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บทที่ 1 
บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญ 

 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งหมายให้ประชาชนได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย แต่เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศโดยทั่วไป ยังคงพบปัญหา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพประชาชนหากได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบก ากับดูแลคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้มีการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ประชาชน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ในภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาได้มอบอ านาจให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ด าเนินการในบางเรื่องและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติ (พรบ.) แต่ละฉบับ ดังนั้น จึงถือ
ว่าเป็นการเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจปฏิบัติการในส่วนภูมิภาคแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในการคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 

 การด าเนินการใดๆ เพ่ือจัดการภัยหรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ าเป็นต้องใช้ความรู้หรือ
มีหลักการที่ชัดเจน เพราะการสั่งการให้มีผลทางกฎหมายหรือใช้อ้างอิงทางวิชาการ ต้องมีหลักฐานและเหตุผล
ประกอบการได้มาซึ่งข้อมูลนั้น ฉะนั้น การจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึง
ถูกเรียบเรียงขึ้นโดยคณะท างานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกส านักและกองของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากผู้ปฏิบัติงานทั้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล เพ่ือให้มี
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจในแนวคิด วิธีปฏิบัติในการจัดการภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการน าไปใช้งานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการจัดการภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ขอบเขต 
เนื้อหาในแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฉบับนี้ ครอบคลุมถึง 
1. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ประกอบด้วย 

อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่
ใช้ในทางการแพทย ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 

2. เนื้อหาครอบคลุมภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
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นิยำมศัพท์ 
      ผลิตภัณฑ์สุขภำพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา ประกอบด้วย อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
และวัตถุเสพติดท่ีใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 

      กำรเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพ หมายถึง การด าเนินการที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ การ
ตรวจพบ การระบุภัย ไปจนถึงข้ันตอนที่น าไปสู่การจัดการภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) หมายถึง อาการหรือผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
โดยเกิดข้ึนในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 

กำรใช้ที่ผิด (Misuse) หมายถึง การใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นได้รับ
อนุญาต 

กำรน ำไปใช้ในทำงท่ีผิด (Abuse) หมายถึง การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มากเกินไปโดยเจตนา เป็นการ
ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

กำรขำดประสิทธิผล (Lack of effect) หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีผลเป็นไปตามข้อบ่งใช้ที่
ก าหนดโดยผู้ผลิต 

ควำมบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (Product defect) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องใน
คุณลักษณะและ/หรือคุณภาพ 

 ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ป่วย ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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บทที2่ 
ภัยจำกผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

 ในบทนี้ได้จ าแนกลักษณะภัยออกเป็นด้านต่างๆ ในแต่ละมิติ โดยมีค าอธิบายและตัวอย่างในแต่
ละหัวข้อ ดังนี้ 

 ภัยจำกผลิตภัณฑ์สุขภำพ คือ ความเสี่ยงหรือปัญหาใดๆ ที่ส่งผลหรือมีแนวโน้มท าให้เกิด
อันตรายต่อผู้บริโภค 

 ลักษณะภัยจำกผลิตภัณฑ์สุขภำพ  จ าแนกเป็น 4 ด้าน 6 มิติ  
 ภัยด้ำนที่ 1 จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ (โดยตรง) มี 3 มิติ คือ 

 มิติที่ 1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 มิติที่ 2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลหรือโภชนาการของผลิตภัณฑ์ 

 ภัยด้ำนที่ 2  จากพฤติกรรม มี 1 มิติ คือ 
 มิติที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค 

 ภัยด้ำนที่ 3 จากสถานประกอบการมี 1 มิติ คือ 
 มิติที่ 5 มาตรฐานสถานประกอบการ 

 ภัยด้ำนที่ 4 จากการโฆษณามี 1 มิติ คือ 
 มิติที่ 6 การโฆษณา 

ด้ำน/มิติ ภัยด้ำนที่ 1 
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (โดยตรง) 

ภัยด้ำนที่ 2 
พฤติกรรม 

 

ภัยด้ำนที่ 3 
สถำนประกอบกำร 

ภัยด้ำนที ่4 
กำรโฆษณำ 

มิติที่ 1 
คุณภาพ 

ของผลิตภัณฑ์ 
   

มิติที่ 2 
ความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์ 

   

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลหรือโภชนาการ

ของผลิตภัณฑ์ 
   

มิติที่ 4  
พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

  

มิติที่ 5   
มาตรฐาน 

สถานประกอบการ 
 

มิติที่ 6    การโฆษณา 

รายละเอียดและตัวอย่างจากภัยแต่ละด้าน มิต ิดังแสดงในเนื้อหาตามล าดับ ต่อไปนี้ 
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ภัยด้ำนที่ 1 จำกผลิตภัณฑ์สุขภำพโดยตรง 

 เป็นภัยที่เกิดขึ้นจากตัวของผลิตภัณฑ์สุขภาพเอง ซึ่งอาจเป็นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย หรือ
ประสิทธิผลหรือโภชนาการ  

 มิติที่ 1 คุณภำพของผลิตภัณฑ์ (Quality) 
เป็นภัยจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกกฎหมาย (ไม่ใช่ปัญหาเกิดจาก

การใช้ วิธีใช้ หรืออาการไม่พึงประสงค)์ เช่น  
- ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ขึ้นทะเบียน หรือไม่ได้จดแจ้งต่อส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
- ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อท่ีมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ 
- ผลิตภัณฑ์มีผลวิเคราะห์ไม่ผ่านมาตรฐานตามข้อก าหนด 
- มีการปนเปื้อนปลอมปนปลอมผิดมาตรฐานหรือเสื่อมคุณภาพ 
- มีคุณภาพไม่ตรงตามท่ีขึ้นทะเบียนไว้   
- มีการแสดงฉลากหรือเอกสารก ากับไม่ถูกต้อง 
- มีการช ารุดของภาชนะบรรจุ ปิดไม่สนิท 
- อ่ืนๆ 

