
 

รายงานความกา้วหนา้ชุดโครงการจดัการสินคา้ไม่ปลอดภยัโดยกลไก พชอ. 
วนัท่ี 29 - 30 พฤษภาคม 2562 ณ หอ้งดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพ์อรต์ 

 

 

  

      
แผนงานพฒันาวิชาการและสรา้งความเขม้แข็งกลไกคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสุขภาพ  

ศูนยวิ์ชาการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสุขภาพ (คคส.) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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  สารบัญ 
 
รายการเอกสาร 
กําหนดการ 
รายงานความกาวหนาชุดโครงการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ. 
1) โครงการตนแบบการจัดการสนิคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

2) โครงการตนแบบการจัดการสนิคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

3) โครงการตนแบบการจัดการสนิคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอทุงเขาหลวง  จังหวัดรอยเอ็ด 

4) โครงการตนแบบการจัดการสนิคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 

5) โครงการตนแบบการจัดการสนิคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

6) โครงการตนแบบการจัดการสนิคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน 

7) โครงการตนแบบการจัดการสนิคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 

8) โครงการตนแบบการจัดการสนิคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอหวยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ 

9) โครงการตนแบบการจัดการสนิคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอหนองนาคํา  จังหวัดขอนแกน 

10) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

11) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

12) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

13) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

14) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต 

15) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

16) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอปว จังหวัดนาน 

17) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม 

18) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

19) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพูน 

20) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

21) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ. อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

22) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

23) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 

24) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

25) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

26) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
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รายการเอกสาร 
27) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

28) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอยานตาขาว   จังหวัดตรัง 

29) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

30) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 

31) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

32) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

33) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 

34) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง 

35) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 

36) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 

37) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 

38) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

39) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

40) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

41) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอบอไร  จังหวัดตราด 

42) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
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กําหนดการ 

รายงานความกาวหนาชุดโครงการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ. 

วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2562 

ณ หองดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต  

…………………… 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียนเขาประชุม 

9.00 - 9.15 น. รายงานภาพรวมของชุดโครงการจัดการสนิคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ. 

                                โดย รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ  ผูจัดการแผนงาน คคส. 

9.15 – 10.30 น. รายงานความกาวหนาโครงการละ 7 นาท ีใหความเห็น 5 นาท ี

 นําใหความเหน็และขอเสนอแนะ :  

1. ภก.วรวิทย  กิตติวงศสุนทร  อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

2. ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม   รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคฯ  

 รายงานความกาวหนาโครงการ 5 โครงการ :  

1) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอโนนคูณ  

จังหวัดศรีสะเกษ 

2) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอสวางแดนดิน  

จังหวัดสกลนคร 

3) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอทุงเขาหลวง  

จังหวัดรอยเอ็ด 

4) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอปทุมราชวงศา  

จังหวัดอํานาจเจริญ 

5) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอวานรนิวาส  

จังหวัดสกลนคร 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
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10.45 – 12.00 น.  รายงานความกาวหนาโครงการ 5 โครงการ: 

6) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอบานฝาง  

จังหวัดขอนแกน 

7) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอนายูง  

จังหวัดอุดรธานี 

8) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอหวยผึ้ง   

จังหวัดกาฬสินธุ 

9) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอหนองนาคํา  

จังหวัดขอนแกน 

10) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอช่ืนชม  

จังหวัดมหาสารคาม 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. รายงานความกาวหนาโครงการ 8 โครงการ: 

11) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอภูเวียง  

จังหวัดขอนแกน 

12) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอเมืองรอยเอ็ด  

จังหวัดรอยเอ็ด 

13) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอเวียงเกา  

จังหวัดขอนแกน 

14) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.  อําเภอกระทู  

จังหวัดภูเก็ต 

15) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอเมืองเชียงใหม  

จังหวัดเชียงใหม 

16) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอปว   

จังหวัดนาน 

17) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอสันกําแพง  

จังหวัดเชียงใหม 
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18) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอเชียงแสน  

จังหวัดเชียงราย 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 17.45 น.  รายงานความกาวหนาโครงการ 10 โครงการ: 

19) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอบานโฮง  

จังหวัดลําพูน 

20) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอเมืองลําพูน  

จังหวัดลําพูน  

21) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอเมืองเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย 

22) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอดอกคําใต   

จังหวัดพะเยา 

23) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอคีรีมาศ   

จังหวัดสุโขทัย 

24) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอลี้   

จังหวัดลําพูน 

25) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอบานดานลาน

หอย  จังหวัดสุโขทัย 

26) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอวังทอง   

จังหวัดพิษณุโลก 

27) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอเวียงแกน  

จังหวัดเชียงราย 

28) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอยานตาขาว   

จังหวัดตรัง 

18.00 – 19.00 น.       รับประทานอาหารเย็น 

 

 



4 

 

19.00 – 21.00 น. รายงานความกาวหนาโครงการ 8 โครงการ: 

 นําใหความเหน็และขอเสนอแนะ :  

 1. ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม   รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคฯ  

2. ภก.สรชัย จาํเนียรดํารงการ ผูจัดการดานเน้ือหา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

29) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอรัษฎา   

จังหวัดตรัง 

30) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอเมืองปตตานี  

จังหวัดปตตานี 

31) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก  พชอ.อําเภอปลายพระยา  

จังหวัดกระบ่ี 

32) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

33) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอบางแกว  

จังหวัดพัทลุง 

34) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอศรีนครินทร   

จังหวัดพัทลุง 

35) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอรัตภูมิ   

จังหวัดสงขลา 

36) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอควนกาหลง  

จังหวัดสตูล 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

9.00 – 10.30 น. รายงานความกาวหนาโครงการละ 7 นาท ีใหความเห็น 5 นาที (ตอ) 

 นําใหความเหน็และขอเสนอแนะ :  

 1. ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม   รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคฯ  

2. ภก.สรชัย จาํเนียรดํารงการ ผูจัดการดานเน้ือหา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 รายงานความกาวหนาโครงการ 6 โครงการ :  

37) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอควนเนียง  

จังหวัดสงขลา 
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38) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอเมืองกระบ่ี  

จังหวัดกระบ่ี 

39) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอละงู  

จังหวัดสตูล 

40) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอควนขนุน  

จังหวัดพัทลุง 

41) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอบอไร   

จังหวัดตราด 

42) โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโดยกลไก พชอ.อําเภอพัฒนานิคม  

จังหวัดลพบุรี 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

10.45– 12.00 น. ความเหน็สรปุภาพรวมชุดโครงการ 

                     โดย  ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม  รกัษาการผูอํานวยการวิทยาลัยการ 

             คุมครองผูบริโภคฯ  

12.0 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.   ตัวอยางและแนวทางการแกไขปญหา 

  โดย  ภญ.อรพินท พุมภัทรชาติ โรงพยาบาลสันกําแพง 

                                      ภญ.สุภาวดี เปลงชัย  โรงพยาบาลทุงเขาหลวง 

                                ดําเนินรายการโดย ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม   รักษาการผูอํานวยการ 

             วิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคฯ 

14.00 – 15.00 น.  กาวตอไปของโครงการและแลกเปลีย่นการบริหารจัดการโครงการ 

                                โดย รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ  ผูจัดการแผนงาน คคส. 

 

               

 

 



001 27/05/62

1

โครงการต้นแบบการจัดการสนิค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ. อาํเภอโนนคูณ จังหวัด
ศรีสะเกษ

นายนภทัร  จุลทรรศน์  ผอ.รพ.สต.โนนค้อ  อาํเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

สนิค้าไม่ปลอดภยัท ี่ค้นพบ 3 อันดบัของอาํเภอโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

1.ยาไม่ปลอดภยั (ยาสเตียรอยด์ในยาชุด                        ยา
ลูกกลอน  ยาไม่มีทะเบียน)
ยังพบยาการกระจายของยาไม่ปลอดภัยจากการ เ ร่ ขายจากการบอก
ต่อๆ กัน  หรือแอบจําหน่ายในร้านค้าร้านช ํา โทรสั่ งท ัง้จากในพืน้ท ี่โนน
คูณ และพืน้ท ี่ ใกล้ เคียง พบเกิดอาการไม่พ ึงประสงค์เป็นระยะๆ  เ ช่น 
แพ้ยา ไตวาย อาการ cushing ช็อค หรือเสียชีวิต

1.ยาสเตียรอยด์ในยาชุด ยาลูกกลอน ยาไม่มีทะเบียน
2.นํา้ดื่มท ี่ผลิตในชุมชนไม่ได้มาตรฐาน 
3.อาหารไม่ปลอดภัย (ผัก/ผลไม้/เนือ้สัตว์ ปนเป้ือนสารเคมี /ยาปฎิช ีวนะ ?

   อาหารสาํเร็จรูปไม่มีคุณภาพ  (ไม่มี อย.หมดอายุ เกบ็ไม่เหมาะสม
   ภาชนะไม่ปลอดภัย  พลาสตกิ , โฟม)
 

4.เครื่ องสาํอางไม่ปลอดภัย มีสารต้องห้ามเช่น สเตียรอยด์ 
5.พืชสมุนไพรตามบ้านตามโฆษณา ใช้แล้ว เสี่ยงเกดิผลกระทบต่อตับ ไต
6.นํา้มันทอดซ ํา้ในร้านค้า และตลาดนัด
7.สินค้าขายตรง อาหาร  ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกนิจริง เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน

ปัญหาที่เลือกและสรุปปัญหา
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2.นํา้ดื่มท ี่ผลิตในชุมชนไม่ได้มาตรฐาน
โรงงานผลิตนํา้ดื่ม (ประชารัฐ) เพ ิ่มเป็น  67 แห่ง ผู้ผลิตยังขาด
ความรู้ ในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน คุณภาพและความ
ปลอดภยัของนํา้ดื่มท ี่ผลิตยังตรวจสอบไม่ท ั่วถงึ  แต่มีความจาํเป็น
และต้องการใช้ในชุมชน  รวมถงึพ ัฒนาการผลิตไปสู่การค้าและ
ธุรกิจของชุมชน

3.อาหารไม่ปลอดภัย 
‐ ผัก/ผลไม้/เนือ้สัตว์ปนเป้ือนสารเคมี ยาปฎิช ีวนะ?
‐ อาหารสาํเร็จรูปไม่มีคุณภาพ  (ขนมไม่มี อย. หมดอายุ เกบ็ไม่เหมาะสม)
‐ ภาชนะไม่ปลอดภัย (พลาสตกิ , โฟม)

ปัญหาที่เลือกและสรุปปัญหา

บูรณาการงานของเครือข่าย คบส. (ซ่ึงมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วนและภาคประชาสังคม) กับคณะกรรมการ 
คปสอ./ พชอ. โนนคูณ สานต่อการพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเฉพาะ และเช่ือมกับโครงการต้นแบบการจัดการ
สินค้าไม่ปลอดภัย โดยกลไก พชอ.โนนคูณ กําหนดพ้ืนที่/ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย เจ้าภาพแต่ละโครงการ  

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่คดิไว้หรือกาํลังดาํเนินการ
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ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

‐ ปัญหาหลายประเด็นอาจจะเกี่ยวพ ันเช ื่อมโยงกัน  การจัดลําดับความสําคัญหรือการ เลือกประเด็นท ี่จะแ ก้ไขปัญหา
อาจจะไม่สามารถแยกปัญหานัน้ออกมาเฉพาะได้ จงึต้องเลือกเป็นชุดปัญหาแทน

‐ ประเดน็ปัญหาที่ได้จากการจัดลําดับสินค้าท ี่ไม่ปลอดภัย ถ้าไม่ได้อยู่ในประเด็น  พชอ.(ซึ่งประเด็น  พชอ. มีการเลือกไว้
ก่อนแล้ว) ทีมข ับเคลื่อนงานต้องจัดกิจกรรมหรือหากลยุทธ์ ในการข ับเคลื่อนงานแยกออกมาเฉพาะ เนื่ องจากเวลาการ
ประชุมหารือของ พชอ.มีพอดีสาํหรับประเดน็ของ พชอ.นัน้  

‐ การแก้ไขปัญหาอาจมีกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาระยะยาว

ขอบคุณครับ
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โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย โดยกลไก พชอ. 
อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1. ปัญหายาไม่เหมาะสมในชุมชน

62%
23%

5%

10%

ประเภทของยาตามกฏหมายที่จําหน่ายในร้านชํา 
อําเภอสว่างแดนดิน

ยาสามญัประจําบ้าน ยาอนัตราย ยาแผนปัจจบุนับรรจเุสร็จ ยาแผนโบราณ 

68%

32%

ประเภทของยาผิดกฎหมายที่จาํหน่ายใน
ร้านชาํ อาํเภอสว่างแดนดนิ

ยาอนัตราย ยาแผนโบราณท่ีไม่ใช่ยาสามญัประจําบ้าน

18%

15%

23%

19%

14%

11%

ชนิดของยาปฏิบัตชิ ีวนะที่พบการจาํหน่ายในร้านชาํ
อาํเภอสว่างแดนดนิ 

tetracyline penicillin ampicillin disento® sulfadiazine amoxicillin

28%

26%9%

12%

25%

0%

ชนิดของยา NSIADS ที่พบการ
จาํหน่ายในร้านชาํ
อาํเภอสว่างแดนดนิ 

piroxicam aspirin mefenamic acid

ibuprofen diclofenac nimisulide
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3. ปัญหานํ้าดื่มในภาชนะท่ีปิดสนิทฯ

23%

94%

10%

นํ้าด่ืมประชารัฐ
ไม่ขออนุญาต โรงงานผลิตน้ําด่ืมฯ อําเภอสว่างแดนดิน มี 37 แห่ง

62.5%21%

สมัครใจส่งตรวจ 7 แห่ง
ไม่ผ่าน 1 แห่ง

สุ่มส่งตรวจ 8 แห่ง
ไม่ผ่าน 5 แห่ง

2. ปัญหานํ้ามันทอดซํ้า

23%

100 %

4. ปัญหาเครื่องสําอาง

23%

81.68%

ตรวจ 486 รายการ ไม่ผ่าน 391 รายการ
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5. ปัญหาจัดฟันแฟช่ัน

เป้าหมาย
ลําดับ ปัญหาด้าน คบส. ตัวชี้วัด เดิม

เป้าหมายปี 
62

เป้าหมายปี 
63

เป้าหมายปี 
64

1 ยาไม่เหมาะสมในชุมชน ร้อยละของร้านชําที่ไม่จําหน่ายยาอันตรายยาควบคุมพิเศษ 85 90 95 100
  ร้อยละรถเร่ขายยาได้รับการตรวจสอบ 80 100 100 100
2 น้ํามันทอดซ้ํา ร้อยละการไม่พบการใช้น้ํามันทอดซ้ําที่เส่ือมสภาพในพ้ืนที่ 50 90 95 100
  ร้อยละของนํ้ามันที่สารโพลาร์ผ่านเกณฑ์ N/A 90 95 100

3 น้ําด่ืมประชารัฐ

ร้อยละของนํ้าด่ืมในภาชนะท่ีปิดสนิทผ่านการประเมิน

มาตรฐาน GMP 86.5 90 95 100

  
ร้อยละของนํ้าด่ืมในภาชนะท่ีปิดสนิท น้ําตู้หยอดเหรียญ ไม่
พบการปนเปื้อนแบคทีเรียฯ    100

4
เคร่ืองสําอางผสมสาร

อันตราย

ร้อยละของร้านเคร่ืองสําอางที่จําหน่ายเคร่ืองสําอางที่ผิด

กฏหมาย 66.67 90 100 100

5 จัดฟันแฟชั่น

อุบัติการณ์ของการจําหน่ายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นที่พบและ

ได้รับการจัดการ 3 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ
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โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภยั
โดยกลไกพชอ. อาํเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอด็ 

  ภญ.สภุาวดี   เปล่งชยั  รพ.ทุ่งเขาหลวง จ.รอ้ยเอด็  

แบบสรุปตะแนนตามเกณฑ์การจัดลาํดบัสินค้าท ี่ไม่ปลอดภยั 
อาํเภอทุ่งเขาหลวง  จังหวัดร้อยเอด็ 

ลําดบั สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั รอ้ยละท่ีประเมินไดต้ามเกณฑ์ รวมผลประเมิน 

(200 คะแนน)

ความเส่ียง

(100 คะแนน)

ความเป็นไปไดใ้นการ

แกปั้ญหา

(100 คะแนน)

1. ผกั – ผลไม ้

ปนเป้ือนยาฆ่าแมลงและสารเคมี

82.5 85 167.5

2. กล่องโฟมและพลาสติก 77.5 85 162.5
3. ยาอนัตรายในรา้นชํา 60 87.5 147.5
4. เคร่ืองสําอางอนัตราย 52.5 90 142.5
5. น้ํามนัทอดซํา้ 60 80 140
6. แผง/รถเร่จําหน่ายเน้ือสตัว์ 57.5 82.5 140
7. น้ําด่ืมบรรจุขวด 47.5 85 132.5
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ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภยัอาํเภอทุ่งเขาหลวง 

1. ผกั/ผลไม้ปนเป้ือนสารเคมี
2. กล่องโฟมและพลาสติก
3. ยาอนัตรายในรา้นชําและยาในชุมชน



สรปุปัญหาโดยย่อ ของ 3 ประเดน็  

ปี 2561  ตรวจสขุภาพเกษตรกรกลุ่มเสีย่ง
จากการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื    ในพืน้ที ่
2 ตําบล จาํนวน 53 คน 

    ปลอดภยั  6 คน          ร้อยละ 11

    มีความเสี่ยง  15  คน   ร้อยละ 28

    ไม่ปลอดภยั  32 คน     ร้อยละ 60  

    

1.ผกั/ผลไม้ปนเป้ือนสารเคมี

พชืผกัทีป่ลกูและจาํหน่ายในอาํเภอ
  มะเขอื  ถัว่ฝักยาว พรกิ  
  มะเขอืเทศ โหระพา แมงลกั 
  
 ขอ้มลูจากสนง.เกษตรอาํเภอมกีารใชย้าฆา่แมลง 
กลุ่ม organophosphate 
เดอืนกุมภาพนัธ ์2562 ตรวจยาฆา่แมลงในผกั 

20 ตวัอยา่ง  ผลปลอดภยัทัง้หมด 
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แนวทางในการดาํเนินการแก้ไขปัญหา  

ผกัปนเป้ือนสารเคมี

เสริมสรา้งศกัยภาพของผูผ้ลิต 

และเครือขา่ยใหเ้ขม้แข็ง 

สง่เสริมการปลูกแบบอินทรีย ์

มีศพก. (ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้

เกษตร) จาํนวน 7 ศูนย ์
มีกลุม่เกษตรกร 3 กลุม่

สรา้งระบบรับรอง ผกัท่ีปลูกในอาํเภอ 

เป็นมาตรฐานระดบัทอ้งถ่ิน

 การตรวจสารเคมีในผกั

 การตรวจสารเคมีในเลือด

เกษตรกร 

 การรับรองระดบัทอ้งถ่ิน 

      มี logo รับรอง 
      แบรนด ์“ทุง่เขาหลวง” 

สง่เสริมการตลาด 

หาแหลง่จาํหน่าย

     โรงพยาบาล 

     ตลาดอ่ืนๆ 

2. กล่องโฟมและพลาสติก

ในพ้ืนท่ี 5 ตาํบล  อาํเภอทุง่เขาหลวง 

จาํนวนรา้นอาหาร 100 แหง่
จาํนวนแผงจาํหน่ายอาหารในตลาดสด 50 แผง

มีการใชก้ลอ่งโฟม และถุงพลาสติกบรรจุอาหารทุกแหง่ 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

   1. รณรงคส์รา้งความตระหนักใหก้บัผูบ้ริโภค
   2. รณรงคใ์หผู้ป้ระกอบการลดการใชก้ลอ่งโฟม 
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ยาสามญัประจาํบ้าน, 13.70%
ยาปฏิชีวนะ, 8.22%

ยายาแก้ปวด NSAIDs, 2.74%

ยาอนัตรายอื่นๆ , 13.70%

ยาบรรจเุสรจ็ฯ , 9.60%

ยาใช้ภายนอก, 31.50%

ยาแผนโบราณ , 20.54%

3. ยาอนัตรายในร้านชาํและยาในชมุชน

มีผ ูป่้วยแพ้ยาจากยาในร้านชาํ  1   ราย    
มีรถเร่มาฉายหนังกลางแปลงขายผลิตภณัฑท์ี่ปลอมปนสเตียรอยด  ์ถกูดาํเนินคดี 3 ราย  

มีผ ูป่้วยที่ได้รบัอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยาสเตียรอยด  ์26 ราย  

ขอ้มูลการสาํรวจยาในรา้นชาํจาํนวน 114 แหง่ 
ในอาํเภอทุง่เขาหลวง ปี 2561 

ความปลอดภยัจากการใชย้าในชุมชน

• คนในชมุชนมพีฤตกิรรมการ
ใชย้าทีเ่หมาะสม

• ไมม่กีารแพย้าจากยาในชมุชน
• ไมม่ผีูป่้วยทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากการใชส้เตยีรอยด์
• รา้นคา้มกีารปฏบิตัติาม

