“เป็นหน่วยงานหล ักในการคุม
้ ครองสุขภาพประชาชน ด้านผลิตภ ัณฑ์
และบริการสุขภาพด้วยการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร
ิ ธิภาพ
จ ัดการงานคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคร่วมก ับภาคีเครือข่าย ทีม
่ ป
ี ระสท
ภายในปี ๒๕๖๔”

๑) ควบคุมกาก ับมาตรฐานสถานประกอบการผลิตภ ัณฑ์และบริการสุขภาพให้เป็นไป
ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
ั
่ นร่วม
๒) สร้างและพ ัฒนาศกยภาพผู
บ
้ ริโภค เครือข่ายคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคอย่างมีสว
๓) ประสานงานภาคีเครือข่ายภาคร ัฐ ท้องถิน
่ และภาคประชาชนในการดาเนินงาน
คุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านผลิตภ ัณฑ์และบริการสุขภาพ
๔) พ ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านผลิตภ ัณฑ์และ
ิ ธิภาพ
บริการสุขภาพให้เข้าถึงกลุม
่ เป้าหมายอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
๕) พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการทร ัพยากรการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคทีม
่ ป
ี ระสท

ั
โครงสร้างการแบ่งงานคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคและเภสชสาธารณสุ
ข
งานควบคุมกากับตาม
กฎหมาย
- Pre marketing
- Post marketing
- เรือ
่ งร ้องเรียน
- เฝ้ าระวังการโฆษณา

ั ยภาพ
งานพัฒนาศก
ผู ้บริโภคและเครือข่ายงาน
คุ ้มครองผู ้บริโภค

งานบริหารเวชภัณฑ์และการ
ั
พัฒนาคุณภาพบริการเภสช
กรรม

ข ้อมูลพืน
้ ฐานสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม
ประเภท

2561

2562

223

203

- สถานทีผ
่ ลิตยาแผนโบราณ

7

7

- ขึน
้ ทะเบียนผู ้ใชกั้ ญชา

-

307 คน

- ผู ้ผลิตกัญชา

-

3

อาหาร

307

321

เครือ
่ งสาอาง

150

53

วัตถุอน
ั ตราย

1

1

ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพชุมชน

4

33

269

279

106 คน

123 คน

- นวดเพือ
่ สุขภาพ

8

23

- นวดเพือ
่ เสริมความงาม

0

2

77

77

ยา
- สถานทีจ
่ าหน่าย

สถานพยาบาล
สถานประกอบการเพือ
่ สุขภาพ
- ขึน
้ ทะเบียนผู ้ให ้บริการนวด

สถานีวท
ิ ยุ

• ร้ อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้ รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเสี่ยง ได้ แก่ ผักผลไม้ สด นมโรงเรียน ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร เครื่องสาอาง
-ผักผลไม้ ร้ อยละ 90
-นมโรงเรียน ร้ อยละ 90
-ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ร้ อยละ 100
-เครื่องสาอางร้ อยละ 80
• ร้ อยละ80ของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงปลอดภัย ไม่ พบการปลอมปนสเตียรอยด์
• ร้ อยละโรงพยาบาลมีการใช้ ยาสมเหตุผล
-ร้ อยละ 95 ของโรงพยาบาล
-ร้ อยละ20 ของโรงพยาบาล

ผ่ าน RDU ขัน้ ที่ 1
ผ่ าน RDU ขัน้ ที่ 2

-ร้ อยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดการเชือ้ ดือ้ ยาต้ านจุลชีพอย่ างบูรณาการระดับ Intermediate ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 20

โครงการประจาปี งบประมาณ 2562
ลาด ับ

1
2

โครงการ

งบประมาณ เบิกจ่าย
(บาท)
(บาท)

โครงการพ ัฒนาคุณภาพระบบบริหารเวชภ ัณฑ์ สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
มหาสารคาม ปี งบประมาณ 2562

