนอข้อมูลปั ญหาสิ นค้าไม่ปลอดภัย หรื อหากไม่สามารถส่ งมาล่วงหน้า ขอให้
เตรี ยมข้อมูลปั ญหาสิ นค้าไม่ปลอดภัยมาเสนอในวันประชุ ม และผูเ้ สนอปั ญหาต้องเตรี ยมข้อมูลปั ญหาสิ นค้า
ไม่ปลอดภัยที่หน่วยงาน/องค์กรตนเสนอ เพื่อชี้แจงให้ผเู ้ ข้าประชุมทราบ
ใช้แบบเสนอปั ญหาสิ นค้าไม่ปลอดภัยของหน่วยงาน/ภาคี (แบบ ปส.1)
1.2 ผูร้ ั บผิดชอบรวบรวมปั ญหาสิ นค้าไม่ปลอดภัย จากแหล่ งข้อมู ลต่างๆ ได้แก่ ข้อมู ลสิ นค้าที่ไม่
ปลอดภัยที่ คคส. ดําเนิ นการอยู่ สิ นค้าไม่ปลอดภัยตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ สิ นค้าไม่ปลอดภัยที่
มู ลนิ ธิเพื่อผูบ้ ริ โภคเผยแพร่ ในวารสารฉลาดซื้ อ สิ นค้าไม่ ป ลอดภัยที่ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ยตระหนักว่าเป็ น
ปั ญหา และสิ นค้าไม่ปลอดภัย ข้อมูลศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนของหน่วยงานรัฐและองค์กรผูบ้ ริ โภค รายงาน
หรื อฐานข้อมูลวิชาการมาจากหน่วยงานเฝ้าระวังทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกจากนี้ ผรู ้ ับผิดชอบอาจหา
ข้อมูลเบื้องต้นได้จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ที่มีการรายงานไว้ หรื ออาจทําการสํารวจสถานการณ์
ปั ญหาในพื้นที่ก็ได้
2. ขั้นตอนปฏิบัติการเสนอประเด็นปัญหาเพื่อคัดเลือก (ใช้ เวลาประมาณ 1-2 ชั่ วโมง)
2.1 จัดประชุมหน่วยงานหรื อภาคีที่เกี่ยวข้อง และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อระดมสมองในการคัดเลือก
ประเด็นปั ญหาของสิ นค้าไม่ปลอดภัยร่ วมกันในเบื้ องต้น โดยนําประเด็นปั ญหาทั้งหมดที่ ได้จากข้อ 1 มา
รวมกัน อาจเรี ยงลําดับปั ญหาตามความถี่ท่ีมีผเู ้ สนอ
2.2 กําหนดกติ กาในการคัดเลื อกร่ วมกัน เช่ น ปั ญหามี ความชัดเจน มี ขอ้ มู ลรายงานปั ญหาหรื อมี
แหล่งข้อมูลอ้างอิง ฯลฯ
2.3 ผูเ้ สนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามที่กาํ หนดในกติกา เพื่อ
สนับสนุนในการเลือกประเด็นปั ญหาดังกล่าว
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2.4 จัดกลุ่มปั ญหาที่ใกล้เคียงกัน หรื ออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเข้าด้วยกัน และสรุ ปประเด็นปั ญหาที่
ได้
2.5 ที่ ประชุ มลงคะแนนคัดเลื อกประเด็นปั ญหาของสิ นค้าไม่ปลอดภัย โดยรอบแรกคัดเลื อกมาไม่
เกิน 10 ปั ญหา ตามลําดับคะแนนที่มีผเู ้ ลือกมากที่สุด ในการลงคะแนนอาจใช้การยกมือโหวตหรื อลงคะแนน
แบบเป็ นทางการก็ได้ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรื อตามที่ประชุ มกําหนด โดยใช้แบบสรุ ปสิ นค้า
ไม่ปลอดภัย 10 รายการ
ใช้แบบสรุ ปรายชื่อสิ นค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ (แบบ ปส.2)
3. ขั้นตอนการหาข้ อมูลทางวิชาการตามเกณฑ์ การประเมินความเสี่ ยงและเกณฑ์ การประเมินความ
เป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหา
3.1 ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการ พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของประเด็นปั ญหาของสิ นค้าไม่ปลอดภัย
โดยใช้เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งและเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเป็ นไปได้ในการแก้ปั ญ หา และสรุ ป
แนวทางในการหาข้อมูลที่จาํ เป็ นเพิ่มเติม
3.2 ผูร้ ับผิดชอบค้นหาข้อมูลทางวิชาการหรื อประสานหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล
เพื่อเตรี ยมนําเข้าในการประชุมพิจารณาจัดลําดับของสิ นค้าไม่ปลอดภัย
4. ขั้นตอนการจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย (ใช้ เวลาประมาณ 3-4 ชั่ วโมง)
4.1 จัดประชุ มตัวแทนแกนนําภาคีที่เกี่ยวข้องและแกนนําผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อร่ วมกันจัดลําดับ
ความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ ยงและเกณฑ์การประเมินความเป็ นไป
ได้ในการแก้ปัญหา
ใช้แบบประเมินความเสี่ ยงของสิ นค้าไม่ปลอดภัย (แบบ ปส.3) จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์/ฉบับ
ใช้แบบประเมินความเป็ นไปได้ในการแก้ไขปั ญหา (แบบ ปส.4) จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์/ฉบับ
4.2 นําผลที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมด มาสรุ ปตามแบบสรุ ปคะแนนตามเกณฑ์การจัดลําดับ
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
ใช้แบบสรุ ปคะแนนสิ นค้าที่นาํ มาจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ ตามเกณฑ์
การประเมินความเสี่ ยง (แบบ ปส.5)
ใช้แบบสรุ ปคะแนนสิ นค้าที่นาํ มาจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการ ตามเกณฑ์
ความเป็ นไปได้ในการแก้ไขปั ญหา (แบบ ปส.6)
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4.3 ประชุ มพิจารณาคะแนนที่ได้ในแต่ละสิ นค้า จากนั้นสรุ ปผลการจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้า
ไม่ปลอดภัย 5 อันดับแรก
ใช้แบบสรุ ปการจัดลําดับสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย (แบบ ปส.7 และแบบ ปส. 8)
5. ขั้นตอนการหาแนวทางแก้ ไขปัญหาสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย (ใช้ เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
5.1 กําหนดกติกาในการคัดเลือกปั ญหาเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาในข้อ 4
5.2 ผูเ้ สนอแต่ละคนอภิปรายเหตุผลสนับสนุนในการเลือกประเด็นปั ญหาดังกล่าว
5.3 ที่ ป ระชุ ม ลงคะแนนคัด เลื อ กประเด็น ปั ญ หาของสิ น ค้า ไม่ ป ลอดภัย ที่ มี ค วามเร่ ง ด่ วนหรื อ มี
ความสําคัญที่หน่วยงานหรื อภาคีเห็ นชอบร่ วมกันในการดําเนิ นการแก้ไข โดยการดําเนิ นการแก้ไขควรคิด
มาตรการต่างๆในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างรอบด้าน ทั้งมาตรการทางกฎหมาย ทางวิชาการ ทางสังคม และ
อื่นๆ