กฎหมายและกตกิาชมุชน 
• มกีารเฝ้าระวงัในชมุชนอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

กิจกรรม เพ่ือลดการใชย้า

ไมเ่หมาะสมในชุมชน 

มีกติกาชุมชน และ

ขอ้ตกลงร่วมกนั

มีภาคีเครือขา่ยในชุมชน

• มคีณะกรรมการดาํเนินการในระดบัตําบล
• ประชาคมแกนนําในหมูบ่า้น ชาวบา้น 

ทอ้งถิน่ เขา้มามสีว่นรว่มในการกาํหนด
ปัญหา และหาวธิแีกไ้ขปัญหารว่มกนั 

• มกีตกิาชมุชน ที่
กาํหนดการจาํหน่ายยา
ในรา้นคา้ และบทลงโทษ

• มกีตกิาชมุชน ทีก่าํหนด
มาตรการต่อรถเรข่ายยา 

• รณรงคก์ารใชย้าอยา่ง
ถูกตอ้ง ปรบัทศันคตคินใน
ชมุชนใหต้ระหนกั
ความสาํคญัของปัญหา

• สือ่สาร ประชาสมัพนัธ ์
ป้ายเตอืนในชมุชน

• มศีนูยเ์ฝ้าระวงัและแจง้
เตอืนในชมุชน

• ตดิตาม ประเมนิผล สรปุ 
• ใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการ

รา้นคา้ 

ผลลพัธ ์

ตวัชีว้ดัผลลพัธ ์

โครงการบูรณาการการทาํงานร่วมภาคีเครือขา่ยชุมชนในการเฝ้าระวงัและการจดัการยาไม่
เหมาะสมในชุมชน

เพ่ือความปลอดภยัของชุมชนดา้นยา

 มีคกก.คุม้ครองผูบ้ริโภคเฝ้าระวงัการ
จาํหน่ายยาในรา้นชาํ และเฝ้าระวงัรถ

เร่ ในระดบัหมูบ่า้น ตาํบล อาํเภอ 

 มีประกาศนโยบายยาปลอดภยัใน

ชุมชนอาํเภอทุง่เขาหลวง มีขอ้กาํหนด

การจาํหน่ายยาในรา้นชาํ 

 มีป้ายหา้มรถเร่เขา้ในพ้ืนท่ี 
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 ก้าวย่าง...โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าท่ีไม่
ปลอดภัย
โดยกลไก พชอ. อําเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอํานาจเจริญ

นายภัทรวรรธน์ คําดี
สาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
29 พฤษภาคม 2562

การประชุม พชอ. ครั้งที่ 2
ชี้แจงแนวทางการจัดลําดับสินค้าที่ไม่

ปลอดภัยใน อ.ปทุมราชวงศา

การประชุม พชอ. ครั้งที่ 1 กําหนดแผน พชอ. 
คณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

การประชุม พชอ. ครั้งที่ 3 จัดลําดับสินค้าที่
ไม่ปลอดภัยในภาพอําเภอ 

อ.ปทุมราชวงศา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
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พชต.จัดลําดับสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย
ในแต่ละตําบล

ผลการจัดลําดับแต่ละตําบล
1.ต.นาป่าแซง  ยาไม่เหมาะสมในชุมชน

2.ต.นาหว้า  โฆษณาเกินจริง
3.ต.คําโพน  น้ํามันทอดซ้ํา

ผลการจัดลําดับแต่ละตําบล
4..ต.ลือ  ยาอันตรายในร้านชํา
5.ต.โนนงาม  นํ้ามันทอดซ้ํา

6.ต.ห้วย  ผลิตภัณฑ์ปลอมปนสเตียรอยด์
7.ตําบลหนองข่า ผลิตภัณฑ์ปลอมปน

สเตียรอยด์

ลําดับปัญหาที่ค้นพบ 3 อันดับ

1
ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลด
ความอ้วนเช่นไซบูทรามีน

3
ผักผลไม้ปนเปื้อน
ยาฆ่าแมลง

2

โฆษณาเกินจริง
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ปัญหาที่เลือก

ผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดความอ้วน
เช่นไซบูทรามีน

ปัญหาโดยย่อ
1.สถานการณ์การมาห้องฉุกเฉินจากการใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนกั ด้วย
อาการหูแว่ว ประสานหลอนและต้องส่งตอ่รพ.พระศรมีหาโพธิ์ เฉลี่ย
ปีละ 2 ราย

2.อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในการลดนํ้าหนัก
แล้วได้รับผลกระทบเขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล เฉลี่ยปีละ 10 ราย
ต่อปี และต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวน 3 ราย

 *ฐานข้อมูลคบส. 2561

3.โฆษณาทางสื่อโซเชียล ทําใหว้ัยรุ่นตกเป็นเหย่ือโฆษณา 

แนวทางการแก้ไขปัญหา

• มีการใช้เสียงตามสาย/การ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม เด็ก(อย.น้อย)

• ในโรงเรียนมีการจัด school  lunch
• สร้างสายลับเยาวชนเฝ้าระวังโฆษณา

เกินจริงและตามรอยคนใช้
• การคัดกรองและเฝ้าระวังในนักเรียน

กลุ่มเส่ียง
• ทําความเข้าใจกับครู บุคลากร ถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพและการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์

• การสํารวจสถานการณ์ในร้านค้าร้านชํา/
ครัวเรือน
• การเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่
อันตรายต่อสุขภาพ/ผิดกฏหมาย
• การมีส่วนร่วมด้านกฎหมายเม่ือมีกรณีการ
ขายผลิตภัณฑ์ที่อันตราย
• จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง
• มีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนที่
เหมาะสม

• ผู้นําชุมชน เป็นแกนนําในการรณรงค์ใน
ชุมชน/หมู่บ้านเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
• การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็น
อันตรายให้กับผู้นําชุมชนทราบเพื่อนําไปสู่เวที
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน
• กระตุ้นการออกกําลังกายของประชาชน
• ส่งเสริมการลดนํ้าหนักด้วยวิธีที่ปลอดภัย

•....รณรงค์ให้ความรู้ในชุมชน หมู่บ้าน 
โรงเรียน วัด (แทรกเน้ือหาในวันสําคัญ) เช่น
กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ
•...เฝ้าระวัง จัดการปัญหาโฆษณาเกินจริงใน
ชุมชน รร.
• ระบบการคัดกรองกลุ่มเส่ียง
• การส่ือสารบุคลากรให้เข้าใจพฤติกรรม
บริโภค

สาธารณสุ
ข

ชุมชน

โรงเรียน
และ 

อย.น้อย

สังคม/
ตํารวจ
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กิจกรรมท่ีได้ดาํเนินการ

จัดเตรียมเครือข่ายเกบ็
ข้อมูล

เกบ็ข้อมูล

จากภาคส่วนต่างๆ

จัดลาํดับความสาํคัญ

ของปัญหา

“ใช้คําถามปลายเปิดท่ีเหมือนกันในทุกแบบสอบถาม”

รพ.สต. สสอ. PCC

ประชุมเครือข่ายเกบ็ขอ้มูล
คาํถามทีใ่ช ้
“ท่านคิดว่า...สินค้าหรือบริการสขุภาพใด
 ไม่ปลอดภยักบัตวัท่าน”
   เป้าหมาย 400 แบบสอบถาม 
     แบบสอบถามละ 3 คาํตอบ 
        รวม 1200 คาํตอบ
เน้นทีป่ลายเปิด และไมช่ีนํ้า !!!

ผลท่ีไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูล

•รวบรวมขอ้มลูไดท้ัง้หมด 37 กลุม่ผลติภณัฑ ์

•แต่เมือ่นํามาวเิคราะห ์และปรบัปัญหาใหม ่

   และลาํดบัคะแนน จงึได ้10 กลุม่ปัญหา ดงัน้ี

ยาอนัตรายในรา้นชาํ

ยาไมม่ทีะเบยีน

ครมีผสมสารอนัตราย

เครือ่งสาํอางฉลากไมค่รบถว้น

ผกัมยีาฆา่แมลง

หมอเถื่อน

สมนุไพรโฆษณาเกนิจรงิ

น้ําดืม่นี้แขง็ไมไ่ดม้าตราฐาน

นวดไมไ่ดม้าตรฐาน

อาหารโฆษณาสรรพคุณเกนิจรงิ

กิจกรรมจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา
3 ปัญหาที่ได้ค ือ

ยาอนัตรายในร้านชาํ
ยาไม่มีทะเบียน
ครีมผสมสารอนัตราย

ปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินโครงการ

•ปัญหาการประสานงานและดาํเนินงานทีล่า่ชา้กวา่กาํหนด
•ปัญหาจากการเกบ็ขอ้มลู ทีไ่ดร้บัคาํตอบใชง้านไมไ่ด ้เชน่ บุหรี ่สุรา ทาํงานหนกั
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รายงานความก้าวหน้า
โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย

โดยใช้กลไก พชอ.
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ภญ.พนาวัลย์ ญาณกิตติ์กูร
นายอนันต์ แสงอรุณ

ลําดับปัญหาที่ค้นพบ 3 อันดับ
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74.7 66.2
41.4

แผนภูมิแสดงปัญหา 3 อับดับแรกจากแบบสอบถามสํารวจ
สินค้าไม่ปลอดภัย
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แผนภูมิแสดงปัญหา 3 อันดับแรกจากการประชาคม           
ภาคีเครือข่าย

n=433

ร้อยละ คะแนน

ปัญหาที่เลือกและสรุปปัญหาโดยย่อ
ปัญหาสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตร
      1.การจัดทําประชาคมของภาคีเครือข่ายเห็นว่าปัญหาสารเคมีตกค้างใน
สินค้าเกษตรยังพบมากและมีอยู่ทุกพ้ืนท่ีในอําเภอ 
      2.ผู้ผลิตต้องการได้สินค้าทางการเกษตรท่ีมีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาดและขาดการคําถึงถึงสารเคมีท่ีจะตกค้างในข้ันตอนการผลิต
      3.การสุ่มตรวจสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภอบ้านฝาง ยังตรวจพบสารตกค้าง
พบเรื่องร้องเรียน

แนวทางแก้ไขปัญหาที่คิดไว้หรือกําลังดําเนินการ

1.จัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของอําเภอ (ข้าวโพด) 
   เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน
        - จัดทําป้ายชูคุณภาพของข้าวโพดต้มแต่ละร้าน 
        - จัดทํา QR Code ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ 
2. จัดการด้านอาหารปลอดภัย โดยจะใช้กิจกรรมการศึกษา
    แหล่งเรียนรู้ ต้นแบบ
3. การบูรณาการโครงการให้เข้าสู่สถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มี
   ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ

1. การเก็บแบบสํารวจ. จํานวน ได้น้อยเนื่องจากแบบสอบถามท่ีใช้ 
   ไม่เหมาะสม จึงต้องปรับรูปแบบใหม่ 
2. เครือข่ายที่เข้าร่วมประชาคม มีมุมมองปัญหาที่แตกต่างกัน  
   เนื่องจากพื้นฐานมาจากคนละบริบท
3. ปัญหาที่ได้ ไม่ตรงกับโครงการที่เขียนไว้ต้ังแต่แรก
4. ประชาชนยังมองไม่เห็นว่าเป็นปัญหา เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบ
    โดยตรง
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ร้านชาํ
ท ัง้หมด

จาํหน่าย
ยา

อันตราย

ร้อยละ

    46 27 58.69
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โครงการตน้แบบการจดัการสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัโดยกลไก พชอ. 

อาํเภอหว้ยผ้ึง  จงัหวดักาฬสินธุ ์

นําเสนอโดย

นางยุพิน   สุ่มมาตย์

เภสชักรปฏิบติัการโรงพยาบาลหว้ยผ้ึง

ลาํดบัปัญหาสินคา้ไมป่ลอดภยัท่ีคน้พบในอาํเภอหว้ยผ้ึง

1.ยาชุดและยาอนัตรายท่ีจาํหน่ายในรา้นชาํ/มินิมารท์

2.ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

3.การใชส้ารเคมีในพ้ืนท่ีเกษตร
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แนวทางการแกไ้ขปัญหา

ยาชุดและยาอนัตรายท่ีจาํหน่ายใน

รา้นชํา/มินิมารท์

ปัญหาท่ีเลือกในการดําเนินการแกไ้ข

แนวทางการแกไ้ขปัญหา

ประชุมภาคีเครือข่ายเพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมและเป้าหมายของโครงการ 

ประกอบดว้ย โรงพยาบาล  สํานกังานสาธารณสุขอําเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

ทีมจิตอาสา ผูนํ้าชุมชน แกนนํา นกัเรียน อย.นอ้ย แกนนําอสม. และองคก์ารบริหารส่วนตําบล 

- เก็บขอ้มูลความรูแ้ละพฤติกรรมการใช้

ยาของประชาชนในชุมชนโดยทีมจิต

อาสาและภาคีเครือข่าย

- คน้หาประชาชนท่ีสงสยัว่าจะไดร้บัยาท่ี

มีสารสเตียรอยด ์ยาชุด  หรือผลิตภณัฑ์

สุขภาพท่ีอาจเป็นอนัตราย

-ออกตรวจประเมินรา้นชําและมินิมารท์ 

ทุกไตรมาศ

- จดักิจกรรมเผยแพร่ความรูใ้ห ้

ประชาชนรูจ้กัเลือกซ้ือเลือกใชย้าอย่าง

ฉลาด ไม่หลงกลโฆษณา

-ผูป้ระกอบการรูจ้กัเลือกยาดี มี

คุณภาพ หมู่บา้นปลอดยาชุด ยา

อนัตราย 

-ช่องทางในการใหค้วามรู ้เช่น หอกระ

จ่ายข่าวในหมู่บา้น รร.ผูส้งูอายุฯลฯ

-จดัอบรมผูป้ระกอบการรา้นชํา  

- ทําประชาคมเร่ืองรา้นชําโดยคนใน

ชุมชน หาแนวร่วมจากองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

- ภาคีเครือข่ายท่ีร่วมดําเนินการ ไดแ้ก่ 

เภสชักร พยาบาลวิชาชีพ นกัวิชาการ

สาธารณสุข อสม. องคก์ารบริหารส่วน

ทอ้งถ่ิน ผูนํ้าชุมชน ผูป้ระกอบการ

รา้นคา้ในพ้ืนท่ี

- สรา้งจิตอาสาใหม่จากประชาชน

กลุ่มเส่ียงในชุมชน 

- โดยคดัเลือกจากประชาชนกลุ่ม

เส่ียงเฉพาะราย ท่ีไดร้บักาแกปั้ญหา 

ใหมี้ความรูแ้ละพฤติกรรมท่ีถกูตอ้ง

ในเร่ืองการใชย้า  

- เกิดความตระหนกัและเกิดจิตใต้

สํานึกปกป้องสิทธิของตนเองและ

ผูอ่ื้น 
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ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 ความรู/้ความเขา้ใจ/บทบาทหนา้ท่ีจากทุกภาคส่วนท่ีเขา้ร่วมจดัการปัญหาและ

สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายชุมชน

 การกาํกบัติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง

 สํานกังานสาธารณสุขตอ้งช่วยกาํกบัควบคุมคุณภาพและการกระจายของ

ผลิตภณัฑส์ุขภาพระดบัจงัหวดัอย่างเขม้งวด 
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ตําแหน่ง ช่ือ - นามสกุล หน้าท่ีรับผิดชอบ

นายอําเภอหนองนาคํา นายศักดิ์ดา   ต้นคชสาร ประธานคณะกรรมการฯ
สาธารณสุขอําเภอหนองนาคํา นายก้องลือไกร  แข็งแอ รองประธานฯ  (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ นายศิวกร  พงษ์ภักดิ์ กรรมการ  (ผู้ร่วมทําโครงการ)
เภสัชกรชํานาญการ นส.รัตน์ดาพร หล้าเพชร กรรมการ
เกษตรอําเภอหนองนาคํา นายทองคํา  พิลากรณ์ กรรมการ
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน นางสุภาพร   ภูมิเวียงศรี กรรมการและเลขานุการ (ผู้ร่วมทําโครงการ)

คณะทาํงานของโครงการ 

( ตามคาํส ัง่อาํเภอหนองนาคาํ ที่ 141/2561 ลงวนัที่ 27 ธนัวาคม 2561) 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. ประชุมคณะทํางาน จํานวน 10 ครั้ง 6  คน ดําเนินการ 5 คร้ัง /

10 คร้ัง
คณะทํางานรับทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ 
ร่วมวางแผนการดําเนินงานและร่วมประเมินผลการ
จัดกิจกรรม

2. ค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยในอําเภอ โดยใช้เกณฑ์การ
จัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย 1 ครั้ง

50  คน ดําเนินการแล้ว
  9 มกราคม 2562

ค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัย ตามเกณฑ์การค้นหาฯ ของ 
คคส. พบปัญหาสารเคมีปนเป้ือนในผัก ผลไม้ เป็น
ปัญหา ลําดับท่ี 1 และเป็นปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยท่ี
พ้ืนท่ีเลือกนํามาจัดการแก้ไขปัญหา

3. ดําเนินการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
 3.1 จัดเวทีประชาคมร่วมกับภาคีเครือข่าย
 3.2 จัดอบรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต.
 3.3 จัดประชุมภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข/อสม.

50  คน
70  คน
100  คน

ยังไม่ดําเนินการ
ยังไม่ดําเนินการ

13 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้เข้าประชุมร่วมกันร่าง นโยบาย/มาตรการ แก้ไข
ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย  และค้นหาพ้ืนท่ีต้นแบบใน
การจัดการปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย ตําบลละ 1 แห่ง 
รวม 3 ตําบล 

4. การเฝ้าระวัง/การติดตามการดําเนินงานโครงการ 170  คน อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

ช้ีแจงความก้าวหน้าของโครงการฯ ในท่ีประชุมต่างๆ
ของอ.หนองนาคํา หลังดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 6  คน รายงานการ
ดําเนินงานให้ คคส. 
คร้ังที่ 1  ภายในวันที่
 15 พฤษภาคม 2562

1. ปัญหาท่ีพ้ืนท่ีค้นพบ และเลือกมาจัดการฯ
2. ร่างการกําหนดมาตรการ/นโยบายในการจัดการ
แก้ไขปัญหา
3. ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ ในท่ีประชุมต่างๆของอําเภอ

แผนปฏบิตักิาร และผลผลติ/ผลลพัธ์

 การจดัการแกไ้ขปญัหาสนิคา้ไม่ปลอดภยั ในพื้นที่อาํเภอหนองนาคาํ จงัหวดัขอนแก่น

การคน้หาปญัหาสนิคา้ไม่ปลอดภยั การจดัการปญัหาสนิคา้ไม่ปลอดภยั

ปัญหาที่เลือกจัดการ คือปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในพืช ผัก ผลไม้
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 ผลผลติ/ผลลพัธ ์และเครอืข่ายจากการดําเนินงานโครงการฯ

CUP หนองนาคาํ ออกเกบ็ตัวอย่างส่งตรวจ

   ชุมชนต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสารพษิ

 เครือข่าย อสม.ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลกิ ใช้สารเคมี

อปท / สํานักงานเกษตรอาํเภอ / ปกครองฯ

รร.หนองนาคาํวทิยาคม  ส่งประกวด
ภาพยนตร์ส้ัน “ฅนไร้สาร”และได้รับรางวลัฯ

  ตลาดสีเขยีว ทุกวนัทร์ ที ่รพ.หนองนาคาํ

  กองทุน สปสช. โครงการตรวจสารเคมฯี

 ร่วมกบัศูนย์วทิย์ฯ ที7่ขก.ถอดบทเรียนอาํเภอต้นแบบในการแจ้งเตือน เฝ้าระวงั และรับ
เร่ืองร้องเรียนปัญหาผลติภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  เกดิรูปแบบฯ “หนองนาคาํ MODEL”



“โครงการตนแบบการจัดการสินคาที่ไมปลอดภัย 
โดยกลไก พชอ. อําเภอชื่นชม 

  จังหวัดมหาสารคาม” 
นายสุขสรรค  ศรีกงพลี 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ลําดับปญหาที่คนพบ  3  อันดับ 

1. การใชยาที่ไมปลอดภัยในครัวเรือน/ชุมชน 
2. สารปนเปอนในอาหาร (สารกันรา และ ฟอรมาลีน) 
3. การใชยาฆาแมลงและยาปราบศัตรูพืช 