7,400

โครงการ RDU และความปลอดภ ัยด้านยาในชุมชน ปี งบประมาณ 2562

46,840 46,840

5

่ ลาดจ ังหว ัด
โครงการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคและผลิตภ ัณฑ์สุขภาพก่อนออกสูต
มหาสารคาม ประจาปี งบประมาณ 2562
่ ลาดจ ังหว ัด
โครงการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคและผลิตภ ัณฑ์สุขภาพหล ังออกสูต
มหาสารคาม ประจาปี งบประมาณ 2562
โครงการพ ัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภ ัยระด ับจ ังหว ัด สาน ักงานสาธารณสุข
จ ังหว ัดมหาสารคาม ปี งบประมาณ 2562

6

้ ร ัง (NCDs) ใน
โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภ ัย ห่างไกลโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
โรงเรียน อย.น้อย จ ังหว ัดมหาสารคาม ปี 2562

7

โครงการภาคีเครือข่ายชุมชนจ ังหว ัดมหาสารคามร่วมใจ บริโภคผลิตภ ัณฑ์อาหาร
้ ร ัง (NCDs) ปี 2562
และยาทีป
่ ลอดภ ัย เพือ
่ ห่างไกลโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ

3
4

2400

คืนเงิน
(บาท)

เบิกจ่าย
(ร้อยละ)

5000

32.4

0

100

110,760 99,180 11,580

89.5

134,500 96,000 38,500

71.3

12,600 12,600

0

100

46,800

46,800

0

100

100,000 100,000

0

100

รวม 458,900 403,820 55,080

87.9

สรุปผลการดาเนินงาน
• PA : RDU-AMR
• นโยบายสาค ัญ
1. Smart kid : การร ับรองมาตรฐาน MSK สถานทีผ
่ ลิตเกลือ
2. อาหารปลอดภ ัย : รพ.อาหารปลอดภ ัย , เฝ้าระว ังสารห้ามใช ้
3. โฆษณา : การเฝ้าระว ังทางสถานีวท
ิ ยุ
4. SAT Team : ด้านผลิตภ ัณฑ์และบริการสุขภาพ
• งานปกติของกลุม
่ งาน : 7 โครงการ

• เตรียมความพร้อม ปี 2563

PA : RDU-AMR การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชือ้ ดื้อยา
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ RDU

แผนภูมิแสดงร้อยละ รพ.ผ่
านเกณฑ์
กุดรัง
อก
RDU นาเชื
100
บรบือ
100.00

75
50

บรบือ
ยางสีสุ

25

38.46

ชื่นชม
เมือง
ยางสีสุราช
วาปีปทุม
บรบือ
เมือง

2562

178

178

รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ 149

175

รพ.สต.ทั้งหมด
กุดรัง
บรบือ
ชื่นชม
ยางสีสุราช

ร้อยละ

83.71

98.31

ตัวชี้วัดที่ รพ.ไม่ผ่านเกณฑ์ RDU

0.00 15.38

0

0.00 0.00

RDU ขั้นที่ 1 RDU ขั้นที่ 2 RDU ขั้นที่ 3

2560

2561

2562

Structure






2561

คณะกรรมการ RDU – AMR ระดับจังหวัด
คณะกรรมการ PTC รพ.
คปสอ.
กวป.

ตัวชี้วัด
URI (20%)

โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์
แกดา (23.46%) โกสุมพิสัย(24.3%)
กันทรวิชัย (20.76%)

FTW (50%)

โกสุมพิสัย (51.1%) เชียงยืน (50.95%)
พยัคฆภูมิพิส้ย (57.98%) นาดูน (52.53%)
การใช้ ICS ในผู้ป่วย asthma รพ.มค. (79.98%)
(80%)
โกสุมพิสัย (66.09%)

INNOVATION

 ฉลากยา QR code ทุกโรงพยาบาล
 คลิปวิดีโอ สื่อ RDU

ผลการดาเนินงาน AMR (ประเมินเฉพาะโรงพยาบาลขนาด A,S,M1)
KPI

เป้าหมาย

2560

2561

2562 (Q3)

Intermediate (250-349)

-

-

Advance

อัตราการติดเชือ้ ดื้อยา 8 ชนิด ในกระแสเลือด

ปี 2564 ลดลง 50%

3.47
(baseline)

3.29
(-5.2%)

3.73
(+7.49%)

ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ OPD (DDD/1,000 visit)

ปี 2564 ลดลง 20%

1.70
(baseline)

1.65
(-2.94%)

-

ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ IPD (DDD/100 วันนอน)

ปี 2564 ลดลง 20%

111.65
(baseline)

114.06
(+2.16%)

108.12
(-3.16%)

ปริมาณการพบเชื้อทั้งหมด ปี 60-62

ปริมาณการใช้ยา IPD ปี 60-62 (DDD/100 วันนอน)

600
400

2560
2561
2562

200
0

ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.

