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คํานํา
งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ เปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญของกระทรวง
สาธารณสุข โดยจัดอยูใน 4 Excellence ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ
(Prevention Promotion and Protection) โดยมี เปาหมายเพื่อวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเขมแข็ง
ใหแกการใหบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเนนความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมีการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพที่ตอเนื่อง และมีผลการดําเนินงานจากหลายพื้นที่ จึงไดมีการรวบรวมผลการดําเนินงานประจําป 2562
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรูขององคกรในการบริหารจัดการงานคุมครองผูบริโภค เพื่อใหมีการ
รวมมือในการดําเนินงานที่เขมแข็ง นําไปสูการพัฒนางานทั้งในดานของคุณภาพและมาตรฐานอยางยั่งยืน เพื่อให
ผูบริโภคไดประโยชนสูงสุดตอไป

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ตุลาคม 2562
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รายงานผลการดําเนินงานคุม ครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน งานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.มหาสารคาม
“เปนเครือขายหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนดวยการคุมครองผูบริโภค ดานผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพ รวมกับภาคีเครือขาย โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ อยาง
เปนมืออาชีพตามมาตรฐาน ภายใน ๒๕๖๔”
คานิยม : MOPH
M : Mastery หรือเปนนายตนเอง คือเปนบุคคลที่หมั่นฝกฝนตนเองใหมีศกั ยภาพ ยึดมั่นในความถูกตอง
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสํานึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality หรือเรงสรางสิ่งใหม คือสรางสรรคนวัตกรรม สิ่งใหม ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดประโยชนตอระบบสุขภาพ
P : People centered หรือใสใจประชาชน คือตองยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานเพื่อ
ประโยชนอันดีแกประชาชน โดยใชหลักเขาใจ เขาถึง พึ่งได
H : Humility หรือถอมตนออนนอม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ําใจ ใหอภัย รับฟงความเห็น เสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
พันธะกิจ
๑) ควบคุมกํากับมาตรฐานสถานประกอบการผลิตภัณฑและบริการสุขภาพใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด
๒) สรางและพัฒนาศักยภาพผูบริโภค เครือขายคุมครองผูบริโภคอยางมีสวนรวม
๓) ประสานงานภาคีเครือขายภาครัฐ ทองถิ่น และภาคประชาชนในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพให
เขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรการคุมครองผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ
Optimal goal
“ ผูบริโภคมีความรอบรูในการบริโภคที่เหมาะสม รูสิทธิและพิทักษสิทธิตนเองได”
Goal (เปาหมายการดําเนินงานตามพันธกิจของกลุมงาน)
๑) สถานประกอบการผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ไดรับอนุญาตตรวจสอบควบคุมกํากับตาม
กฎหมายกําหนด มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒) ผูบริโภคมีความรูมีการบริโภคที่เหมาะสมพิทักษสิทธิตัวเองได มีเครือขายคุมครองผูบริโภคที่มี
ศักยภาพ
๓) ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ทองถิ่น และภาคประชาชน ใหความรวมมือในการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภค ดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
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๔) เครือขายบริการดานสุขภาพมีการดําเนินงานบริหารเวชภัณฑและงานบริการดานเภสัชกรรมบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายกําหนด
๕) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
๖) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร (4M) ในการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ/กลวิธีดําเนินงาน
Goal ๑: สถานประกอบการผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ไดรับอนุญาต ตรวจสอบควบคุมกํากับตามกม.
กําหนด มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๓๗ รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (รอยละ ๗๕)
แนวทางรวมในการดําเนินงาน
ระดับอําเภอ/ตําบล
๑)แตละอําเภอมีคณะกรมการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย ผาน พชอ./คปสอ.
๒)บูรณาการรวมกับการประชุม พชอ/คปสอ. โดยระบุเปนวาระการประชุม/มีหลักฐานการประชุม
๓)ทําฐานขอมูลอางอิงตามเกณฑ รพสต.ติดดาว และกรณีขอมูลแหลงผลิตจากสสจ.จะสงฟอรมรายงานเพิ่มเติม
๔)มีการเก็บตัวอยางและตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑอาหารโดยสงรายงานประจําปๆละ ๒ ครั้ง
๕)มีกิจกรรมสงเสริมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน อําเภอละ ๑ แหง
๖)มีกิจกรรมอาหารปลอดภัยในศูนยเด็กเล็กระดับอําเภอ อยางนอย ๑ แหง
๗)มีการจัดทําแผนงานโครงการดานอาหารปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ ๓๘ รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ ๙๙)
แนวทางรวมในการดําเนินงาน
ระดับอําเภอ
๑)มีแผนการดําเนินงานในการเก็บตัวอยางโดยมีชุดตรวจสารสเตียรอยด และชุดทดสอบปริมาณที่เพียงพอ ตาม
บริบทของอําเภอ และเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจวิเคราะหที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
๒)สํารวจขอมูลสถานประกอบการที่ยังไมไดรับใบอนุญาตรายงานมาที่จังหวัด
๓)ตรวจตามเกณฑมาตรฐานของแตละผลิตภัณฑสุขภาพตามกฎหมายที่กําหนด
๔)รายงานผลตรวจสถานประกอบการมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระดับตําบล
๑)บูรณาการงานรวมกับอําเภอ
๒)มีแผนการตรวจเฝาระวัง
๓)มีการจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการ รวมทั้งตลาดนัด
๔)ดําเนินการตรวจเฝาระวังสถานประกอบการในชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๓๙ รอยละ ๑๐๐ ของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด
แนวทางรวมในการดําเนินงาน
ระดับอําเภอ/ตําบล
สถานประกอบการคลินิก
๑)มีแผนเฝาระวังสถานพยาบาล
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๒)รายงานผลการตรวจเฝาระวังประจําปอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓)สํารวจสถานพยาบาลที่ยังไมมาขออนุญาต และสงรายงานมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
๑)สํารวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยังไมไดมาขออนุญาต และสงรายงานมายังสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
Goal ๒ : ผูบริโภคมีความรูมีการบริโภคที่เหมาะสมสามารถพิทักษสิทธิตัวเองได มีเครือขายคุมครอง
ผูบริโภคที่มีศักยภาพ
Goal ๓ : ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ทองถิ่น และภาคประชาชน ใหความรวมมือในการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภค ดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
Goal ๔ : เครือขายบริการดานสุขภาพมีการดําเนินงานบริหารเวชภัณฑและงานบริการดานเภสัชกรรมบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายกําหนด
ตัวชี้วัดที่ ๔๐ ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชน
แนวทางรวมในการดําเนินงาน
๑)อําเภอ/ตําบล ตรวจประเมินรานชํา พื้นที่ตนแบบ อําเภอละ ๑ ตําบล
๒)อําเภอ อบรมขยายเครือขาย smart อสม. RDU
ตัวชี้วัดที่ ๔๑ ระดับความสําเร็จของเครือขายคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพระดับ
อําเภอที่มีความเขมแข็งและปกปองสิทธิประชาชนได ( ระดับ ๕) (ประเด็นโฆษณา)
แนวทางรวมในการดําเนินงาน
๑)พนักงานเจาหนาที่ระดับอําเภอและเครือขายดําเนินการเฝาระวังและจัดการปญหาโฆษณาผิดกฎหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๔๑ ระดับความสําเร็จของเครือขายคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพระดับ
อําเภอที่มีความเขมแข็งและปกปองสิทธิประชาชนได ( ระดับ ๕) (ประเด็นอย.นอย)
๑.จัดประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทางดําเนินงานแกเครือขายโรงพยาบาลมหาสารคาม/โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง
และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๒. ประสานความรวมมือในการดําเนินงาน อย.นอย ในโรงเรียน กับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. และเทศบาล)
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ขอมูลทั่วไป
จังหวัดมหาสารคาม รับผิดชอบพื้นที่ 13 อําเภอ 133 ตําบล 1,974 หมูบาน 262,768 ครัวเรือน มี
ประชากรทั้งสิ้น 963,072 คน มีจํานวนเทศบาลจํานวน 19 แหง อบต. 123 แหง โรงพยาบาลรัฐ 13 แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 175 แหง
ณ ตุลาคม 2562 จังหวัดมหาสารคามมีสถานประกอบการดานสุขภาพจําแนกตามประเภท ดังตอไปนี้
ประเภท
ยา
-สถานที่จําหนายยา
-สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
-ผูแ จงขอนิรโทษกรรม กรณีครอบครองกัญชา
-ผูผลิตกัญชา
สถานที่ผลิตอาหาร
สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง
วัตถุอันตราย
ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
สถานพยาบาล
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
-ขึ้นทะเบียนผูใหบริการนวด
-สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
-สถานประกอบการนวดเพื่อความงาม
สถานีวิทยุ