 มิติที ่2 ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Safety)  
เป็นภัยหรือเหตุการณ์หรืออาการหรือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น  
- เสียชีวิตภายหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
- อาการผื่นผิวหนังรุนแรงชนิด Stevens-Johnson syndrome (SJS) จากการใช้

ยา ceftriaxone, allopurinol, carbamazepine อ่ืนๆ 
- อาการทางจิตเวชจากการใช้ยา finasteride 
- เกิดฝ้าและหน้าด่างขาวถาวรจากการใช้เครื่องส าอางผสมไฮโดรควิโนน 
- เกิดผื่นตุ่มน้ าใสบริเวณผิวหนังที่ปิดทับด้วยพลาสเตอร์ปิดแผล 
- เกิดอาการบวมเนื่องจากการแตกรั่วของวัสดุที่ใช้ใน breast implant 
- อ่ืนๆ 

มิติที ่3 ประสิทธิผลหรือโภชนำกำรของผลิตภัณฑ์ (Effect/Nutrition) 
เป็นภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ไม่มีผลตามข้อบ่งใช้ที่ก าหนดโดยผู้ผลิต ไม่เป็นไปตามที่ระบุ

ไว้บนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ เช่น 
- เกิดภาวะทุพโภชนาการจากการบริโภคอาหาร 
- การใช้ยาลดความดันโลหิต แต่ไม่สามารถควบคุมความดันได้ โดยไม่มีปัจจัยอ่ืน

มาเก่ียวข้อง 
- อ่ืนๆ 
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ภัยด้ำนที ่2 จำกพฤติกรรม 
 มิติที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค (Behavior) 

เป็นภัยที่เกิดจากการกระท าของผู้บริโภคเองที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งโดยตั้งใจ
หรือไม่ได้ตั้งใจ เช่น 

- ความต้องการลดความอ้วน จึงซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ด้วยความเชื่อที่ผิดท าให้เกิดผล
ข้างเคียงหรืออันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 

- การรับประทานยาชุดแก้ปวด โดยอาจทราบหรือไม่ทราบว่ามีเสตียรอยด์ผสมอยู่ 
ท าให้เกิดโรคแทรกซ้อน กระเพาะทะลุ อ่ืนๆ  

- ความต้องการสวยทันสมัย ใส่ลวดดันฟันแฟชั่น ตากลมโต จึงซื้อเครื่องมือแพทย์
ใช้เอง เกิดอันตราย ติดเชื้ออวัยวะส าคัญได้ 

- การใช้ยาในทางที่ผิด โดยตั้งใจใช้ปริมาณมากเพ่ือหวังผลเสพติด หรืออาการ
ข้างเคียงอ่ืน  

- อ่ืนๆ   
 
ภัยด้ำนที ่3 จำกสถำนประกอบกำร 

มิติที่ 5 มำตรฐำนสถำนประกอบกำร 
เป็นภัยที่เกิดจากสถานประกอบการผลิต น าเข้า จ าหน่าย และอ่ืนๆ ไม่ได้รับอนุญาต

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้มาตรฐาน เช่น Good Manufacturing Practice (GMP) 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14000 หรืออ่ืนๆ 
 
ภัยด้ำนที4่ จำกโฆษณำ 

มิติที่ 6 กำรโฆษณำ (Advertisement) 
เป็นภัยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องหรือเชิญชวนให้ผู้รับข้อมูล

หลงเชื่อในทางที่ผิดจนอาจท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น 
- การโฆษณาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย 
- โฆษณาหรือการส่งเสริมการขายที่ไม่ถูกต้อง 
- การโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินความจริง 
- การโฆษณาคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิด

ความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 
- การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ 
- อ่ืนๆ 

  



 

6 

บทที ่3 

กำรจัดกำรภัยจำกผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

 การจัดการภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นการท างานตั้งแต่การเฝ้าระวังภัยจนด าเนินการให้ภัยนั้นมีขนาด
หรือความรุนแรงลดลงหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึน 

 การปฏิบัติงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก 

1. การตรวจจับภัย (risk detection) 
2. การประเมินภัย (risk assessment) 
3. การควบคุมและลดขนาดภัย (risk control and minimization) 
4. การทบทวนและประเมินผล (review and evaluation) 

ดังมีรายละเอียดของแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. กำรตรวจจับภัย (risk detection) 
การจะตรวจจับหรือพบว่าเป็นภัยหรือไม่นั้น ผู้ปฏิบัติงานควรพิจารณาว่าเป็นภัยตามนิยามที่

ก าหนดไว้ในคู่มือหรือไม่ (ดังรายละเอียดในบทที่ 2) เพ่ือจะได้ก าหนดกรอบความสนใจต่อภัยว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
จัดการหรือไม่ ให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วจ าแนกดูว่าเป็นลักษณะของภัยประเภทใด เช่น ด้านความปลอดภัย ด้าน
คุณภาพ ด้านโฆษณาหรืออ่ืนๆ ซึ่งในบางกรณีภัยสามารถเกิดได้จากหลายมิติ ดังนั้น จึงควรพิจารณาในทุกมิติที่
เกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนแรกควรระบุให้ได้ว่า อะไรคือภัย ความจ าเป็นที่ต้องจัดการและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
จากภัยนั้น สิ่งที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นสาเหตุในการเกิดภัย สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของภัย 

1.1 กำรระบุภัย (risk identification) มีหลายวิธี เช่น 
1) การใช้ประสบการณ์ (experience) ของผู้ประเมินในการระบุภัยหรือพิจารณาว่ามีโอกาส

ที่จะเกิดข้ึนได ้
2) การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและที่มีการบันทึกไว้หรือจากฐานข้อมูลซึ่ง

น ามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้ 
 3) การใช้คู่มือปฏิบัติงาน (work procedure manual) เพ่ือตรวจสอบตามขั้นตอนของ

กระบวนการท างานและพิจารณาว่าในแต่ละข้ันตอนมีข้อบกพร่องหรืออุปสรรคใดในการปฏิบัติงานซึ่งอาจท าให้
เกิดภัยขึ้นได้หรือเกิดความบกพร่องในขั้นตอนการตรวจจับหรือป้องกันการเกิดภัยหรือไม่ 