125.00
120.00
115.00
110.00
105.00
100.00
95.00
1-2560
2-2560
3-2560
4-2560
1-2561
2-2561
3-2561
4-2561
1-2562
2-2562

ระบบจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ (500 คะแนน)

Intervention & Integration
หน่วยบริการของรัฐ

ชุมชน/ประชาชน

(รพ./รพ.สต.)

RDU hospital
AMR stewardship
Orientation
กากับ CPG (CPG check list)
งานบริหารเวชภัณฑ์
รพ.สต.ติดดาว
KM and Sharing
Monitoring ทุกระดับ

RDU community
สร้าง health literacy
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
ชุมชนต้นแบบจัดการ
ปัญหายาในชุมชน
งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
Control and
Empowerment

 พ ัฒนาระบบสารสนเทศ [บ ันทึก รายงาน ประมวลผล
ข้อมูล]
้ ที่ RDU community สร้างกระบวนการให้
 ขยายพืน
เกิด health literacy
ื้ ดือ
่ ต่อ ป้องก ัน
้ ยา การสง
 พ ัฒนาระบบการจ ัดการเชอ
ื่ มโยงจากโรงพยาบาลจ ังหว ัดถึง
การแพร่กระจายเชอ
ชุมชน
 ควบคุมแหล่งกระจายยาในชุมชน ร้านค้า คร ัวเรือน
ภาคการเกษตร
 ทบทวนองค์ความรูแ
้ ก่บค
ุ ลากรทางการแพทย์
ิ ธิภาพ ประสท
ิ ธิผล ความพึงพอใจ การ
 ประเมินประสท
้ ลากยา QR code
ใชฉ

สรุปผลการดาเนินงาน
• PA : RDU-AMR
• นโยบายสาค ัญ
1. Smart kid : การร ับรองมาตรฐาน MSK สถานทีผ
่ ลิตเกลือ
2. อาหารปลอดภ ัย : รพ.อาหารปลอดภ ัย , เฝ้าระว ังสารห้ามใช ้
3. โฆษณา : การเฝ้าระว ังทางสถานีวท
ิ ยุ
4. SAT Team : ด้านผลิตภ ัณฑ์และบริการสุขภาพ

• งานปกติของกลุม
่ งาน : 7 โครงการ
1. Pre-marketing
2. Post – marketing

3. Surviellance, เรือ
่ งร้องเรียน
ั
4. บริหารเวชภ ัณฑ์และสน ับสนุนคุณภาพบริการเภสชกรรม
• เตรียมความพร้อม ปี 2563

งานนโยบายสาค ัญ : Smart kid ร ับรองมาตรฐานสถานทีผ
่ ลิตเกลือ MSK
การร ับรอง MSK

2561

2562

14 ผ่าน 7

8 ผ่าน 5

Structure
 ขับเคลือ
่ นงานโดยทีมงานคุ ้มครองผู ้บริโภคและผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
่ ลาด
หลังออกสูต
 ชมรมผู ้ประกอบการเกลือจังหวัดมหาสารคาม
 พชจ , พชอ.

Intervention
1)
2)
3)
4)

ี้ จงโครงการแก่ชมรม
จัดประชุมชมรมชแ
ี้ จงพนักงานเจ ้าหน ้าทีร่ ะดับอาเภอ
ประชุมชแ
ตรวจเยีย
่ มให ้คาแนะนาแก่ผู ้ประกอบการ
้
ตรวจประเมินใชเกณฑ์
MSK

Integration
 บูรณาการกับเป้ าหมายอุตสาหกรรมจังหวัด
 บูรณาการร่วมกับองค์ปกครองสว่ นท ้องถิน
่

What’ s next
 พ ัฒนาความสามารถผูป
้ ระกอบการเป้าหมายปี
2563 โดยใชง้ บประมาณของชมรม เป็นหล ัก
่ ส
 กลุม
่ ทีผ
่ า่ นการร ับรองแล้ว สง
้ ริมสน ับสนุนให้ได้ร ับ
รางว ัล อย.ควอลลิตอ
ี้ วอร์ด