ปญหาท่ี พชอ.อําเภอช่ืนชม
เลือกดําเนินการ 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
 ประชุมคณะกรรมการ พชอ.อําเภอชื่นชม ประชุมครั้งที่ 6/2562 ณ สสอ.ชื่นชม 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ นําเสนอประเด็นปญหา ตอคณะกรรมการ พชอ. อําเภอชื่นชม 
ไดแก 1. การใชยาที่ไมปลอดภัยในครัวเรือน/ชุมชน 2. สารปนเปอนในอาหาร (สารกันรา และ ฟอร
มาลีน) และ 3. การใชยาฆาแมลงและยาปราบศัตรูพืช 
มติที่ประชุมฯ คัดเลือกปญหา “สารปนเปอนในอาหาร (สารกันรา และ ฟอรมาลีน)” 

แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือกําลังดําเนินการ 

แต่งตงัคณะอนุกรรมการดาํเนินงาน 
กาํหนดภารกจิหน่วยงานภาพรวมอาํเภอ 
กาํหนดค่ากลางการดาํเนินงาน 
อบรมให้ความรู้ผู้นําชุมชน/ภาคเีครือข่าย 
พชต.ประชุม การดาํเนินงาน โดยนําค่ากลางไป
ปรับใช้ 
อบรม อสม.นักวิทย 4 ตําบล 6 รพสต. 
จัดต้ังศูนยเฝาระวังเหตุการณ ตรวจจับสาร
ปนเปอนในอาหารระดับตําบล  อําเภอ 

ทุกตาํบลจัดทําธรรมนูญสุขภาพด้านการ
ป้องกนัสารปนเปือนในอาหาร 
พชอ.ตดิตามเยยีมเสริมพลงั พชต. 
จัดเวทีแลกเปลยีนเรียนรู้ นําเสนอรูปแบบ
การดาํเนินงาน (Best  Practice) 
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานการ
โครงการ 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

- ไม่ม ี
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โครงการตน้แบบการจดัการสนิคา้ไม่ปลอดภยั
โดยกลไก พชอ. อาํเภอภูเวยีง  

จงัหวดัขอนแกน่

นายนฐัธวุฒ ิ   ชาตวิงษ ์
ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานสาธารณสุข

ปัญหาท่ีค้นพบ 3 อันดบั

ลาํดับที่ ประเดน็ปัญหา ความเร่งด่วน
1 การใช้ยาสมเหตสุมผล +++++

2 สารเคมีตกค้างในเกษตรกรและผู้บริโภค ++++

3 ผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตราย +++

ปัญหาท่ีเลือก
การใช้ยาสมเหตุสมผล

ปัญหาการใช้ยาสมเหตุสมผล 
- การใช้และจาํหน่ายยาชุด 
- การใช้และจาํหน่ายยาสมุนไพรผสมสเตยีรอยด์ 
- การใช้จาํหน่ายยาอันตรายในร้านค้าร้านชาํ 
- การโฆษณาอาหารเป็นยา เกิดความเช ื่อท ี่ผิด
- การใช้ยาไม่ถูกวิธ ีของชุมชน

1 หาและ1. จดัลาํดบัปัญหาเร่งด่วน 3 ปัญหาและ
ยกมา 1 ปัญหาจดัการในปีนี ้
 “การใช้ยาสมเหตุสมผล”

2. สร้างเครือข่ายในพื้นทีใ่น
การจดัการปัญหา

33. พชอ.จดัอบรมให้ความรู้กบั ร้านค้า
ร้านชํา  และผู้นําชุมชน ก่อนลงพื้นที่
ตรวจสอบ

4 ้4. ให้พื้นทีป่ระเมินตัวเอง สํารวจร้านค้า
ร้านชํา ว่ายงัมีการจาํหน่วยยา และสินค้า
ทีไ่ม่ปลอดภยัหรือไม่

5 ้5. พื้นทีร่ายงานปัญหาทีพ่บและไม่
สามารถจดัการเองได้ ให้ทมี พชอ. ลง
ตรวจร้านค้าร้านชํา

6. สรุปผล คืนข้อมูลให้พื้นที ่และเสนอ
ปัญหาทีต้่องจดัการปีถดัไป

แนวทางแก้ไข
ปัญหา

ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ
การดําเนินโครงการไม่สามารถดําเนินการไปไดต้ามปฏทิินโครงการทีเ่สนอไวบ้าง
กิจกรรมต้องดําเนินการไปตามเหตุการณ์หรือสถานภาพความพรอ้มของ
กลุ่มเป้าหมายและผูร้ว่มโครงการ

การจดัประชุมอบรมยากมาก เพราะทําเป็นภาพรวมอําเภอ เป็น   อุปสรรคในการ
เดนิทางของเครอืข่าย

การเขา้ไม่ถึงปัญหาทุกพืน้ที่ เน่ืองจากมีท ัง้หมด 11 ตําบลที่รบัผิดชอบ ตอ้งใช้
เครอืข่ายประสานงาน และลงเฉพาะพืน้ทีท่ีม่ปัีญหา

การประสานงานกบัเจา้หน้าทีต่าํรวจ แมจ้ะมคีาํส ัง่จากทา่นนายอาํเภอ แตภ่ารกจิหลกั
ยงัขอความรว่มมอืยาก (บางตาํบล) ทีจ่ะใหท้างตาํรวจลงพืน้ทีร่ว่มดว้ย
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ต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยด้วยกลไกล พชอ.อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด

 โดย
นายวีระศักด์ิ  จรบุรมย์

ผู้ช่วยสาธารณสขุอําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด
สํานักงานสาธารณสขุอําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด

1. ยาชุด ยาอันตรายในร้านค้าร้านชํา
2. ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
3. ขนมจีนไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ปลอดภัย
4. สารปนเป้ือนยาฆ่าแมลงในผักสด 
5. น้ํามันทอดซ้ําในอาหาร
6. ตลาดนัดไม่ปลอดภัย
7. ตู้น้ําหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐาน

ประชุมคร้ังที่ 1ประชุมคร้ังที่ 1

1. ยาฆ่าแมลงในผัก / ผลไม้
2. ยาชุด / ยาอันตรายในร้านชํา
3. น้ํามันทอดซ้ํา

ประชุมคร้ังที่ 2ประชุมคร้ังที่ 2
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ภาพรวม  พบ ยาฆ่าแมลงปนเป้ือนในผักและผลไม้   ร้อยละ 4.1
โรงพยาบาล  พบ ยาฆ่าแมลงปนเป้ือนในผักและผลไม้   ร้อยละ 3.2
ร้านอาหาร  พบ ยาฆ่าแมลงปนเป้ือนในผักและผลไม้   ร้อยละ 6.5
ตลาดสด  พบ ยาฆ่าแมลงปนเป้ือนในผักและผลไม้   ร้อยละ 5.4
สารเคมีในเลือดของเกษตรกร   ร้อยละ  7.2

สถานการณ์ย่าฆ่าแมลงปนเป้ือนในผักและผลไม้ในเขตอําเภอเมืองร้อยเอด็ 
ระยะ 2559-2561

      
      
      
 

มาตรการทางสังคม
  จัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย 
 จัดทําข้อกําหนดชุมชน บริโภค ผักครัวเรือน ผักพ้ืนถิ่น งดใช้สารเคมีในแปลงเกษตร
 รับรองแปลงเกษตร ด้วยมาตรฐาน ”Roi Et เกษตรปลอดสาร”

มาตรการส่งเสริมการ
จําหน่ายการบริโภคผัก

ปลอดภัย

  สนับสนุนการจําหน่ายผักปลอดภัย เข้าสู่โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก
 สนับสนุนโรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ล้างผักผลไม้ด้วยวิธีท่ีถูกต้อง
 สร้างสังคมออนไลน์ ตลาดกรีนมาร์เก๊ตด้วย Social Media
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 อบรมเยาวชน เพ่ือเป็นทีมปฏิบัติการให้ความรู้และการเฝ้าระวังใน 4 ชุมชน 
 เยาวชนทีมปฏิบัติการ เฝ้าระวังและจัดการอาหารไม่ปลอดภัยท่ีพบในชุมชน 
 พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวัง และสถานประกอบการ

มาตรการส่งเสริม
ความรอบรู้การบริโภค
เหมาะสม และเฝ้า

ระวัง

 ตักเตือน แปลงเกษตรท่ีผ่านการรับรอง “Roi ET เกษตรปลอดสาร” ท่ีตรวจพบ
สารฆ่าแมลงมาตการทางกฎหมาย

1. กิจกรรมโครงการ ดําเนินงานภายหลังที่ พชอ.เมือง ร้อยเอ็ด กําหนดประเด็นปัญหาไว้แล้ว
2. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เน่ืองจาก อําเภอเมืองมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จํานวนมาก
3. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เน่ืองจากอําเภอเมืองร้อยเอ็ดมีชุมชนจํานวนมาก 

ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 
4. การบูรณาการการทํางาน ร่วมกับภาคีอื่น ด้วยข้อจํากัดด้านระยะเวลาและงบประมาณ
5. การขาดข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการประกอบการทํางาน เช่น แปลงเกษตรพื้นถ่ิน 
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การจดัการปัญหาสินค้าไม่ปลอดภยั 
พชอ .เวียงเก่า

นําเสนอความก้าวหน้าคร ัง้ที่ 1/2562
ภก.ธนาวธุ เขาดี
เภสชักรปฏบิตักิาร รพ.เวยีงเก่า ��

1. ผลการจดัลาํดบัปัญหาสินค้าไม่ปลอดภยั โดย พชอ .เวียงเก่า

การใช้สารเคมีในการทาํการเกษตร

นํ้ามนัทอดซํา้

ยาชดุในชมุชน

2�

2. ปัญหา “การใช้สารเคมีในการทาํการเกษตร”  
มกัพบการใช้ใน “ ไรอ่ ้อย”

• การเข้ามาของโรงนํ้าตาล ทาํให้เปลี่ยน “นาข้าว เป็น นาอ้อย”
• ยงัพบในพืชตระกลูแตง พริก มะเขือเทศ

มีเกษตรกรผ ูไ้ด้รบัอนัตรายจากสารเคมีที่ใช้

• ใช้ปริมาณตามท่ีฉลากระบุแล ้ววชัพืชไม่ตาย ต้องพ่นซํา้หลายคร ัง้ ต้นทุนเพ่ิมขึน้
• วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ท้องเดิน เบือ่อาหาร กระหายนํ้า มีผืน่คนัตามผิวหนัง เค ืองตา แสบตา 

ระคายจมูกและคอ

พชอ. เหน็ว่าเป็นประเดน็ที่สาํคญั เพราะส่งผลต่อคนทัง้อาํเภอ 

��

3. แนวทางการแก้ปัญหา
• รบัอาสาสมคัรเข้าร ่วมโครงการ “การเกษตรที่ลดการพึ่งสารเคมี”
• ปราชญช์าวบ้านผูท้าํเกษตรอินทรียเ์ป็นแกนนําภาคเกษตรกร
• อบรมให้ความร ู้เกษตรกรเรื่อง “การเกษตรท่ีลดการพึ่งสารเคมี”

• ออกพืน้ที่เยี่ยมชมการทาํงานของเกษตรกรผูเ้ข้าร ่วมโครงการทุกเดือน
• รบัฟังปัญหา ให้คาํแนะนํา

• ประชาสมัพนัธเ์สียงตามสาย ให้ความร ู้เร ื่อง “ พิษของสารเคมีในผกั ผลไม้”  
ในทุกหมู่บ้าน

• ทีม คบส. ตรวจสารเคมีในผกั ผลไม้ท่ีตลาดสด ร้านค้า ทุกเดือน

��

4. ปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินโครงการ

ความร่วมมือของเกษตรกร

ความร ู้ ความเชื่อ ทศันคติเก่า

ผลผลิตทางการเกษตร

��
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โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภยั
โดยกลไก พชอ.อาํเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

นายพรีะพงษ์  ชีพเหล็ก
สาธารณสุขอาํเภอกะท ู้

29 พฤษภาคม 2562   รร .อมารีแอร์พอร์ต 

 ประชาชนช่วงรอยต่อของพืน้ท ี่

ประชากรแฝง 1.3 แสน

แรงงานต่างด้าว 2 หมื่น

ชาวต่างชาตทิ ี่มาอาศัย 7 พนั

นักท่องเท ี่ยว 13 ล้าน ( ปี 2562)

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  1 แห่ง

คลิน ิกเอกชนสาขาเวชกรรม  35 แห่ง

คลิน ิกทนัตกรรมชัน้หนึ่ง 28 แห่ง

คลินิกแพทย์แผนไทย 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  165 แห่ง

 ปชก 56,839 คน

41,817 หลังคาเรือน

รพช. M2 60 เตียง

รพ .สต. 2 แห่ง

อสม. 385 คน

อาํเภอกะท ู้

ตลาดสด  3  แห่ง
ตลาดนัด  3  แห่ง

ตลาดท้ายรถ  1  แห่ง
คาดคะเน ประชากร
อาศัย 1.5 แสน / วัน
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นําเสนอในเวท ี
ตอบแบบสอบถาม
คืนข้อมูลสู่ช ุมชน
1.นํา้มันทอดซ ํา้

2.สารกาํจัดศัตรูพ ืชใน
ผักและผลไม้

3.เครื่องสําอางค์
อ ันตราย

การสื่อสาร
สองทาง

นายอาํเภอกะทู้ เป็นประธานการประชุม  
ผู้ร ับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค งานระบาด
วิทยา จาก หน่วยงานสาธารณสุข  อปท. และ 

อสม.  ระดมสมอง ถอดบทเรียน
 “ปัญหา นํา้มันทอดซ ํา้”

อาหารประเภททอด เช่น ไก่ทอด ซีฟูด้ โรตี ...

• กลุม่ผู้บริโภค นิยมอาหารประเภททอดเน้นความอร่อย มากกวา่ความสะอาด

• กลุม่ผู้ประกอบการ สว่นใหญ่จะเป็น หาบเร่ แผงลอย ตามตลาดสด ตลาดนดั 

นํา้มนัท่ีใช้ เช่น นํา้มนัปาล์ม นํา้มนัถัว่เหลือง นํา้มนัรําข้าว 

• ในครัวเรือน อาจขึน้อยูก่บั ความรู้ พฤติกรรมดแูลสขุภาพ 

• ในผู้ประกอบการ มกันิยมใช้นํา้มนัพืช ราคาถกู และสว่นใหญ่จะเก็บมาใช้ซํา้

สารโพลาร์ 

• สารโพลาร์ เป็นสารประกอบท่ีเกิดจากโครงสร้างของนํา้มนัท่ีถกูเปล่ียนเม่ือ
โดนความร้อนสงู
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การดาํเนินการ .... 
จัดอบรม “ อสม.เตือนภัย ” โดยวิทยากรจาก 
สสจ.ภูเกต็ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ.ภูเกต็ 14 พฤษภาคม 2562

จุดแข ็ง 
โอกาส



โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย 
โดยกลไก พชอ.อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ภญ.นฤมล ขันตีกุล 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 



ประชุมคณะท างานโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ. อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
คร้ังที่ 1/2562  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ รพ.สต.บ้านขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

นาย ก าพล ทรงค า 
ก านันยอดเยี่ยม ปี 2561 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

• ไม่มี ผอ.กองสาธารณสุขในเทศบาลฯ 



ประชุมค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์การจัดล าดับสินค้าไม่ปลอดภัย วันที่ 7 มีนาคม 2562  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 กิจกรรม : ค้นหาปัญหาบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ในพื้นที่ต าบลฟ้าฮ่าม         
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

 กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนเทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม (ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน) 
สาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. ครู 



สรุปประเด็นที่ได้จากการค้นหาปัญหาในพ้ืนที่ 
1. น้ ามันทอดซ้ า 83 คะแนน 
2. ยาสเตรียรอยด์ 37 คะแนน 
3. ฟอร์มาลีนในอาหารทะเล 27 คะแนน 
4. เดินเร่ขายยา 21 คะแนน 
5. ร้านช าขายยาอันตราย 20 คะแนน 
6. ยาลดความอ้วน 14 คะแนน 
7. น้ าตู้หยอดเหรียญ 13 คะแนน 
8. ชุดสังฆทาน 4 คะแนน 
9. โฆษณาโอ้อวดทางวิทยุ 1 คะแนน ประเด็น 

ผลกระทบต่อ ความถี่  
ในการ
สัมผัส 

คะแนน
รวม สุขภาพ ส่วนรวม 

น้ ามันทอดซ้ า  24 24 24 72 

ฟอร์มาลีนในอาหารทะเล 11 17 15 43 

ร้านช าขายยาอันตราย 13 14 15 42 

ยาสเตรียรอยด์  12 13 12 37 

เดินเร่ขายยา  5 1 0 6 



ประชุมคณะท างานโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ. อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
คร้ังที่ 2/2562  วันที่ 26 เมษายน 2562 

ณ รพ.สต.บ้านขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 ปัญหาน้ ามันทอดซ้ าในพื้นที่ต าบลฟ้าฮ่าม 
 

 ผลการประชุม : แบ่งการด าเนินการโดยภาพรวมเป็น 2 ส่วน คือ  
     1.อบรมอสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจน้ ามันทอดซ้ า (งบจากคคส.) 
 (ก าหนด วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม) 
 

     2.อบรมผู้ประกอบการร้านของทอดในตลาดขะจาว รวมโชคและมีโชค  (งบจากเทศบาลฯ)  
           - ก าหนดผู้ประกอบการเป้าหมายเฉพาะที่มีการใช้น้ ามันทอดท่วมอาหาร 
           - กิจกรรมการด าเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และมอบป้ายสัญลักษณ์ผ่านเกณฑ์ฯ 

น าเสนอเข้าในวาระการประชุม คณะกรรมการ พชอ คร้ังที่ 2/2562  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานการประชุม 
 

                                          ก าหนดเป็นประเด็นที่ใช้ติดตาม ประเมิน อปท.  
 



ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคบส.ในการเฝ้าระวังสินค้าไมป่ลอดภัย  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

นายปรีชา วรกุล 
นายกเทศมนตรีต าบลฟ้าฮ่าม 

ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภค คนแรก   

กลุ่มเป้าหมาย : 
 อสม.ทุกคนในต าบลฟ้าฮ่าม รวม104 คน 
 ก านันและผู้ใหญ่บ้าน รวม 7 คน 
 ปลัดเทศบาล 1 คน 
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โดย
นายสุทนิ   เขื่อนเป๊ก
สาธารณสุขอําเภอปัว

ผลการคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภยัในเขตอาํเภอปัว
ประเภทสินค้า รวมคะแนนความ

เส่ียง
รวมคะแนนความ

เป็นไปได้

รวมคะแนนความเส่ียงและ
ความเป็นไปได้ในการแก้ไข

ปัญหา
ร้อยละ

จัดลําดับ
สินค้า

อาหารบรรจุกล่องโฟม 340 320 660 82.50 1
สารฆ่าแมลง 330 300 630 78.75 2
ยาอันตรายในร้านชํา/ขายยาเร่ 290 280 570 71.25 3
สมุนไพร /เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 230 320 550 68.75 4
บุหร่ีแบ่งขาย 250 290 540 67.50 5
อาหารแช่แข็ง 220 290 510 63.75 6
หม้อก๋วยเตี๋ยว 220 290 510 63.75 7
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 220 280 500 62.50 8
นํา้ด่ืมหยอดเหรียญ 180 270 450 56.25 9
เคร่ืองสําอาง 200 250 450 56.25 10
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มาตรการและแนวทางจดัการมาตรการและแนวทางจดัการ
กาํหนดแนวทางและมาตรการ เสนอให ้พชอ.พิจารณาเห็นชอบ

แจง้แนวทางดาํเนินการในท่ีประชุมกาํนนั
ผูใ้หญ่บา้น

ประชาสมัพนัธ์/จดักิจกรรมรณรงคใ์นชุมชน

ออกตรวจแนะนาํสถานประกอบการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือดาํเนินการ

มาตรการทางกฎหมาย

1.ให้ความรู้ด้านกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
2.ขึน้ทะเบียน /ป้องปราม / ตกัเตือน 
3.เก็บสินค้าออกจากท้องตลาด
4.ระบบเยยีวยาผู้เสียหาย
5.ออกข้อบัญญตัท้ิองถิ่น
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มาตรการทางวชิาการ

1.ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ ผลกระทบของสินค้าท่ีมีต่อสุขภาพ 
2.ตรวจพสูิจน์ความปลอดภยัทางวชิาการและทางวทิยาศาสตร์ 
3.สร้างระบบแจ้งเตือนอันตราย

มาตรการทางสังคม/ชุมชนมาตรการทางสังคม/ชุมชน

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยของหมู่บ้านตําบล
2. ออกสํารวจ ทําฐานข้อมูล / ร้านค้า/ ร้านชํา /ร้านอาหาร/ เกษตรกรท่ีใช้สารเคมี
3. ช้ีแจงและทําข้อตกลง( MOU)  ร้านค้า
4.จัดระบบเฝ้าระวงัโดยชุมชน(ตรวจ,สํารวจร้านค้า ร้านชํา,ร้านอาหาร)
5.สร้างระบบหรือช่องทางรับฟังข้อร้องเรียน (ให้เบอร์โทร สนง.และเบอร์โทร 
สาธารณสุขอําเภอปัว ผู้นําชุมชนประชาสัมพนัธ์บนป้ายไวนิล)
6.ศูนย์ดํารงธรรม
7.ระบบรายงานข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (อําเภอ ,จังหวดั)



17 27/05/62

1

ประชุมค้นหาปัญหาสนิค้าไม่ปลอดภัยในอําเภอ 
และจัดทําข้อเสนอทางนโยบายในการแก้ไขปัญหา ต่อ พชอ.

โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
โดยกลไก พชอ.อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม่

โดย ภญ.อรพนิท์ พุ่มภัทรชาติ

1.พัฒนาร้านอาหารได้มาตรฐาน เป็นร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
 รณรงค์งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร
 ไม่ใช้นํ้ามันทอดซ้ําที่มีสารโพลาห์เกินมาตรฐาน
 ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารที่ปลอดภัย
2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน โดยมีเป้าหมาย
 เฝ้าระวังรถเร่ ขายยา ท่ีอันตรายและผิดกฎหมาย 
การโฆษณาหลอกลวง เกินจริง 
ตรวจสอบดูแลร้านขายของชําขายของไม่ได้มาตรฐาน/ผิดกฎหมาย 

บันทกึข้อตกลงร่วมมอืการดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพชวีติ
เพื่อให้อําเภอสันกําแพงเป็นเมอืงแห่งคุณภาพชวีติที่ดี

ระหว่าง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีติอําเภอสันกําแพง

กับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   กํานัน

พัฒนาระบบเฝ้าระวังสินค้าและบรกิารที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน
ประชุมเชงิปฏบัิติการเครือข่าย คบส.ในการเฝ้าระวังสนิค้าไม่ปลอดภัย
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม่ วันท่ี  13 เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ.2562    

พัฒนาร้านอาหารได้มาตรฐาน เป็นร้านอาหารสะอาด รสชาตอิร่อย
อบรมเชงิปฏบัิติการผู้ประกอบการจําหน่าย/ผลติ ผลติภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มเสี่ยงต่อ
สินค้าไม่ปลอดภัย ในอําเภอสันกําแพง
จัดทําประชาคมและดําเนนิกจิกรรม ในชุมชนต้นแบบ
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิโครงการ
บางกจิกรรมล่าช้ากว่ากําหนดเนื่องจากต้องเป็นไปตามการดําเนนิการของ 
พชอ.อําเภอ

พัฒนาระบบเฝ้าระวังสินค้าและบรกิารที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน
โครงการชุมชนดูแลตนเอง บรโิภคเหมาะสม  สุขภาพดีสมวัย  ชุมชนตําบลบวกค้าง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชยีงใหม่ ป ี2562 (งบ อย.)
กิจกรรมรณรงค์ วัน อสม.แห่งชาติ อําเภอสันกําแพง ป ี2562 ตําบลบวกค้าง  
(งบ สปสช ท้องถิ่น)
รพ.สต.ต้นเปา โครงการ ให้ความรูเ้รื่องการใช้ยาและผลติภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย   
ในปงีบประมาณ 2562 (งบ สปสช ท้องถิ่น)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.คบส รพ.สต.บ้านมอญ สันโค้ง ดอยยาว เรื่องเฝ้าระวัง
คุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข ด้านการใช้ยา การจําหน่ายและการเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   การตรวจร้านชําคุณภาพ การสํารวจการใช้ยา(ไม่ใช้งบประมาณ)

พัฒนาร้านอาหารได้มาตรฐาน เป็นร้านอาหารสะอาด รสชาตอิร่อย
ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ยา เครื่องสําอาง ศูนย์อาหาร ตลาด ณ ตลาดเจริญเจริญ 
ตําบลสันกลาง(งบ สปสช ท้องถิ่น)

ประชุมชี้แจ้งข้อเท็จจริงของกัญชาทางการแพทย์ ร.ร.ผู้สูงอายุ วัดป่าตาลและผู้สนใจ
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โครงการ ตน้แบบการจดัการสนิคา้ไมป่ลอดภยั
โดยกลไก พชอ. 

อําเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย

ผูนํ้าเสนอ  ภญ.จฬุารตัน ์ โคว้ประเสรฐิสขุ
กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค

โรงพยาบาลเชยีงแสน 1

ลําดบั สนิคา้ไมป่ลอดภยั

รอ้ยละทปีระเมนิไดต้ามเกณฑ์ รวมผลการ
ประเมนิ

เกณฑค์วามเสยีง
(  รอ้ยละ  )

เกณฑค์วามเป็นไปไดใ้น
การแกไ้ขปญัหา

 ( รอ้ยละ  )

1 รา้นคา้ รา้นชํา จําหนา่ยยาชุด ยาอนัตราย ยาปฏชิวีนะและ
สมนุไพรทปีนเปือนสเตยีรอยด์ 98 68 166.0

2
รา้นคา้ ตลาด จําหนา่ยผกัและผลไมส้ดทปีนเปือนสาร
ตกคา้ง
ยาฆา่แมลง

98 62.5 160.5

3 รา้นคา้จําหนา่ยเครอืงสําอางไมป่ลอดภยั และ/หรอืไมม่ ี
ฉลากภาษาไทย 80 60 140.0

4 รา้นอาหาร รา้นคา้ใชนํ้ามนัทอดซํา 67.5 55 122.5

5 วทิยโุฆษณาเกนิจรงิ 50 55 105.0

6 รา้นอาหาร รา้นคา้ แผงลอยใชโ้ฟมเป็นภาชนะบรรจุ 50 47.5 97.5
2

ลาํดบัปญัหาทคีน้พบ 3 อนัดบั

ลําดบั สนิคา้ไมป่ลอดภยั สรปุปญัหาโดยยอ่

1 รา้นคา้ รา้นชํา  จําหนา่ยยาชุด 
ยาอนัตราย ยาปฏชิวีนะและ
สมนุไพรทปีนเปือนสเตยีรอยด์

- พบปญัหารา้นคา้ รา้นชํา จําหนา่ยยาชุด ยาอนัตราย ยา
ปฏชิวีนะ ยาชุด และ สมนุไพรทปีนเปือนสเตยีรอยด ์ผลการ
สํารวจพนืทนํีารอ่ง ต.เวยีง รอ้ยละ 32.35 มกีารจําหนา่ยสนิคา้
ไมป่ลอดภยั

2 รา้นคา้ ตลาด จําหนา่ยผกัและ
ผลไมส้ดทปีนเปือนสารตกคา้ง
ยาฆา่แมลง

- ผลการสุม่ตรวจผกัและผลไม ้ยอ้นหลงั 3 ปี พบยงัมกีาร
ปนเปือนยาฆา่แมลงในผกัและผลไม้

3 รา้นคา้จําหนา่ยเครอืงสําอางไม่
ปลอดภยั และ/หรอืไมม่ฉีลาก
ภาษาไทย

- พบรา้นคา้มกีารจําหนา่ยเครอืงสําอางทไีมป่ลอดภยั ไมม่ ี
ฉลากภาษาไทย มกีารลกัลอบนําเขา้เครอืงสําอางจาก ป.จนี 
และ พมา่

3

   ปญัหาทเีลอืก และสรปุปญัหาโดยยอ่

        แนวทางแกไ้ขปญัหาทคีดิไว้
            หรอืกาํลงัดาํเนนิการ

1. สรา้งเครอืข่ายการจดัการสนิคา้ไม่ปลอดภยัในพนืทคีรอบคลุมทุก
ตาํบลและพนืทดีา่น อ.เชยีงแสน

2. จดัเวทอีบรมเชงิปฏบิตักิารรว่มกบัแกนนําภาคเีครอืขา่ยในพนืทแีตล่ะ
โซน เพอืหาแนวทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั

3. สรา้งระบบเตอืนภยัผลติภณัฑส์ุขภาพไม่ปลอดภยั นําเอาโปรแกรม 
Tawai for Health สูก่ารเสรมิสรา้งความเขม้แข็งเครอืขา่ยการ
จดัการสนิคา้ไมป่ลอดภยัของพนืทอีําเภอเชยีงแสน 

4. พฒันาศกัยภาพภาคเีครอืขา่ยในการใชชุ้ดทดสอบ (test kit) เพอื
ตรวจสอบผลติภณัฑท์สีงสยั 

5. สรา้งสอืรณรงคป์ระชาสมัพนัธก์ารจดัการสนิคา้ไมป่ลอดภยัในแตล่ะ
พนืที

6. บูรณาการการดําเนนิโครงการร่วมกนัการจดัสุขภาพดา้นอนื ใน       
อ.เชยีงแสน อาท ิโครงการอาหารปลอดภยั  โครงการจดัการยา
ปลอดภยัและสมเหตผุล การดาํเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค และอนื ๆ

7. กําหนดขอ้บญัญตัหิรอืเทศบญัญตั ิหรอืธรรมนูญชุมชน หรอืประกาศ
ขององคก์รชุมชนเพอืป้องกนัสนิคา้ไมป่ลอดภยัเขา้มาในชุมชน 4

ปญัหาและอปุสรรค
ในการดาํเนนิโครงการ

 ความเขา้ใจในกระบวนการคดัเลอืกปัญหา การตคีวาม
ในนยิามอาจมคีวามเขา้ใจทแีตกตา่งกนั

 ภาคเีครอืข่ายบางรายไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมระดมความ
คดิเห็น ทําใหท้ปีระชุมขาดโอกาสรบัฟังความคดิเห็น
หรอืขอ้มูลทรีอบดา้นในการคดัเลอืกและแกไ้ขปัญหา
รว่มกนั

 มกีารเปลยีนแปลงประธาน พชอ. (นายอําเภอ) ทําให้
เกดิความล่าชา้ในการประชุมเพอืเสนอการดําเนนิงาน
ใหแ้ก ่ทมี พชอ. 
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โครงการต้นแบบการจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัโดยกลไก พชอ. อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล าพูน 

BANHONG LAMPHUN 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

5 ต าบล ; 62 หมู่บ้าน 12,739 หลังคาเรือน 
ประชากร   40,454 คน  
  - ชาย      19,616 คน 
  - หญิง     20,836 คน 
รพ.ชุมชน 1 แห่ง 
รพ.สต.    9 แห่ง 

ผู้บริหาร พชอ.อ าเภอบ้านโฮ่ง 

น.พ.คะนอง ถนอมสัตย์ 
ผอ.รพ.บ้านโฮ่ง 

รองประธาน พชอ.  

นายวันชัย รัตนพรม 
นวก.สาธารณสุขช านาญการ  

รักษาราชการแทน สสอ. 
เลขานุการ พชอ.  

นายสมาน  กองแก้ว  
นายอ าเภอบ้านโฮ่ง 

ประธาน พชอ.  

โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย 
โดยกลไก พชอ. อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการเรียนรูก้ารจัดการ 
   สินค้าไม่ปลอดภัย 
2.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสนิค้าไม่ปลอดภัย 
   โดยกลไก พชอ. 
3.เพื่อจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยที่ส าคัญในพื้นที่ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1.ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน /ตัวแทนทุกองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น  (จ านวน  อปท. 6 แห่ง) 
2.ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียน 
   มัธยมศึกษา/โรงเรียนขยายโอกาส   
   (จ านวน 24 โรงเรียน) 
3.บุคลากรสาธารณสุข (โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง   
   สสอ.บ้านโฮ่ง  รพ.สต.เขต อ าเภอบ้านโฮ่ง)   
   อสม. และ ครูอนามัยโรงเรียน (ตามเขต 

   สถานบริการสาธารณสขุ  10 แห่ง) 

4.ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย/รา้นช า    
  ( จ านวน 256 ร้าน) 
5.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง / เจ้าหน้าท่ีต ารวจ/ ทหาร 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
  (พชอ.) มีการเชื่อมโยงและการจัดการสินค้า 
   ไม่ปลอดภัย 
2.ร้อยละ 50 ของ อปท.มีนโยบาย หรือมาตรการ  
  การจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยด้านการคุ้มครอง 
  ผู้บริโภค 
3.ได้รูปแบบการจัดการสนิค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก  
   พชอ.บ้านโฮ่ง 
4.ปริมาณสินค้าไม่ปลอดภัย (ที่ได้จากการคดัเลือก)  
   ในอ าเภอบ้านโฮ่งลดลง 
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โครงการต้นแบบการจดัการสนิค้าไม่ปลอดภยัโดยกลไก พชอ. อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล าพูน 

BANHONG LAMPHUN 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

การประชุมคณะท างานคร้ังท่ี 1 (15-03-2562) 

กิจกรรม 
-ความเป็นมาโครงการจัดล าดับสินค้าไม่ปลอดภัยและ 
-ขั้นตอนการด าเนินงาน  
-การใช้เกณฑ์การจัดล าดบัสินค้าไม่ปลอดภัย  
 ตามแนวทาง คคส. 
-ฝึกปฏิบัติการการค้นหาสินค้าไม่ปลอดภัย 
 น าเสนอและอภิปลายผลการประเมิน 
-การจัดล าดับสินค้าไมป่ลอดภัย 

การประชุมคณะท างานคร้ังท่ี 2 (05-04-2562) 

กิจกรรม 
-หลักการและแนวคิดเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการ 
 แก้ไขปัญหา 
-การสร้างเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแกไ้ขปัญหา  
-การพิจารณาค่าคะแนนและน้ าหนัก ตามแนวทาง คคส. 
-ฝึกปฎิบัติการคัดเลือกสินค้าโดยใช้เกณฑ์ความเป็นไปได้ 
 ในการแก้ไขปัญหา 
-น าเสนอและอภิปลายผลการทดลองใช้เกณฑ์ 

กิจกรรมการค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย (26-04-2562) 

การจัดล าดับสินค้าไม่ปลอดภัยภาพรวมอ าเภอบ้านโฮ่ง (ร้อยละ) 

การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย 
ภาพรวมอ าเภอบ้านโฮ่ง(ร้อยละ) 
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นําเสนอโดย นายวเิชียร  ปิงชยั นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ

คนอําเภอเมืองลําพูนไม่ทอดทิ้งกัน

สิ่งแวดล้อมดี  ไม่มีอุบัติเหตุ  อาหารทุกประเภทปลอดภัย ผู้สูงวัยมีความสุข  

ชุมชนสะอาด / สิ่งแวดล้อมดี ลดอุบัติเหตุทางการจราจร อาหารและยาปลอดภัย การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

ไตรมาส 1
1.การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
2.การแต่งต้ังอนุกรรมการด้านต่างๆ  

ไตรมาส 2
มีการจัดประชุม จัดทําแผนการดําเนินการและ
คัดเลือกประเด็นท่ีสําคัญตามบริบทในพ้ืนท่ีท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดําเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ยุทธศาสตร์ละอย่างน้อย 
2 ประเด็น

ไตรมาส 3
มีการดําเนินการ การบริหารจัดการ 
สร้างกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
การบูรณาการ อย่างมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

ไตรมาส 4
สรุปผลการดําเนินการ ทั้งกระบวนการ 
และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน

เป้าหมาย

กิจกรรม
หลัก

- การจัดการขยะ
- การจัดการสิ่งแวดล้อม

- ความปลอดภัยทางถนน
(จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวน
ผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง)

- คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
- ลดการใช้สารเคมี
- เกษตรอินทรีย์

- ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

ระดับ
ความสําเร็จ 
ปี 2562

 ประชาชนคนอําเภอเมืองลําพูนมีสุขภาพดีและมีความสุข  

ยุทธศาสตร์/
มาตการ

กรอบแนวคิดแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

พชอ.อําเภอเมืองลําพูน อนุกรรมการ พชอ.อําเภอเมืองลําพูน  คณะทํางานขับเคลื่อนระดบัตําบล คณะทํางานขับเคลื่อนระดบัหมู่บ้าน
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การค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย

   เพื่อคัดเลือกปัญหามาแก้ไขอยา่งเป็นระบบ
   1) จัดทําหนังสือเวียนสอบถามปัญหาสินค้า(ผลิตภัณฑ์สุขภาพ)ท่ีไม่ปลอดภัยจากหน่วยงาน/องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
      จํานวน  10 รายการ  

   2) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสินค้าไม่ปลอดภัย(การเฝ้าระวังเชิงรุก)
   3) ประมวลปัญหาสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยในอําเภอ และเตรียมข้อมูลวิชาการ

1.ยาปฏิชีวนะ ยาอันตราย ในร้านขายของชํา 6.ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอมปน Sibutramine
2.ยาสมุนไพร ผสมสเตียรอยด์ 7.บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร (โฟม)
3.เครื่องสําอาง ผสมสารอันตราย                        8.เครื่องมือแพทย์ ท่ีอ้างสรรพคุณในการรักษาโรค
4.ฟอร์มาลีน ในอาหารตลาดในชุมชน 9.นํ้ามันทอดซํ้า
5.ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีปนเป้ือนสารเคมี 10.อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ประดับ ต่างหู เจาะ การสัก

   4) จัดประชุมภาคีคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือพิจารณาสินค้าไม่ปลอดภัยตามเกณฑ์การจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย

สรุปปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย 3 ลําดับแรก

1.ยาปฏิชีวนะ ยาอันตราย ในร้านขายของชํา

2.เครื่องสําอางผสมสารอันตราย และเลขจดแจ้งไม่ตรงผลิตภัณฑ์

3.สารปนเป้ือนในอาหาร (บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลีน) ในชุมชน 

จัดประชุมภาคีคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อทําการพิจารณาสินค้าไม่
ปลอดภัยตามเกณฑ์การจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภยั
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ประชุมคณะทํางาน เพ่ือร่างข้อเสนอแนวทางการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
ตามแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค  7 ระบบ

เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2562

1) เพ่ือพิจารณาเลือกปัญหาที่จะดําเนินการแก้ไข

2) วางแผนแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย

3) นําเสนอ ขอข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือใน พชอ. เพ่ือเตรียมวางแผนแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย

4) ดําเนินการแก้ไขปัญหา

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ

• 1) การตรวจสอบผลติภณัฑ ์ยาปฏชีิวนะ ยาอนัตราย ในรา้นขายของชํา และเครื่องสาํอาง ผสม

สารอนัตรายและเลขจดแจง้ไม่ตรงผลติภณัฑ ์เน่ืองจากอาํเภอเมืองลาํพูนมีรา้นคา้ รา้นขายของชํา

จาํนวน 1,000 กว่ารา้น จงึตอ้งใชก้าํลงัคนและเวลาค่อนขา้งมาก

• 2) การดาํเนินการแกไ้ขปญัหาตอ้งนําเสนอผ่านคณะอนุกรรมการอาหารและยาปลอดภยัและมติ

ของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอาํเภอ(พชอ.)  ซ่ึงยงัไม่ไดก้าํหนดการประชุม

ทาํใหก้ารดาํเนินงานตามโครงการและการแกไ้ขปญัหาอาจลา่ชา้กว่ากาํหนดการตามแผน  
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ต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
โดยใช้กลไก พชอ. อําเภอเมือง เชียงราย

ภญ.รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ
29 พฤษภาคม 2562

สํารวจสนิคา้
ไมป่ลอดภยั
สํารวจสนิคา้
ไมป่ลอดภยั เวทคีดัเลอืกเวทคีดัเลอืก นําเสนอ 

พชอ.
นําเสนอ 
พชอ.

จดัการ  
สนิคา้          

ไมป่ลอดภยั

จดัการ  
สนิคา้          

ไมป่ลอดภยั

ลาํดบั รายการสนิคา้ทไีมป่ลอดภยั ลกัษณะความไมป่ลอดภยั ชอืหนว่ยงาน/ภาคี
โรงเรยีน วดั รพ.สต. อปท. ปธ.อสม. กาํนนั

1 นํามนัทอดซํา ตรวจสารโพลารพ์บจํานวน 2 ตวัอยา่ง 3 1 4 2 2 2

2 ยา
ยาหา้มจําหนา่ยในรา้นชํา,ยาหมดอาย ุ
(NASIDs,Antibiotics,ยาถา่ยพยาธ,ิยา
ลดความอว้น)

 2 6  3 2

3 ยาสมนุไพรและยาแผน
โบราณ

โฆษณาสรรพคณุเกนิจรงิ,ผสมสารสเตยี
รอยด,์ไมแ่สดงตวัยาและสรรพคณุ   5 1 2  

4 เครอืงสาํอางไมป่ลอดภยั ไมม่เีลขทจีดแจง้,ไมม่ทีอียูผู่ผ้ลติ,
โฆษณาเกนิจรงิ   4 1 2  

5 อาหาร,ผกัสด และผลไมส้ด มสีารเคมตีกคา้ง,ลา้งทําความสะอาดไม่
ถกูสขุลกัษณะ 1  2  2 2

6 ขนมปงั ไมม่เีลขอย. ไมม่วีนัหมดอาย ุมเีชอืรา  1 2 1 1 1

7 อาหารกงึสําเร็จรปู,อาหารแปรรปู หมดอาย,ุ มกีลนิหนื,สารฟอกขาว 1  3  1  

8 อาหารแชแ่ข็ง มสีจีดัจา้นผดิปกติ   1  1  
9 ขนมกรบุกรอบ ไมม่อีย., สถานทผีลติไมช่ดัเจน  1  1   

10 อาหารกระป๋อง หมดอาย,ุ ภาชนะบรรจเุสอืมสภาพ  1 1    
11 อาหารทะเล มสีารฟอรม์าลนีเจอืปน   1  1  
12 เครอืงปรงุรส หมดอาย ุ, บรรจภุณัฑผ์ดิรปู   1    
13 บรรจภุนัฑจ์ากกลอ่งโฟม มสีารเคมซีงึเป็นสารกอ่มะเร็ง    2 1  
14 นําดมื เชอืแบคทเีรยี,มสีารปนเปือน 1 2  1   
15 อาหารหมกัดอง สารกนัรา 1  2    
16 ชดุสงัฆทาน มยีา อาหารและของหมดอายหุรอืเสอืมสภาพ  1     

เวทีคัดเลือกสินค้าไม่ปลอดภัย
โครงการ ต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย 

โดยกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อําเภอเมือง เชียงราย

สินค้าไม่ปลอดภัยท่ีได้รับการเสนอ (คะแนนรวม)
• ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์/โฆษณาเกินจริง (147.5)
• ยาไม่เหมาะสมในร้านชํา (142.5)
• ผัก/ผลไม้มีสารเคมีตกค้าง (137.5)
• นํ้ามันทอดซํ้า (132.5)
• เคร่ืองสําอางผสมสารต้องห้าม (132.5)

เวทีคัดเลือกจัดขึ้นในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนในอําเภอเมืองเชียงราย  พระสงฆ์ ครู 
กํานัน เทศบาล อสม. วิทยุชุมชน รพ.สต. สสอ. รพ. 

ประเด็นท่ีได้รับการคัดเลือก 
“ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์/โฆษณาเกินจริง”
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“ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์/โฆษณาเกินจริง”
ผลิตภัณฑ์ จํานวนตรวจ

(ตัวอย่าง)
พบ Steroid

(ตัวอย่าง)
ยา/อาหารเสริม 44 14 (31.8%)

ผู้ป่วย
ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง (ราย)

มีประวัติการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ราย)

91 13 (14.3%)

ปัญหาของชุมชน

แหล่ง
กระจายยา

นอกระบบ 
รา้นยา คลนิกิ
สถานพยาบาล     
รา้นชํา รถเร ่

online ขายตรง 

นอกระบบ 
รา้นยา คลนิกิ
สถานพยาบาล     
รา้นชํา รถเร ่

online ขายตรง 

ขอ้ตกลง MOU 
กฎหมาย

ขอ้ตกลง MOU 
กฎหมาย

ความรอบรู้

ผูป่้วย / ครอบครวั /
ชุมชน

ผูป่้วย / ครอบครวั /
ชุมชน

เครอืงมอื สอืสาร 
สรา้งความรอบรู ้
เครอืงมอื สอืสาร 
สรา้งความรอบรู ้

พระสงฆ์พระสงฆ์

สอืมวลชนสอืมวลชน

เช็ก ชวัร ์แชร์เช็ก ชวัร ์แชร์

ระบบเฝ้า
ระวัง

Active/Passive 
Surveillance 

Active/Passive 
Surveillance 

Tawai เครอืขา่ย
เฝ้าระวงั อย.นอ้ย 

/ วดั / อสม. /
ผูนํ้าชุมชน / 

แมบ่า้น

Tawai เครอืขา่ย
เฝ้าระวงั อย.นอ้ย 

/ วดั / อสม. /
ผูนํ้าชุมชน / 

แมบ่า้น

Trigger tool ใน
โรงพยาบาล

Trigger tool ใน
โรงพยาบาล

จดัการความเสยีง 
ผลติภณัฑผ์ูไ้ดร้บั

ผลกระทบ

จดัการความเสยีง 
ผลติภณัฑผ์ูไ้ดร้บั

ผลกระทบ

ชุมชนมีส่วน
ร่วม

พชอ / พชตพชอ / พชต

ประเด็นสขุภาพ 
ผลติภณัฑ์

สขุภาพปลอดภยั      
ในชุมชน

ประเด็นสขุภาพ 
ผลติภณัฑ์

สขุภาพปลอดภยั      
ในชุมชน

อปท.
ขบัเคลอืนทงั

อําเภอ

อปท.
ขบัเคลอืนทงั

อําเภอ

แนวรว่ม 
สภาหมอเมอืง

แนวรว่ม 
สภาหมอเมอืง

แนวทางการดําเนินงาน
ุ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยในชุมชน
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มีระบบเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่เหมาะสม
ชุมชนมีส่วนร่วม การขับเคลื่อน
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ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ
ปัญหา อุปสรรค การจัดการ

1. การดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน - เครือข่ายภาครัฐ/ประชาชนเห็นปัญหาร่วมกัน
- การบูรณาการกับโครงการอ่ืน  

2. ประเด็นท่ีได้รับการคัดเลือก ไม่ใช่ผลกระทบสูงท่ีสุด - เครือข่ายเห็นความสําคัญทุกประเด็นจะ
ขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสต่อไป

3. การจัดการความเสี่ยงโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย - การทํางานเชิงบวก / เชิงสังคม

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
เกิดความตื่นตัว ในการขับเคล่ือนงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้นําชุมชน พระสงฆ์ 
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โครงการต้นแบบการจดัการสินค้าที่ไม ่ปลอดภยั
โดยกลไก พชอ . 

อ .ดอกคาํใต้   จ.พะเยา

ภญ.รจิุรา ปัญญา

โรงพยาบาลดอกคาํใต้

คณะอนุกรรมการพชอ .ดอกคาํใต้ ด้านการค ุ้มครองผ ู้บริโภค

ลําดับปัญหาสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย

•ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยในชุมชน***
•นํ้าดื่ม/นํ้าแข็งไม่ได้มาตรฐานในชุมชน
•อาหารปลอดภัย
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น้ําด่ืม/น้ําแข็งไม่ได้มาตรฐานในชุมชน
• สถานการณ์
• จากการสํารวจคุณภาพมาตรฐานนํ้าด่ืมใน เดือน ก.พ.-มี.ค.62 พบว่า ใน

พ้ืนที่อําเภอดอกคําใต้มีโรงงานนํ้าด่ืม 16 แห่ง พบผลการตรวจความ
กระด้างของนํ้าโดยชุดทดสอบเบื้องต้น พบว่ามีความกระด้างมากกว่า
มาตรฐาน จํานวน 8 โรง คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูงมากกว่า
ทุกปี

• พบการขยายตัวของธุรกิจตู้น้ําหยอดเหรียญเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ อําเภอดอก
คําใต้ทั้งในรูปแบบของนํ้าด่ืมประชารัฐและเจ้าของเป็นบุคคลทั่วไป จาก
การสํารวจจํานวน 6 ตู้ พบว่าน้ําด่ืมไม่ผ่านเร่ืองความกระด้างจํานวน 5 ตู้ 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 และพบ 1 ตู้ที่มีเชื้อ Coliform มีความเส่ียงต่อ
ประชาชนท่ีบริโภคนํ้าด่ืมที่ไม่ได้มาตรฐาน

• ทั้งนี้ยังพบการโฆษณาน้ําด่ืมเกินความเป็นจริง ซึ่งทําให้ประชาชนหลงเช่ือ
ในคุณภาพของนํ้า

ภายในถังพักนํ้า
ก่อนจ่าย

จากการสํารวจจํานวน 6 ตู้ พบน้ํากระด้างจํานวน 
5 ตู้ พบเชื้อ coliform จํานวน 1 ตู้

การสํารวจเดือน กพ.62

ภายนอก ภายใน ชุดเครื่องกรอง หัวจ่ายน้ํา
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ภายในถังพักน้ําก่อนจ่าย

จากการสํารวจจํานวน 6 ตู้ พบน้ํากระด้างจํานวน 5 ตู้ 
พบเช้ือ coliform จํานวน 1 ตู้

แผนการดําเนินงานปี 62
• สนับสนุนอปุกรณ์ท้ังชุดทดสอบและสือ่ใหก้ับศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียนผลติภัณฑ์สขุภาพท่ีไมป่ลอดภัย
• จัดอบรมแกนนําแจง้เตือนภัยผลติภัณฑ์สขุภาพไมป่ลอดภัยในชุมชน 80 คน เพื่อให้มีเครือข่ายตาสปัปะรดในการเฝ้า

ระวังผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปลอดภัยในพื้นท่ี แกนนําสามารถใช้ชุดทดสอบในการติดตามคุณภาพนํ้าดื่ม การดําเนินงานเฝา้ระวัง
อาหารไม่ปลอดภัยในพื้นท่ี และ การตรวจสอบผลติภัณฑ์สขุภาพท่ีปลอมปนสเตียรอยด์ รวมถึงการรายงานเมือ่พบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปลอดภัย และให้บุคลากรเหล่าน้ีสามารถปฏิบตัิการในศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียนผลติภัณฑ์สขุภาพท่ีไม่
ปลอดภัยได้

• การสํารวจคุณภาพนํ้าดืม่/นํ้าแข็งหยอดเหรียญในพืน้ท่ีอาํเภอดอกคําใต ้รวมถึงโรงผลิตนํ้าดืม่ท่ียังไม่ไดร้ับอนุญาต
• นําเข้าข้อมูลผลสาํรวจเพื่อผลักดนัให้เกิดนโยบายในการจัดการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง 

เช่น อปท. ในการขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการและการตรวจคุณภาพมาตรฐานให้เปน็ไปตาม แนวทางการควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้าํดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2553

• ส่งเสริมผูป้ระกอบการโรงนํ้าดืม่ท่ียังไม่ไดร้ับอนุญาตใหด้ําเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย
• ให้ผู้ประกอบการปฏิบัตติามมาตรฐาน การดูแลรักษาความสะอาดและการตรวจคุณภาพมาตรฐานนํ้าดืม่ใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน
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โดย ภญ.สลิลทพิย์  น้อยสนิท
เภสัชกรชาํนาญการ     

โรงพยาบาลคีรีมาศ จ.สุโขทยั

 1.ยาชดุ ยาอนัตราย ยาสมนุไพรท่ีปนเปือ้นสารสเตียรอยด์
 2.ตลาด ร้านค้าผู้ประกอบการปลอดกลอ่งโฟม
 3.อาหารปลอดภยั จากสารปนเปือ้น สารฟอกขาว สารฟอร์มารีน สารบอแรกซ์ สาร
กนัรา สารฆ่าแมลงฯลฯ

 1.ตลาด ร้านค้าผู้ประกอบการปลอดกลอ่งโฟม 
◦ ภยัเงียบสารก่อมะเร็ง เม่ือใช้บรรจอุาหารท่ีมีความร้อนสงู หรือท่ีมีไขมนั หรือนํา้มนั จะมีสารพิษออกมาปนเปือ้นใน

อาหาร ซึง่เป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง (Corcinogen) ได้แก่สารสไตรีน (Styrene)  สารเบนซนิ (Benzene)  และ
สารทาเลท (phthalate)

◦ ลดขยะท่ีมาจากโฟม  ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อน
 2. ยาชดุ ยาอนัตราย ยาสมนุไพรท่ีปนเปือ้นสารสเตียรอยด์
◦ พบว่าร้านชํา ร้านประกอบการนํายาผิดกฎหมาย ยาชดุ ยาปนเปือ้นสารสเตียรอยด์มาจําหน่ายอย่างกว้างขวาง 

และมีผู้ ป่วยในพืน้ท่ีเสียชีวิตจาการกินยาท่ีปนเปือ้นสารสเตียรอยด์ ผู้ ป่วยมีปัญหาโรคไตมากขึน้ จากการซือ้ยา
กลุ่ม เอนเซด การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจําเป็น

◦ เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการใช้ยา ทัง้ระดบั บคุคล ครอบครัว ชมุชน

 3.อาหารปลอดภยั จากสารปนเปือ้น สารฟอกขาว สารฟอร์มารีน สารบอแรกซ์ สารกนัรา สารฆา่
แมลงฯลฯ
◦ เพ่ือควบคมุการทําอาหารให้มีความปลอดภยัต่อชมุชน โดยเฉพาะร้านผู้ประกอบการในตลาดนดัต่างๆ ซึง่มกัจะมี

คนจากพืน้ท่ีอื่นเข้ามาจําหน่าย

ประชมุกบัผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่าย ทํา
ข้อตกลง และติดตามเป็นระยะ

ออกตรวจร้านชําในพืน้ท่ีต้นแบบ

คืนข้อมลูและบรรจใุนธรรมนญูสขุภาพ

ทําป้ายไวนิลให้ชมุชนต้นแบบ

อาหารปลอดภยัตรวจสารปนเปือ้นในตลาด
นดั งานของดีคีรีมาศ

ขยายผล ได้ 1 ตําบล แผนจดัทําทัง้ 12 ตําบล

 1.วนัท่ี ชนกบัภาระงานประจําหรืองานตรวจประเมิน ทําให้กําหนดการลงพืน้ท่ีต้อง
เลื่อนบอ่ยๆ

 2.เวลาของผู้ประกอบการ อสม  แกนนํา  นดัตรงกนัคอ่นข้างยาก บางครัง้ต้องเล่ือน
 เจ้าหน้าท่ี ในท้องถ่ิน ขาดความมัน่ใจในการดําเนินการด้วยตนเอง ยงัไมเ่ข้มแข็ง
เพียงพอ 

 เกิดความไมพ่อใจระหวา่งผู้ประกอบการกบัเจ้าหน้าท่ีพืน้ท่ี...จงึต้องมี รพ.และทีม
คณะทํางาน ร่วม เพ่ือลดความขดัแย้ง
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โครงสร้างคณะกรรมการ

นายอําเภอบ้านลี้
ประธานกรรมการ

สํานักงานเลขาฯ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลี้

กรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
1.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลล้ี
2.นายกเทศมนตรีตําบลวังดิน
3.ประธานชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านอําเภอล้ี
4.สาธารณสุขอําเภอล้ี
5.ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอล้ี
6.หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์
รวม 

กรรมการผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน
1.ผู้จัดการร้านฮักยา
2.ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา         
3.คลินิกหมอวาริช
4.ตัวแทนร้านค้าเคร่ืองสําอางตลาดสดล้ี
5. คลินิกหมอสุนทร
6.ร้านยาล้ี

กรรมการผู้แทนหน่วยงานภาคประชาชน
1.ผู้จัดการวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี
2.ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอําเภอล้ี
3.ประธานชมรม อสม.อําเภอล้ี
4.ประธาน อาสาสมัคร พมช อําเภอล้ี
5.ประธานชมรมผู้พิการอําเภอล้ี
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กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ

๑.การประชุม ทีมคณะทํางานตามโครงการ จํานวน ๖ คน โดย
คณะทํางานมาจากการแต่งต้ังของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอําเภอลี้
๒.การเก็บข้อมูลสินค้าไม่ปลอดภัยในอําเภอลี้
๓.การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าไมป่ลอดภัยในอําเภอลี้
๔.การประชุมตัวแทนภาคีเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคอําเภอลีเ้พื่อ
สรุปและจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย ๓ อันดับแรก คือ

-ยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านชํา
-เครื่องสําอางที่ผสมสารห้ามใช้
-ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่โฆษณาเกินจริง

๕.การนําปัญหาเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอลี้
เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย

๑.การประชุม อบรมแกนนําด้านคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ
เพื่อเป็นแกนนําในการแก้ไขปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภัยอาํเภอลี้

๒.การใช้เวทีประชาคมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อกําหนด
มาตรการการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยในระยะยาว

๓.การสรุปผลและถอดบทเรียนสําหรับการแก้ไขปัญหา
สินค้าไม่ปลอดภัยอําเภอลีใ้ห้ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมท่ีดําเนินการต่อไป

การดําเนินงาน
ประเด็นผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนที่ไม่

ปลอดภัย

1. ขายยาอันตรายในร้านชํา
เครื่องสําอางที่ผสมสารห้ามใช้

3. อาหารเสริม 

แนวทางการคัดเลือกปัญหา เขตอําเภอลี้

่๑.คืนข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์การใช้ยาอันตราย
ในชุมชน

๒.จัดลําดับความสําคัญของปัญหา

๓.ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

๔.ร่วมกันคิดแนวทางและกิจกรรมในการ
แก้ไขปัญหา

๕.สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
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่ ั ้•ร่วมรับรู้
  สถานการณ์ 
 ปัญหาสาเหตุ

ประเดน็ ลดการจาํหน่ายยา
อนัตรายและเคร่ืองสาํอางท่ี
ผสมสารหา้มใชใ้นร้านชาํ

ร่วมกันวาง
แผนการ
ดาํเนินงาน

ร่วมดาํเนินการ

ทบทวนและ
เรียนรู้ร่วมกนั

พฒันา
ต่อเน่ือง

คนอาํเภอล้ี ไม่ทอดท้ิงกนั

*  หมู่บา้นจดัการ
สุขภาพ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาอนัตรายในชุมชน
และการใช้เคร่ืองสําอางไม่ปลอดภยั

คณุภาพ
ชีวิตท่ีดี

*  ลดการเกิดการความ
ไม่ปลอดภยัจากการใช้
ผลิตภณัฑ์สขุภาพใน

ชมุชน



โครงการตนแบบการจัดการสินคาไมปลอดภัยโครงการตนแบบ
โดยกลไก พ

แบบ
พพชอ
บ
ชอ.

รจดการสนคาไมปลอดภยรการบ
ออ อําเภอบานดานลานหอย พพชชชอชอออออ.. าเาเภอบาาออ
จังหวัด 

บานดานบานดานเภอบเภอบ
ด ด สุโขทัย

ประชุมเครือขาย

ชี้แจงโครงการระดับอําเภอภายใตใตการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอําเภอ ุ ุ อ (อ (((พชชพชพ อชอ.)

ลงพื้นที่สํารวจรานของชาํและรานซุปเปอรุ

11. 1. ประชุมชมคณะทํางาน เพื่อหาแนวทางการจัดการสินคาไมปลอดภัย ตามแนวทางการ11. ระชุปรป ชุม ณะทางานคณ
คุมครองผูบริโภค 

ทางาน
คค 7 

เพอหาแนวทางการจดการสนน งาน
77 ระบบ ในพื้นที่ตําบลลานหอย

2
คุมค
22. 

องผูบรโภครอคุมค
22 นําเสนอ

คค 7 บบ ในพนทตาบลลานระรบรโภ
นอนอปญหา ขอเสนอแนะ และ

นหอยลลาน
ละละความ

หอย
ามามเสี่ยงใหคณะกรรมการ ร พชชพชอชอ. อ. เพื่อ2

นํา
าเสนา นอ ญหา ขอเสนอแนะ แลปญ ละ วาคว22. นาน

นานนําไปสูการแกไขปญหาในชุมชนตําบลลาน
ยงใหสาามเส

านานหอย

สิ่งที่จะดําเนินการารตอไป ปญหาหาและอุสรรคในในการดําเนินนินโครงการ

1. ภาระงานของเจาหนาท่ีแตละทานในคณะทํางาน
2.

ภาระงานของเจาหนาทแตละทานในคณะทางาน
. การนัดประชุมของคณะทํางานไมเปนไปตามที่กําหนด
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นายกิตติโชค ประเสริฐกุล
เภสชักรปฏิบตัิการ เลขานุการอนุกรรมการด้านยา พชอ.วงัทอง

โครงการต้นแบบการจดัการสินค้าไม่ปลอดภยั
โดยกลไก พชอ. อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก

ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภยั 

3 ลาํดบัแรก
157.5 คะแนน

ยาอนัตรายในชมุชน1

155 คะแนน

ผลิตภณัฑส์ขุภาพ
หมดอายุ

2

140 คะแนน

สเตียรอยดแ์ละยาไม่มีทะเบียน3

แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตามโมเดลการทาํงาน 7 ระบบ

จดัเกบ็สินค้า
ไม่ปลอดภยั

- ลงชุมชนใน
ความรู้ ตกัเตือน 
และจดัเกบ็สินคา้

ไม่ปลอดภยั 

ระงบัการกระทาํผิด
- ดาํเนินคดี

- แจง้ สสจ.พจิารณา
ดาํเนินคดีเจา้ของผลิตภณัฑ์
- ประสานร้านขายยาไม่
ขายยาอนัตรายให้ร้านชาํ 

แจ้งเตือนภยั

- อบรมแกนนาํ

แจง้เตือนภยั 
- จดัทาํโปสเตอร์
ประชาสัมพนัธ์

เฝ้าระวงั

- ชุดทดสอบ
อยา่งง่าย
- ส่งตรวจ
วิเคราะห์

ปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินโครงการ

ปัญหาเร่ืองยาในชุมชนเป็นปัญหาใหญ่ เน่ืองจาก
ร้านคา้ในชุมชนท่ีการจาํหน่ายยาท่ีไม่ถูกตอ้งเป็นวงกวา้ง 
ผูป้ระกอบการไม่เห็นความสาํคญัถึงแมว้่าจะมีการให้
คาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีรวมถึงเครือข่าย อสม. 

ความร่วมมือของ พชอ. มีประสิทธิภาพมากในการ
จดัการปัญหาดงักล่าว แต่เน่ืองจากปัญหาไดก้ระจายตวัอยูใ่น
ทุกพ้ืนท่ี การท่ีจะจดัการปัญหาดงักล่าวใหส้าํเร็จไดจ้าํเป็นตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาและความต่อเน่ือง
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1

โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าทีไ่ม่ปลอดภยัด้วย
กลไกพฒันาคุณภาพชีวติ / พชอ.
 อําเภอเวยีงแก่น  จังหวดัเชียงราย

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ อาหารปลอดภัย
 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ อําเภอเวยีงแก่น  จังหวดัเชียงราย

โดย  นายเสถียร   ขันทะ   ภญ.ไพลิน   สาระมนต์   สกุลนิธิเมธา

ลําดับปัญหาที่ค้นพบ 3 อันดับ

2

ลําดับ สินค้าไม่ปลอดภัย ร้อยละที่ประเมินได้ตามเกณฑ์ รวมผลการ
ประเมินเกณฑ์ความเสี่ยง

(  ร้อยละ  )
เกณฑ์ความเป็นไปได้ในการแก้ไข

ปัญหา
( ร้อยละ  )

1 ร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ขายอาหาร ผักสด 
ผลไม้สดไม่ปลอดภัย

72.5 65 137.5

2 ร้านค้าขายยาไม่ได้มาตรฐาน  ขายยาชุด ยาอันตราย ยา
ปฏิชีวนะ

67.5 65 132.5

รถเร่ขายยาไม่ได้มาตรฐาน  ขายยาไม่ได้ขึ้นทะเบียน 67.5 65 132.5
3 ตู้น้ําหยอดเหรียญ ไม่สะอาด ไม่ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 67.5 62.5 130

4 อาหารเสริมไม่มีอย. โฆษณาเกินจริง ขายในอินเตอร์เน็ต 70 57.5 127.5

ร้านค้า  ตลาดนัดขายขนมเด็ก ขนมไม่ได้มาตรฐานจาก
ประเทศจีนขนมฉลากไม่มีอย.

70 57.5 127.5

5 ตลาดสด ร้านค้า ขายอาหารเนื้อสดไม่ปลอดภัย 60 65 125

6 ร้านอาหาร ไม่ใช้น้ํามันทอดซ้ํา อาหารปลอดภัยไม่ใช้กล่องโฟม
บรรจุอาหาร

52.5 67.5 120

7 ตลาดนัดขายยาท่ีไม่ได้มาตรฐาน ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนโฆษณา
เกินจริง

55 62.5 117.5



27 27/05/62

2

ปัญหาท่ีเลือก และสรุปปัญหาโดยยอ่
ลําดับ สินค้าไม่ปลอดภัย สรุปปัญหาโดยย่อ

1 ร้านอาหาร ตลาดสดขาย
 อาหาร ผักสด ผลไม้สดไม่ปลอดภัย

1.องค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้องยังมีการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยอาหารใน
ร้านอาหาร โรงเรียน และในชุมชนยังไม่เป็นระบบ ไม่ได้บูรณาการร่วมกัน และขาด
ความต่อเน่ือง 
2 .อาหาร ผัก และผลไม้ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย พบสารปนเป้ือนในอาหาร

2 ร้านค้าขายยาไม่ได้มาตรฐาน  ขายยาชุด 
ยาอันตราย ยาปฏิชีวนะ

พบร้านชํา  จําหน่ายยาอันตราย ยาปฏิชีวนะ ยาชุด  ร้อยละ 49.21
ยาที่ร้านชําซ้ือต่อมาจากขย.1 และ ขย.2 

รถเร่ขายยาไม่ได้มาตรฐาน ยาไม่ได้ข้ึน
ทะเบียน

มีรถเร่ขายยาเข้ามาเร่ขายยาในหมู่บ้าน ตลาดนัดจุดผ่อนปรนชายแดน

3 ตู้นํ้าหยอดเหรียญ ไม่สะอาด ไม่ได้
มาตรฐาน

ตู้น้ําหยอดเหรียญประชารัฐของหมู่บ้าน..26 ตู้ ตู้น้ําหยอดเหรียญเอกชน 5 ตู้  ไม่ได้ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา  โรงงานนํ้าดื่ม 10 โรงงาน
พบคณภาพนํ้ามีปัญหาเร่ืองกรด – ด่าง และ พบความกระด้างของน้ํา / แคลเซียมคาร์บอเนต

3

แนวทางแกไ้ขปัญหาทีคิดไวห้รือกาํลงัดาํเนินการ
‐ นาํเสนอสถานการณ์ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีเป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั

นาํเสนอเป็นนโยบายต่อคณะกรรมการพชอ.เพื่อนาํเป็นนโยบายพชอ.ของอ.เวยีงแก่นต่อไปลําดับ สินค้าไม่ปลอดภัย แนวทางแก้ไขปัญหา

1 ร้านอาหาร ตลาดสด 
ตลาดนัดจุดผ่อนปรน
ขาย อาหาร ผักสด ผลไม้สดไม่
ปลอดภัย

1.คืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอาหารปลอดภัยให้กับภาคีเครือข่ายได้แก่ อสม. ผู้นํา/แกนนําชุมชน โรงเรียน 
เครือข่ายร้านอาหาร  แม่ค้าตลาดนัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.  เทศบาล / อบต.
๒.ประชุมเครือข่ายอาหารปลอดภัยอําเภอเวียงแก่น
๓.ตรวจอาหารสด /ตลาดสดทุกวันอังคารท่ี ๔ของเดือน
๔.ตรวจตลาดนัดทุกวันพุธท่ี๒และ๔ของเดือน
๕.หาแนวร่วมแกนนําชุมชนอาหารปลอดภัยโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. พัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย
7.ส่ือสาร รณรงค์ในชุมชนจัดทําข่วงวัฒนธรรมอาหารปลอดภัยปีละ ๑ คร้ัง

2 ร้านค้าขายยาไม่ได้มาตรฐาน  
ขายยาชุด   ยาอันตราย ยา
ปฏิชีวนะ

1.คืนข้อมูลสถานการณ์ยาอันตรายในร้านชําให้กับเครือข่ายรพ.สต. / เทศบาล / อบต. / แกนนําชุมชน 
อสม.  ตํารวจ  ทหารพราน  ตชด.  จุดผ่อนปรน  เครือข่ายได้ร่วมวางแผนแก้ไข ลงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผน
2.พัฒนาศักยภาพแกนนําอสม. แกนนําชุมชนในการใช้ชุดทดสอบสารสเคียรอย สารปนเปื้อนในอาหาร เพ่ือให้มีการ
พัฒนา และร่วมเฝ้าระวัง และจัดการยาไม่เหมาะสมในชุมชน
3.ให้ความรู้ความเข้าใจ ภัยร้ายยาอันตราย ยาสเตียรอย กับเครอืข่ายผู้สูงอายุ กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง และให้แจ้งเบาะแส
เม่ือพบร้านขายยา  รถเร่ขายยาเข้ามาในชุมชน
4. เครือข่ายสาธารณสุข อสม. เภสัชกร เทศบาล/อบต. ทหารพราน ตํารวจ  ตชด. จุดผ่อนปรน กํานันผู้ใหญ่บ้าน   
ร่วมกันออกตรวจตลาดนัด ร้านค้า และจับรถเร่ขายยา
5.แจ้งเตือนภัย โดยเข้าร่วมเครือข่ายกับสสจ.เชียงราย  รพ.เชียงราย รพช.ท้ังจังหวัด / เครือข่ายตาไว กับภาคอีสาน

รถเร่ขายยาไม่ได้มาตรฐาน

3 ตู้น้ําหยอดเหรียญ ไม่สะอาด 
น้ําไม่ได้ตรวจคุณภาพตาม
มาตรฐาน

1.คืนข้อมูลให้กับเครือข่ายเทศบาล กํานันผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอําเภอ พัฒนาชุมชนเทศบาล ร่วมกันท้ัง 
หมู่บ้าน
2  เทศบาลกําหนดมาตรการ ออกเทศบัญญัติมาควบคมดแลคณภาพนํ้าบริโภค  ต้น้ําหยอดเหรียญ

4
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ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ
ลําดับ สินค้าไม่ปลอดภัย ปัญหา อุปสรรค

1 ร้านอาหาร ตลาดสดขาย
 อาหาร ผักสด ผลไม้สดไม่ปลอดภัย

1.ประชาชนในพื้นที่อ.เวียงแก่นยังไม่ตระหนักถึงอันตรายของ
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 
2.ขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายอาหารปลอดภัยให้มีกลุ่มที่เข้มแข็ง 
และมีการดําเนินงานที่ยั่งยืน

2 ร้านค้า ขายยาไม่ได้มาตรฐาน  ขายยาชุด 
ยาอันตราย ยาปฏิชีวนะ

1.ผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านขายยาไม่ตระหนักถึงอันตรายที่จะ
เกิดกับลกูค้า 
2.ผู้บริโภค / ผู้ป่วยขาดความเข้าใจในการใช้ยา 
3.การออกให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ 
และการเสริมพลังผู้บริโภคยังไม่ครอบคลมุ ไม่ต่อเน่ือง  พบว่า 
กลุ่มเป้าหมาย คนที่มาร่วมประชุมไม่ได้ใช้ยา คนใช้ยาไม่ได้มาร่วม 

รถเร่ขายยาไม่ได้มาตรฐาน  ขายยาไม่ได้ข้ึนทะเบียน 1.รถเร่ขายยาขาดความตระหนัก รถเร่ขายยามีเครือข่ายที่สลบักัน
มาไม่เอาคนเติม เปลี่ยนคนเร่ขายยา 
2. การใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวด  การดูแลของเจ้าหน้าที่ยังไม่
ครอบคลุม 

3 ตู้นํ้าหยอดเหรียญ ไม่สะอาด นํ้าไม่ได้ตรวจคุณภาพ 1.ไม่มีเทศบัญญัติ /มาตรการ ควบคุมดูแลที่ชัดเจน
5
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โครงการตน้แบบการจดัการสินคา้ไม่ปลอดภยั

โดยกลไก พชอ. ย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 

ภาคีเครือขา่ยคุม้ครองผูบ้ริโภคอาํเภอยา่นตาขาว

จดัทาํโดย  ภญ.มนันญา  ปัจฉิม

นําเสนอโดย  น.ส.ทิติยา  ขวญัดี

ภาคีเครือขา่ยคุม้ครองผูบ้ริโภคอาํเภอยา่นตาขาว

จดัทาํโดย  ภญ.มนันญา  ปัจฉิม

นําเสนอโดย  น.ส.ทิติยา  ขวญัดี

1

ดําเนินงานระหว่าง พฤศจิกายน 2561– พฤษภาคม 2562

จัดต้ังคณะทํางาน และวางแผนการดําเนินงาน

ค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย 3 ลําดับ

วางแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย 3 ลําดับ

แก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย 3 ลําดับ4

1

2

3

รายงานผลการดาํเนินโครงการ ระหวา่ง พฤศจิกายน 2561– พฤษภาคม 2652

Outlines
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จดัตัง้คณะทํางานและวางแผนกาดําเนินงาน

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทํางานโครงการ และวางแผนการดําเนินงานค้นหาปัญหา 

ผลการสาํรวจสินคา้ไม่ปลอดภยั อ.ยา่นตาขาว 
(33 หมู่บา้น 1เทศบาล)

ที่ รายชื่อสินค้าไม่ปลอดภยั ลักษณะความไม่ปลอดภยั จาํนวนข้อมูล

1 จําหน่ายยาอนัตรายในร้านชํา ยา Pen-V  NSAIDs 6

2 ยาชดุจําหน่ายในร้านชํา จดัยาชดุ ขายในร้านชํา 4

3 นํา้มนัทอดซํา้ 
นํา้มนัใช้ซํา้ๆ อาหารมีสีเข้ม ปาท๋องโก๋  กล้วยทอด  ไก่
ทอด 4

4 นํา้ประปาหมูบ้่าน ผ่ืนคนัตามตวั 4

5 เคร่ืองสําอางปลอม ครีมโสมผสมผงไข่มกุ   ครีมเหมยยง  ครีมหน้าขาว 4

6 สมนุไพรดองเหล้า ไมท่ราบชนิดสมนุไพร  พบเป็นเชือ้รา  3

7 พบยาหมดอาย ุในร้านชํา ยา Paracetamol, ยาทมัใจ หมดอายุ 3

8 เคร่ืองสําอางสงสยัมีสารก่ออนัตราย สบูข่ิง 2

9 สารกนัราเกินมาตรฐาน พริกแห้ง , ถัว่ลสิง 1

10 ยาสมนุไพรสงสยัปนเปือ้น สเตียรอยด์ ยาแผนโบราณ 1

11 สารฟอกขาวในหน่อไม้ดอง หน่อไม้ดองขาวผิดปกติ 1

12 ร้านขายยาไมร่ะบช่ืุอยา วิธีใช้บนฉลาก ร้านขายยาในตลาดเทศบาล 1
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ประเดน็ปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภยั อ.ยา่นตาขาว 
เพ่ือเสนอประชุมสมชัชา

หมายเลขท่ี รายช่ือสินคา้ไม่ปลอดภยั

1 การจาํหน่ายยาชุด/ยาอนัตรายในรา้นชาํ

2 น้ํามนัทอดซํา้

3 น้ําประปาหมูบ่า้น กอ่ใหเ้กิดผ่ืนคนั

4 เคร่ืองสาํอางผิดกฎหมาย

5 ยาสมุนไพรปลอมปน สเตียรอยด์

6 สารกนัราเกินมาตรฐาน ในอาหารแหง้ สมุนไพร

7 สารฟอกขาวในของดอง

8 รา้นขายยาไมร่ะบุช่ือยา วิธีใชบ้นฉลาก

ห
ม
า
ย
เล
ข

สินคา้ท่ีไมป่ลอดภยั

รอ้ยละท่ีประเมินไดต้ามเกณฑ์

ความเส่ียง
ความเป็นไปไดใ้นการ

แกไ้ขปัญหา
รวมผลประเมิน

(100) (100) (200)

1 การจาํหน่ายยาชุด/ยาอนัตรายในรา้นชาํ 270 370 640

2 น้ํามนัทอดซํา้ 295 350 645

3 น้ําประปาหมูบ่า้น กอ่ใหเ้กิดผ่ืนคนั 210 340 550

4 เคร่ืองสาํอางผิดกฎหมาย 205 350 555

5 ยาสมุนไพรปลอมปน สเตียรอยด์ 220 260 480

6

สารกนัราเกินมาตรฐาน ในอาหารแหง้ 

สมุนไพร 285 330 615

7 สารฟอกขาวในของดอง 230 360 590

8 รา้นขายยาไมร่ะบุช่ือยา วิธีใชบ้นฉลาก 245 390 635

ผลการคน้หาปัญหาสินคา้ไมป่ลอดภยั 3 ลาํดบั
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เสนอข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย 3 ลําดับ ต่อ พชอ.ย่านตาขาว

ฉลากผลิตภณัฑสุ์ขภาพไม่

ปลอดภยั

ยาชุดยาอนัตรายรา้น

ชาํ

น้ํามนัทอดซํา้

วางแผนแกปั้ญหาสินคา้ไมป่ลอดภยั 3 ลาํดบั

จดัอบรม อสม.คคส. เนน้การตรวจสอบฉลาก
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและรายงานผา่นระบบ 

คดัเลือกร้านชาํตน้แบบปลอดยาชุดยาอนัตราย 
แต่ละชุมชน และส่ือประชาสมัพนัธ์ความรู้ท่ี
ถูกตอ้งใหชุ้มชนรับทราบ
ร่วมกบัภาคีเครือข่าย และชุมชนในการนาํ
นํ้ามนัทอดซํ้ ามา สู่การผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซล

เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนประธาน พชอ. ทาํใหก้ารดาํเนิน
โครงการไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้

ภาคีเครือข่ายยงัคงต่ืนตวันอ้ย ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินแกไ้ขปัญหาไดค้รอบคลุม
พ้ืนท่ีทั้งอาํเภอ

บางประเด็นยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างชดัเจน เน่ืองจากเป็น
ระยะเร่ิมตน้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชน

ปัญหาอุปสรรคของการดาํเนินโครงการ
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โครงการตน้แบบการจดัการสนิคา้ที่ไม่

ปลอดภยัโดยกลไก พชอ. อ.รษัฎา  จ.ตรงั 

 น้ํามนัทอดซํ้า

ฟอรม์าลนิในอาหาร

ยาสมนุไพรผสมสเตยีรอยด์

ยาชดุแกห้วดั แกป้วดเมื่อย

ครมีหนา้ขาว

นําเขา้สูเ่วทกีารประชมุพชอ.รษัฎา 

โดยทีมที่ลงร่วมแกป้ัญหาในพื้ นที่มา

จากหลายภาคส่วน ไดแ้ก่ ทีมนําระดบั

อํา เภอ  องค์การบริหารส่ วนตําบล 

สาธารณสุขอําเภอ เภสชักร ร่วมเป็น

วิทยากร  สนับสนุนสื่ อที่ ใช ้ในการ

ประชาสมัพนัธ ์และจดัทําแผนปฏิบตัิ

การร่วมกบัเจา้ของตลาด

๑. จดัทาํสื่อประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู ้

๒. รณรงคใ์หค้วามรูเ้พื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภค

ตระหนักถงึ อนัตรายจากน้ํามนัทอด

๓ .  ร ับสมัครร ้านขายอาหารทอดที่ เข ้าร่ วม

โครงการฯและสุม่ตรวจโดยใชช้ดุทดสอบสาร

โพลารใ์นน้ํามนัทอดซํ้า สปัดาหล์ะ ๑ คร ัง้  เป็น

เวลา ๕ สปัดาห ์

๔.มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ “รา้นน้ีใชน้ํ้ามนั

ทอดปลอดภยั” 

แนวทางการจดัการน้ํามนัเกา่ และการสง่เสรมิการนําน้ํามนัที่ใช้

แลว้ไปใชป้ระโยชน ์

 แนะนําช่องทางการตดิต่อผูป้ระกอบการที่รบัซ้ือน้ํามนัทอดซํ้าเสื่อมสภาพ เพื่อ

นําไปจาํหน่ายต่อผูป้ระกอบการผลติน้ํามนัไบโอดีเซล  

 การรณรงคใ์หส้ถานประกอบการ/ประชาชนนําน้ํามนัพชืที่ใชแ้ลว้มาทําสบู่ซกั

ลา้งเพือ่ใชใ้นครวัเรอืนหรอืสถานประกอบการ 
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อุษา เบ็ญจลักษณ์

สาธารณสุขอําเภอเมอืงปัตตานี

29 พฤษภาคม 2562

The image part with relationship ID rId4 was not found in the file.

3.ผักปลอดสารพิษ

1.อาหารปลอดภัย
เดือนรอมฎอน

2.ร้านชําปลอดภัย
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อาหาร
ปลอดภัย
เดือน

รอมฏอน

ร้านชํา
ปลอดภัย

ผักปลอดสารพิษ

ร้านชํามีทั้งหมด 228 แห่ง ผ่าน 107 (ร้อยละ 37.15) ปัญหาที่พบ มีการวางจําหน่ายเครื่องสําอาง แสดง
ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่มีหมายเลขจดแจ้ง มีการจําหน่ายยาอันตราย ผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีสถานที่ผลิต ไม่มีวัน
หมดอายุ มีการจําหน่ายบุหรี่ (เถ่ือน ไม่จดทะเบียน)

ตลาด ม ี2 แบบ ตลาดที่มีโครสร้าง 3 แห่ง ผ่าน ๒ แห่ง คือ ตลาดสดเทศบาล หน้ามัสยิด และตลาด

มะกรูด อีก 1  แห่ง ตลาดเทศวิวัฒน ์อยู่ในแผนปรับปรุงโครงสร้าง ตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง จะอยู่ตาม
ชุมชน มีทั้งหมด 6 แห่ง  ยังไม่ผ่านการประเมินสาธารณูปโภคพื้นฐาน อย่างเช่น ห้องน้ําไม่เพียงพอ  ยังมี
การวางขายบนพื้น ไม่มีหน่วยงานประปา มาล้างตลาด ถังขยะไม่เพียงพอ ต้องอาศัยหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่นเทศบาล อบต.ในพื้นที่ สนับสนุน การจัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีผักที่ใช้
สารเคมีวางขาย ในท้องตลาด ซึ่งส่งมาจากจังหวัดอื่น

แนวทางแก้ไขปัญหา
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มาตรฐาน 

   โรงครวั/

โรงเรียน/ศพด.

มาตรฐาน

 รา้นชาํ

มาตรฐาน 

ตลาดสด

มาตรฐาน 

รถเร่

มาตรฐาน GMP 

โรงงานสถาน

ประกอบการ

มาตรฐาน 

Clean Food Good 
Test 

เกณฑ์มาตรฐาน

การคืนข้อมูลแบบบูรณาการ

การเป็นเจ้าภาพหลักของปัญหาด้านคุณภาพ
ชีวิตและด้านสาธารณสุขโดยมหาดไทย

ขาดการประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

- ร้านอาหารปลอดภัย อร่อย สะอาด ปราศจาก
สารปนเปื้อน ลดอัตราการเกิดโรคท้องร่วง 
ในช่วงเดือนรอมฎอน

- มีสินค้า อาหาร ปลอดภัย ในร้านชําในชุมชน 
ทุกละแวก ไม่มียาต้องห้ามจําหน่าย ไม่มีสินค้า
หมดอายุ ไม่มีเครื่องสําอางที่ตรวจพบเจอสาร
ต้องห้ามจําหน่าย 

- รพ.ปัตตาน ีรองรับผักปลอดสารพิษ ที่ชุมชน
ปลูกเอง เพื่อใช้ประกอบอาหาร ในโรงพยาบาล 

- เกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่คนในชุมชน  
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โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยโดยกลไก พ.ช.อ. 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

นําเสนอโดย นายทรงยศ  มงคลบุตร
คําขวัญจังหวัดกระบี ่: กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดกระบี่ มี 8 อําเภอ
มีประชากรจํานวน 456,811 คน
นับถือศาสนา พุทธ / อิสลาม
อาชีพ เกษตรกร / ประมง

อําเภอปลายพระยา : มีประชากรจํานวน 38,580 คน
มี 4 ตําบล จํานวน 35 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

1. ตําบลเขาเขน
2. ตําบลเขาต่อ
3. ตําบลคีรีวง

4. ตําบลปลายพระยา
นับถือศาสนาพุทธ 60% และนับถือศาสนาอิสลาม 40%

ผลการดําเนินงาน 
ได้รับงบสนับสนุนการเนินงานจากแผนงานพัฒนาวิชาการและการสร้างความเข้มเข็งกลไก

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้จัดกิจกรรมงวดท่ี 1 ดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง ช้ีแจงวัตถุประสงค์การจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
จึงต้องอาศัยกลไกทรัพยากรความร่วมมือกับหลายภาคีภาคส่วน พร้อมท้ังจัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนด
พื้นท่ีลงปฏิบัติ
2. กิจกรรมอบรมแกนนํา ช้ีแจงผู้นําชุมชน กลุ่มเครือข่าย สร้างความเข้าใจ สํารวจสินค้าไม่ปลอดภัย ตาม
แนวทางท่ีได้รับการประชุมกรรมการ ออกสํารวจในพื้นท่ี ครอบคลุมท้ังอําเภอ โดยใช้แบบสํารวจ
3. ออกสํารวจสินค้าไม่ปลอดภัยในชุมชน สํารวจร้านขายของชําในชุมชนโดยแกนนําท่ีผ่านการอบรมจาก
คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการออกสํารวจให้คําแนะนําร้านค้าในชุมชนท่ีจําหน่ายสินค้าไม่ปลอดภัย พร้อมให้คําแนะนํา
จัดเก็บสินค้า แจ้งเตือนภัย ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
สาธารณสุขอําเภอและเก็บตัวอย่างสินค้าไม่ปลอดภัยในชุมชน ร้านค้า และตลาดนัด เช่น ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องสําอาง ยาห้ามขายในร้านชํา น้ํามันทอดอาหาร อาหารใส่สี ปลาเค็ม กะปิ ผัก ผลไม้ เป็นต้น
5. คณะกรรมการจัดประชุมนําผลการสํารวจสินค้าไม่ปลอดภัยท่ีให้แกนนําไปจัดเก็บจากชุมชนทุกตําบลใน
อําเภอปลายพระยา และคณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีสํารวจ จัดทําเกณฑ์ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซ่ึง
ได้ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยมาจํานวนหลายปัญหา

ลําดับผลคัดเลือกปัญหาท่ีค้นพบ
1. น้ําบริโภคในสถานท่ีผลิต : ตรวจพบเช้ือจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน
2. น้ํามันทอด : ตรวจพลสารโพลาร์เกินมาตรฐาน
3. ยาลูกกลอน : ตรวจพบสาร steroid
4. ผักผลไม้ : ตรวจพบยาฆ่าแมลง
5. เคร่ืองสําอางทําให้หน้าขาว : ไม่มีฉลากภาษาไทย มีการใช้สารต้องห้าม
6. ภาชนะบรรจุไม่เหมาะสม : การใช้กล่องโฟม การใช้ภาชนะพลาสติก บรรจุอาหาร
หมักดอง กะปิ
7. อาหารเสริมลดน้ําหนัก : พบการลักลอบผสมยาลดน้ําหนัก เช่น sibrutamine
8. ยาชุด : ไม่มีเลขทะเบียนยา / มีทะเบียนยาแต่เป็นเลขทะเบียนปลอม
9. ฉลากเคร่ืองสําอางไม่ถูกต้อง : ไม่มีฉลาก ไม่แสดงวันหมดอายุ ไม่ระบุสถานท่ีผลิต
10. อาหารปนเป้ือนสารกันรา : ตรวจพลสารบอแรกซ์ในอาหาร เช่น ผักเสี้ยนดอง

เม่ือจัดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงผลกระทบต่อสุขภาพ
และความถ่ีในการสัมผัส ปริมาณที่ใช้จัดมาได้ 5 ลําดับ

1. ผัก ผลไม้ ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง
2. เครื่องสําอางหน้าขาว
3. สารโพลาร์ในน้ํามันทอดอาหาร, ยาลูกกลอน
ปนเปื้อนสเตรียรอยด์
4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักมียาปลอมปน
5. ยาอันตรายในร้านชํา

แนวทางแก้ไข
- นําผลสรุปผลการดําเนินงานผลักดันสู่ พ.ช.อ. ผลักดันนโยบาย
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ อบรมแกนนําเฝ้าระวัง
- ร่วมมือกับชุมชนจัดต้ังกฎกติกา
- จัดทํามาตรการส่งเสริมป้องกันให้ความรู้แก่ประชาชน
- เช่ือมร้อยเครือข่าย ขยายผลสู่ชุมชน ครอบคลุมเต็มพื้นท่ี
- ขยายผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เฝ้าระวังในพื้นท่ี
- หาแหล่งทุน สนับสนุน การจัดการ

• ปัญหาอุปสรรค
• 1. การประสานงานการทํางานในกิจกรรมทําให้ล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่ติดภารกิจ
• 2. ด้วยองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคอําเภอปลายพระยา ยังขาดเคร่ืองมือการทํางาน 

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการ
ทํางาน
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โครงการต้นแบบ
การจัดการสินค้าไม่ปลอดภยั

โดยกลไก พชอ. อําเภอปากพนัง

  โดย...นายสายนัต์  ศิลาโชติ

สินค้าไม่ปลอดภยั คือ....???

•  ยา อาหาร  เครื่ องสาํอาง เครื่ องมือแพทย์ และวัตถุ

อ ันตราย ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้   หรือ  

มีการนําไปใช้อย่างไม่เหมาะสม จนอาจก่อให้เกิดความ

ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อได้บริโภคหรือใช้

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

คะแนนตามเกณฑ์การจัดสินค้าไม่ปลอดภัย ในอําเภอปากพนัง
หมาย
เลข

สินค้าไม่ปลอดภยั ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา

คะแนน
รวม

1 ยาอันตรายในร้านชาํ 62.50 62.50 125.00

2 ผลิตภัณฑ์อาหารฉลากไม่ถูกต้อง 65.00 55.00 120.00

3 นํา้มันทอดซ ํา้ 62.50 57.50 120.00

4 สารเคมีในผัก 67.50 52.50 120.00

5 เครื่องสาํอางห้ามจาํหน่าย 65.00 52.50 117.50

6 เครื่องสาํอางไม่มีเลขจดแจ้ง 65.00 50.00 115.00

7 ยาสมุนไพรไม่มีเลขทะเบียน/ไม่มีฉลาก/ฉลากไม่ถูกต้อง 55.00 55.00 110.00

8 ยา/อาหาร /เครื่องสาํอาง หมดอายุในร้านชาํ บ้านผู้ ป่วย 47.50 62.50 110.00

9 ยาชุดในร้านชาํ 55.00 52.50 107.50

10 ผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 37.50 60.00 97.50

การดาํเนินงานตามโครงการฯ พชอ.ปากพนัง
ประเดน็ ....ร้านชาํ ปลอดภัย  
  1.  ส่งเสริมบทบาท กาํนัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ผู้น ําชุมชน  อสม.

  2.   สร้างการเป็นเจ้าของร่วมกัน ประกาศเจตนา ตาํบลปลอดภัย

         2.1 ดาํเนินการประกาศตาํบลปลอดภัยแล้ว  13  ตาํบล 

         2.2 การลงนาม MOU ระหว่างนายอาํเภอ กับ กาํนัน 

         2.3 ตรวจเยี่ยมร้านชาํพร้อมกันท ัง้อาํเภอ    

  3.  ส่งต่อชุมชน มอบ เลขา อนุกรรมการ  พชต. จัดทาํโครงการของตาํบล(ปี 63)

  4.  ประชาสัมพันธ์  ประกาศกตกิาตาํบลปลอดการซือ้ขายสินค้าไม่ปลอดภัย

คาํประกาศตําบลปลอดภยั

• ข้าพเจ้านาย.................................................................กํานันตาํบล.................................และ
ประธาน พชต.ตาํบล.......................

           ขอประกาศว่า ตาํบล..................................................

    1. จะเป็นตาํบลปลอดการซือ้ขายสินค้าไม่ปลอดภัย ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

    2. จะมีการตรวจ ร้านค้าอย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้

    3. จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและขอความร่วมมือในการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย

    4. จะไม่อนุญาตให้รถเร่ขายสินค้าไม่ปลอดภัยเข้ามาขายในตาํบล

                   ทัง้นีเ้พ ื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

ปัญหาการดาํเนินงาน

  1. งบประมาณที่ งวด 1 ไม่เพ ียงพอ

  2. ภาระงานในพืน้ท ี่มาก ทัง้ รพสต. ผู้น ําชุมชน  

  3. ร้านยาในอาํเภอ  จังหวัด จาํหน่ายยาให้ร้านชาํไม่มี
มาตรฐาน

   4. อทิธ ิพลของการโฆษณาผ่านสื่อ
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โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย   
โดยกลไก พชอ. อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หมายเลข สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย
ร้อยละท่ีประเมินได้ตามเกณฑ์ รวมผลคะแนนประเมิน

(200 คะแนน)ความเส่ียง
(100  คะแนน)

ความเป็นไปได้ใน
การแก้ไขปัญหา 
(100 คะแนน)

1 ยาอันตรายในร้านชํา 87.50 87.50 175.00
2 เคร่ืองสําอางอันตราย 60.00 87.50 147.50
3 การปนเป้ือนยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ 72.50 70.00 142.50
4 นํ้ามันทอดซํ้า 65.00 67.50 132.50
5 ยาแผนโบราณผสมสารสเตียรอยด์ 72.50 65.00 137.50
6 นํ้าด่ืม/นํ้าแข็งปนเป้ือนเชื้อโคลิฟอร์ม 50.00 62.50 112.50
7 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 52.50 40.00 92.50
8 ขนมกรุบกรอบในโรงเรียน 47.50 65.00 112.50
9 สถานที่ผลิตอาหารไม่ได้มาตรฐาน 57.50 45.00 102.50
10 อาหารไม่มีฉลากภาษาไทย 50.00 45.00 95.00

ปัญหาท่ีเลือกและสรุปปัญหาโดยย่อ 

   ปัญหาท่ีเลือก         ยาอันตรายในร้านชํา
  ผลการตรวจเฝ้าระวงัร้านชํา
      ปี 2559 ร้านชําทั้งหมด 158 ร้าน ตรวจพบขายยาอันตราย 33 ร้าน (ร้อยละ 20.88)
      ปี 2560 ร้านชําทั้งหมด 163 ร้าน ตรวจพบขายยาอันตราย 28 ร้าน (ร้อยละ 17.17)
      ปี 2561 ร้านชําทั้งหมด 167 ร้าน ตรวจพบขายยาอันตราย 30 ร้าน (ร้อยละ 17.96)

ผลการดําเนินงานโดยกลไกปกติ ได้ผลท่ีน่าพอใจในระดับหน่ึง แต่ยังคงมีสภาพ
ปัญหาอยู่การมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แทนการ
บังคับใช้กฎหมายและการใช้กลไก พชอ. 

แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีคิดไว้หรือกําลังดําเนินการ 

        ประชุมคณะทํางานเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
        พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย และวางแผนเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาสินคา้ไมป่ลอดภัย
        นําเสนอ ขอข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือใน พชอ. 
        แก้ไขปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภัยและการดําเนินการ 

               - ใช้ภาคีเครือข่าย (อปท. อสม. ครู นักเรียน ) เฝ้าระวัง
               - อปท.ออกเทศบัญญัติ 
               - สื่อสารประชาสัมพันธผ์่านไวนิลขนาดใหญ่
               - ตรวจร้านชําซํ้าในร้านชําเป้าหมายท่ีมีปัญหาโดย พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
              และภาคีเครือข่าย (อปท. อสม.) 
              - ดําเนินคดีโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี สสจ.กรณีท่ียังคงมีปัญหา

       ถอดบทเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิโครงการ 
          ในการเขียนแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับทุน ต้องเขียนเสนอประก่อนที่จะได้ปัญหา
    ทําให้แผนในการดําเนินงานตามโครงการอาจจะไมต่รงประเด็นตามปญัหาทีต้ั่งไว้ 
            การนําเสนอปัญหาบางปญัหาในคณะกรรมการ พชอ. อาจกระทบกับบทบาทหน้าที่ 

คณะกรรมการ พชอ. บางส่วน ดังนั้นการนําเสนอ ต้องอธิบายถึงการได้มาของปัญหา และแนวทาง
การดําเนินงานที่ชัดเจน

            การประชุมผู้ประกอบการร้านชํา มีข้อจํากัดเรื่องเวลา ดังนั้นการเตรียมเนื้อหาการประชุม ต้อง
กระชับ และชัดเจน และส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

            เจ้าหน้าที่มีภาระงานคอ่นข้างมาก ต้องวางแผน จัดสรรเวลาในการดําเนินงานโครงการ การได้
ปัญหาที่เอื้อกับงานประจํา จะทําให้ลดปัญหาเรือ่งภาระงานได้

            การแก้ไขปัญหาทีเ่ก่ียวกับการประกอบการรา้นชํา นอกจากการมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ อาจจําเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอาจมีปัญหากับการดําเนินงานได้
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โครงการ อาหารปลอดภยั

อาํเภอศรนีครนิทร ์พทัลงุ

ภก.พงษป์ระยูร  แกว้หมุน ภบ.สบ.วทม.

คําขวัญอําเภอศรีนครินทร์
นครินทรน์ครินทร์

ศรีนครินทร์  ถิ่นยางพารา      
งามตานํ้าตก  มรดกถ้ําสวย 

หลากด้วยไม้ผล  น่ายลเขาหลัก  
คนรักวัฒนธรรม 

ปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภยั

ลาํดบั สินค้าไม่ปลอดภยั ลาํดบัคะแนน

1 อาหารปลอดภยั 90.00

2 เคร่ืองสําอาง 57.50

3 อาหารเสริม 50.00

ผลการจดัลาํดบัฯ วนัท่ี 24/4/62

อาหารปลอดภยั

 ผลการศึกษาล่าสดุท่ีตีพิมพเ์ผยแพรใ่นวารสาร Science ช้ีว่า ตวัอย่างน้ําผึง้ 198 
ตวัอย่างท่ีเกบ็มาจากทุกทวีปของโลก มีสารฆ่าแมลงจาํพวกนีโอนิโคตินอยด ์
(Neonicotinoids) ปนเป้ือนอยู่ด้วยราว 75% หรอืถึง 3 ใน 4 ของตวัอย่างทัง้หมด

 ผู้อํานวยการมูลนิธิชวีวิถ(ีBIOTHAI) หน่ึงในผู้เข้าร่วมประชุม ให้สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าวระบุว่า ท่ี
ประชุมมีมติให้ใช้ข้อตกลงเดิมในท่ีประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนปัญหาการใช้สารเคมี
ป้องกันกําจดัศัตรูพชืท่ีมีความเส่ียงสูง ครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560  ท่ีได้มติ
เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 2 ชนิด คือพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ภายในส้ินเดือน
ธันวาคม 2562 โดยระหว่างน้ีจะไม่อนุญาตให้มีการข้ึนทะเบียนเพิม่และไม่ต่ออายุทะเบียน 
ยุติการนําเข้าเดือนธันวาคม2561

 ผลการตรวจสารตกค้างในเลือดเกษตรกร จากจํานวนท่ีตรวจทัง้หมด168 คน  พบว่าอยู่ใน
ระดับเส่ียงร้อยละ 42

แนวทางการแกปั้ญหา

 ส่งเสริมการปลกูผกักินเอง

 จิตอาสาในการเฝ้าระวงัสารปนเป้ือน

 ประชาชนมีความรู ้

 สรา้งหมูบ่า้นตน้แบบ

 เทศบญัญติั คุม้ครองการบริโภคดา้นอาหารปลอดภยั

ปัญหา/อุปสรรค

 ภาระงานเจา้หน้าท่ี

 ปัญหา พชอ.ในพ้ืนท่ีแตกต่างกนั

 เอกสารการดาํเนินงานยุง่ยาก
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ภญ.เพิ่มพรรณ์  ธนะภาส 
โรงพยาบาลรัตภูมิ

1.นําเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการพชอ.และประชุม
คณะทํางานเตรียมการค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย

2.ช้ีแจงโครงการแก่คณะทํางานคุ้มครองฯและการค้นหาปัญหา
ร่วมกับเครือข่ายฯในพื้นที่กําหนดส่งพื้นที่ละ 5 รายการ

3.ประชุมพิจารณาแบบเสนอปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยของ
หน่วยงาน ภาคี แบบ ปส.1 จํานวน 13 พ้ืนท่ีให้ได้10รายการ

4.ประชุมการจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการเรียงตาม
คะแนน

4.ประชุมการจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัย 10 รายการเรียงตาม
คะแนน(ต่อ)

5.ประชุมนําเสนอผลการจัดลําดับสินค้าไม่ปลอดภัยแก่
คณะอนุกรรมการ พชอ.เพื่อพิจารณาเลือกปัญหา ปัญหาที่เลือกและสรุปปัญหาโดยย่อ

ยาอันตราย(ท่ีไม่ปลอดภัย)ในร้านชํา/ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ปัญหาการจําหน่ายยาอันตรายในร้านชํา เช่น ยากลุ่ม NSAIDs ยา
ปฏิชีวนะ ยาแก้ปวดลดไข้ แก้หวัด อ่ืนๆ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ลําดับปัญหาที่ค้นพบ 3 อันดับ
1.ยาอันตรายในร้านชํา(NSAIDs)
2.ยาอันตรายในร้านชํา(ยาแก้ปวดลดไข้ แก้หวัด)
3.ยาอันตรายในร้านชํา(ยาปฏิชีวนะ)  4.ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

แนวทางแก้ไขปัญหาที่คิดไว้หรือกําลังดําเนินการ

พัฒนา ชุมชนต้นแบบการเฝ้าระวังและจัดการ
สินค้าไม่ปลอดภัย(ยาท่ีไม่ปลอดภัยในร้านชํา/ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร)

นําร่องในพ้ืนท่ี ม.14 บ้านกันใหญ่

พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและจัดการสินค้าไม่
ปลอดภัย(ยาท่ีไม่ปลอดภัยในร้านชํา/ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร)

นําร่องในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทุ่งมะขาม

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ
การทําหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
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โครงการ
 การจัดการสินค้าไม่ปลอดภยั โดย กลไก พชอ . 

อาํเภอควนกาหลง จังหวัดสตลู

นําเสนอโดย
นายรอสนัน   เสม็เลม็

ผู้รับผิดชอบ โครงการ

ปัญหาที่พบ

1.อาหารไม่
ปลอดภัย

2.กล่องโฟมและ
บรรจุภัณฑ์

3.สนิค้าไม่ปลอดภัย



36 28/05/62

1.อาหารไม่ปลอดภยั
-จดัทําแผนการดําเนินงานอาหาร
ปลอดภยั ปีงบประมาณ 2562 
-เพ ิ่มนโยบายพืชผกัปลอด
สารพิษ/การปลกูพืชผกัสวนครัว 
เป็นการปลกูจิตรสํานกึให้คนใน
ชมุชนเดินตามรอยพ่อ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-จดัให้มีตลาดประชารัฐ
-ใช้สื่อรณรงค์/ประชาสมัพนัธ์ 
ให้แก่ผู้บริโภคได้รู้อย่างเท่าทนั

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา

2.กล่องโฟมและบรรจุภณัฑ์
จากแผนการดําเนินงานอาหารปลอดภยั 
นโยบายอําเภอปลอดโฟม แนวทางการ
ดําเนินงานคือการสง่หนงัสือคําสัง่อําเภอควน
กาหลง ให้แก่หน่วยงานราชการในอําเภอทกุแห่ง ให้
งดใช้ภาชนะท่ีผลิตจากโฟมในการบรรจอุาหาร ใน
สว่นของภาคเอกชน ได้วางแผนให้มีหนงัสือราชการ
ประชาสมัพนัธ์และขอความร่วมมือในการงดใช้
ภาชนะโฟมให้แก่ผู้ รับผิดชอบตลาดนดั 4 แห่ง ได้แก่ 
    ตลาดนดัซอย 4 ตําบลควนกาหลง
   ตลาดนดัซอย 9 ตําบลควนกาหลง 
   ตลาดนดัผงั 1 ตําบลอใุดเจริญ 
   ตลาดนดัสามแยกทุ่งตําเสา ตําบลทุ่งนุ้ย
 และหากตลาดนดัใดสามารถดําเนินการได้ตาม
เปา้หมาย ทางอําเภออาจมอบประกาศนียบตัร
ให้แก่ตลาดนัน้ๆตอ่ไป
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3.สินค้าไม่ปลอดภยั
-ประชุมทาํความเข้าใจกับร้านค้าเรื่ องการ
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ ให้รู้ ถงึกฎกตกิา และโทษ
ของผลิตภณัฑ์ท ี่ไม่ปลอดภยั
-ให้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ระตับตาํบล 
รณรงค์/ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ เร ื่ องการใช้
สินค้าให้แก่ผู้บริโภค เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  เดก็ 
และเยาวชน
-สร้างแรงจูงใจให้กับร้านค้า โดยการมอบ
ประกาศนียบตัรให้กับร้านค้าท ี่จาํหน่ายสิน้ค้า
ปลอดภยั
-จัดค่ายเดก็และเยาวชน  ให้รู้ เท่าทนัเหตุการณ์
ด้านปัญหาสุขภาพ
-จัดเวทเีฝ้าระวังความปลอดภยัจากอาหาร  / ยา
และผลิตภณัฑ์สุขภาพ  ให้แก่ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในชุมชน  ทุก รพ .สต.

ปัญหาหรืออุปสรรค์ในการ
ดาํเนินโครงการ

ระบบการทํางานระหวา่งหน่วยงานราชการ กบัภาคประชา
สงัคมมีข้อจํากดัในการทํางานร่วม บางกิจกรรม
เจ้าหน้าท่ีในภาคสว่นราชการ ไมน่ิ่ง
ผู้บริโภคมกัง่าย เอาความสะดวก ไมคํ่านงึถงึความ
ปลอดภยั
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โครงการตน้แบบการจดัการสินคา้ไม่ปลอดภยักลไก พชอ.

เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคควนเนียง

อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา

ผู้น ําเสนอ  นายกฤษฎา  นิจพนัธ์
นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร

การทาํประชาคมจดัลําดบัสินคา้ไม่ปลอดภยั อาํเภอควนเนียง  62
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การทาํประชาคมจดัลําดบัสินคา้ไม่ปลอดภยั อาํเภอควนเนียง  62

1      2     3

แนวทางแกปั้ญหาท่ีกาํลงัดําเนินการ  อาํเภอควนเนียง  62

พชอ. ควนเนียง ชุมชนตน้แบบปลอด

สินคา้ไมป่ลอดภยั

สาํรวจรา้นชาํทุกรา้น เก็บตวัอยา่งน้ํามนั อบรมสรา้งเครือขา่ย
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แผนงานในอนาคต มิย-ธค.62

-การสรา้งเครือข่ายเพ่ือ ทาํมาตรการชุมชน 11 มิย 62

-การลงพ้ืนท่ีเพ่ือกระตุน้หมู่บา้นท่ีเหลือในการดําเนินงานอีก 39 หมู่บา้น/ปลอด

สินคา้ไม่ปลอดภยัในเขตเทศบาลควนเนียง/รา้นอาหาร/แผงลอยปลอดสินคา้ไม่

ปลอดภยั

-การแกปั้ญหาสินคา้ไม่ปลอดภยั   ปลอดโฟม    น้ํามนัทอดซํา้   ยาอนัตรายในรา้น

ขายของชํา
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โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดย
กลไก พชอ. อําเภอเมือง  จังหวดักระบ่ี

โดย ภญ.เรณู เผ่าวณชิ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.กระบ่ี

เครือข่ายผู้บริโภคอาํเภอเมืองกระบ่ี

เกณฑ์ความเส่ียง เกณฑ์ความเป็นได้

ในการแก้ไขปัญหา

คะแนนรวม % สรุปลําดับ

ท่ี

นํ้าบริโภคฯและนํ้าแข็งหลอด
ปนเป้ือนจุลินทรีย์

210 330 540 67.5 9

สารโพลาร์ในนํ้ามันทอดอาหาร 290 340 630 78.75 2

ยาลูกกลอนปนเป้ือนสเตียรอยด์ 290 320 610 76.25 4

ผัก ผลไม้ปนเป้ือนยาฆ่าแมลง 330 340 670 83.75 1

เคร่ืองสําอางทาสิวฝ้าหน้าขาว 310 310 620 77.50 3

การใช้โฟมบรรจุอาหาร 260 310 570 71.25 6

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก
มียาปลอมปน

280 310 590 73.75 5

ยาชุด 240 320 560 70.00 7

ฉลากอาหารไม่ถูกต้อง 210 340 550 68.75 8

อาหารปนเป้ือนบอแรกซ์ 230 330 560 70.00 7

1. ผกั ผลไม้ปนเป้ือนยาฆ่าแมลง
2. สารโพลาร์ในนํา้มนัทอดอาหาร
3. เคร่ืองสําอางทาสิวฝ้าหน้าขาว

ลําดบัปัญหาท่ีค้นพบ    3   ลําดบั

สภาพปัญหา

ผัก ผลไม้ปนเป้ือนยาฆ่าแมลง สารโพลาร์ในนํา้มันทอดอาหาร เคร่ืองสําอางทาสิวฝ้าหน้าขาว

‐ ผลการเฝ้าระวงัโดยใช้ชุดทดสอบ
เบ้ืองต้น  (ปี 2561)  ผ่านมาตรฐาน 
ร้อยละ 98.55 (1,498 / 1,560 ตัวอย่าง)
‐ผลการตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดย
ส่งตรวจ ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
(ปี 2561)  ผ่านมาตรฐาน  ร้อยละ 33.33 
(2/6 ตัวอย่าง)
‐กระบ่ีมีแหล่งปลูกค่อนข้างน้อย 
ร้อยละ  26  ต้องนําเข้าผักจากจังหวดัอ่ืน  ๆ
เช่น ตลาดหัวอิฐ จ.นครศรีธรรมราช 

‐ ผลการเฝ้าระวงัโดยใช้ชุดทดสอบ
เบ้ืองต้น  (ปี 2562) ผ่านมาตรฐาน 
ร้อยละ 98.07 (1,268/ 1,293  ตัวอย่าง)

‐ ผลการเฝ้าระวงัโดย  (ปี 2561) 
ผ่านมาตรฐาน 
ร้อยละ 73.33 (11 /15  ตัวอย่าง)
‐ผลการสํารวจสถานท่ีจําหน่าย เช่น 
ร้านจําหน่าย ตลาดนัด แต่ยงัพบการ
จําหน่ายเคร่ืองสําอางท่ีมีสารห้ามใช้
‐ประชาชนไม่ทราบข้อมูล / ทราบ
แต่ยงัยืนยนัท่ีจะใช้
‐ผู้ขายไม่ทราบข้อมูล
‐สถานท่ีผลิตไม่มี /ผลิต

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ผัก ผลไม้ปนเป้ือนยาฆ่าแมลง สารโพลาร์ในนํา้มันทอดอาหาร เคร่ืองสําอางทาสิวฝ้าหน้าขาว

-แก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  : เกษตร ,สภาเกษตรกรจังหวดั
กระบ่ี , พฒันาชุมชน , ท้องถิ่น ,ภาค
ประชาชน
      * ตรวจเฝ้าระวงั
      * GMP สถานท่ีคัดแยกผักและผลไม้
      * ให้ความรู้ /ประชาสัมพนัธ์วธีิการล้าง
      * คืนข้อมูลสู่ชุมชน
      * ส่งเสริมการปลูกภายในจงัหวดั
      * ส่งเสริมแหล่งจําหน่ายผักปลอดภัย

-แก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : ท้องถิ่น ,
พลังงานจังหวดั ,ภาคประชาชน

* ตรวจเฝ้าระวงั
        *  ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ / 
             ผู้บริโภค
         * คืนข้อมูลสู่ชุมชน
         * การนํานํ้ามันทอดซํ้าไปใช้
           ประโยชน์

‐ ตรวจเฝ้าระวงัให้มคีวามครอบคลุม
มากขึน้ สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวงั
‐ ให้ความรู้แก่เครือข่าย  / ผู้บริโภค/  
ผู้ประกอบการ
‐ประชาสัมพนัธ์

ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน

‐ ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ
‐ ผู้บริโภคขาดความตระหนักในการเลือกบริโภค
‐งบประมาณค่อนข้างจํากัด
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โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย      
โดยกลไก พชอ. อ.ละงู จ.สตูล

นางกัลยทรรศน์  ติง้หวงั
ผู้ประสานงานโครงการฯ

นําเสนอประเด็นปัญหาสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย สร้างภาคเีครือข่ายดําเนินงาน

(1) ภาชนะบรรจุอาหารปลอดโฟม (2) ลดการใช้นํา้มันทอดซ ํา้

การจดัลาํดบัความสําคัญของปัญหา 
ตามโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าท ี่ไม่ปลอดภยั ฯ

(3)การใช้ยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพไม่ปลอดภยัในชุมชน  
(ยาชุด/ยาลูกกลอน /ยาปฏิช ีวนะ/เครื่องสาํอาง)

การจดัลาํดบัความสําคัญของปัญหา 
ตามโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าท ี่ไม่ปลอดภยั ฯ

- ดําเนินงานแบบภาคีเครือข่าย : อนกุรรมกรคุ้มครองผู้บริโภคพฒันาคณุภาพ
ชีวิตอําเภอละงู
- สาํรวจและวิเคราะห์ข้อมลู
- คืนข้อมลูและร่วมเสนอแนวทางดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
- สร้าง role model เช่น รพ.สต.ติดดาว มสัยิดสง่เสริมสขุภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน
• ขาดความร่วมมือในบางพืน้ท่ี ไม่ตระหนกัถงึผลกระทบ

• ขาดความตอ่เน่ืองในการติดตามและรณรงค์

• การเข้าถงึแหลง่งบประมาณ

• การขบัเคลือ่นการดําเนินงานในพืน้ท่ีน้อย

แนวทางแก้ไขปัญหา
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โครงการจัดการปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ พชอ. 
อําเภอควนขนุน จ.พทัลุง

ภญ.อารีวรรณ ทองขนุดํา
โรงพยาบาลควนขนนุ 
จ.พทัลงุ

โครงการการจดัการปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภยั โดยใชก้ระบวนการ พชอ
ขัน้ตอนการดําเนินการ 

• สํารวจ / คดัเลือก สินค้าไม่ปลอดภยั ท่ีพบในอําเภอควนขนนุ
• เลือกสินค้าไม่ปลอดภยัท่ีพบมากท่ีสดุ  10 อนัดบั   
• นําเกณฑ์  การประเมินความเสี่ยง และ การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไข
ปัญหา  มาพิจารณา กบัสินค้า ทัง้ 10 ชนิด 

• นําเสนอผล การพิจารณาให้กบั พชอ. ควนขนนุ

ลาํดบัปัญหาท่ีคน้พบ 

• 1.ยาชุด (พบในร้านชํา และขายตรง)
• 2.เครื่องสําอางใส่สารต้องห้าม 

• 3.ยาห้ามขายในร้านชํา
• 4.โฟม

• 5.ยาย้อมผม

สรุปสินคา้ไม่ปลอดภยั อ.ควน
ขนุน  ปี 2562 (24 พ.ค. 2562)

1.โฟม    บรรจอุาหาร (นโยบาย พชอ.ควน
ขนนุ)

2. ยาท่ีห้ามจําหนา่ยในร้านชํา (ยาชดุ  ยา
อนัตราย) 

แนวทางการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาสินคา้ไม่ปลอดภยั
 (มิ.ย. – ธ.ค. 62)
• แตง่ตัง้คณะทํางานแก้ไขปัญหา ระดบั ตําบล
• ดําเนินการแก้ไขตามแนวทาง ของแตล่ะตําบล
• ถอดบทเรียน 

ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ

•ระดบัความเข้าใจเกณฑ์การพิจารณา  ของคณะกรรมการ 
•งานจร หรืองานตามนโยบาย มีมาก ทําให้การดําเนินงานไมต่อ่เน่ือง
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1

นําเสนอความก้าวหน้า
โครงการ ต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดยกลไก พชอ.

อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
นําเสนอโดย

นายนุกูล กองทรัพย์ สาธารณสุขอําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ลําดับปัญหาที่ค้นพบ ๓ อันดับ

๑.) การจัดการขยะ

๒.) อาหารไม่ปลอดภัย

๓.) ผู้สูงอายุ

ปัญหาท่ีเลือก และสรุปปัญหาโดยย่อ

สินค้าไม่ปลอดภัย เป็นความเสี่ยงสําคัญท่ีผู้บริโภคต้องเผชิญอยู่เป็นประจํา 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระดับต่ําจนถึงรุนแรงเสียชีวิต แต่ด้วยข้อจํากัดของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทําให้ไม่สามารถท่ีจะจัดการกับสินค้าไม่ปลอดภัยในทุกรายการได้ 
จําเป็นต้องอาศัยกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนท่ีร่วมกันดําเนินการเพื่อปกป้อง
และคุ้มครองประชาชน รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคในพ้ืนท่ีในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยจากสินค้าอันตรายต่างๆ

ในระดับอําเภอได้มี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
เป็นกลไกใหม่ในการดําเนินการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในอําเภอ จึงมีความ
เหมาะสมในการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย เพ่ือพัฒนารูปแบบ การจัดการสินค้าไม่
ปลอดภัย และเป็นตัวอย่างในการดําเนินงาน ให้กับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป

แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีคิดไว้
หรือกําลังดําเนินการ

๑.) ให้ความรู้ อปท./ ผู้นําชุมชน/ อย.น้อย/ ผู้ประกอบการร้านขายของชํา 
และอสม.

๒.) ร่างมาตรการชุมชนทุกตําบล
๓.) ทําประชาคมแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย
๔.) ค้นหาปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย ในอําเภอบ่อไร่ โดยใช้เกณฑ์จาก คคส.จุฬาฯ
๕.) ดําเนินการแก้ไขปัญหา
๖.) ประกวดหมู่บ้านต้นแบบ
๗.) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ปลอดภัยในแต่ละตําบล
๘.) สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลาคลาดเคล่ือน 
เน่ืองจากภารกิจงานประจําในหน้าท่ี จึงเกิดความล่าช้า

แก้ไขโดย กําหนดการประชุมจัดทํา ปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือ
กําหนดวันเวลาสถานที่ ในการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
โครงการ ต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย

โดยกลไก พชอ.อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
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ภาพกิจกรรม
โครงการ ต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย

โดยกลไก พชอ.อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ภาพกิจกรรม
โครงการ ต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย

โดยกลไก พชอ.อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
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นางจุไรรัตน์   สานนท์
ตาํแหน่ง สาธารณสุขอาํเภอพัฒนานิคม

จากการสุ่มตรวจเฝ้าระวัง อาหาร  ยา และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
เขตอาํเภอพัฒนานิคม ในปี 2561  
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอาํเภอ   พบปัญหาดังต่อไปนี ้
 1. พบสนิค้าหมดอาย ุ(อาหาร  ยา เคร่ืองสําอาง  วตัถอุนัตราย) ในร้านชํา (สุม่ตรวจ  50 
ร้าน จากร้านชําทัง้หมด 441 ร้าน พบร้านชําท่ีมีสนิค้าหมดอาย ุ 18 ร้าน คิดเป็น ร้อยละ  
36)

 2. พบอาหารในภาชนะบรรจปิุดสนิทท่ีไมมี่ฉลากเลข อย. จํานวน  2 ชนิด ได้แก่ 
เคร่ืองด่ืมกาแฟชงพร้อมด่ืม  และ ขนมปังสดในถงุปิดสนิท  

 3. พบเคร่ืองสําอางไมมี่เลขจดแจ้ง  และ ฉลากภาษาไทย  จํานวน  10  ตวัอยา่ง จากการ
สุม่เคร่ืองสําอางทัง้หมด  100 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 10 จากการร้านชําและร้าน
จําหน่ายเคร่ืองสําอาง ท่ีสุม่สํารวจจํานวน 54 ร้าน

 4. พบผกัสดปนเปือ้นยาฆา่แมลง  (สุม่ตรวจ  140 ตวัอยา่ง พบสารยาฆ่าแมลงปนเปือ้น
ในระดบัท่ีปลอดภยั 65 ตวัอยา่ง คิดเป็น ร้อยละ  46.42) ข้อมลูจาก LHC.ปี 61

 5. พบสารโพลา่ในนํา้มนัทอดซํา้ (สุม่ตรวจ  165 ตวัอยา่ง พบสารโพลา่ปนเปือ้น  15 
ตวัอยา่ง คิดเป็น ร้อยละ  9.09) ข้อมลูจาก LHC.ปี 61

 6. พบการจําหน่ายยาชดุและยาอนัตรายในร้านชํา สุม่ 50 ร้าน พบ 8 ร้าน  คิดเป็น     
ร้อยละ 16  

 7. พบการโฆษณา อาหารเสริมเป็นยา  ในคลื่นวิทยชุมุชน FM. จํานวน 2 คลื่น จาก
คลื่นวิทยอํุาเภอทัง้หมด 3 คลื่น คิดเป็นร้อยละ 66.6

 1.พบผกัสดปนเปือ้นยาฆา่แมลง  (สุม่ตรวจ  140 ตวัอยา่ง พบสารยาฆ่าแมลง
ปนเปือ้นในระดบัท่ีปลอดภยั 65 ตวัอยา่ง คิดเป็น ร้อยละ  46.42) ข้อมลูจาก 
LHC.ปี 61

 2. พบสารโพลา่ในนํา้มนัทอดซํา้ (สุม่ตรวจ  165 ตวัอยา่ง พบสารโพลา่ปนเปือ้น  15 
ตวัอยา่ง คิดเป็น ร้อยละ  9.09) ข้อมลูจาก LHC.ปี 61

 3.พบการจําหน่ายยาชดุและยาอนัตรายในร้านชํา สุม่ 50 ร้าน พบ 8 ร้าน  คิดเป็น     
ร้อยละ 16 

 งบประมาณจาก CUP 23,000 บาท
 งบจากสสจ ลพบรีุ 55,000 บาท(ใช้กลไก พชอ.ขบัเคล่ือนทัง้ 5 ประเด็น)
 งบจาก คคส 120,000 บาท

 1.การดําเนินงานร่วมกนัเป็นเครือขา่ยต้องใช้ทกัษะการประสานงานและการจดัทํา
เอกสารเพ่ือเชิญประชมุ การสง่หนงัสือให้เครือขา่ย และคณะกรรมการ พชอ.ยงัพบวา่ 
กรรมการบางทา่นไมไ่ด้รับหนงัสือ จงึไมเ่ข้าร่วมประชมุ  และมีการแก้ปัญหาโดย
จดัทํากลุม่ Line แตค่ณะกรรมการยงัเข้ากลุม่ไมค่รบทกุคน

 2.การจดัทําเอกสารซึง่ต้องจดัทําให้ถกูต้องตามระเบียบ จงึเป็นภาระกบัเจ้าหน้าท่ี 
แตไ่ด้แก้ปัญหาโดยแตง่ตัง้ให้เจ้าหน้าท่ีธุรการเข้าเป็นคณะทํางานด้วยเพ่ือชว่ยจดัทํา
ด้านเอกสาร
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