44

ภาคผนวก ก
ตัวอย่ างการนําเกณฑ์ การจัดลําดับความสํ าคัญฯ ไปใช้
การจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โดย ภก.ศศิพงค์ ทิพย์ รัชดาพร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ ัน อาจาโร
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์ มและตารางในการดําเนินงาน (ระดับอําเภอ)
แบบ ปส.1

แบบเสนอปัญหาสิ นค้ าไม่ปลอดภัยของหน่ วยงาน/ภาคี
ชื่ อหน่ วยงาน/ภาคี……………………………………………………………..
หมายเลข รายชื่ อสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย

ลักษณะความไม่ ปลอดภัยทีพ่ บ

1

2

3

4

5
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แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง

แบบ ปส.2
แบบสรุ ปรายชื่ อสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย 10 รายการ
การประชุ มจัดลําดับสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยวันที…
่ …………………….. เวลา…………….
หมายเลข รายชื่ อสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย

ข้ อมูลปัญหา/ข้ อมูลสนับสนุน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง

แบบ ปส. 3

แบบประเมินความเสี่ ยงของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
หมายเลข…………...ชื่ อสิ นค้ า……………………
เกณฑ์ ประเมินความเสี่ ยง

นํา้ หนัก(%)

1.ความรุนแรงต่ อสุ ขภาพ
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
2. กลุ่มประชากรทีเ่ ป็ นกลุ่มเสี่ ยงหลักทีไ่ ด้ รับผลกระทบ
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
3. ความถี่ในการรับประทาน การใช้ หรื อการสั มผัส
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
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คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

เกณฑ์ ประเมินความเสี่ ยง

นํา้ หนัก(%)

4. ประมาณการประชากรทีส่ ั มผัสและได้ รับผลกระทบทาง
สุ ขภาพ
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
5. มาตรการในประเทศ
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
6. มีสารตกค้ างในสิ่ งแวดล้ อม และอาจก่ อให้ เกิดอันตรายต่ อ
มนุษย์
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
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คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

เกณฑ์ ประเมินความเสี่ ยง

นํา้ หนัก(%)

คะแนนเต็ม

7. สั ดส่ วนสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยต่ อสิ นค้ าทั้งหมดในประเภท
เดียวกันทีม่ ีจําหน่ ายในอําเภอ
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
รวมคะแนน

100

คิดเป็ นร้ อยละ

-
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100

คะแนนทีไ่ ด้

แบบ ปส.4

แบบประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ไขปัญหา
หมายเลข…………...ชื่ อสิ นค้ า……………………
เกณฑ์ ประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ ไขปั ญหา
1. การมีส่ิ งทดแทนหรื อทางเลือกอื่น
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
2. ราคาสิ นค้ าทดแทนหรื อทางเลือกอื่นทีผ่ ้บู ริโภคต้ องจ่ าย หากใช้
ทดแทน
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
3. ผลกระทบต่ อการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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นํา้ หนัก(%) คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

เกณฑ์ ประเมินความเป็ นไปได้ ในการแก้ ไขปั ญหา

นํา้ หนัก(%) คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

4. ผลกระทบต่ อผู้ผลิตหรื อผู้ประกอบการ
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
5. ความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ าย
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
6. เป็ นโยบายทีม่ ีผลต่ อการดําเนินงานในอําเภอ
ระดับคะแนน เท่ากับ ………….คะแนน
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
รวมคะแนน

100

คิดเป็ นร้ อยละ

-
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100

แบบ ปส.5

แบบสรุ ปคะแนนสิ นค้ าที่นํามาจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย 10 รายการ ตามเกณฑ์ ประเมินความเสี่ ยง
เกณฑ์ ประเมินความเสี่ ยง

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)

คะแนนเต็ม

1…..

2…..

1.ผลกระทบต่อสุ ขภาพ
2. กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ
3.ความถี่ในการใช้ / สัมผัส
4. ประมาณการประชากรที่สัมผัสและ
ได้รับผลกระทบทางสุ ขภาพ
5. มีสารตกค้างในสิ่ งแวดล้อม ฯ
6. ปริ มาณที่ผลิต/การใช้
7. มาตรการในต่างประเทศ
8. มาตรการในประเทศ
รวมทั้งหมด
คิดเป็ นร้ อยละ
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3…..

4…..

คะแนนทีไ่ ด้
สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย
5….. 6….. 7….

8….

9….

10…..

แบบ ปส.6
แบบสรุ ปคะแนนสิ นค้ าที่นํามาจัดลําดับความสํ าคัญของสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย 10 รายการ ตามเกณฑ์ ความเป็ นไปได้ ในการแก้ ไขปัญหา
เกณฑ์ ความเป็ นไปได้
ในการแก้ ไขปัญหา

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)

คะแนน
เต็ม

1…..

2…..

1. การมีส่ิ งทดแทน
2.ราคาสิ นค้าทดแทน
3. คุณภาพสิ นค้าทดแทน/การยอมรับการ
ใช้สินค้า ในฐานะผูบ้ ริ โภค
4. ระดับผลกระทบต่อผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ
5. ความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ายผูบ้ ริ โภค
นักวิชาการ หน่วยงาน ผูป้ ระกอบการ ฯ
6. ในฐานะผูบ้ ริ โภค เป็ นนโยบายที่มีผล
ทางการเมืองของรัฐบาล/นโยบายรัฐบาล
รวมทั้งหมด
คิดเป็ นร้ อยละ
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3…..

4…..

คะแนนทีไ่ ด้
สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย
5….. 6….. 7….

8….

9….

10…..

แบบ ปส.7

แบบสรุปคะแนนตามเกณฑ์ การจัดลําดับสิ นค้ าทีไ่ ม่ปลอดภัย
อําเภอ……………………………จังหวัด…………………………..
ร้ อยละที่ประเมินได้ ตามเกณฑ์
หมายเลข

สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย

ความเสี่ ยง
(100 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ความเป็ นไปได้
ในการแก้ ไขปัญหา
(100 คะแนน)

รวมผล
ประเมิน
(200 คะแนน)

แบบ ปส.8

แบบสรุปการจัดลําดับสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย
อําเภอ……………………………………
จังหวัด………………………………………………..

ลําดับ

สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย

1
2
3
4
5

59

บรรณานุกรม
1. Vithaya Kulsomboon, Wanna Sriviriyanupap, Rungtiva Muenpa, Yupapan Mankratok. The
Development of Prioritization Method for Consumer Protection Risk Management of Unsafe Products.
Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016. 40 (Supplement Issue): 180-183.
2. สรี รโรจน์ สุ กมลสันต์, วรรณา ศรี วิริยานุ ภาพ, วิทยา กุลสมบู รณ์ . “ความสําคัญ ความชุ กและการ
กระจายของสิ นค้าไม่ปลอดภัยในประเทศไทย”, วารสารวิจยั ระบบสาธารณสุ ข, 2559; 10; 65-79.
3. ภาณุ โชติ ทองยัง และคณะ. คู่มือการดําเนินงานการจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าไม่ปลอดภัย เพื่อ
การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, พฤศจิกายน 2555.
4. ศศิ พ งศ์ ทิ พ ย์รั ช ดาภรณ์ . รายงานฉบับ สมบู รณ์ เรื่ อ ง การจัด ลํา ดับ ความสํ า คัญ ของสิ น ค้า ที่ ไ ม่
ปลอดภัย อําเภอพรรณานิ คม จังหวัดสกลนคร เสนอต่อ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสุ ขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กุมภาพันธ์ 2556.
5. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
6. วิทยา กุลสมบูรณ์ และ วรรณา ศรี วิริยานุ ภาพ. กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2555 -2559 ของแผนงานพัฒ นาวิช าการและกลไกการคุ ้ม ครองผู บ้ ริ โภคด้านสุ ข ภาพ คณะเภสั ช ศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ภายใต้การสนับ สนุ นของสํานัก งานกองทุ นสนับ สนุ นการสร้ างเสริ ม สุ ขภาพ,
มีนาคม 2555

.

60