Monitoring
 รายงานผ่านระบบรายงาน smart kid
 ติดตามรายงานการเฝ้ าระวังรายอาเภอ
 รายงานผลการประชุมของชมรมเกลือ

งานนโยบายสาค ัญ : โรงพยาบาลอาหารปลอดภ ัย
ผลการดาเนินงาน
1) ทุกรพ.ย ังคงกิจกรรมตลาดสเี ขียว
2) ทุกรพ.ดาเนินการตรวจเฝ้าระว ังผ ักผลไม้ใน
ื้ ตามเกณฑ์รพ.อาหารปลอดภ ัย
การจ ัดซอ
ื้ ข้าวอินทรียจ
3) ทุกรพ.มีแนวโน้มจ ัดซอ
์ ากกลุม
่
้
เกษตรกรเพิม
่ ขึน
4) ทุกรพ.ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานรพ.
อาหารปลอดภ ัย ตามเกณฑ์ Green &
Clean plus
5) การขยายเป้าหมายในโรงเรียน ดาเนินการที่
่ เสริม
อาเภอวาปี ปทุม ร่วมก ับโรงเรียนสง
สุขภาพ

Structure
 ระดับจังหวัดและทุกโรงพยาบาลมีคณะกรรมการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย
 พชจ/ พชอ และกลไกบริษัทประชารัฐ
 มีคณะกรรมการตลาดสเี ขียวทุกอาเภอ

Intervention
ี้ จงคณะกรรมการทุกอาเภอ ๒ ครัง้
1) จัดประชุมชมรมชแ
ี้ จงพนักงานเจ ้าหน ้าทีร่ ะดับอาเภอผ่านพบสทุกเดือน
2) ประชุมชแ
3) ประชุมสร ้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ

Integration
 บูรณาการกับงาน Green and clean plus
ั แพง
 บูรณาการงานกับสภาฮก

What’ s next
- การขยายเป้าหมายในการพ ัฒนากลุม
่ เกษตกรร่วมก ับ
่ เสริมกลุม
กลไกประชาร ัฐเพือ
่ สง
่ เกษตรกร
- ดาเนินต่อตามเป้าหมายร่วมก ับ Green & clean

Monitoring
 รายงานผ่านระบบรายงานเฉพาะกิจ
 รายงานการประชุมสภาฮักแพง

งานนโยบายสาค ัญ : อาหารปลอดภ ัย(เฝ้าระว ังสารห้ามใชใ้ นอาหาร)
ตรวจสารห้ ามใช้
ในอาหาร

จานวนที่ตรวจ

ผ่ านร้ อยละ

ค่ าเฉลี่ยของเขต

2561

2,532

94.75

94.76

2562

2,783

93.03

90.36

* ยาฆ่าแมลง

ตรวจ 7 ผ่าน 4

ร ้อยละ 57.14

Lab ศูนย์วท
ิ ย์

ผลวิเคราะห์สารห้ามใชใ้ นอาหารจ.มหาสารคาม ปี 2562
120
100

17.5

11.8

82.5

88.2

0.3

0

0

0

3.1

1.2

96.9

98.8

22.9

80
60
40

99.7

100

100

100

20
0

ผ่าน

ไม่ผา
่ น

0

100
77.1

งานนโยบายสาค ัญ : การเฝ้าระว ังและแก้ไขปัญหาโฆษณาทางสถานีวท
ิ ยุ
25

Structure
 ขับเคลือ
่ นงานโดยทีมงานคุ ้มครองผู ้บริโภคและผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
่ ลาด
หลังออกสูต
 มีทม
ี งานเฝ้ าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพทางสถานีวท
ิ ยุ
ของ กสทช.ภาค.2

20
15

Intervention

10

ื่ วิทยุ ชุมชน
1) จัดอบรมแนวทางโฆษณาผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพทางสอ
ี้ จงพนักงานเจ ้าหน ้าทีร่ ะดับอาเภอ
2) ประชุมชแ
3) การเฝ้ าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพทางสถานีวท
ิ ยุโดย
พนักงานเข ้าหน ้าทีร่ ะดับอาเภอ และ กสทช
4) พิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพทางสถานีวท
ิ ยุ และดาเนินงาน
ตามแนวทางปฏิบัต ิ