ป 2561

ป 2562

223
7
307
150
1
4
269

203
7
307
3
321
53
1
33
279

106
8
0
77

123
23
2
77

ขอบเขตงานและภารกิจ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีบทบาท
หนาที่หลักในการอนุญาตและตรวจสอบสถานที่ผลิต จําหนาย ผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพใหได
มาตรฐานเพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย ซึ่งภารกิจหลักประกอบดวย 5 ดานไดแก
1.งานกํากับตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสูทองตลาด (Pre-marketing control) ทําหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองผลิตภัณฑสุขภาพ สถานประกอบการและบริการสุขภาพกอนอนุญาตใหผลิต นําเขาหรือจําหนายหรือ
เปดดําเนินการ
2.งานกํากับตรวจสอบผลิตภัณฑและบริการสุขภาพหลังออกสูทองตลาด (Post-marketing control) ทําหนาที่
ตรวจสอบกํากับ เฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพหลังออกสูทองตลาด ตรวจสอบกํากับเฝาระวัง
โฆษณา รับและจัดการเรื่องรองเรียน ดําเนินคดีตามกฎหมาย
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3.งานสนับสนุนอาหารปลอดภัย (Food Safety) ทําหนาที่สรางเครือขายอาหารปลอดภัยและตรวจวิเคราะห
เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารภายในจังหวัดมหาสารคาม สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยในทุกอําเภอ
4.การพัฒนาศักยภาพและใหความรูแกผูบริโภค (Empowerment & education consumer) เพื่อใหมีองค
ความรูและแนวทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย
5.การสงเสริมพัฒนาผูประกอบการ (Empowerment entrepreneur) เพื่อใหมีองคความรูและแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
ทั้งนี้กฎหมายในความรับผิดชอบของกลุมงานคุมครองผูบริโภคมีทั้งหมด 12 ฉบับ ไดแก
1.พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
2.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
3.พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558
4.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
5.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.25551
6.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2559
7.พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
8.พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533
9.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
10.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
11.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542
12.พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พงศ.2535
นอกจากภารกิจหลักแลว กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขยังมีภารกิจที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนางานเภสัชกรรม การพัฒนาวิชาการ รวมถึงควบคุมกํากับการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของกระทรวง
สาธารณสุขอีกดวย
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ผลการดําเนินงานประจําป 2562
กลุมงานคุมครองผูบ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการในการดําเนินงานประจํา 2562 จํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 458,900 บาท ไดแก
1)โครงการคุมครองผูบริโภคและผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสูตลาดจังหวัดมหาสารคาม
1. ชื่อกลุมงาน .คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข.. วันที่สงรายงาน 30 กันยายน 2562
2. ชื่อผูรับผิดชอบ 1. นางอาภากร เขจรรักษ..ตําแหนง เภสัชกร ชํานาญการ
3. ชื่อโครงการ โครงการคุมครองผูบริโภคและผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสูตลาดจังหวัดมหาสารคาม
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 110,760 บาท แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายจากโครงการ
บริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และงบเบิกแทนกันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เบิกจาย จํานวน 99,180 บาท
คงเหลือ จํานวน 11,580 บาท
กิจกรรมที่คงเหลือ ไดแก 1.ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับ
สถานพยาบาลระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562 จํานวน 9,520 บาท
5. ระยะเวลาดําเนินการ 11 เดือน (ระยะเวลาดําเนินการจริง จํานวน...11...เดือน...-....วัน)
6. วัตถุประสงคของโครงการ(ตามแผนงาน/โครงการลายตั้ง)
6.1 ควบคุม กํากับ ดูแลผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพในสถานประกอบการดานสุขภาพ
คลินิก โรงพยาบาลเอกชน รานคา สถานที่ผลิต/นําเขา จําหนายดานผลิตภัณฑสุขภาพและในชุมชนให
เปนไปตามมาตรฐานและถูกตองตามกฎหมาย
6.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริกรของสถานพยาบาลเอกชน
6.3 สืบสวน สอบสวน เรื่องรองทุกข/รองเรียน ใหคําแนะนํา ปรึกษาและความเห็นในเรื่องพิจารณา
อนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ดําเนินการสถานพยาบาล และปดสถานพยาบาล
6.4 แตงตั้งคณะทํางาน ที่มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในขอบเขตของคณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาล
6.5 ใหคําปรึกษา หรือคําแนะนํา แกผูอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
6.6 พิจารณากลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล และเสนอความเห็นตอผูอนุญาต
เพื่อประกอบการพิจารณาออกคําสั่งอนุมัติหรือไมอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม/ คาเปาหมายตัวชี้วัดของ
โครงการ
กิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เปาหมาย
1.ตัวชี้วัด
เพื่อใหสถานประกอบการ การออกใบอนุญาตสถาน
⁄ เปนไปตาม
เชิงปริมาณ
ดานสุขภาพ ไดรับอนุญาต ประกอบการดานสุขภาพ เปาหมาย
1.1 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพ ถูกตองตามกฎหมาย
เปนไปตามคูสําหรับ
สูงกวาเปาหมาย
และสถานประกอบการดาน ผลิตภัณฑสุขภาพมีความ ประชาชนตาม
ต่ํากวาเปาหมาย
สุขภาพไดรับการตรวจสอบได ปลอดภัยถูกตองตาม
พระราชบัญญัติการ
มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด มาตรฐานที่กฎหมาย
อํานวยความสะดวกใน
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รอยละ 99
กําหนด
การพิจารณาอนุญาต
1.2 รอยละของสถานพยาบาล
ของทางราชการ
และสถานประกอบเพื่อ
พ.ศ.2558
สุขภาพผานเกณฑมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด รอยละ 65
เชิงคุณภาพ
7. วิเคราะหโครงการตาม SI3M
S(Structure)
- มีการจัดทําแผนงานโครงการพัฒนางานมาตรฐานดานการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพและสถาน
ประกอบการกอนสูตลาดใหสอดคลองกับงบประมาณ
- จัดทําแนวทาง/เกณฑการดําเนินงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด
- มีคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัด ประชุม ปละ 2 ครั้ง
- มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ประชุม ปละ 1 ครั้ง
- มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาสถานพยาบาล ประชุม ปละ 1 ครั้ง
- ระบบงานดานการออกใบอนุญาตสถานประกอบการดานสุขภาพสอดคลองกับคูมือสําหรับประชาชน
I(Information)
- มีการจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการดานสุขภาพเปนปจจุบัน
- มีชองทางการติดตามการออกใบอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ดวยการสราง qr code งานอนุญาตใหม
สําหรับผูประกอบการที่มารับบริการ
- มีการตรวจสอบคลินิกที่ไดรับใบอนุญาต โดยการจัดทํา qr code ใหกับทุกคลินิก
- สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ ปายหามสูบบุหรี่ ปายประกาศสิทธิผูปวยใหกับสถานพยาบาล
- สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ แผนพับใหความรูถึงสารหามใชในเครื่องสําอาง
I(Intervention+Innovation)
- จัดทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด
- อบรมพนักงานเจาหนาที่ระดับอําเภอและผูประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม
I(Integration)
- ประสานความรวมมือระดับอําเภอ รพ.สต. และ อสม
M(Monitoring&Evaluation)
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระดับอําเภอ
- วิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานระดับอําเภอ
๘. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการกิจกรรมครั้งตอไป/
- ดานเทคโนโลยีสารเทศ นําอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย (แท็บเล็ต) มาชวยในการตรวจประเมิน
สถานที่ใหผลงานการตรวจสอบเปนปจจุบัน (real time)
- ดานบุคลากร พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ใหมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบให
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
- ดานการมีสวนรวม ใหพนักงานเจาหนาที่ระดับอําเภอออกตรวจสอบสถานประกอบการตามอํานาจ
และหนาที่ใหมากขึ้น
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9. รูปภาพการดําเนินโครงการกิจกรรม/

ตรวจอนุญาตใหม สถานพยาบาลเอกชน

ตรวจอนุญาตใหม รานยาแผนปจจุบัน

ตรวจอนุญาตใหมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

9

ตรวจโรงงานนม ดานอาหาร

ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1-2/2562
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ 1/2562
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10.ผลการดําเนินงานดานการอนุญาตใหมเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป พ.ศ.2560-2562
เรื่อง/ตัวชี้วัด/
กิจกรรม
ดําเนินการ

เกณฑ

ผลการดําเนินงาน
๒๕60

๒๕61

๒๕62

จํานวน

อัตรา

จํานวน

อัตรา

จํานวน

อัตรา

1.งานยา

รอยละ
100

10

100

14

100

28

100

2.งานอาหาร

รอยละ
100

35

100

26

100

22

100

3.งาน
สถานพยาบาล

รอยละ
100

35

100

27

100

33

100

4.งานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ

รอยละ
100
4

100

17

100

25

-นวดเพื่อสุขภาพ
-กิจการสปา
-นวดเพื่อความงาม

1
2

ป ง บประมาณ 2562 กลุ ม งานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคและเภสั ช สาธารณสุ ข ได รั บ อนุ มั ติ เ งิ น จั ด สรร
งบประมาณสําหรับ เปนคาใชจายในการออกตรวจอนุญาตใหมเกี่ยวกับสถานประกอบการดานสุข ภาพและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ เปนจํานวน 80 วัน 4 คน รวมเปนเงิน 76,800 บาท ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวา
มีการออกตรวจอนุญาตใหม ดังนี้ งานยา จํานวน 28 แหง,งานอาหาร จํานวน 22 แหง,งานสถานพยาบาล
จํานวน 33 แหง และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จํานวน 27 แหง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีการเบิกจายงบประมาณในสวนเบี้ยเลี้ยงในการออกตรวจอนุญาตใหม
เปน จํ านวนเงิน 31,440 บาท รวมจํา นวนวันออกตรวจสถานที่ 32 วันทํา การ คงเหลื อยอดเบี้ย เลี้ ย ง
เปนจํานวนเงิน 45,360 บาท ซึ่งงบประมาณสวนเหลือไดถูกนําไปรวมคาใชจายงบกลางเพื่อใชจายในการ
ดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามตอไป
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2)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคุมครองผูบริโภคและผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูตลาด จังหวัด
มหาสารคาม
1. ชื่อกลุมงาน คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข วันที่สงรายงาน 1 ตุลาคม 2562
2. ชื่อผูรับผิดชอบ 1.นายเชษฐา จงกนกพล ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ
3. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคุมครองผูบริโภคและผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูตลาด จังหวัด
มหาสารคาม
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 45,100 บาท แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบิกจาย จํานวน 43,600บาท คงเหลือ จํานวน 1,500บาท (จัดประชุมชี้แจงพนักงาน
เจาหนาที่ ไมไดใชงบประมาณ)
5. ระยะเวลาดําเนินการ 5 เดือน (ระยะเวลาดําเนินการจริง จํานวน 5 เดือน)
6. วัตถุประสงคของโครงการ(ตามแผนงาน/โครงการลายตั้ง)
6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ ระดับอําเภอ ใหสามารถดําเนินงานเพื่อเฝาระวังและ
ปฏิบัติตามกฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ อยางมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ แกนายสถานีวิทยุ/ผูจัด
รายการ
6.3 เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ ระดับอําเภอและจังหวัด มีความรูค วามสามารถ ในการดําเนินการตาม
กฎหมาย คบส. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.4 เพื่อสรางความรอบรู ดานการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องสําอางที่ปลอดภัย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม/ คาเปาหมายตัวชี้วัดของ
โครงการ
กิจกรรม/โครงการ
1.ผลิตภัณฑและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ไดรับ
การตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด
2.สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด

ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ

รอยละ 99

รอยละ 90.76

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เปาหมาย
ต่ํากวาเปาหมาย

รอยละ 65

รอยละ 90.94

สูงกวาเปาหมาย

7. วิเคราะหโครงการตาม SIM3
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดมีการตรวจเฝาระวัง ผลิตภัณฑสุขภาพแผนเก็บตัวอยางของ
จังหวัดหรือเก็บตัวอยางในรายการที่ตกลงกับ อย. เพื่อตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการหรือตรวจดวย
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ชุดทดสอบเบื้องตน โดยมีผลงาน รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด ตั้งแตป ๒๕60-๒๕๖2 ดังนี้
ป ๒๕60
ป ๒๕61
ป ๒๕๖2
ตรวจ

ผาน

รอยละ

ตรวจ

ผาน

รอยละ

ตรวจ

ผาน

รอยละ

1,897

1,712

90.24

2,399

2,266

94.45

2,019

1,864

92.32

ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จังหวัดมหาสารคามมีสถานประกอบการผลิต ผลิตภัณฑสุขภาพ
จํานวนทั้งสิ้น 278 แหง แบงเปน
1. สถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะปดสนิท 219 แหง น้ําแข็ง 18 แหง เกลือ 41 แหง และมีตูน้ํา
ดื่มหยอดเหรียญ 250 แหง
2. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 7 แหง
3. สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ๕3 แหง
S(Structure)
1.

มีการจัดทําแผนงานโครงการพัฒนางานมาตรฐานดานเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการ
หลังออกสูตลาดใหสอดคลองกับงบประมาณ

2.

จัดทําแนวทาง/เกณฑการดําเนินงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด

3.

มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาสถานพยาบาล ประชุม ปละ 1 ครั้ง

4.

ระบบงานดานการออกใบอนุญาตสถานประกอบการดานสุขภาพสอดคลองกับคูมือสําหรับประชาชน

I(Information)
1.

มีการจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการดานสุขภาพเปนปจจุบัน

2.

มีการตรวจสอบคลินิกที่ไดรับใบอนุญาต โดยการจัดทํา qr code ใหกับทุกคลินิก

3.

สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ ปายหามสูบบุหรี่ ปายประกาศสิทธิผูปวยใหกับสถานพยาบาล

4.

สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ แผนพับใหความรูถึงสารหามใชในเครื่องสําอาง

I(Intervention+Innovation)
1.

จัดทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด

2.

อบรมพนักงานเจาหนาที่ระดับอําเภอและผูประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม

I(Integration)
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1.

ประสานความรวมมือระดับอําเภอ รพ.สต. และ อสม

M(Monitoring&Evaluation)
2.

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระดับอําเภอ

3.

วิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานระดับอําเภอ

๘. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการกิจกรรมครั้งตอไป/
8.1 ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ระดับอําเภอใหครอบคลุมทุก
อําเภอ และเพิ่มเปาหมายในกลุมเจาหนาที่ใหมในแตละอําเภอ
8.2 บูรณาการรวมกับ กสทช. และ สสจ.มหาสารคาม ในการสรางความรู ความเขาใจ ในดาน
โฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องสําอางที่ปลอดภัย เปนประจํา
9. รูปภาพการดําเนินโครงการกิจกรรม/
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ระดับอําเภอ และเครือขาย

อบรมแนวทางโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อวิทยุชุมชน
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ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสรางความรอบรูดานผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องสําอางแกกลุมเยาวชน
จังหวัดมหาสารคาม

3)โครงการคุมครองผูบริโภคและผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูตลาดจังหวัดมหาสารคาม
1.ชื่อกลุมงาน คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธรณสุข วันที่สงรายงาน 1 ตุลาคม 2562
2. ชื่อผูรับผิดชอบ นายเชษฐา จงกนกพล ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ
3. ชื่อโครงการ โครงการคุมครองผูบริโภคและผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูตลาดจังหวัดมหาสารคาม
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 89,400 บาท แหลงงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบิกจาย จํานวน 52,400บาท คงเหลือ จํานวน 37,000บาท
กิจกรรมที่คงเหลือ ไดแก 1.คาตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑอาหาร จํานวน 8,500บาท
2.คาตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑยาจากสถานที่ผลิต จํานวน 7,500บาท
3.คาตรวจวเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพกรณีรองเรียน จํานวน 20,000 บาท
4.คาซื้อชุดทดสอบสเตียรอยดอยางงาย จํานวน 1,000 บาท
5. ระยะเวลาดําเนินการ 12 (ระยะเวลาดําเนินการจริง จํานวน 12 เดือน)
6. วัตถุประสงคของโครงการ(ตามแผนงาน/โครงการลายตั้ง)
6.1 เพื่อควบคุม กํากับ ดูแล ผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพในสถานประกอบการดาน
สุขภาพ คลินิก โรงพยาบาลเอกชน รานคา ผูผลิต/ผูนําเขาจัดจําหนายและในชุมชนใหเปนไปตาม
มาตรฐานและถูกตองตามกฎหมาย
6.2 เพื่อดําเนินการแกไขปญหา เรื่องรองเรียนผลิตภัณฑและบริการสุขภาพตามที่กฎหมายกําหนด
กรณีสงตรวจวิเคราะห
6.3 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
6.4เพื่อกําหนดแนวทางในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
6.4 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานการขึ้นทะเบียน
6.5 เพื่อใหคําแนะนําแกไขปญหา ณ สถานที่ผลิต
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม/ คาเปาหมายตัวชี้วัดของ
โครงการ
กิจกรรม/โครงการ
1.ผลิตภัณฑและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ไดรับ
การตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด
2.สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด

ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ

รอยละ 99

รอยละ 90.76

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เปาหมาย
ต่ํากวาเปาหมาย

รอยละ 65

รอยละ 90.94

สูงกวาเปาหมาย

7. วิเคราะหโครงการตาม SIM3
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดมีการตรวจเฝาระวัง ผลิตภัณฑสุขภาพแผนเก็บ
ตัวอยางของ จังหวัดหรือเก็บตัวอยางในรายการที่ตกลงกับ อย. เพื่อตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการหรือตรวจ
ดวย ชุดทดสอบเบื้องตน โดยมีผลงาน รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที่ กําหนด ตั้งแตป ๒๕60-๒๕๖2 ดังนี้
ป ๒๕60
ป ๒๕61
ป ๒๕๖2
ตรวจ

ผาน

รอยละ

ตรวจ

ผาน

รอยละ

ตรวจ

ผาน

รอยละ

1,897

1,712

90.24

2,399

2,266

94.45

2,019

1,864

92.32

ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จังหวัดมหาสารคามมีสถานประกอบการผลิต ผลิตภัณฑสุขภาพ
จํานวนทั้งสิ้น 757 แหง แบงเปน
4. สถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะปดสนิท 219 แหง น้ําแข็ง 18 แหง เกลือ 41 แหง และมีตูน้ํา
ดื่มหยอดเหรียญ 250 แหง
5. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 7 แหง
6. สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ๕3 แหง
7. รานขายยา ขย.1 136 แหง
8. ผูประกอบการ OTOP จํานวน 33 แหง
S(Structure)
4.

มีการจัดทําแผนงานโครงการพัฒนางานมาตรฐานดานเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการ
หลังออกสูตลาดใหสอดคลองกับงบประมาณ

5.

จัดทําแนวทาง/เกณฑการดําเนินงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด
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6.

มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาสถานพยาบาล ประชุม ปละ 1 ครั้ง

7.

ระบบงานดานการออกใบอนุญาตสถานประกอบการดานสุขภาพสอดคลองกับคูมือสําหรับประชาชน

I(Information)
8.

มีการจัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการดานสุขภาพเปนปจจุบัน

9.

มีการตรวจสอบคลินิกที่ไดรับใบอนุญาต โดยการจัดทํา qr code ใหกับทุกคลินิก

10.

สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ ปายหามสูบบุหรี่ ปายประกาศสิทธิผูปวยใหกับสถานพยาบาล

11.

สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ แผนพับใหความรูถึงสารหามใชในเครื่องสําอาง

I(Intervention+Innovation)
12.

จัดทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด

13.

อบรมพนักงานเจาหนาที่ระดับอําเภอและผูประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม

I(Integration)
14.

ประสานความรวมมือระดับอําเภอ รพ.สต. และ อสม

M(Monitoring&Evaluation)
15.

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระดับอําเภอ

16.

วิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานระดับอําเภอ

๘. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการกิจกรรมครั้งตอไป/
8.1 เจาหนาที่ควรเสริมสรางความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
8.2 เจาหนาที่ควรออกใหคําแนะนําการแกไขปญหา ณ สถานที่ผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง เพราะมีการ
หมุนเวียนผูประกอบการใหม และพนักงานลูกจางใหมเสมอ
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9. รูปภาพการดําเนินโครงการกิจกรรม/
การเฝาระวังและการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงตรวจวิเคราะห

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
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4.โครงการพัฒนาเครือขายอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
1. ชื่อกลุมงาน คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข วันที่สงรายงาน 1 ตุลาคม 2562
2. ชื่อผูรับผิดชอบ นายเชษฐา จงกนกพล ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ
3. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือขายอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 12,600 บาท แหลงงบประมาณ งบเบิกแทนกันกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ(สบส)
เบิกจาย จํานวน 12,600 บาท คงเหลือ จํานวน 0บาท
5. ระยะเวลาดําเนินการ มค-มีค. (ระยะเวลาดําเนินการจริง จํานวน.......3....เดือน)
6. วัตถุประสงคของโครงการ(ตามแผนงาน/โครงการลายตั้ง)
6.1 เพื่อกําหนดแนวทางติดตามกํากับการดําเนินงานและประมวลผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัยใน
จังหวัดมหาสารคาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม/ คาเปาหมายตัวชี้วัดของ
โครงการ
กิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ

1.ผักและผลไมสดมีความปลอดภัย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

รอยละ 95

รอยละ 99.38

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เปาหมาย
สูงกวาเปาหมาย

2.ผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ
สถานที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่กําหนด

รอยละ 90

รอยละ 100

สูงกวาเปาหมาย

3. รพท.และ รพช.ผานเกณฑ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

รอยละ 100

รอยละ 100

เปนไปตามเปาหมาย

4.โรงเรียนทุกสังกัดผานเกณฑ
โรงเรียนอาหารปลอดภัย

รอยละ 50

รอยละ 60

สูงกวาเปาหมาย
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ตารางแสดงผลการตรวจความปลอดภัยดานอาหาร ป 2562
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภท
โคลิฟอรม
สารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา
กรดซาลิซิลิก(สารกันรา)
ซาบูลทามอล (สารเรงเนื้อแดง)
โซเดียมไฮโดรซัลไฟต(สารฟอกขาว)
บอแรกซ
ฟอรมาลีน
ยาฆาแมลง
ไอโอดีนในเกลือบริโภค
รวมทั้งหมด

จํานวน
700
30
287
61
174
304
221
932
74
2783

ไมผาน
148
4
1
0
0
0
7
11
23
194

แผนภูมิแสดงรอยละของผลิตภัณฑอาหารที่ผานมาตรฐานดานความปลอดภัย
ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารทีผ่านมาตรฐาน
120
100
80
60
40
20
0

7. วิเคราะหโครงการตาม SI3M
S : Structure
๑) มีคําสั่งมอบหมายงานผูรับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
๒) มีคําสั่งแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
๓) มีผูรับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยระดับอําเภอ
I : Information

รอยละผาน
78.8
86.6
99.6
100
100
100
96.8
98.8
68.9
93.0

20

1) เกิดการแลกเปลี่ยนวิชาการและองคความรูระหวางนักวิชาการและเจาหนาที่ของ
หนวยงานและสวนราชการตางๆ อยางกวางขวางและแพรหลายทั้งในดานอาหารปลอดภัยและดานอื่น
แสดงรายละเอียด กระบวนการที่ใช หรือนวัตกรรม
2)
การจัดการระบบสารสนเทศและขอมูลขาวสารดานอาหารปลอดภัยที่ตอบสนองตอ
การใชประโยชนทั้งในระดับหนวยงาน องคกรตางๆ ชุมชน และครอบครัว ไดอยางเทาทันการณ
3)
การสงเสริมการสื่อสารสาธารณะดานอาหารปลอดภัยใหเกิดนโยบายสาธารณะของ
องคกรตางๆ ทั้งในสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ชัดเจน
I : Integration
๑) นิเทศงานติดตามงานคุมครองผูบริโภครวมกับกลุมงานยุทธศาสตรของจังหวัด
๒) .สงเสริมสนับสนุนการสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการตรวจสอบ ประเมิน และแกไขปญหาสารปนเปอนในอาหารของชุมชน
M : Monitoring and Evaluation
๑)ติดตามและควบคุมกํากับการดําเนินงานผานระบบรายงาน งานคุมครองผูบริโภคจากทุก
อําเภอ
๒)ประชุมติดตามปญหาอุปสรรค งานคุมครองผูบริโภค การประชุม พบส.เภสัชกรรม เดือนละ
๑ ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการมีคําสั่งแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการทีมตระหนักรูสถานการณ (Situation
Awareness Team : SAT) และคณะกรรมการปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานปญหาผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพ (Operation Team) ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๓)นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน คุมครองผูบริโภค ทุกอําเภอ ๑ ครั้ง / แหง / ป
๔)กําหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคทุกอําเภอปละ๑ ครั้ง/แหง/ป
๘. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการกิจกรรมครั้งตอไป/
8.1 แตละอําเภอควรมีกิจกรรมงานอาหารปลอดภัยบูรณการรวมกับกิจกรรม อย.นอย ใหเปนตัวชี้วัดที่
ชัดเจน และสรางกลุมคุณครู นักเรียน ทีมอาหารปลอดภัย ใหเปนทีมเดียวกันกับ ทีม อย.นอย ในโรงเรียน
8.2 กิจกรรมโรงพยายาบาลอาหารปลอดภัย แตละโรงพยาบาลควรสงเสริมการจัดซื้อสินคาเกษตรจาก
เกษตรกรเครือขายใหมีปริมาณสัดสวนเพิ่มขึ้น
9. รูปภาพการดําเนินโครงการกิจกรรม/
ผักและผลไมสดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

21

ผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด

รพท. และรพช.ผานเกณฑโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

โรงเรียนทุกสังกัดผานเกณฑโรงเรียนอาหารปลอดภัย

22

5.โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย หางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ในโรงเรียน อย.นอย จังหวัด
มหาสารคาม ป 2562
1. ชื่อกลุมงาน คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข วันทีส่ งรายงาน 30 กันยายน 2562
2. ชื่อผูรับผิดชอบ 1..นางรุงเรือง แสนโกษา...........ตําแหนง...นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ...................
2. .นายขวัญชัย..นุชกลาง...................ตําแหนง..เภสัชกรชํานาญการ.......................
3. ชื่อโครงการ..โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย หางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ในโรงเรียน อย.นอย
จังหวัดมหาสารคาม ป 2562....
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน …46,800…… บาท แหลงงบประมาณ ...สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา..(งบประมาณเบิกแทนกัน)
เบิกจาย จํานวน ..46,800....บาท
คงเหลือ จํานวน..........-..........บาท
กิจกรรมที่คงเหลือ ไดแก 1.การกํากับ ติดตาม และสรุปผลการดําเนินการภายหลังทํากิจกรรมแลว
เสร็จ อยางตอเนื่อง และยั่งยืน..................................จํานวน..............-......................บาท
5. ระยะเวลาดําเนินการ ..ต.ค…2561- ส.ค. 2562….
6. วัตถุประสงคของโครงการ(ตามแผนงาน/โครงการลายตั้ง)
6.1 .เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอ
โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ของโรงเรียน อย.นอย ในจังหวัดมหาสารคาม
6.2 เพื่อเพื่อประเมินผลรูปแบบการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อลดปจจัย
เสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ของโรงเรียน อย.นอย ในจังหวัดมหาสารคาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม/ คาเปาหมายตัวชี้วัดของ
โครงการ
กิจกรรม/โครงการ
1.ตัวชี้วัด....................................
เชิงปริมาณ..-มีจํานวน
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
เด็กไทยปลอดภัยเพื่อลดปจจัย
เสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
ของโรงเรียน อย.นอย ในจังหวัด
มหาสารคาม ตามเกณฑที่กําหนด
เชิงคุณภาพ -มีรูปแบบการ
พัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อลด
ปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง
(NCDs) ของโรงเรียน อย.นอย
-สามารถขยายผลไปยังเครือขาย
โรงเรียน อย.นอยระดับ
มัธยมศึกษา ขยายโอกาส และ

1.รอยละ 80 ของครู
แกนนํา อย.นอย ที่ผาน
การอบรม มีความรู ความ
เขาใจเรื่องแนวทางการ
พัฒนาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยเพื่อลด
ปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (NCDs) แกนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
2.รอยละ 100 ของ
จํานวนโรงเรียนที่ครูแกน
นําเขารับการอบรม มีการ
นํารูปแบบการพัฒนาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เปาหมาย
เปนไปตาม
เปาหมาย
สูงกวาเปาหมาย
ต่ํากวาเปาหมาย
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ประถมศึกษาอื่นในจังหวัด
มหาสารคาม

บริโภคอาหารปลอดภัย
3.รูปแบบทางการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัย
เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรค
ไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ที่
สงผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักเรียนในโรงเรียน
อย.นอย จังหวัด
มหาสารคาม

7. วิเคราะหโครงการตาม SI3M
S(Structure)…สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูกําหนดนโยบาย ขยายพื้นที่การทํางานไปสู
ภูมิภาค ผานการติดตาม ควบคุมกํากับ โดยสํานักงานสาธารณสุข ประสานความรวมมือไปยังเครือขายโรงเรียน
อย.นอย และแกนนํา อย.นอย
I(Information)…มีการรายงานผลทั้งรูปแบบรายงาน และผานระบบไตรมาสของงานคุมครองผูบริโภค
I(Intervention+Innovation)…มีชุดการเรียนการสอน มีการจัดอบรมการใชชุดรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารใหครูแกนนํา นําชุดการการเรียนการสอนไปเผยแพร ขยายผลในโรงเรียน ทําใหเด็ก
นักเรียนมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม นําไปสูวิถีการสรางสุขภาพที่ดี ชวยลดปจจัย
เสี่ยง และปองกันการเกิดโรคติดตอเรื้อรัง (NCDs)
I(Integration)…มีการประสานความรวมมือระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูบริหารทุกระดับมีการบูรณา
การและมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ และเอกชน
M(Monitoring&Evaluation)… -มีการสงรายงานตามแบบที่กําหนด
-ออกตรวจเยี่ยมประเมินตามเกณฑมาตรฐานการตรวจ
๘. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการกิจกรรมครั้งตอไป/
- การสราง และรักษาไวซึ่งภาคีเครือขาย มีผูดําเนินการหลักทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
- สรางครูแกนนํา อย.นอย และสงเสริมใหโรงเรียนมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
- มีการสรางทีม เสริมแรง เพื่อใหคําแนะนํา สรางความแข็งแรง และเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน
.
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9. รูปภาพการดําเนินโครงการกิจกรรม/
ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป
รายการ
1.จํานวนโรงเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย(แหง)
2. จํานวนโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม อย.นอย และ
ผานเกณฑมาตรฐาน (แหง)
รอยละผานเกณฑ

ป 60
480
319

ป 61
470
350

ป 62
648
515

66.46

74.46

79.47
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6.โครงการชุมชน บวร.ร. บานตาพวนสรางแซงประสานพลังสรางสุขภาพดี ดวยภาคีเครือขายรวมใจบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารและยาที่ปลอดภัยเพื่อหางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) จังหวัดมหาสารคาม ป 2562
1. ชื่อกลุมงาน คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข วันที่สงรายงาน 30 กันยายน 2562
2. ชื่อผูรับผิดชอบ 1..นางรุงเรือง แสนโกษา...........ตําแหนง...นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ...................
2. .นายขวัญชัย..นุชกลาง...................ตําแหนง..เภสัชกรชํานาญการ.......................
3. ชื่อโครงการ..โครงการชุมชน บวร.ร. บานตาพวนสรางแซงประสานพลังสรางสุขภาพดี ดวยภาคีเครือขายรวม
ใจบริโภคผลิตภัณฑอาหารและยาที่ปลอดภัยเพื่อหางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) จังหวัดมหาสารคาม
ป 2562....
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน …100,000…… บาท แหลงงบประมาณ ...สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา......
เบิกจาย จํานวน ..100,000.......บาท
คงเหลือ จํานวน..........-..........บาท
กิจกรรมที่คงเหลือ ไดแก 1.การกํากับ ติดตาม และสรุปผลการดําเนินการภายหลังทํากิจกรรมแลว
เสร็จ อยางตอเนื่อง และยั่งยืน..................................จํานวน..............-......................บาท
5. ระยะเวลาดําเนินการ ..พ.ย…2561- มี.ค. 2562…. (ระยะเวลาดําเนินการจริง จํานวน......5...เดือน
.........วัน)
6. วัตถุประสงคของโครงการ(ตามแผนงาน/โครงการลายตั้ง)
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6.1 .เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจและทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารและยาที่ปลอดภัยแก
เครือขายชุมชน บวร.ร. บานตาพวนสรางแซงประสานพลังสรางสุขภาพดี ดวยภาคีเครือขายรวมใจบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารและยาที่ปลอดภัยเพื่อหางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
6.2 เพื่อสงเสริม พัฒนาศักยภาพ และสรางความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารและยาที่ปลอดภัยแกผูบริโภค ประชาชน กลุมเสี่ยง ผูสูงอายุ/ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ของเครือขาย
ชุมชน บวร.ร. บานตาพวนสรางแซงประสานพลังสรางสุขภาพดี ดวยภาคีเครือขายรวมใจบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารและยาที่ปลอดภัยเพื่อหางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
6.3 เพื่อสรางตนแบบและสงตอเครือขาย “ชุมชน บวร.ร. บานตาพวนสรางแซงประสานพลังสรางสุขภาพดี
ดวยภาคีเครือขายรวมใจบริโภคผลิตภัณฑอาหารและยาที่ปลอดภัยเพื่อหางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม/ คาเปาหมายตัวชี้วัดของ
โครงการ
กิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด....................................
เชิงปริมาณ..
1. รอยละ 100 ของเครือขาย
ชุมชน บวร.ร. บานตาพวนสราง
แซง มีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมประสานพลังสรางสุขภาพ
ดี บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
ปลอดภัยเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรค
ไม ติดตอเรื้อรัง(NCDs)
2. รอยละ 80 ของประชาชน
ผูบริโภค และ แกนน าเครือขายที่
เขารวมโครงการ มีความรู ความ
เขาใจและทัศนคติ ในการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารและยาปลอดภัย
เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (NCDs) อยูในระดับดีขึ้นไป
3. รอยละ 80 ของกลุมเสี่ยง
ผูสูงอายุ และผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (NCDs) ในชุมชนบานตา
พวนสรางแซงที่เขารวมโครงการ มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารและยาที่ปลอดภัย อยูใน
ระดับ ดีขึ้นไป...
เชิงคุณภาพ..
1. เกิดกระบวนการขับเคลื่อน

-ผลการดําเนินการได
สรุปให สนง.อย.หลัง
เสร็จสิ้นโครงการแลว
(เม.ย 62)

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เปาหมาย
เปนไปตาม
เปาหมาย
สูงกวาเปาหมาย
ต่ํากวาเปาหมาย
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ตามแนวทาง/มาตรการ อาหาร
และยาปลอดภัยในชุมชนสูการ
ปฏิบัติในกลุมเปาหมายระดับ
ชุมชน ครัวเรือนและบุคคล โดย
ภาคีเครือขายในชุมชนมีสวนรวม
และบูรณาการ การทํางานรวมกัน
เกี่ยวกับการสงเสริมความรู ความ
เขาใจ ทัศนคติและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารและยาที่ปลอดภัย หางไกล
โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
2. มีตนแบบ“ชุมชน บวร.ร.
บานตาพวนสรางแซงประสานพลัง
สรางสุขภาพดี ดวยภาคีเครือขาย
รวมใจ บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
ปลอดภัย เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรค
ไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ” ใน
จังหวัดมหาสารคาม ที่เขมแข็งและ
สามารถขยายผลไปยังเครือขาย
ชุมชนอื่น........
7. วิเคราะหโครงการตาม SI3M
S(Structure)…ขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เครือขายที่รวม
ดําเนินงาน มีจํานวน 12 เครือขายไดแก 1.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2 โรงพยาบาลยางสีสุราช
3 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยางสีสุราช 4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพังคี 5 องคการบริหารสวนตําบล
ขามเรียน 6 โรงเรียนบานตาพวนสรางแซง 7 โรงเรียนจตุคามประชาสรรพ 8 วัดบานตาพวน 9 วัดบานสราง
แซง 10 ชมรมผูสูงอายุตําบลสรางแซง 11 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตําบลสรางแซง 12
กลุมเกษตรอินทรียหนองบัวแปะในชุมชนตาพวนสรางแซง…
I(Information)…มีการกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดใหเปนตัวชี้วัดของกลุมงาน มีตาราง แผนการ
ปฎิบัติงาน ตามแผนงานที่กําหนด…ใชโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน ชุมชน/หมูบาน และวัด เปน
ศูนยกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมสูครัวเรือนและระดับบุคคล…จัดทําขอตกลงชุมชน (MOU) ระหวางผูนํา
เครือขาย บวร.ร. และภาคีเครือขายชุมชนกับครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ/ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน
บานตาพวนสรางแซง โดยมีขอตกลง “ลด ละ เลิก” อาหารที่มี “รสหวาน มัน เค็ม” หลีกเลี่ยง “ผลิตภัณฑ
อาหารและยาที่ไมปลอดภัย และเปนอันตรายตอสุขภาพ” และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ปลอดภัย เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขใน
ชุมชน…ใชกระบวนการเยี่ยมครัวเรือนและ เสริมพลังชุมชน สรางขวัญกําลังใจและยกยองชื่นชมคนที่เสียสละมีจิ
สาธารณะและทําความดีแกชุมชน……
I(Intervention+Innovation) I(Integration)… 1. อสม. สายขาวชุมชน คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ 2. กระบวนการประสานพลังสรางชุมชนสุขภาพดีโดยชุมชน เรียนวา “PRAMITES Model” เปน
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รูปแบบ การพัฒนาชุมชนสุขภาพดีโดยภาคีเครือขาย เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ซึ่ง
PRAMITES Model ประกอบดวย การมีสวนรวมและรับผิดชอบ (Participation and Responsibility) มีการ
วิเคราะหปญหา (Analysis) เพื่อวางแผนแกไขปญหารวมกัน การบริหารจัดการ (Management) โดยภาคี
เครือขายแบบบูรณาการ (Integrated) มีการทํางานเปนทีม (Team Work) แลกเปลี่ยนเรียนรู (Exchange
Knowledge) และแบงปนสงตอ (Share and forward) ผานสื่อชองทางสาธารณะตางๆ ……
M(Monitoring&Evaluation)…สัมมนาถอดบทเรียน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู คืนขอมูล ขยายผลและสง
ตอตนแบบ
๘. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการกิจกรรมครั้งตอไป/
.....โครงการนี้ นับวาเปนโครงการที่มีการขับเคลื่อนโยบายการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยใชกล
ยุทธสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายชุมชน เพื่อรวมใจ ปองกันภัยผลิตภัณฑสุขภาพ จากระดับกรม กอง ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นําไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและชุมชน ซึ่ง
กระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธในแตละจังหวัดอาจมีความแตกตาง หรือความสอดคลองกันตามบริบทของแตละ
พื้นที่จังหวัด สิ่งที่นับวาโครงการนี้ ประสบผลสําเร็จคือ การทําใหชุมชนไดเกิดความตระหนักและรับรูปญหาการ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารและยาที่ไมปลอดภัย โดยชุมชน และแกไขปญหาโดยชุมชนเอง และเพื่อประโยชนสุข
ของชุมชน โดยชุมชนควรมีการดําเนินกิจกรรมที่ตอเนื่องหรือขยายผลความสําเร็จ รวมทั้งใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและสงตอประโยชนสุขในชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
9. รูปภาพการดําเนินโครงการกิจกรรม/
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7.ขับเคลื่อนโรงพยาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 7
ปงบประมาณ 2562
1. ชื่อกลุมงาน กลุมงานคมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข วันที่สงรายงาน 30 กันยายน 2562
2. ชื่อผูรับผิดชอบ 1. นส.กาญจนา ไชยประดิษฐ ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ
3. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนโรงพยาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 7
ปงบประมาณ 2562
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 300,000 บาท แหลงงบประมาณ งบเบิกแทนกันของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
เบิกจาย จํานวน 299,912 บาท
คงเหลือ จํานวน 88 บาท
5. ระยะเวลาดําเนินการ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2562 (ระยะเวลาดําเนินการจริง จํานวน 3 เดือน 10
วัน)
6. วัตถุประสงคของโครงการ(ตามแผนงาน/โครงการลายตั้ง)
6.1 กระตุน กํากับติดตามการดําเนินงานการสั่งใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาของหนวยงาน
เขตสุขภาพที่ 7 ใหบรรลุเปาหมาย
6.2 เพื่อเพิ่มพูนความรูในการบริหารจัดการยา และการสั่งใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาของผู
สั่งใชยาในหนวยบริการในเขตสุขภาพที่ 7
6.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู คนหา best practice และนวัตกรรมในการใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการ
เชื้อดื้อยาของหนวยบริการในเขตสุขภาพที่ 7
6.4 เพื่อสรางความตระหนักในการสั่งใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาของผูสั่งใชยาและ
ประชาชน ดวยสื่อที่เขาถึงงายและเขาใจงาย
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของ คาเปาหมายตัวชี้วัดของ
กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม/โครงการ
1.ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงานสงเสริม RDU ขั้นที่ 1 > 95 %
การใชยาอยางสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 2 > 20 %
ของหนวยบริการในเขต
สุขภาพที่ 7 ผานเกณฑ

2.ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ :
มี best practice และ
นวัตกรรมในการใชยา
อยางสมเหตุผลและการ
จัดการเชื้อดื้อยาของ
หนวยบริการในเขต
สุขภาพที่ 7

- จังหวัดละ ไมนอย
กวา 1 เรื่อง

3.ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ :
มีสื่อสําหรับประชาชนใน
การสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผลในชุมชน

อยางนอย 1 เรื่อง

ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ
RDU ขั้นที่ 1
เขต 7 ผาน
100%
RDU ขั้นที่ 2
มหาสารคาม 53.84%
ขอนแกน
80.77%
รอยเอ็ด
45%
กาฬสินธุ
27.78%

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมาย
สูงกวาเปาหมาย

1. ผลงานดาน RDU และ สูงกวาเปาหมาย
การจัดการเชื้อดื้อยา ระดับ
เขต จํานวน 20 เรื่อง
2. นําเสนอ best practice
การดําเนินงาน RDU ใน
หนวยบริการ มหาสารคาม
และขอนแกน 1 เรื่อง
3. ผลงานดานการใชวัสดุ
วิทยาศาสตรอยางสมเหตุผล
จํานวน
เรื่อง
4. แนวทางการดําเนินงาน
จัดการเชื้อดื้อยาและการสง
ตอหนวยบริการในเขต
สุขภาพที่ 7
ผลงานสื่อและนวัตกรรม
รพ.สต.ยุคใหม กับโปรแกรม
อัจฉริยะ และฉลากยา RDU
(รพ.สิรินธร)

เปนไปตามเปาหมาย

31

7. วิเคราะหโครงการตาม SI3M
S (Structure) 1.ขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผลและการ
จัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 7
2.มีคณะทํางานยอยดานเภสัชกรรม งาน IC งานดานการปฏิบัติการและการควบคุมการใชวัสดุ
วิทยาศาสตร เขตสุขภาพที่ 7
3.คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยา ระดับ
จังหวัด
I (Information)
ผลงานผาน RDU (รอยละ
ปงบประมาณ
จังหวัด
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
2561
กาฬสินธุ
94.44
5.56
ขอนแกน
84.62
15.38
มหาสารคาม
100
0
รอยเอ็ด
90.48
9.52
2562
กาฬสินธุ
100
27.78
ขอนแกน
100
80.77
มหาสารคาม
100
53.84
รอยเอ็ด
100
45
I (Intervention)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแพทยผูสั่งใชยา
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลาการหองปฏิบัติการในการเฝาระวังเชื้อดื้อยา
3.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการในการเฝาระวังเชื้อดื้อยา
4.การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่ นเรียนรู RDU&AMR เขตสุขภาพที่ 7
innovation
1.แนวทางการดําเนินงานการจัดการเชื้อดื้อยาและการสงตอผูปวยระหวางหนวยบริการในเขตสุขภาพที่ 7
2.นิทรรศการ ระบบปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยา การแพทยแผนไทยกับการสงเสริมการใชยาสมเหตุผล การ
สงเสริมการใชยาสมเหตุผลในสถาบันการศึกษา สื่อสําหรับประชาชนในการสงเสริมการใชยาสมเหตุผล จาก
องคกรภาคีเครือขายจังหวัดมหาสารคาม
I (Integration) บูรณาการรวมกับ
1.คณะทํางานขับเคลื่อนงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยา ทั้ง 4 จังหวัด ในเขต
สุขภาพที่ 7
2.องคกรภาคีเครือขายจังหวัดมหาสารคาม ไดแก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานแพทยแผนไทยจังหวัด
มหาสารคาม
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M (Monitoring&Evaluation) 1.รายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พรอม
ประเมินผลโครงการ ประจําทุกเดือน จนสิ้นสุดโครงการ
๘. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการกิจกรรมครั้งตอไป/
1.กิจกรรม สราง health literacy แกประชาชน ใหสามารถปองกันภัยสุขภาพและมีการใชยาอยางสมเหตุผล
อยางยั่งยืนโดยชุมชนมีสวนรวม
2.ประเมินเครือขายบริการที่มีการดําเนินงานดานการใชยาอยางสมเหตุผลดีเยี่ยม และคัดเลือกผลงาน
best practice ระดับเขตสุขภาพที่ 7พัฒนาระบบการจัดการเชื้อดื้อยาใหสามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานใน
ระดับจังหวัด อําเภอและชุมชน
5.ควบคุมการกระจายยาไมเหมาะสมในชุมชน เพื่อปองกันการใชยาไมสมเหตุผลทั้งใน
ครัวเรือน และภาคการเกษตร
9. รูปภาพการดําเนินโครงการกิจกรรม/
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8.RDU และความปลอดภัยดานยาในชุมชน
1. ชื่อกลุมงาน กลุมงานคมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข วันที่สงรายงาน 30 กันยายน 2562
2. ชื่อผูรับผิดชอบ 1. นส.กาญจนา ไชยประดิษฐ ตําแหนงเภสัชกรชํานาญการ
3. ชื่อโครงการ RDU และความปลอดภัยดานยาในชุมชน
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 46,840 บาท แหลงงบประมาณ งบเบิกแทนกันของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
เบิกจาย จํานวน 44,840 บาท คงเหลือ จํานวน 2,000 บาท
กิจกรรมที่คงเหลือ ไดแก 1.คาเบี้ยเลี้ยง จากกิจกรรมยอยที่ 4 ประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผล จํานวน 2,000 บาท เนื่องจากบูรณาการรวมกับการตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว
และการนิเทศงานประจําป
5. ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม - กรกฎาคม 2562 (ระยะเวลาดําเนินการจริง จํานวน 6 เดือน 22 วัน)
6. วัตถุประสงคของโครงการ(ตามแผนงาน/โครงการลายตั้ง)
6.1 เพื่อกําหนดรูปแบบการคนหาปญหาดานยา การเฝาระวัง กํากับ ติดตาม และสงตอขอมูล สําหรับ
เครือขายในดานการสงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชน
6.2 เพื่อพัฒนาองคความรู สรางความตระหนัก แกบุคลากรทางการแพทยใหเกิดการใชยาอยางสม
เหตุผล
6.3 เพื่อพัฒนาองคความรูและสรางความเขมแข็งใหประชาชนสามารถรับมือกับภัยสุขภาพ
6.4 เพื่อใหผูดําเนินงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผล
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม/ คาเปาหมายตัวชี้วัดของ
โครงการ
กิจกรรม/โครงการ
1.ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ :
มีรูปแบบการคนหาปญหาดานยา
การเฝาระวัง กํากับ ติดตาม และสง
ตอขอมูล สําหรับเครือขายในดาน
การสงเสริมการใชยาปลอดภัยใน
ชุมชน
2.ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : บุคลากร
ทางการแพทยมีองคความรู ความ
ตระหนักในการใชยาอยางสม
เหตุผล
- รพ.ผาน RDU ขั้นที่ 1
- รพ.ผาน RDU ขั้นที่ 2
3.ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : ประชาชน
มีองคความรูและความเขมแข็ง
สามารถรับมือกับภัยสุขภาพ
4.ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ :
รอยละ รพ.มีผูดําเนินงาน AMR
ไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่อง
การจัดการเชื้อดื้อยา

รอยละ 100 ของอําเภอ
ทั้งหมดในจังหวัด

ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เปาหมาย

ทุกอําเภอมีการ
เปนไปตามเปาหมาย
ดําเนินงานสงเสริมการใช
ยาปลอดภัยในชุมชน มี
เครื่องมือในการคนหา
ปญหาโดยชุมชนมีสวน
รวม

- ไมต่ํากวารอยละ 95
- ไมต่ํากวารอยละ 20

- รอยละ 100
- รอยละ 53.85

รอยละ 100 ของตําบล
ตนแบบ มีการจัดการ
ปญหายาในชุมชน

ทุกตําบลตนแบบมีการ เปนไปตามเปาหมาย
จัดการปญหายาในชุมชน

สูงกวาเปาหมาย

- รอยละ 100
- รพ.ขนาด S, M2,F1
รอยละ 100

เปนไปตามเปาหมาย

7. วิเคราะหโครงการตาม SI3M
S(Structure) 1.ขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผลและการ
จัดการเชื้อดื้อยา ระดับจังหวัด
2.มีคณะกรรมการชุดดําเนินการ นิเทศ ติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งในระดับ
จังหวัด และระดับอําเภอ
3.สนับสนุนการดําเนินงานและติดตาม ปรับปรุง แกไขกระบวนการดําเนินงานใหมีการพัฒนาและ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีขึ้นโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) ระดับอําเภอ

35

I(Information)
แผนภูมิแสดงรอยละ รพ.ผานเกณฑ RDU
100

100

100.00

75
53.84
50

25

30.77

38.46
0.00

0
RDU ขั้นที่ 1

15.38

0.00

RDU ขั้นที่ 2
2560

2561

0.00
RDU ขั้นที่ 3

2562

- ตัวชี้วัดที่ทําใหโรงพยาบาลไมผาน RDU ขั้นที่ 2 และ RDU ขั้นที่ 3 ไดแก การใชยาปฏิชีวนะ
ในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน สาเหตุมาจากความตระหนักของผูสั่งใช ซึ่งยังไมปฏิบัติตาม clinical
practice guideline (CPG) อยางเขมงวด และการใชยาปฏิชีวนะในผูปวยแผลสด สาเหตุเนื่องมาจาก จํานวน
ผูปวยที่จําเปนตองไดรับยามีจํานวนมาก สวนใหญเปนแผลที่มีการปนเปอนสิ่งสกปรก และแผลสัตวกัด อีกทั้งยัง
ขาดการควบคุมกํากับการปฏิบัติตาม CPG
- การสงเสริมใหมีการใชยาอยางปลอดภัยในชุมชน ทุกอําเภอในจังหวัดมหาสารคาม มีการ
กําหนดพื้นที่นํารอง อําเภอละ 1 หมูบาน จัดการปญหาการใชยาปลอดภัยในครัวเรือนและการเฝาระวังการ
กระจายยาไมเหมาะสมในชุมชน โดยการสํารวจการใชยาในครัวเรือน การสํารวจการขายยาในรานชํา สรางองค
ความรูแกเครือขายเฝาระวัง ผูประกอบการ และประชาชน
I(Intervention+Innovation) 1.การนิเทศ ติดตาม โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทีเ่ ปน
เปาหมายผาน RDU ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 และหนวยบริการที่ผลการดําเนินงานต่ํากวาเกณฑอยางตอเนื่อง
2.สนับสนุนวิชาการ ขอมูลขาวสาร สื่อความรู
3.อบรม smart อสม. RDU เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายในการเฝาระวัง
และสื่อสารความรูในการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
4.ประกวดสื่อวิดีโอ สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลสําหรับประชาชน
5.กําหนดผลลัพธจากการดําเนินงานสงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชนเปน
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
6.สํารวจการขายยาในรานชํา บังคับใชกฎหมายกับรานคาที่ฝาฝน สงเสริมให
กําลังแกรานคาที่มีการขายยาที่เหมาะสมในชุมชน
7.ประชุมคณะกรรมการ RDU-AMR ระดับจังหวัด
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innovation

1.ฉลากยา QR code ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
2.สื่อวิดีโอแนะนําการใชยาอยางสมเหตุผลสําหรับประชาชน

I(Integration) บูรณาการรวมกับ
1.การตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการใชยาในหนวยบริการระดับ
ปฐมภูมิและการกระจายยาไมเหมาะสมในชุมชน
2.การตรวจสอบภายใน ควบคุม กํากับใหมีการจัดซื้อจัดหา การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ
มิใชยาตามระเบียบพัสดุฯ
3.โครงการยาปลอดภัยในชุมชน สรางความเขมแข็งใหชุมชนมีกระบวนการคนหาปญหา การ
จัดการปญหาการใชยาไมเหมาะสมในชุมชนอยางมีสวนรวม
M(Monitoring&Evaluation) 1.รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนพรอมวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดที่เปน
ปญหาของแตละโรงพยาบาลตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.ทุกอําเภอมีการรายงานความกาวหนาประจําเดือนตอผูบริหารระดับ
โรงพยาบาล ระดับอําเภอ คณะกรรมการ PTC
3.ผูรับผิดชอบติดตามขอมูลประจําสัปดาห/ ประจําเดือน คืนขอมูลใหแกผูสั่งใช
เพื่อทบทวนการดําเนินงาน
๘. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการกิจกรรมครั้งตอไป/
1.ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพึงพอใจ ตอการใชฉลากยา QR code
2.เปรียบเทียบโปรแกรมฉลากยา QR code และพัฒนารูปแบบโปรแกรมใหทุกหนวยบริการ
สามารถใชเปนแนวทางเดียวกัน
3.ขยายพื้นที่ สราง health literacy แกประชาชน ใหสามารถปองกันภัยสุขภาพและมีการใช
ยาอยางสมเหตุผลอยางยั่งยืนโดยชุมชนมีสวนรวม
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4.พัฒนาระบบการจัดการเชื้อดื้อยาใหสามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานในระดับจังหวัด อําเภอ
และชุมชน
5.ควบคุมการกระจายยาไมเหมาะสมในชุมชน เพื่อปองกันการใชยาไมสมเหตุผลทั้งใน
ครัวเรือน และภาคการเกษตร
9. รูปภาพการดําเนินโครงการกิจกรรม/

38

9.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารเวชภัณฑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
1. ชื่อกลุมงาน คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข วันที่สงรายงาน 30 กันยายน 2562
2. ชื่อผูรับผิดชอบ 1. นางสาวกาญจนา ไชยประดิษฐ ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ
3. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพระบบบริหารเวชภัณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 7,400 บาท แหลงงบประมาณ งบประมาณเบิกแทนกันของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เบิกจาย จํานวน 5,900 บาท
คงเหลือ จํานวน 1,500 บาท
กิจกรรมที่คงเหลือ ไดแก 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 จํานวน
2,500 บาท (จัดประชุมตามแผน ไมใชงบประมาณ)
5. ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม - สิงหาคม 2562 (ระยะเวลาดําเนินการจริง จํานวน 6 เดือน 24 วัน)
6. วัตถุประสงคของโครงการ(ตามแผนงาน/โครงการลายตั้ง)
6.1 เพื่อพัฒนาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยาของโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามในเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
6.2 เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑมิใขยาของหนวยบริการในจังหวัดมหาสารคามถูกตองตาม
ระเบียบ
6.3 เพื่อกําหนดกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑมิใชยา ใหสอดคลองกับบริการของหนวยบริการทุกระดับ
โดยลดหลั่นกัน
6.4 เพื่อจัดทํารายการและราคาจัดซื้อรวมกันระดับจังหวัดของยาและเวชภัณฑมิใชยา
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม/ คาเปาหมายตัวชี้วัดของ
โครงการ
กิจกรรม/โครงการ
1.ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ
การจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารเวชภัณฑระดับจังหวัด
สามารถจัดไดครบถวนตามที่
กําหนดไว

2.ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
มูลคาจัดซื้อรวมรวมของ รพ.

3.ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ
รพ.ไดรับการอนุมติกรอบบัญชียา
และเวชภัณฑมิใชยา แบบลดหลั่น
กัน

ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ

- ประชุมคณะกรรมการ - 2 ครั้ง
บริหารเวชภัณฑระดับ
จังหวัด 2 ครั้ง/ป
- ประชุมคณะกรรมการ - 6 ครั้ง
จัดซื้อจัดหารวมกันและ
จัดทํากรอบบัญชียาและ
เวชภัณฑมิใชยา คณะ
ละ 1 ครั้ง/ป
ไมต่ํากวารอยละ 30

รอยละ 100

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เปาหมาย
เปนไปตามเปาหมาย
สูงกวาเปาหมาย

- มูลคาจัดซื้อรวมรวม สูงกวาเปาหมาย
เฉลี่ยทุก รพ. รอยละ
64.09 และ ทุก รพ.
มีมูลคาจัดซื้อรวมรวม
มากกวารอยละ 30
เปนไปตามเปาหมาย
- รอยละ 100

7. วิเคราะหโครงการตาม SI3M
S (Structure) ขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัด , คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาสงเสริมใหโรงพยาบาลมีการใชยาอยางสมเหตุผล
I (Information)
1.แผนจัดซื้อไดรับการอนุมัติ ทันเวลาทุกโรงพยาบาล
2.รพ.จัดทํากรอบบัญชียาและเวชภัณฑมิใชยาโดยลดหลั่นกัน และไดรับการอนุมัติจากนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด ทั้ง 4 ประเภท ทุกโรงพยาบาล
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3.มูลคาจัดซื้อรวมรวมเฉลี่ย ระดับจังหวัด
ประเภท
จัดซื้อรวมจังหวัด
จัดซื้อรวมเขต
จัดซื้อรวมรวม

ยา

วัสดุการแพทย

ทันตกรรม

แล็ป

เฉลี่ยทุกประเภท

17.52
37.38
54.90

23.96
47.54
71.49

35.79
10.82
46.61

49.36
44.79
94.15

24.17
39.92
64.09

I (Intervention)
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัด
2. ประชุมคณะทํางานจัดซื้อจัดหายารวมกันระดับจังหวัดและคณะทํางานจัดทํากรอบบัญชียาและเวชภัณฑมิใช
ยาระดับจังหวัด
3. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตามงานตามขอสั่งการ CFO เขตสุขภาพที่ 7
I (Innovation)
1. ระบบ barcode ตัดสต็อกแบบ real time (บรบือ)
2. zero stock ณ จุดบริการในโรงพยาบาล (บรบือ)
3. ระบบการตรวจสอบปริมาณคงคลัง กอนพิจารณาอนุมัติการเบิกจายใหแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
(โกสุมพิสัย, นาดูน)
I (Integration)
1. ตรวจประเมินการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑมิใชยาตามระเบียบรวมกับการตรวจสอบภายใน
2. ตรวจประเมินการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑมิใชยาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรวมกับการตรวจ
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
3. นิเทศ ติดตามโรงพยาบาลที่ติดวิกฤติระดับ 6,7 ตามขอสั่งการของคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังดานการเงิน
การคลัง เขตสุขภาพที่ 7
M(Monitoring&Evaluation)
1.ควบคุม กํากับ ติดตามการใชงบประมาณและการลดคาใชจายโดยการตรวจสอบแผนจัดซื้อตาม Planfin
2.ตรวจสอบภายใน
3.รายงานความคืบหนาประจําเดือน
4.รายงานรายไตรมาส
๘. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการกิจกรรมครั้งตอไป/
1. พัฒนาองคความรูเรื่องการบริหารจัดการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุของรัฐ 2560
ใหแกผูรับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑในระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
2. พัฒนาระบบสารสนเทศในการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนใหมีความแมนยํา ถูกตอง และทันเวลา
ลดความซ้ําซอนในการทํางานของผูปฏิบัติงาน
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9. รูปภาพการดําเนินโครงการกิจกรรม