 4) การระดมความคิด (brainstorming) ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อร่วมกันพิจารณาว่ามีภัยใดบ้างที่สามารถเกิดขึ้นได้ 

5) การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) ส่งไปยังผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ
ว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือภัยในลักษณะใดเกิดผลกระทบหรือความร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามการ
สอบถามควรกระท ากับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งเป็นผู้ทราบข้อมูลต่างๆ อย่างแท้จริงนอกจากนี้ค าตอบที่ได้รับ
อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเพราะอาจเป็นข้อคิดเห็นความรู้สึกและทัศนคติส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ดังนั้นผู้ประเมินภัยควรใช้วิธีอ่ืนควบคู่ด้วย 
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 6) การใช้แบบตรวจสอบรายการ (checklists) หรือผลการปฏิบัติงานซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้และควรก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจนเช่นทุก  3 เดือนหรือ 6 
เดือน 

 7) การส ารวจหรือการเฝ้าระวัง (surveillance) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถเลือก
เป้าหมายที่เจาะจง เช่น แหล่งที่มีการกระจายของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สนใจหรือในกลุ่มบุคคลที่สนใจ 

 1.2 แหล่งข้อมูลภัย หาได้จากหลายช่องทาง เช่น เรื่องร้องเรียน รายงานแนวโน้มสถานการณ์ 
งานวิจัย ข่าว ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การโฆษณา 
วิทยุชุมชน เสียงตามสาย ใบประกาศ สื่อออนไลน์ 

 1.3 วิธีได้ข้อมูลภัย อาจเป็นการรายงานแบบสมัครใจหรือ spontaneous reporting แล้วใช้
วิธีการ หรือเครื่องมือค้นหาสัญญาณ (signal detection tool) ภัย หรือเป็นการติดตามข้อมูลด้วยวิธีการทาง
ระบาดวิทยาหรือการติดตามเชิงรุก (active surveillance) เช่น cohort event monitoring, intensive 
safety monitoring และอ่ืนๆ 

 ในกรณีที่ได้ข้อมูลจากการร้องเรียนหรือจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือน้อย ควรตรวจสอบข้อมูล
เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันการเกิดภัยดังกล่าวก่อนจะด าเนินการต่อไป เนื่องจากในบางเหตุการณ์อาจมีผลกระทบน้อย
มากหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคหรืออาจเกิดจากปั จจัยอ่ืน เช่น โรค
ประจ าตัวของผู้บริโภค ตัวอย่างวิธีด าเนินการจากข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ ดังตารางที่ 1 
ตำรำงท่ี 1 การด าเนินการจากผลตรวจสอบข้อมูล 

ผลกำรตรวจสอบข้อมูล กำรด ำเนินกำร 
เป็นเรื่องเท็จ  ยุติการด าเนินการ 

 สื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับเหตุการณ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจความ     
เสี่ยงนั้น  

เป็นเรื่องจริ ง แต่ ไม่ เป็นภัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องด าเนินการ
โดยทันท ี

 ติดตามเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยงเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม 

 สื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับเหตุการณ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจความเสี่ยง
นั้น 

เป็ น เ รื่ อ งจริ ง  และ เป็ นภั ยด้ าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องด าเนินการ
โดยทันท ี

 ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 

 ให้ค าแนะน าในการจัดการความเสี่ยงแก่ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ 

 ประเมินความเสี่ยงเพ่ิมเติมเมื่อมีข้อมูลมากขึ้นและปรับปรุงหรือจัดท า
ค าแนะน า (ใหม)่ ให้แก่ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ 
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2. กำรประเมินภัย (risk assessment) 
การประเมินและก าหนดระดับของภัย ควรพิจารณาประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 2.1  ภัยนั้นมีมาตรการควบคุมแล้วหรือไม่ เพียงพอหรือยัง 
 2.2 โอกาสที่จะเกิดภัย (Likelihood) 
 2.3  ผลกระทบของภัย (Impact) 
 2.4  ระดับความเสี่ยง 
ดังตัวอย่างการท างานแต่ละประเด็นตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 ภัยนั้นมีมำตรกำรควบคุมแล้วหรือไม่ เพียงพอหรือยัง 
มีรายงานผู้ป่วยรับประทานยา ampicillin แล้วเกิดอาการ anaphylactic reaction ภายหลัง

ให้การรักษาผู้ป่วยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณาว่าปัจจุบันมีมาตรการป้องกันอันตรายหรือความเสี่ยงนั้นอยู่
แล้วหรือไม่ ซึ่งจะพบว่าได้มีการก าหนดให้ยา ampicillin เป็นยาที่ต้องมีการแสดงข้อความค าเตือนการเกิด
อาการดังกล่าวที่ฉลาก และจัดประเภทเป็นยาอันตรายที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกร เป็นต้น 

2.2 โอกำสที่จะเกิดภัย (Likelihood) 
เป็นการประเมินโอกาส โดยดูจากความถี่หรือความน่าจะเป็นในการเกิดภัยนั้นๆ พิจารณา 

ได้จากประวัติ ฐานข้อมูล งานวิจัย บทความวิชาการทางระบาดวิทยาต่างๆ  
ผลการประเมินจะเทียบเป็นระดับคะแนน หากมีคะแนนสูงแสดงว่ามีโอกาสเกิดภัยมากกว่า 

ภัยที่ได้คะแนนต่ ากว่า รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 2.3 ผลกระทบของภัย (Impact) 

เป็นการประเมินผลกระทบหรือความร้ายแรงของภัยที่เกิดข้ึนต่อผู้บริโภค พิจารณาได้จาก 
ลักษณะที่แสดง หรือข้อมูลผลการสอบสวน ผลการประเมินจะเทียบเป็นระดับคะแนน หากมีคะแนนสูงแสดงว่า
มีผลกระทบหรือมีความร้ายแรงมากกว่าที่มีคะแนนต่ ากว่า รายละเอียดตังตารางที่ 3 

 2.4 ระดับควำมเสี่ยง 
เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิดภัยและระดับความรุนแรงของผลกระทบ เพ่ือก าหนดระดับ 

ภัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยควรให้ความส าคัญต่อภัยที่มีผลกระทบสูง และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย เพ่ือจัดการก่อน
ภัยอื่น การจ าแนกระดับความเสี่ยงของภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังตารางที่ 4 
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ตำรำงท่ี 2 ระดับของโอกาสเกิดภัย  
ระดับ ควำมถี่ในกำรเกิด นิยำม 

1 น้อยมาก 
(Very unlikely) 

- สามารถเกิดภายใตส้ถานการณ์พิเศษ โอกาสเกิดน้อยกว่า 5% 
- เกิดทุก 10-30 ปี 

2 น้อย 
(Unlikely) 

- สามารถเกิดเป็นบางครั้ง โอกาสเกดิ 5-29% 
- เกิดทุก 5-10 ปี 

3 ปานกลาง 
(Likely) 

- จะเกิดเป็นบางครั้ง โอกาสเกิด 30-69% 
- เกิดทุก 1-5 ปี 

4 สูง 
(Highly likely) 

- มีความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดในสถานการณ์ปกต ิโอกาสเกิด 70-94% 
- เกิดมากกว่า 1 ครั้งต่อป ี

5 สูงมาก 
(Almost certain) 

- คาดว่าเกิดเป็นประจ าในสถานการณ์ปกต ิโอกาสเกิดมากกว่า 95% 
- เกิดปีละหลายครั้ง 

*ที่มา: WHO guidelines on quality risk management, Rapid Risk Assessment of Acute Public Health Events WHO 2012 

 
ตำรำงท่ี 3 ระดับผลกระทบของภัย 
ระดับ ผลกระทบ ควำมหมำย 

1 น้อยมาก 
(Minimal) 

- มีผลกระทบอย่างจ ากัดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
- เกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่มีผลต่อการเพิ่มอัตราป่วย ไม่จ าเป็นต้องมีการหยุดงาน ไม่

กระทบต่องบประมาณของท้องถิ่น 
- การตอบสนองตามปกติมีความเพียงพอและไม่จ าเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
- ไม่มีผลกระทบหรือผลกระทบเล็กมากจนไม่สามารถสังเกตเห็น 

2 น้อย 
(Minor) 

- มีผลกระทบเล็กน้อยในประชากรกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยง 
- เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บ มีจ านวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่องบประมาณ มีการ

หยุดงาน กระทบต่อการผลิต กระทบต่อชุมชนในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง 
- อาจต้องมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเล็กน้อย 

3 ปานกลาง 
(Moderate) 

- มีผลกระทบปานกลางในประชากรกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยง 
- เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีจ านวนสะสมของกลุ่ม

เสี่ยง กระทบต่องบประมาณ มีการหยุดงาน กระทบต่อการผลิต กระทบต่อชุมชนในพื้นที่ 
- จ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
- การเรยีกคืนสินค้าในวงจ ากัด 

4 สูง 
(Major) 

- มีผลกระทบสูงในประชากรกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยง 
- มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการช่วยชีวิต หรือมีการเสียชีวิต เสียค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู มี

จ านวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่อการผลิต กระทบต่อชุมชนในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง 
- จ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
- การเรยีกคืนสินค้าจาก 1-2 ประเทศ 

5 สูงมาก 
(Severe) 

- มีผลกระทบสูงในประชากรกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยง 
- เกิดภาวะคุกคามทางสาธารณสุข 
- มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการช่วยชีวิต หรือมีการเสียชีวิตมากว่า 1 ราย  เสียค่าใช้จ่ายใน

การฟื้นฟู มีจ านวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่อการผลิต กระทบต่อสาธารณชนท่ัวไป 
- จ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
- การเรยีกคืนสินค้าจากทุกประเทศ 

*ดัดแปลงจาก: WHO guidelines on quality risk management, Rapid Risk Assessment of Acute Public Health Events WHO 
2012, การวิเคราะห์ความเส่ียงทางสุขภาพส าหรับเจา้หน้าที่สาธารณสุข 
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ตำรำงท่ี 4 Risk matrix ของภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

  ผลกระทบ 

สูงมำก 
(5) 

สูง 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยมำก 
(1) 

โอ
กำ

สท
ี่จะ

เก
ิด 

สูงมำก 
(5) 

25 20 15 10 5 

สูง 
(4) 

20 16 12 8 4 

ปำนกลำง 
(3) 

15 12 9 6 3 

น้อย 
(2) 

10 8 6 4 2 

น้อยมำก 
(1) 

5 4 3 2 1 

*ดัดแปลงจาก: WHO guidelines on quality risk management 

3. กำรควบคุมและลดขนำดภัย (risk control and minimization) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการความเสี่ยง (risk management) ด้วยการควบคุมหรือลดความเสี่ยงให้ 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มักด าเนินการหลังจากวิเคราะห์เสี่ยง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4 เป็นตัวช่วย
ในการตัดสินใจ และน าคะแนนดังกล่าวเทียบกับเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ดังตารางที่ 5 
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ตำรำงท่ี 5 เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับภัย ควำมหมำย 

ต่ ำ 
(Low) 

1-4 1 - ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม แต่ควรมีการ
ติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยง
ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่มอัตราป่วย/ตาย ไม่มีผล
ต่องบประมาณ ไม่มีผลต่อการผลิต ให้ด าเนินการตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ  

ปำนกลำง 
(Moderate) 

5-10 2 - ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

- ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบเพิ่มเติม อาจ
พิจารณาปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไม่ต้อง
เพิ่มค่าใช้จ่าย ถ้าจ าเป็นอาจต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง ทั้ งนี้ให้
พิจารณาความจ าเป็นและความเป็นไปได้ร่วมด้วย 

สูง 
(High) 

11-19 3 - ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

- เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บ อาจมีผลต่องบประมาณ ต้องมีการ
ติดตามตรวจสอบว่ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่มีอยู่เดิม
เพียงพอและเหมาะสม ถ้าจ าเป็นและสามารถปฏิบัติได้อาจมีการเพิ่ม
มาตรการ หรือปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับผลกระทบที่
เกิดขึ้น ท้ังนี้ต้องค านึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย 

- ต้องการการตัดสินของผู้บริหารระดับสูง หรือมีการประชุมของทีม
ยุทธศาสตร์ลีผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการในการจัดการภัย 

สูงมำก 
(Very high) 

20-25 4 - ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ทันที 

- ผลต่อสถานะสุขภาพในวงกว้าง มีการเสียชีวิต ต้องการงบประมาณ
เพิ่ม ต้องมีการเพิ่มมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ ถ้าไม่
สามารถหลีกเลี่ยงอาจจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน 

- ต้องการการตอบสนองและการตัดสินของผู้บริหารระดับสูงโดยทันที
แม้ว่าจะได้รับรายงานการเกิดภัยนอกเวลาราชการ และด าเนินการ
ตามแผนจัดการภัยฉุกเฉินด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

*ที่มา: Rapid Risk Assessment of Acute Public Health Events WHO 2012  

จากตารางจะพบว่า จ าแนกผลการประเมินเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  
1) ยอมรับควำมเสี่ยง 

  เมื่อผลคะแนนมีค่าในระดับความเสี่ยงต่ า (1-4 คะแนน) ซึ่งเป็นเพียงภัยขนาดเล็ก เกิดเฉพาะ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนทีท่ีเ่กิดเหตุการณ์สามารถจัดการเองได้ เช่น การเก็บบันทึกลงในฐานข้อมูลเพ่ือติดตามแนวโน้ม
หรือสัญญาณอันตรายในอนาคต 

 อย่างไรก็ตามการยอมรับความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าผลคะแนนไม่ได้อยู่ในช่วง 1-4 
คะแนน หากพิจารณาแล้วเข้าข่ายดังต่อไปนี้ 

- เป็นภัยในระดับต่ าถึงปานกลางที่ประเมินแล้วพบว่า ไม่มีความคุ้มค่าท่ีจะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการใดที่จะลดความเสี่ยงได้มากกว่าที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
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- หากจัดการความเสี่ยงนั้นแล้วอาจเกิดผลกระทบในทางลบอ่ืนตามมา  
 2)  ไม่ยอมรับควำมเสี่ยง 

    เมื่อผลคะแนนมีค่าในระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป (มากกว่า 5 คะแนน) ซึ่งการด าเนินการ
ควบคุมความเสี่ยงนั้น ขึ้นอยู่กับระดับภัยที่ประเมินได้   

 การเลือกแนวทาง มาตรการควบคุมความเสี่ยงจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับผลการประเมินและการจัด
ระดับความเสี่ยงในการจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาว่าจะควบคุมความเสี่ยงไปในลักษณะใด โดยดูจาก
แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (risk matrix) ประกอบเช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาสสูงที่จะเกิด
เหตุการณ์หรือภัย แต่มีระดับความเสียหายต่ า ก็ควรเลือกแนวทางควบคุมที่มุ่งเน้นการลดโอกาส เป็นต้น การ
จัดการความเสี่ยงด าเนินการได้หลายแบบ ดังแสดงในตารางที่ 6 
ตำรำงท่ี 6 ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง 

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำร 
การลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณค์วาม
เสียหาย 

เป็นการด าเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย เช่น 
- การมีระบบเฝ้าระวังเพื่อตรวจจับ (detection) และป้องกัน (prevention) 

การกระท าผิดกฎหมาย หรือการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- การก าหนดให้มีการตรวจสอบสถานประกอบการ 
- การแจ้งเตือนภัยให้ผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการป้องกันภัย

มิให้ขยายวงกว้างมากยิ่งข้ึน 
- การจ ากัดการใช้ (restricted use) 

การลดผลกระทบ เป็นการจัดการเพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
เช่น จดัท าแผนการจัดการภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การถ่ายโอนความเสีย่ง เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงให้องค์กรอื่น ได้แก่ การท าสัญญา การท าประกัน 
การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง เป็นการหลีกเลี่ยงหรือยุติการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีระดับ
ความรุนแรงท่ีไม่อาจยอมรับได้ 

การยอมรับ/ด ารงความเสี่ยง เป็นแผนด าเนินการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ภายหลังการจัดการความเสี่ยงตามวิธีข้างต้น
แล้ว หรือเป็นความเสี่ยงท่ีมีต้นทุนท่ีใช้ในการจัดการไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับหรือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยุติ/หลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวได้ 

 

 การควบคุมและลดความเสี่ยงสามารถด าเนินการได้หลายวิธี แต่อาจจ าแนกผลของการจัดการได้เป็น 2 
มาตรการหลัก คือ มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ 
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  3.1 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
   ตัวอย่างที่ 1 ยา  

          

             

 ตัวอย่างที่ 2 กรณยีา Isotretinoin  
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 ตัวอย่างที่ 3 กรณียา Sodium Camphosulphonate injection 

      

  ตัวอย่างที่ 4 กรณีครีมน้อยหน่า 
   ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ ระคายเคืองตา ตาแดง ปวดตา หลงัจากใชย้าสมุนไพรครีมนอ้ยหน่าเพ่ือฆ่าเหาในเด็ก 10 ราย ผู้ที ่
อายุสูงสุดคือ 6 ปี 5  เดือน จากทั้งหมด 21 ราย  ในจ านวนนีเ้ด็ก 9 รายหายปกติหลังใช้น้ าตาเทียมรักษาและใช้ยา 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 
 ตัวอย่างที่ 5 วัตถุอันตราย 
  มี 2 กรณีศึกษา ได้แก่ ทรายก าจัดลูกน้ ายุง และผลิตภัณฑ์ก าจัด เห็บ หมัด 

   

        

 ตัวอย่างที่ 6 อาหาร 
 กรณีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี จากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นและผลกระทบต่ออาหารที่
มีการส่งออกจากญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดการความเสี่ยงตามล าดับ
เหตุการณ์ ดังนี้ 
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แผนและแนวทำงด ำเนินกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

       
1. มำตรกำรทำงกฎหมำย 
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2. มำตรกำรก ำกับดูแลเฝ้ำระวังกลุ่มอาหารที่มีการเฝ้าระวังพิเศษ 
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3. มำตรกำรขอควำมร่วมมือผู้น ำเข้ำ ค้ำปลีก 

             
 

4. มำตรกำรประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้ 
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 นอกจากจัดการความเสี่ยงด้วยการด าเนินมาตรการทางกฎหมายแล้ว ในหลายกรณีควรด าเนินการ
สื่อสารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลก็เพียงพอ ตามแนวคิดดังนี้ 

 3.2 กำรสื่อสำรควำมเสี่ยง (risk communication) 
  เป็นการติดต่อสื่อสาร ชี้แจง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยงกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในทุกกระบวนการของการจัดการความเสี่ยงในการสื่อสาร
ความเสี่ยงมีกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 

1) ผู้ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้อง 
  มุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมายการท างาน ทั้งโดยการประสานงานภายในองค์กรและภายนอก

องค์กร การสื่อสารนี้จะเกิดระหว่างทีมวิเคราะห์ความเสี่ยงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้เชี่ยวชาญและผู้ก าหนด
นโยบายที่ท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน) 

2) ผู้บริโภคหรือสาธารณะ 
  เพ่ือชี้แจงสิ่งที่มีความส าคัญจากการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ ควรท าการสื่อสารเป็น

ระยะๆเพราะจะช่วยให้ผู้บริโภคทราบลักษณะและระดับความเสี่ยงของภัยและการปฏิบัติตนเพ่ือลดความเสี่ยง
นั้นๆ ได ้

 องค์การอนามัยโลกได้ให้แนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
Risk = Hazard + Outrage, For technical people:  Risk = f( H, O ) 
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4. กำรทบทวนและประเมินผล (review and evaluation) 

เมื่อมีการจัดการภัยแล้วต้องทบทวนว่าภัยนั้นลดลงหรือไม่ โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
สม่ าเสมอและเป็นวงจร เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยควรก าหนด
กระบวนการ วิธีการ ความถี่ของการติดตามประเมินผลของการจัดการภัยที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ มีภัยฉุกเฉินควร
ก าหนดให้เพ่ิมความถ่ีในการติดตามผล 
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 วัตถุประสงค์การทบทวนภัยหรือความเสี่ยงได้แก่ 

  1) ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง 
  2) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการว่าบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ทีก าหนดไว้หรือไม่ 
  3) ติดตามความคืบหน้าของมาตรการว่าสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์ความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

 ทั้งนี้ การทบทวนความเสี่ยงต้องท าให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยในการ
ท างานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมและขนาดของความเสียหายเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรติดตามประเมินผลสถานะภัยหรือเสี่ยงอย่างเป็นประจ าเพ่ือช่วยให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง และสามารถจัดให้มีมาตรการจัดการภัยหรือควบคุมภัยที่เหมาะสม ท าให้การ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ทันการ 
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บทที่ 4 

ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
(Situation Awareness Team; SAT) 

การด าเนินการตั้งแต่เฝ้าระวังภัย ประเมินจนกระทั่งจัดการภัยเพ่ือลดและป้องกันเหตุการณ์ที่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคหรือประชาชนนั้น ในเนื้อหาบทที่ 3 ได้อธิบายและมีตัวอย่างในการด าเนินการหลายกรณี
ซึ่งอาจเป็นการจัดการได้ในสถานการณ์ปกติทั่วๆไป แต่ในกรณีที่เป็นสถานการณ์ ไม่ปกติ มีผลกระทบวงกว้าง
และระดับความเสี่ยงของภัยสูงมาก จ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงอยู่ใน
การควบคุมให้ได้อย่างรวดเร็ว หรืออาจต้องประกาศสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน (emergency) เพ่ือการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยรูปแบบพิเศษ 

อย่างไรกต็ามไม่มีความแน่นอนว่าภัยที่จะเกิดนั้น เมื่อใดจึงจะก่อให้เกิดความรุนแรงจนถึงภาวะเร่งด่วน
ฉุกเฉิน ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องวางแผนและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียม
ความพร้อมจัดการภัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะดังกล่าวในระดับประเทศ โดยเล็งเห็นการท างาน
เชื่อมโยงกันกับหน่วยงานในภูมิภาค เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เป็นต้น 

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดสิ่งที่จัดเป็นภัยที่ต้องการตอบโต้แบบเร่งด่วนฉุกเฉินไว้ ดังภาพที่ 4-1 

 
 

  
 

 
 
                                            

ภำพที่ 4-1 ภัยที่สามารถเกิดภาวะรุนแรงเร่งด่วนฉุกเฉิน (ที่มา: ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) 

 ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวกับโรคหรือการระบาดของโรคนั้น กระทรวงสาธารณสุขโดยกรม
ควบคุมโรค จะมีทีม SRRT ซึ่งเป็นเครือข่ายท างานร่วมกันกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในส่วนภูมิภาค 
เชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลกันอย่างเป็นระบบในการจัดการภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวกับโรคนั้นๆ  แต่หากเป็นการเกิด
เหตุการณ์ที่เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ยังไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในการท างานเชื่อมโยงกันร่วมกับ
ภูมิภาค เช่น โครงสร้างการด าเนินงาน การประสานงาน แนวทางปฏิบัติและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าวขึ้น มีขอบเขตดังนี้ 

 วงจรกำรท ำงำน 
เป็นหลักการทั่วไปที่จ าแนกวงจรการท างานเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย 
1) Preparedness 
2) Response 
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3) Recovery 
4) Prevention- Mitigation 

ความเร่งด่วนที่ส าคัญมักเกิดขึ้นระหว่างระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นั่นคือ การมีความพร้อมหรือมีการเตรียมการ 
มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นประจ าและอย่างเป็นระบบ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ (event) ขึ้น 
จะมีการตอบสนองในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินนั้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร 

 ในระยะ Preparedness หรือเตรียมความพร้อมนั้น มีหลายกิจกรรมที่ควรด าเนินการ เช่น การจัดตั้ง
ทีมงาน การจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและปฏิบัติ การเฝ้าระวังภัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การ
จัดหาครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์จ าเป็น สถานที่ เป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการในระยะดังกล่าว ดังนี้ 

 ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ (Situation Awareness Team; SAT) 
ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักและกองที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์โดยตรง และผู้แทนจากส านักหรือ

กองสนับสนุนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังและสร้างระบบเพ่ือค้นหาภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนวิเคราะห์ภัย

ที่ได้และเสนอแนะแนวทางในการจัดการเพ่ือลด ก าจัด หรือป้องกันภัยที่ (อาจจะ) เกิดขึ้น และประสานความ
ร่วมมือกับทีมตระหนักรู้สถานการณ์ภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัด  (*)เพ่ือให้มีความครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ใน
ประเทศ  และเพ่ิมความรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังภัยให้มากยิ่งขึ้น 

 กำรด ำเนินงำน 
การด าเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ในสถานการณ์ปกติหน่วยงานแต่

ละส านักหรือกองจะมีช่องทางรับข้อมูลของตนและจัดการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่ปรากฏใน Standard 
Procedure Manual (SOP)  

อย่างไรก็ตาม ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance 
Center; HPVC) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ของประเทศ 
ได้สรุปรายงานเสนอผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบทุกวัน เกี่ยวกับข้อมูลจากการ   
เฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทั้งจากหน่วยงาน (agency) ต่างประเทศ เช่น USFDA TGA 
EMEA และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรง เช่น เสียชีวิต จากการรายงานของเครือข่าย  HPVC จากโรงพยาบาล 
หรือเรื่องที่เป็น hot issue ทางสื่อสังคมออนไลน์และอ่ืนๆ ซึ่งการท างานดังกล่าวสอดคล้องกับที่กระทรวง
สาธารณสุข โดยส านักระบาดวิทยา ได้สรุปไว้ดังตัวอย่าง ดังนี้ 
  Situation Awareness ในภำวะปกติ 

1. ติดตามเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ส าคัญๆ ต่างๆ 
ด้านสาธารณสุข 

2. จัดท าสรุปรายงานเหตุการณ์ส าคัญตามเวลาที่ก าหนด 
3. พิจารณาวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมกับขนาดและความ

รุนแรงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
4. จัดท าข้อเสนอเพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ให้ผู้บริหาร

พิจารณาตัดสินใจ  
5. อ่ืนๆ  
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ภำพที่ 4-2 แผนผังการท างานของทีม SAT (ที่มา: ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) 

   หากเปรียบเทียบการท างานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในภาวะปกติ ส านักและ
กองต่างๆมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในทีม SAT ซึ่งเฝ้าระวังติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ตนเองและจัดเก็บข้อมูลหรือ
รายงานรวมรวมไว้ตามแนวทางปฏิบัติแต่ละแห่ง ในอนาคตจะมีการจัดเก็บหรือจัดท าฐานข้อมูลกลางของ SAT 
เพ่ือให้การเชื่อมโยงและเรียกใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็ว 

  Situation Awareness ในภำวะฉุกเฉิน 

   ในกรณีที่ SAT ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน และเสนอให้เปิดศูนย์
ปฏิบัติการEmergency Operation Center (EOC) เพ่ือท างานร่วมกันหลายๆหน่วยงาน ในการตอบสนองและ
จัดการภาวะดังกล่าวให้ได้ หากผู้บริหารองค์กรอนุมัติตามนั้น จะเป็นการท างานเต็มรูปแบบที่ถือเป็นเรื่องส าคัญ
ที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือก่อน 

  กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ ได้แก่  
1. จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงในส่วนต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด 
2. ท างานประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับทีมปฏิบัติงานภาคสนาม 
3. เสนอความเห็นทางยุทธศาสตร์เพื่อการควบคุมปัญหาร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ 
4. จัดท าสรุปรายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ ตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ก าหนด 

 ในกรณีที่ทีม SAT ส่วนกลางประเมินแล้วเห็นว่าต้องมีทีมลงพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือจัดการหรือ
ช่วยเหลือในพ้ืนที่ ต้องขอความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์กรจึงจะสามารถส่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ท างานดังกล่าวได้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการจัดอบรมฝึกปฏิบัติการให้กับทีม SAT และ
ผู้รับผิดชอบในเรื่องที่จ าเป็น เช่น applied epidemiology, investigation, communication techniques 
และอ่ืนๆ  
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 ขอบเขตของกำรท ำงำน 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ก าหนดขอบเขตการท างานกรณีท่ีเข้าข่ายต้องปฏิบัติ 

การเร่งด่วนฉุกเฉินไว้ ดังนี้ 

         1. บุคคลส าคัญ VIP* ต้องเสียชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(*เชื้อพระวงศ์ คณะรัฐมนตรี องคมนตรี ผู้น าต่างประเทศ พระราชอาคันตุกะ เอกอัครราชทูต 
ผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป) 

2. เหตุการณ์ที่มีการตายมากกว่า 5 ราย และ/หรือ บาดเจ็บมากกว่า 15 ราย (เหตุการณ์การ
เจ็บป่วยในพื้นท่ีจังหวัด/เขต > 1 เขต) เนื่องจากได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น กรณีหน่อไม้ปี๊บ 

3. เหตุฉุกเฉินที่ประมาณการณ์แล้วอาจควบคุมไม่ได้หรือรุนแรงขึ้น (สถานการณ์ยังหาสาเหตุ
ไม่ได้ใน 24 ชม. หรืออาจรุนแรงขึ้น) เนื่องจากได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

4. เหตุการณ/์การเจ็บป่วย ที่เกิดข้ึนมากกว่า 1 เขตสุขภาพข้ึนไป (เหตุการณ์การเจ็บป่วยในพ้ืนที่
จังหวัด/เขต > 1 เขต) เนื่องจากได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5. เหตุการณ์การขาดแคลนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความจ าเป็นทางสาธารณสุข เช่น ขาดวัคซีน 
น้ าเกลือ ยา อาหาร เป็นต้น 

6.เหตุการณ์รุนแรงที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือไม่มีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มี
โอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ เช่น นมผงปนเปื้อนเมลามีน 

 

 กลไกกำรท ำงำน 

     

                                                                                                  

    

 

SAT ส่วนกลาง 

SAT ส านัก/กอง ใน อย. SAT ในแต่ละจังหวัด 
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1. การประสานข้อมูลระหว่างทีม SAT ของแต่ละส านัก กอง/จังหวัด (สสจ.) กับส่วนกลาง 
2. SAT ส่วนกลางต้องได้ทราบข้อมูลและได้รับข้อมูล investigation ที่ส านัก กอง /เขตหรือจังหวัด

ด าเนินการ โดยเร็วที่สุด  
3. SAT ส่วนกลางต้องคอยติดตามสถานการณ์ Emergency ของส านัก กอง/เขต จังหวัด  
4. การพัฒนาคน  
5. การพัฒนาระบบงาน 
6. การพัฒนา infrastructure และระบบข้อมูล 
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บทที่ 5 
แนวทำงปฏิบัต ิ

 
ภำพที่ 5-1 แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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(1) แนวทางปฏิบัติกรณีพบภัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
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(2) แนวทางปฏิบัติกรณีพบภัยด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
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(3) แนวทางปฏิบัติกรณีพบภัยด้านสถานประกอบการ 
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(4) แนวทางปฏิบัติกรณีพบภัยด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
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(5) แนวทางปฏิบัติกรณีพบภัยด้านพฤติกรรม 



 

34 

กรณีตัวอย่ำง 1 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบข่าวเกี่ยวกับการสั่งระงับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต

ยาและอาหารเสริมของบริษัทแห่งหนึ่ง โดย Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศ
ออสเตรเลียเป็นเวลา 6 เดือน และให้เก็บยาและผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ านวน 219 รายการคืนจากตลาด 
เนื่องจากพบกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด มีการสับเปลี่ยนสารอ่ืนแทนตัวยา ไม่มีการควบคุม
คุณภาพของส่วนผสม และส่วนผสมที่ปรากฏในตัวยาหรืออาหารเสริมไม่เป็นไปตามฉลาก 

 จากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบจากฐานข้อมูลพบว่ามี
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่น าเข้าจาก บริษัทแห่งนั้นมาจ าหน่ายในประเทศไทย 
ภัยด้ านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจากเป็นภัยที่เกิดกับตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง ที่ผลิตได้จากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน และมี
ส่วนผสมของสารชนิดอื่นปะปนมากับยาหรืออาหารเสริม (ไม่จัดเป็นภัยจากสถานประกอบการ
และภัยด้านความปลอดภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดที่ต่างประเทศ) 

การระบคุวามเสี่ยง การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลการเรียกเก็บผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดจากต่างประเทศนั้น จ าเป็นต้องมี
การสร้างกระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว ในท่ีนี้คือ 
- การติดตามข่าวประจ าวัน 
- การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับนานาชาติ 
หากผู้บริโภค (ชาวไทย) ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีไมไ่ดม้าตรฐานและมีสารอื่นปะปนอยู่อาจท าให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพได้ 

การวิเคราะห์ความเสีย่ง ประเมินโอกาสที่จะเกิดภัย เมื่อพิจารณาในด้าน “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสถานที่
ผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ และไม่มีการควบคุมคุณภาพของส่วนผสม ท าให้สามารถอนุมานได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จ าหน่ายในท้องตลาดนั้นไม่มีคุณภาพเพียงพอ จึงพิจารณาให้เป็นสูงมาก (5 
คะแนน) 
ประเมินผลกระทบของภัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกน าเขามาจ าหน่ายในประเทศไทย และมีผลได้รับ
ผลกระทบเป็นจ านวนมาก ร่วมกับเมื่อท าการสืบค้นข้อมูลจะพบว่ามรีายงานการเสยีชีวิตหลงัจาก
รับประทานผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นในต่างประเทศ จึงพิจารณาให้เป็นสูงมาก (5 คะแนน) 
เมื่อท าการพิจารณาตาม risk matrix (ตารางที่ 3) จะพบว่าได้คะแนนรวม 25 คะแนน ซึ่งตรงกับ
ภัยในระดับ 4 (ภัยระดับสูงมาก) ซึ่งเป็นระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

การควบคุมความเสี่ยง เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าสามารถจัดการความเสี่ยงได้โดยการลดขนาดและผลกระทบของความ
เสียหายได้ โดยการก าจัดความเสี่ยง ในที่น้ีคือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานท้ังหมดที่ผลิตโดยบริษัท
นั้นออกจากตลาดและออกจากประเทศไทย ร่วมกับการเฝ้าระวังมิให้มีการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบนั้นเข้ามาในประเทศไทย สื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทราบ เป็น
การป้องกันมิให้เกิดภัยด้านอื่นๆ ตามมาภายหลัง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
เหตุการณ์กรณีที่เกิดผู้ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 

การทบทวนความเสี่ยง ควรมีการติดตามและประเมินผลการเรยีกคืนผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้ับผลกระทบท้ังหมด และติดตามเฝ้า
ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาว่าภัยนั้นลดลงหรือมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่ 

การสื่อสารความเสี่ยง ควรมีการสื่อสารความเสี่ยงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ เช่น สสจ . โรงพยาบาลเครือข่าย 
บุคลากรทางการแพทย์ ร้านค้า ประชาชนท่ัวไป และเครือข่ายในต่างประเทศ เพื่อเป็นการช้ีแจ้ง
ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต 
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