5
0

สถานีวท
ิ ยุ
เฝ้ าระวัง อาเภอ

เฝ้ าระวัง กสทช
ดาเนินคดี

What’ s next
 ทา MOU ร่วมก ับสถานีวท
ิ ยุ และ กสทช.
 เฝ้าระว ังโฆษณาผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพทางสถานีวท
ิ ยุ
้ ทีจ
้ ในพืน
ให้ครอบคลุมมากขึน
่ ังหว ัดมหาสารคาม

Integration
 บูรณาการกับงานเฝ้ าระวังคบส.
 บูรณาการร่วมกับยาปลอดภัยชุมชน smart อสม.

Monitoring
 รายงานรายไตรมาส
 ติดตามรายงานการเฝ้ าระวังรายอาเภอ

งานนโยบายสาค ัญ : การจ ัดการภ ัยด้านผลิตภ ัณฑ์และบริการสุขภาพ (SAT TEAM)
ผลวิเคราะห์นา้ ตู ้
หยอดเหรียญ 2561

ผ่านมาตรฐาน
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

Structure

จังหวัดมหาสารคาม

72.42

(ตรวจ29ตย)

รายงานกรมอนามัย

94.35

-

แต่งตัง้ คณะกรรมการทีมตระหนักรู ้สถานการณ์และคณะกรรมการ
ปฏิบัตก
ิ ารตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินด ้านปั ญหาผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพ (Situation Awareness Team:SAT, (Operation Team)

ผลการดาเนินงาน
1) ประเมินประเด็นแก้ไขปัญหา 2 ประเด็น (คุณภาพนา้ ตู ้
หยอดเหรียญ และ การขายยาอ ันตรายในร้านชา)
2) สารวจและจ ัดทาฐานข้อมูลตูน
้ า้ ดืม
่ อ ัตโนม ัตินชุมชน
( 250 แห่ง)
3) เสนอแผนบูรณาการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ ตูห
้ ยอด
เหรียญเพือ
่ คืนข้อมูลให้ทอ
้ งถิน
่ ในการประกอบการจ ัดทา
ข้อบ ัญญ ัติทอ
้ งถิน
่ ได้ร ับการอนุม ัติตรวจร่วมก ับ mobile
unit ในปี 2563 จานวน 200 ตย
4) สารวจร้านชาจาหน่ายยาอ ันตรายในหมูบ
่ า้ น
คณะกรรมการออกร่วมตรวจร้านชาจาหน่ายยาอ ันตราย
่ ยา 50 ร้าน
ในชุมชน พบร้านชาขายสง

What’ s next
-เก็บต ัวอย่างนา้ จากตูน
้ า้ ฯเพือ
่ ตรวจวิเคราะห์
-คืนข้อมูลให้ทอ
้ งถิน
่ เพือ
่ การจ ัดทาข้อบ ัญญ ัติทอ
้ งถิน
่
- ดาเนินการตามกฎหมายร้านชาขายยาอ ันตราย

Intervention
1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 1 เพือ
่ ประเมินสถานการณ์ปัญหาภัย
สุขภาพทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในจังหวัดจัดลาดับ
การแก ้ไขปั ญหา
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 2 กาหนดแนวทางการแก ้ไขปั ญหา
3. คณะกรรมการออกร่วมแก ้ไขปั ญหาตามแนวทางทีก
่ าหนด
4. ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 3 ติดตามผลการแก ้ไขปั ญหา

Integration
1) บูรณาการร่วมกับงานคุ ้มครองด ้านอืน
่ ได ้แก่งานอาหารปลอดภัย,
งานยาปลอดภัยในชุมชน
2) ร่วมดาเนินการกับเจ ้าหน ้าทีใ่ นพืน
้ ทีร่ ะดับตาบลและระดับอาเภอ
3) บูรณาการเป้ าหมายการตรวจตัวอย่างเฝ้ าระวังกับ mobile unit เขต

Monitoring
1) นิเทศติดตามผลงาน
ั กรรม
2) ประชุมพบส.เภสช
3) ระบบรายงานเฉพาะกิจและรายงานคบส.จากอาเภอ

สรุปผลการดาเนินงาน
• PA : RDU-AMR
• นโยบายสาค ัญ
1. Smart kid : การร ับรองมาตรฐาน MSK สถานทีผ
่ ลิตเกลือ
2. อาหารปลอดภ ัย : รพ.อาหารปลอดภ ัย , เฝ้าระว ังสารห้ามใช ้
3. โฆษณา : การเฝ้าระว ังทางสถานีวท
ิ ยุ
4. SAT Team : ด้านผลิตภ ัณฑ์และบริการสุขภาพ

• งานปกติของกลุม
่ งาน : 7 โครงการ
1. Pre-marketing
2. Post – marketing
3. Surviellance, เรือ
่ งร้องเรียน

ั
4. บริหารเวชภ ัณฑ์และสน ับสนุนคุณภาพบริการเภสชกรรม
• เตรียมความพร้อม ปี 2563

่ ลาด 2562
Pre Marketing : โครงการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคและผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพก่อนออกสูต

ผลงานย้อนหล ังงานอนุญาตใหม่

ผลการดาเนินงานตรวจอนุญาตใหม่
ประเภท
1.ด้านยา
2.ด้านอาหาร
3.สถานพยาบาล
4.สถานประกอบการเพือ
่ สุขภาพ
5.ด้านเครือ
่ งสาอาง

จานวน
(แห่ง)
28
22
33
27
2

1. ด้านยา
30
25
20
15
10
5
0

2.ด้านอาหาร
40
28

30

35

20
14

26

10

10

0
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๐

๒๕๖๒

3.สถานพยาบาล

2%

๒๕๖๑

25%

1.งานอนุญาตด้ านยา
2.งานอนุญาตด้ านอาหาร
3.งานอนุญาตสถานพยาบาลเอกชน

20%
29%

4.งานอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

5.งานอนุญาตด้ านเครื่ องสาอาง

จานวน (แห่ ง)

30

๒๕๖๒

4.งานสถานประกอบการเพือ
่ สุขภาพ
27

40
24%

22

35

18

33
27

20
10

4

0
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

ปี 2562งบประมาณทีไ่ ด้ร ับจ ัดสรร
จานวน 110,760 บาท
เบิกจ่าย จานวน 99,180 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ89.5

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

่ ลาด 2562
Pre Marketing : โครงการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคและผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพก่อนออกสูต
Structure
มีคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจาจังหวัด
มีคณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดี มีคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการโฆษณาสถานพยาบาล
คูม่ ือสาหรับประชาชน

Information
มีข้อมูลสถานประกอบการเป็ นปั จจุบนั มีการสื่อสารเฝ้าระวังสถานประกอบการใหม่ที่ยงั ไม่ได้ รับ
อนุญาต

Intervention+Innovation
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัด
อบรมพนักงานเจ้ าหน้ าที่ระดับอาเภอและผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่
ฐานข้ อมูลสถานประกอบการด้ านสุขภาพ
มีชอ่ งทาง QR code งานอนุญาตใหม่
QR code ตรวจสอบคลินิก

Integration

What’s next?
Smart Counter Service

ประสานความร่วมมือระดับอาเภอ รพ.สต. และ อสม

Monitoring&Evaluation
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานระดับอาเภอ
วิเคราะห์สรุปผลการดาเนินงานระดับอาเภอ

• Post marketing
ผลตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพผลิตภ ัณฑ์

ผลตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ

120

นา้ บริโภค 211 แห่ง
สายยาง

100

ห้องบรรจุ

คะแนนGMP

20%

80

น ้าแข็ง

12%

นม

40

68%

0
2560

2561

2562

ผลการเก็บตยวิเคราะห์ (นา้ ,นา้ แข็ง)
ได้ตามเป้าหมาย 12 อาเภอ อาเภอเมืองเก็บ ร้อยละ 50
ผลการดาเนินคดี 17 นา้ 16 ตย นา้ แข็ง 1 ตย
ผลการแก้ไขปัญหาเรือ
่ งร้องเรียนท ันเวลา 12 เรือ
่ ง

9%

เครื่องสาอาง

ร้ านขายยา
ั ปฏิบต
ไม่พบเภสช
ั ก
ิ าร

คะแนนGMP

82%

เกลือ

20

การบรรจุ

มีtest kit

9%

น ้าบริโภค

60

นา้ แข็ง 19 แห่ง

สถานที่
ิ้ สภาพ
สน

ข้อมูลจดแจ้ง
ประสงค์ดาเนินการ

ยาแผนโบราณ

ไม่ผา่ น GPP

29%

0%
71%

29% 35%
6%

30%

• Post marketing
Structure
ผู ้รับผิดชอบงานคุ ้มครองผู ้บริโภคระดับอาเภอ
งานคบส.ในองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่

Intervention
1.
2.
3.
4.

ประชุมจัดทาแผนและแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน
นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
ผู ้รับผิดชอบดาเนินการตามแผลและแก ้ไขปั ญหา
KM ติดตามแลกเปลีย
่ นปั ญหาอุปสรรคการดาเนินงาน ทุกเดือน

Integration
1) บูรณาการร่วมกับงานคุ ้มครองด ้านอืน
่ ได ้แก่ งานอสม. งานอนามัย
ในโรงเรียน
3) บูรณาการร่วมกับงานคุ ้มครองผู ้บริโภคขององค์กรปกครองสว่ น
ท ้องถิน
่

What’s next?
Smart Survilance
Smart Alert System

Monitoring
1) นิเทศติดตามผลงาน
ั กรรม
2) ประชุมพบส.เภสช
3) ระบบรายงานเฉพาะกิจและรายงานคบส.จากอาเภอ

•

บวรร
1. ร้ อยละ 100 ของเครื อข่ายชุมชน บวร.ร. บ้ านตาพวนสร้ างแซ่ง มี
ส่วนร่วมในการดาเนิน กิจกรรมประสานพลังสร้ างสุขภาพดี บริโภค
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ปลอดภัยเพื่อลดปั จจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ ติดต่อเรื อ้ รัง
(NCDs)
2. ร้ อยละ 80 ของประชาชน ผู้บริโภค และ แกนนาเครื อข่ายที่เข้ า
ร่วมโครงการ มีความรู้ ความ เข้ าใจและทัศนคติ ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารและยาปลอดภัย เพื่อลดปั จจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รัง (NCDs) อยูใ่ นระดับดีขึ ้นไป
3. ร้ อยละ 80 ของกลุม่ เสี่ยง ผู้สงู อายุ และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
(NCDs) ในชุมชนบ้ านตา พวนสร้ างแซ่งที่เข้ าร่วมโครงการ มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่ปลอดภัย อยูใ่ นระดับ
ดีขึ ้น

•

อย.น้ อย
1.ร้ อยละ 80 ของครูแกนนา อย.น้ อย ที่ผา่ นการอบรม มี
ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องแนวทางการพัฒนาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อลดปั จจัยเสี่ยงต่อโรค
ไม่ติดต่อเรื อ้ รัง (NCDs) แก่นกั เรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
2.ร้ อยละ 100 ของจานวนโรงเรี ยนที่ครูแกนนาเข้ ารับการ
อบรม มีการนารูปแบบการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บริโภคอาหารปลอดภัย
3.มีรูปแบบทางการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยเพื่อลดปั จจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
(NCDs) ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน อย.น้ อย จังหวัดมหาสารคาม

รายการ

ปี 60

ปี 61

ปี 62

470
1.จานวนโรงเรียนที่ทา
480
กิจกรรม อย.น้ อย(แห่ ง)
2. จานวนโรงเรียนที่
350
319
ดาเนินกิจกรรม อย.น้ อย
และผ่ านเกณฑ์ มาตรฐาน
(แห่ ง)
ร้ อยละผ่ านเกณฑ์
66.46 74.46

648
515

79.47

•

SIIIM
S(Structure) เครื อข่ายโรงเรี ยน อย.น้ อย และแกนนา อย.น้ อย
I(Informationมีการรายงานผลทังรู้ ปแบบรายงาน และผ่านระบบ
ไตรมาสของงานคุ้มครองผู้บริโภค
I(Intervention+Innovationมีชดุ การเรี ยนการสอน มีการจัด
อบรมการใช้ ชดุ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ ครูแกน
นา นาชุดการการเรี ยนการสอนไปเผยแพร่
I(Integration)มีการประสานความร่วมมือระหว่างสสจ. สสอ. รพช.
อปท. ผู้บริหารทุกระดับมีการบูรณาการและมีสว่ นร่วมของภาคีเครื อข่าย
ทังภาครั
้
ฐ และเอกชน
M(Monitoring&Evaluation)
ออกตรวจเยี่ยมประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจ

ค่ าเป้าหมายตัวชีว้ ัดของกิจกรรม/ ผลการดาเนินงานของกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
ตัวชีว้ ัด
1.ตัวชีว้ ัด เชิงคุณภาพ
การจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารเวชภัณฑ์ ระดับจังหวัด
สามารถจัดได้ ครบถ้ วนตามที่
กาหนดไว้

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

- ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นไปตามเป้าหมาย
เวชภัณฑ์ระดับจังหวัด 2 ครัง้ /ปี
 2 ครัง้
 ประชุมคกก.จัดซื ้อจัดหาร่วมกัน/
จัดทากรอบบัญชียา/เวชภัณฑ์
สูงกว่าเป้าหมาย
มิใช่ยา 1 ครัง้ /ปี
 6 ครัง้
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30
-มูลค่าจัดซื ้อร่วมรวม เฉลี่ยทุก
2.ตัวชีว้ ัด เชิงปริมาณ
มูลค่ าจัดซือ้ ร่ วมรวมของ รพ.
รพ. ร้ อยละ 64.09 และ ทุก รพ.
มีมลู ค่าจัดซื ้อร่วมรวมมากกว่าร้ อย สูงกว่าเป้าหมาย
ละ 30
3.ตัวชีว้ ัด เชิงคุณภาพ
ร้ อยละ 100
 ร้ อยละ 100
เป็ นไปตามเป้าหมาย
รพ.ได้ รับการอนุม้ตกิ รอบบัญชียา
และเวชภัณฑ์ มิใช่ ยา แบบลดหลั่น
กัน

•

SIIIM
I (Intervention)
1.ประชุมคกก.บริหารเวชภัณฑ์/จัดซื ้อจัดหายาร่วมกัน
2.เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตามงานตามข้ อสัง่ การ CFO เขตสุขภาพที่ 7
I (Innovation)
1.ระบบ barcode ตัดสต็อกแบบ real time (บรบือ)
2.zero stock ณ จุดบริการในโรงพยาบาล (บรบือ)
3.ระบบการตรวจสอบปริมาณคงคลัง ก่อนพิจารณาอนุมตั ิการเบิกจ่ายให้ แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (โกสุมพิสยั , นาดูน)

S (Structure)
คกก.บริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด , คกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาส่งเสริมให้ โรงพยาบาลมีการใช้ ยาอย่างสมเหตุผล

I (Integration)
1.ตรวจประเมินร่วมกับการตรวจสอบภายใน/รพ.สต.ติดดาว
3.นิเทศ ติดตามโรงพยาบาลที่ติดวิกฤติระดับ 6,7 ตามข้ อสัง่ การของ
คณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังด้ านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 7

I (Information)
1.แผนจัดซื ้อได้ รับการอนุมตั ิ ทันเวลาทุกโรงพยาบาล
2.รพ.จัดทากรอบบัญชียาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาโดยลดหลัน่ กัน และได้ รับ
การอนุมตั ิจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทั ้ง 4 ประเภท ทุก
โรงพยาบาล

M(Monitoring&Evaluation)
1.ควบคุม กากับ ตรวจสอบแผนจัดซื ้อตาม Planfin
2.ตรวจสอบภายใน
3.รายงานความคืบหน้ าประจาเดือน
4.รายงานรายไตรมาส

สรุปผลการดาเนินงาน
• PA : RDU-AMR
• นโยบายสาคัญ : 1. อาหารปลอดภัย
2. โฆษณา
3. SAT Team

• งานปกติของกลุ่มงาน : 7 โครงการ

• เตรียมความพร้อม ปี 2563

เตรียมความพร้ อม 2563
• Smart service
smart counter service
smart servilance
smart alert system
• RDU community
• ลดความแออัดในโรงพยาบาล
• โฆษณา
• M powerment พนักงานเจ้ าหน้ าที่ระดับอาเภอ
• SAT team

รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ

