
คณะที ่1

การสง่เสรมิ สขุภาพ ป้องกนัโรค
และการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ

แผนงาน 3

ลดปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ตวัชีว้ดัที ่13 : รอ้ยละของผลติภณัฑอ์าหารสดและอาหารแปรรปูมคีวามปลอดภยั(รอ้ยละ 80)

1) ผกัและผลไมส้ด
- กจิกรรมส ำรวจขอ้มลูสถำนทีผ่ลติ (คดัและบรรจ)ุ ผักและผลไมส้ด โดยส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัด
- กจิกรรมเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์กำรตกคำ้งของสำรเคมกี ำจัดศตัรพูชืในผักและผลไมส้ด โดยส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดและ

หน่วยเคลือ่นทีเ่พือ่ควำมปลอดภัยอำหำร (รอ้ยละ 70)
2) เนือ้สตัวส์ด

- เนือ้สตัวส์ด มคีวำมปลอดภัยจำกกำรปลอมปนสำรเรง่เนือ้แดง (รอ้ยละ 70)
3) น า้บรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ

- รอ้ยละของน ้ำบรโิภคในภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิกลุม่เป้ำหมำยมคีณุภำพมำตรฐำนตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด (รอ้ยละ 100)
4) ผลติภณัฑจ์ากเนือ้สตัว ์

- ผลติภัณฑจ์ำกเนือ้สตัวท์ีม่กีำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำรตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด(รอ้ยละ 70)
5) ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร

- ผลติภัณฑเ์สรมิอำหำรมคีวำมปลอดภัยจำกกำรปลอมปนสำรทีม่ฤีทธิท์ำงยำ (รอ้ยละ 75)
6) ผลติภณัฑน์มโรงเรยีน

- ผลติภัณฑน์มโรงเรยีน ณ สถำนทีผ่ลติ มคีณุภำพมำตรฐำนตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด (รอ้ยละ 100)
7) ผลติภณัฑจ์ากแป้ง

- ผลติภัณฑจ์ำกแป้งมกีำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำรตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด (รอ้ยละ 70)
8) น า้มนัทอดอาหาร
- กำรตดิตำมเฝ้ำระวังปรมิำณสำรโพลำรใ์นน ้ำมันทอดอำหำร ณ สถำนทีผ่ลติโดยส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัด (รอ้ยละ 80)
- กำรตดิตำมเฝ้ำระวังปรมิำณสำรโพลำรใ์นน ้ำมันทีใ่ชท้อดอำหำร ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำย ด ำเนนิกำรโดยหน่วยเคลือ่นที่
เพือ่ควำมปลอดภัยอำหำร และรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนในระบบ Dashboard โดย สสจ. (รอ้ยละ 80)

Fwd ขอส่งข้อมูลตัวชี้วัด กิจกรรมสำคัญ แบบรายงานผลการดำเนินการ คบส ของสำนักอาหาร ปี 2560/02 แบบรายงานตชว.คบส. ปี 60 (เสนอ ผอ.) (7 ต.ค. 59).xls


เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ

1.ผกัและผลไมส้ดมคีวาม
ปลอดภยัจากสารเคมี
ก าจดัศตัรพูชื
(เป้าหมาย รอ้ยละ 70)

1.1 กจิกรรมส ารวจขอ้มลูสถานที่
ผลติผกัและผลไมส้ด
1. ส ำรวจขอ้มลูสถำนทีผ่ลติ(คดัและบรรจ)ุ 
ทีม่อียูใ่นเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ 

2. ประเมนิควำมพรอ้มของผูป้ระกอบกำร  
ณ สถำนทีผ่ลติทกุแหง่ในจังหวดั 

3. จัดท ำขอ้มลูสถำนทีผ่ลติและผลกำร
ประเมนิควำมพรอ้มของผูป้ระกอบกำร ณ 
สถำนทีผ่ลติทกุแหง่ในจังหวดั

4. รำยงำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนใน
แบบฟอรม์กจิกรรมฯและบนัทกึขอ้มลูใน
ระบบ Dashboard (6 ครัง้)

ขอ้มลูสถำนทีผ่ลติผัก
และผลไมส้ด ทีม่อียูใ่น
เขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ ตำม
ขอบขำ่ย (รำ่ง) ประกำศฯ 
และผลกำรประเมนิควำม
พรอ้มของผูป้ระกอบกำร 
ตำมแบบฟอรม์กจิกรรม
กำรส ำรวจและประเมนิ
ควำมพรอ้มของ
ผูป้ระกอบกำร ณ สถำนที่
ผลติ ผักและผลไมส้ดที่
ก ำหนด

ผักและผลไมส้ดมี
ควำมปลอดภยัจำก
สำรเคมกี ำจัด
ศตัรพูชื

1) ผกัและผลไมส้ด



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม

ผลลพัธท์ี่

ตอ้งการ

1.2 กจิกรรมเฝ้าระวงัสถานการณ์การตกคา้งของ
สารเคมกี าจดัศตัรพูชืในผกัและผลไมส้ด 
1. สสจ. และหน่วยเคลือ่นทีฯ่ ด ำเนนิกำรสุม่เก็บตวัอยำ่งผักและ
ผลไมส้ด ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำย ตรวจวเิครำะหเ์บือ้งตน้ดว้ยชดุ
ทดสอบเบือ้งตน้ GT-Test Kit
2. หน่วยเคลือ่นทีฯ่ รำยงำนผลกำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรตกคำ้ง
ของสำรเคมกี ำจัดศตัรพูชื ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำย ดว้ยชดุทดสอบ
เบือ้งตน้ GT-Test Kit 
3. กรณีทีผ่ลกำรตรวจวเิครำะหด์ว้ยชดุทดสอบเบือ้งตน้ GT-Test 
Kit พบวำ่ ไมผ่ำ่นมำตรฐำนให ้สสจ. ลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตำม
ตรวจสอบและด ำเนนิกำรแกไ้ขปัญหำ 
4. สสจ. ลงพืน้ทีเ่พือ่เก็บตวัอยำ่งซ ้ำ ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำยแหง่เดมิ 
และสุม่เก็บตวัอยำ่งตรวจวเิครำะหส์ำรเคมกี ำจัดศตัรพูชืตกคำ้ง ณ 
กรมวทิยำศำสตร ์กำรแพทยห์รอืศนูยว์ทิยำศำสตรก์ำรแพทย์
5. กรณีผลวเิครำะหไ์มเ่ป็นไปตำมกฎหมำย ใหส้สจ.ด ำเนนิคดี
6. สสจ. บนัทกึขอ้มลูรำยงำนผลกำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรตกคำ้ง
ของสำรเคมกี ำจัดศตัรพูชื ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำย ดว้ยชดุทดสอบ
เบือ้งตน้และผลกำรตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิตักิำร ในระบบ 
Dashboard  (6 ครัง้)

1) ผลกำรตรวจวเิครำะหผั์กและผลไม ้
สด ทีต่รวจดว้ยชดุทดสอบเบือ้งตน้ 
GT-Test Kit (กำรตรวจสอบครัง้ที1่)

2) ขอ้มลูกำรแกไ้ขปัญหำกรณีทีผ่ล
กำรตรวจวเิครำะหด์ว้ยชดุทดสอบ
เบือ้งตน้ พบวำ่ ไมผ่ำ่นมำตรฐำน

3) ผลวเิครำะหต์วัอยำ่งผักและผลไม ้
สดทีต่รวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิัตกิำร 
ในกรณีทีม่กีำรเก็บตวัอยำ่งซ ้ำ
(กำรตรวจสอบครัง้ที2่)

4) ผลกำรด ำเนนิกำรตำมกฎหมำย ใน
กรณีทีผ่ลตรวจวเิครำะหท์ำง
หอ้งปฏบิตักิำร(กำรตรวจสอบครัง้ที2่) 
ไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำย 

1) ผกัและผลไมส้ด (ตอ่)



1. กรณทีี่ สสจ.ลงพืน้ทีเ่พือ่เก็บตวัอยำ่งซ ้ำ ณ สถำนที่
จ ำหน่ำยแหง่เดมิ ใหด้ ำเนนิกำรเก็บตวัอยำ่งสง่ตรวจ
วเิครำะหส์ำรเคมกี ำจัดศตัรพูชื ณ กรมวทิยฯ์/ศนูยว์ทิยฯ์
ในไตรมำสที่ 3

2. ศนูยว์ทิยำศำสตรก์ำรแพทย์ ทีส่ำมำรถท ำกำรวเิครำะห์
สำรเคมกี ำจัดศตัรพูชืได ้จ ำนวน 2 แหง่ ไดแ้ก่ ศวพ.

เชยีงรำย และชลบรุี
3. สสจ.บนัทกึขอ้มลูรำยงำนผลกำรตกคำ้งของสำรเคมี

ก ำจัดศตัรพูชื ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำย ดว้ยชดุทดสอบ
เบือ้งตน้และผลกำรตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิตักิำร
ในระบบ Dashboard ของกระทรวงสำธำรณสขุ รวมทัง้
กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตำมแบบรำยงำน

NOTE



มาตรการการด าเนนิงานกรณีตรวจพบสารพษิตกคา้งจากวตัถอุนัตรายทางการเกษตร

MRL:Maximum Residue Limit หมำยถงึ ปรมิำณสำรพษิตกคำ้งสงูสดุ 

EMRL:Extraneous Maximum Residue Limit หมำยถงึ ปรมิำณสำรพษิตกคำ้งสงูสดุทีป่นเป้ือนจำกสำเหตทุีไ่มอ่ำจหลกีเลีย่งได ้

ปรมิาณที ่Codex ก าหนด หมำยถงึ ปรมิำณสำรพษิตกคำ้งทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมำธกิำรของโครงกำรมำตรฐำนอำหำร FAO/WHO

กรณีผลกำรตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิตักิำรไมเ่ป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ 
เรือ่ง อำหำรทีม่สีำรพษิตกคำ้ง ฉบบัลงวนัที ่14 เมษำยน 2554 

ก าหนดใหไ้มพ่บสารพษิตกคา้งจากวตัถอุนัตรายทางการเกษตร ยกเวน้
(1) ตรวจพบไดไ้มเ่กนิคำ่ MRL
(2) ตรวจพบวตัถอุนัตรำยชนดิที ่4 ไดไ้มเ่กนิคำ่ EMRL
(3) ตรวจพบนอกจำก (1) และ (2) ไดไ้มเ่กนิปรมิำณที ่Codex ก ำหนด

ตำมบญัชหีมำยเลข 1 และ 2



สารพษิตกคา้ง มาตรการทางกฎหมาย

1. ตรวจพบเกนิคำ่ MRL

2. ตรวจพบวตัถอุนัตรำยชนดิที่ 4 เกนิคำ่ EMRL

3. ไมม่ใีนประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง อำหำรทีม่สีำรพษิ

ตกคำ้ง และเกนิปรมิำณที่ Codex ก ำหนด

ตำมบญัชหีมำยเลข 1 และ 2

อาหารผดิมาตรฐานตำมมำตรำ28 

ฝ่ำฝืนมำตรำ 25(3) มโีทษตำมมำตรำ 60 

ตำมพระรำชบญัญัตอิำหำร พ.ศ. 2522 ตอ้งระวำง

โทษปรับไมเ่กนิหำ้หมืน่บำท

4. ตรวจพบสำรพษิตกคำ้งในปรมิำณทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรำยกับ

ผูบ้รโิภค หรอืพบวตัถอุนัตรำยชนดิที่ 4  

ตำม พรบ.วตัถอุนัตรำย พ.ศ. 2535 นอกเหนอืจำกบญัชี

หมำยเลข 2

อาหารไมบ่รสิทุธิต์ำมมำตรำ 26(1) 

ฝ่ำฝืนมำตรำ 25(1) มโีทษตำมมำตรำ 58 

ตำมพระรำชบญัญัตอิำหำร พ.ศ. 2522ตอ้งระวำง

โทษจ ำคกุไมเ่กนิสองปีหรอื

ปรับไมเ่กนิสองหมืน่บำทหรอืทัง้จ ำทัง้ปรับ

มาตรการการด าเนนิงานกรณีตรวจพบสารพษิตกคา้งจากวตัถอุนัตรายทางการเกษตร

MRL:Maximum Residue Limit หมำยถงึ ปรมิำณสำรพษิตกคำ้งสงูสดุ 

EMRL:Extraneous Maximum Residue Limit หมำยถงึ ปรมิำณสำรพษิตกคำ้งสงูสดุทีป่นเป้ือนจำกสำเหตทุีไ่มอ่ำจหลกีเลีย่งได ้

ปรมิาณที ่Codex ก าหนด หมำยถงึ ปรมิำณสำรพษิตกคำ้งทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมำธกิำรของโครงกำรมำตรฐำนอำหำร FAO/WHO



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ

2.เนือ้สตัวส์ด มคีวาม
ปลอดภยัจากการ
ปลอมปน
สารเรง่เนือ้แดง 
(เป้าหมายรอ้ยละ 70)

1 สสจ.และหน่วยเคลือ่นทีฯ่ ด ำเนนิกำรสุม่เกบ็
ตวัอยำ่งเนือ้สตัวส์ด ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำย ตรวจ
วเิครำะหด์ว้ยTest Kit 200 ตวัอยำ่ง (ครัง้ที่ 1)

2. หน่วยเคลือ่นทีฯ่ รำยงำนผลกำรส ำรวจ
สถำนกำรณ์กำรปลอมปนสำรเรง่เนือ้แดงใน
เนือ้สตัวส์ด ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำยดว้ยTest Kit

3 กรณีทีผ่ลกำรตรวจวเิครำะหด์ว้ยชดุทดสอบ
เบือ้งตน้พบวำ่ ไมผ่ำ่นมำตรฐำนให ้สสจ. ลง
พืน้ทีเ่พือ่ตดิตำมตรวจสอบและด ำเนนิกำร
แกไ้ขปัญหำ

1. ผลกำรตรวจวเิครำะห์
เนือ้สตัวส์ดทีต่รวจดว้ย
ชดุทดสอบ

2. ผลวเิครำะหต์วัอยำ่ง
เนือ้สตัวส์ดทีต่รวจ
วเิครำะหท์ำง
หอ้งปฏบิตักิำร ในกรณทีี่
มกีำรเก็บตวัอยำ่งซ ้ำ

3. ผลกำรด ำเนนิคดใีน
กรณีทีผ่ลตรวจวเิครำะห์
ทำงหอ้งปฏบิตักิำร
ไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำย 

เนือ้สตัวส์ดมคีวำม
ปลอดภยัจำกกำร
ปลอมปนสำรเรง่
เนือ้แดง

2) เนือ้สตัวส์ด



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม

ผลลพัธท์ี่

ตอ้งการ

4 สสจ. ลงพืน้ทีเ่พือ่เก็บตวัอยำ่งซ ำ้ ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำย
แหง่เดมิ และสุม่เก็บตวัอยำ่งและสง่ตรวจวเิครำะห์
สำรเรง่เนือ้แดงกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทยห์รอื
ศนูยว์ทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์(ครัง้ที ่2)

5 กรณีผลวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิตักิำรพบสำรเรง่เนือ้แดง 
ใหส้สจ.ด ำเนนิคดี

6 สสจ.บนัทกึขอ้มลูในระบบ Dashboard ของกระทรวง
สำธำรณสขุ ตำมระยะเวลำกำรรำยงำน (6 ครัง้)

2) เนือ้สตัวส์ด(ตอ่)



1. หน่วยเคลือ่นทีฯ่ รำยงำนผลกำรปลอมปนสำรเรง่เนือ้
แดงในเนือ้สตัวส์ด ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำย ดว้ยชดุทดสอบ
เบือ้งตน้ ตำมแบบรำยงำนใหก้บัส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัตำมเขตพืน้ทีเ่พือ่ทรำบสถำนกำรณ์

2. สสจ.รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแบบรำยงำน ใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้
- ขอ้มลูกำรแกไ้ขปัญหำกรณีทีผ่ลกำรตรวจวเิครำะห์
ดว้ยชดุทดสอบเบือ้งตน้ พบวำ่ ไมผ่ำ่นมำตรฐำน
- ผลวเิครำะหต์วัอยำ่งเนือ้สตัวส์ดทีต่รวจวเิครำะหท์ำง
หอ้งปฏบิตักิำร ในกรณีทีม่กีำรเก็บตวัอยำ่งซ ้ำ
- ผลกำรด ำเนนิกำรตำมกฎหมำย ในกรณีทีผ่ลตรวจ
วเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิตักิำรไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำย

NOTE



มาตรการการด าเนนิงานกรณีสารเรง่เนือ้แดงในเนือ้สตัวส์ด

สารเรง่เนือ้แดง เป็นสำรในกลุม่เบตำ้อะโกนสิต์ (β-Agonist) ตำมประกำศ

กระทรวงสำธำรณสขุ ฉบบัที ่269 พ.ศ.2546 เรือ่ง มำตรฐำนอำหำรทีม่กีำรปนเป้ือน

สำรเคมกีลุม่เบตำ้อะโกนสิตก์ ำหนดใหต้อ้งตรวจไมพ่บกำรปนเป้ือนสำรเคมกีลุม่นีใ้น

อำหำร และตอ้งปฏบิตัติำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรตรวจวเิครำะหก์ำรปนเป้ือนสำรเคมบีำงชนดิในอำหำร

“หำกผลตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิตักิำรพบสำรในกลุม่เบตำ้อะโกนสิตถ์อืวำ่

อาหารผดิมาตรฐานตำมมำตรำ28 ฝ่ำฝืนมำตรำ 25(3) มโีทษตำมมำตรำ 60 

ตำมพระรำชบญัญัตอิำหำร พ.ศ. 2522 ตอ้งระวำงโทษปรับไมเ่กนิหำ้หมืน่บำท”



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม

ผลลพัธท์ี่

ตอ้งการ

3.รอ้ยละของน า้
บรโิภคในภาชนะ
บรรจทุีปิ่ดสนทิ
กลุม่เป้าหมายมี
คณุภาพ
มาตรฐานตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด
(เป้าหมาย รอ้ยละ
100)

1.สสจ.ตรวจสอบและยนืยันควำมถกูตอ้งของ
ขอ้มลูสถำนทีผ่ลติทีไ่มเ่ป็นไปตำมเกณฑ ์GMP 
หรอืผลตรวจวเิครำะหผ์ลติภณัฑด์ำ้นจลุนิทรยี์

2.สสจ.เขำ้รว่มกำรอบรมเรือ่งกำรตรวจประเมนิ
สถำนทีผ่ลติและกำรควบคมุกำรผลติน ้ำบรโิภคใน
ภำชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ 

3.สสจ.ปรับปรงุสถำนทีแ่ละกำรควบคมุ
กระบวนกำรผลติน ้ำบรโิภคในภำชนะบรรจทุีปิ่ด
สนทิกลุม่เป้ำหมำยทกุแหง่ (ภำยในเดอืนม.ีค.60)

4.สสจ.ตรวจประเมนิสถำนทีต่ำมหลกัเกณฑ ์GMP
และสุม่เก็บตวัอยำ่ง ณ สถำนทีผ่ลติ และสง่
ตวัอยำ่งเพือ่ตรวจวเิครำะห์

5.รำยงำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนเมือ่พบวำ่ไม่
เป็นไปตำมกฎหมำย ในแบบฟอรม์กำรรำยงำนผล
ตำมตวัชีว้ดัและบนัทกึขอ้มลูในระบบ Dashboard 
(6 ครัง้)

1 ผลกำรตรวจประเมนิ
สถำนทีผ่ลติ
กลุม่เป้ำหมำยตำม
หลกัเกณฑ ์GMP 
ภำยหลงักำรปรับปรงุ
สถำนทีผ่ลติ

2 ผลวเิครำะหน์ ้ำบรโิภค
ในภำชนะบรรจุ
กลุม่เป้ำหมำย ภำยหลงั
กำรปรับปรงุกำรควบคมุ
กระบวนกำรผลติ

3 ผลกำรด ำเนนิกำรเมือ่
พบวำ่ไมเ่ป็นไปตำม
กฎหมำย (ถำ้ม)ี

น ้ำบรโิภคในภำชนะ
บรรจทุีปิ่ดสนทิ
กลุม่เป้ำหมำยมี
คณุภำพมำตรฐำน
ตำมเกณฑท์ี่
ก ำหนด

3) น า้บรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม

ผลลพัธท์ี่

ตอ้งการ

4.ผลติภณัฑจ์าก
เนือ้สตัวท์ ีม่กีารใช้

วตัถเุจอืปนอาหาร
ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด
(เป้าหมาย รอ้ยละ 
100)

1. สสจ.แจง้จ ำนวนสถำนทีผ่ลติกลบัมำยัง อย.

2. สสจ.ตรวจประเมนิสถำนทีท่กุแหง่ในจังหวัด 
ตำมเกณฑ ์GMP

3. เก็บตวัอยำ่งผลติภณัฑ ์ณ สถำนทีผ่ลติ ทกุ
ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑล์ะ 1 ตวัอยำ่ง และสง่
ตวัอยำ่งเพือ่ตรวจวเิครำะห์

4. รำยงำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนแเมือ่พบวำ่
ไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำย ในแบบฟอรม์กำร
รำยงำนผลตำมตวัชีว้ดัและบนัทกึขอ้มลูใน
ระบบ Dashboard (6 ครัง้)

1 จ ำนวนสถำนทีผ่ลติ
ผลติภณัฑจ์ำกเนือ้สตัว์
ภำยในจังหวดั

2 ผลกำรตรวจประเมนิ
สถำนทีผ่ลติผลติภณัฑ์
จำกเนือ้สตัว์

3 ผลวเิครำะหผ์ลติภณัฑ์
จำกเนือ้สตัว์

4 ผลกำรด ำเนนิกำรเมือ่
พบวำ่ไมเ่ป็นไปตำม
กฎหมำย (ถำ้ม)ี

ผลติภณัฑจ์ำก
เนือ้สตัวท์ีม่กีำรใช ้

วตัถเุจอืปนอำหำร
ตำมเกณฑท์ี่
ก ำหนด

4) ผลติภณัฑจ์ากเนือ้สตัว ์



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ

5.ผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหารมคีวามปลอดภยั
จากการปลอมปนสารที่
มฤีทธิท์างยา
(เป้าหมาย รอ้ยละ 75)

1.สสจ. สุม่เก็บตวัอยำ่งผลติภณัฑ ์ณ 
สถำนทีผ่ลติหรอืสถำนทีจ่ ำหน่ำย และ
สง่ตวัอยำ่งเพือ่ตรวจวเิครำะหช์นดิและ
ปรมิำณสำรทีม่ฤีทธิท์ำงยำ
(พจิำรณำตำมควำมเหมำะสมของพืน้ที)่ 
จงัหวดัละ 5 ตวัอยา่ง

2.รำยงำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนและ
ผลกำรด ำเนนิกำรเมือ่พบวำ่ไมเ่ป็นไป
ตำมกฎหมำย ในแบบฟอรม์กำรรำยงำน
ผลตำมตวัชีว้ดัและบนัทกึขอ้มลูใน
ระบบ Dashboard (6 ครัง้)

1. รำยงำนผลกำร
วเิครำะห์ ผลติภณัฑ์
เสรมิอำหำร 

1. ผลกำรด ำเนนิกำรกรณี
พบกำรปลอมปนสำรที่
มฤีทธิท์ำงยำ

1.ผลติภณัฑเ์สรมิ
อำหำรมคีวำม
ปลอดภยัจำกกำร
ปลอมปนสำรทีม่ฤีทธิ์
ทำงยำ

2.ผลติภณัฑเ์สรมิ
อำหำรทีพ่บกำร
ปลอมปนฯ ไดรั้บกำร
จัดกำรใหเ้ป็นไปตำม
กฏหมำย

5) ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร

สารทีม่ฤีทธิท์างยา หมายถงึ 
- กลุม่ยาลดน า้หนกั (Sibutramine, Oristat, Ephedrine หรอืยาอืน่ทีม่ฤีทธิใ์นการลดน า้หนกั)

- กลุม่ยาลดความอยากอาหาร (Fenfluramine และ Phentermine) 

- กลุม่ยาระบาย (Phenophthaline) 

- กลุม่ยาสเตยีรอยด์ (Dexamethasone และ Prednisolone) 

- กลุม่ยารกัษาโรคเสือ่มสมรรถภาพทางเพศ (Sildenafil, Tadalafil และ Vardenafil) 



มาตรการการด าเนินงานกรณีสถานทีผ่ลติหรอืผลวเิคราะห ์

ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

สถานทีผ่ลติอาหาร

/สถานทีจ่ าหนา่ย

บนัทกึ/พยานหลกัฐานที่

เกีย่วขอ้ง

เกณฑก์ารผา่น มาตรการทางกฎหมาย

ตามพรบ.อาหาร พ.ศ.2522

1. การตรวจสถานทีผ่ลติ

(กรณีเก็บตวัอยา่ง ณ

สถานทีผ่ลติและมกีารตรวจ

สถานทีผ่ลติ)

บันทกึตรวจสถำนทีผ่ลติ แลว้แต่

กรณี ไดแ้ก่

- แบบ ตส.1(50) (GMP ทั่วไป)

- แบบ ตส.11(55) (GMP ปิด

สนทิ (ป.สธ. 349)

- ผำ่นรอ้ยละ 60 ทกุหมวด และไมพ่บ

ขอ้บกพรอ่งรนุแรง

- ผำ่นรอ้ยละ 70 ทกุหมวด และไมพ่บ

ขอ้บกพรอ่งรนุแรง

กรณีสถำนทีผ่ลติไมเ่ป็นไปตำม

กฎหมำยเป็นกำรฝ่ำฝืนประกำศ

ฯซึง่ออกตำมมำตรำ 6(7) มี

โทษตำมมำตรำ 49 ปรับไมเ่กนิ

หนึง่หมืน่บำท

2.  การตรวจฉลากอาหาร บันทกึเก็บตัวอยำ่ง/  ภำพถำ่ย

ผลติภัณฑ์ / ผลติภัณฑต์ัวอยำ่ง

พจิำรณำตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ

หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่

ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบับที่ 293) 

พ.ศ.2548 เรือ่ง ผลติภัณฑเ์สรมิอำหำร,  

(ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550) เรือ่ง ผลติภัณฑ์

เสรมิอำหำร (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที3่67) 

พ.ศ.2557 เรือ่ง กำรแสดงฉลำกของอำหำรใน

ภำชนะบรรจุ เป็นตน้

กรณีฉลำกอำหำรไมเ่ป็นไปตำม

กฎหมำยเป็นกำรฝ่ำฝืนประกำศ

ฯซึง่ออกตำมมำตรำ 6(10) มี

โทษตำมมำตรำ 51 ปรับไมเ่กนิ

สำมหมืน่บำท



มาตรการการด าเนินงานกรณีสถานทีผ่ลติหรอืผลวเิคราะห ์

ไม่เป็นไปตามกฎหมาย(ตอ่)

สถานทีผ่ลติอาหาร

/สถานทีจ่ าหนา่ย

บนัทกึ/พยานหลกัฐานทีเ่ก ีย่วขอ้ง เกณฑก์ารผา่น มาตรการทางกฎหมาย

ตามพรบ.อาหาร พ.ศ.2522

3.  การตรวจวเิคราะห์

หาสารทีม่ฤีทธิท์างยา

- บันทกึเก็บตัวอยำ่ง (กรณีสุม่เก็บตัวอยำ่ง ณ

สถำนทีผ่ลติ)

- บันทกึตรวจสถำนทีจ่ ำหน่ำย และ

ใบเสร็จรับเงนิคำ่ตัวอยำ่ง (กรณีสุม่ตัวอยำ่งซือ้

จำกสถำนทีจ่ ำหน่ำย)

- บันทกึน ำสง่ตัวอยำ่งไปทีห่อ้งปฏบิัตกิำร

- รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะห์

- เอกสำรทำงวชิำกำรทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่

สรรพคณุทำงยำ เป็นตน้

หำ้มพบ - กรณีตรวจพบสำรทีม่ฤีทธิ์

ทำงยำเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ

25(1) มโีทษตำมมำตรำ 58 

จ ำคกุไมเ่กนิ 2 ปี หรอืปรับไม่

เกนิสองหมืน่บำท หรอืทัง้จ ำ

ทัง้ปรับ

- ใหด้ ำเนนิกำรประกำศผล

วเิครำะหต์ำมมำตรำ 30(3)

- สัง่งดผลติตำมมำตรำ 30(2)



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ

6.ผลติภณัฑน์ม
โรงเรยีน ณ สถานที่
ผลติ มคีณุภาพ
มาตรฐานตามเกณฑท์ี่
ก าหนด
(เป้าหมายรอ้ยละ 70)

6.1 สสจ. ด าเนนิการ
1) ตรวจประเมนิสถำนทีผ่ลตินมโรงเรยีนทกุ
แหง่ในจังหวดั ตำมเกณฑ์ GMP 
2) เก็บตวัอยำ่งผลติภณัฑน์มโรงเรยีน ณ 
สถำนทีผ่ลติ และสง่ตวัอยำ่งเพือ่ตรวจ
วเิครำะห์ คณุภำพมำตรฐำน ปีละ 2 ครัง้ 

(1 ครัง้/ภำคกำรศกึษำ) ดงันี้
-ภำคกำรศกีษำที ่2 ปีกำรศกึษำ 2559 ชว่ง

เดอืน พ.ย. 59
-ภำคกำรศกีษำที ่1 ปีกำรศกึษำ 2560 ชว่ง

เดอืน ม.ิย. 60

1 ผลกำรตรวจประเมนิ
สถำนทีผ่ลตินมโรงเรยีน

2 ผลกำรตรวจวเิครำะห์
ผลติภณัฑน์มโรงเรยีน

3 ผลกำรด ำเนนิกำรเมือ่
พบวำ่ไมเ่ป็นไปตำม
กฎหมำย 

ผลติภณัฑน์ม
โรงเรยีน ณ 
สถำนทีผ่ลติ มี
คณุภำพมำตรฐำน
ตำมเกณฑท์ี่
ก ำหนด

6) ผลติภณัฑน์มโรงเรยีน



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่

การตรวจ 

ตดิตาม

ผลลพัธท์ี่

ตอ้งการ

6.2 รายงานขอ้มลู ผลการด าเนนิงานและผลการด าเนนิการ
เมือ่พบวา่ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ในแบบฟอรม์การรายงานผล
ตามตวัชีว้ดัและบนัทกึขอ้มลูในระบบ Dashboard มดีงันี้

-ภำคกำรศกีษำที ่2 ปีกำรศกึษำ 2559 ภำยในวนัที ่10 ธนัวำคม 
2559

-ภำคกำรศกีษำที ่1 ปีกำรศกึษำ 2560 ภำยในวนัที ่10 กรกฎำคม 
2560

3 สง่ส ำเนำผลกำรตรวจประเมนิสถำนทีผ่ลติและรำยงำนผลวเิครำะห์
ผลติภณัฑน์มโรงเรยีน โดยสง่เป็นหนังสอืรำชกำร

6) ผลติภณัฑน์มโรงเรยีน(ตอ่)



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ

7.ผลติภณัฑจ์าก
แป้งมกีารใชว้ตัถเุจอื
ปนอาหารตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด (เป้าหมาย
รอ้ยละ 70)

1 สสจ.แจง้จ ำนวนสถำนทีผ่ลติผลติภณัฑจ์ำก
แป้ง กลบัมำยัง อย.

2 สสจ.ตรวจประเมนิสถำนทีผ่ลติผลติภณัฑ์
จำกแป้งทกุแหง่ในจังหวดั

3 เก็บตวัอยำ่งผลติภณัฑ ์ณ สถำนทีผ่ลติทกุ
ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑล์ะ 1 ตวัอยำ่ง
และสง่ตวัอยำ่งเพือ่ตรวจวเิครำะห์

4 รำยงำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนและผลกำร
ด ำเนนิกำรเมือ่พบวำ่ไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำย
ในแบบฟอรม์กำรรำยงำนผลตำมตวัชีว้ดัและ
บนัทกึขอ้มลูในระบบ Dashboard (6 ครัง้)

1 จ ำนวนสถำนทีผ่ลติ
ผลติภณัฑจ์ำกแป้ง

2 ผลกำรตรวจประเมนิ
สถำนทีผ่ลติผลติภณัฑ์
จำกแป้ง

3 ผลวเิครำะห์
ผลติภณัฑจ์ำกแป้ง

4 ผลกำรด ำเนนิกำรเมือ่
พบวำ่ไมเ่ป็นไปตำม
กฎหมำย

ผลติภณัฑจ์ำกแป้งมี
กำรใชว้ตัถเุจอืปน
อำหำรตำมเกณฑท์ี่
ก ำหนด

7) ผลติภณัฑจ์ากแป้ง



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ

8.สถานทีผ่ลติ
กลุม่เป้าหมายและ
สถานทีจ่ าหนา่ย มี
ปรมิาณสารโพลาร์
เป็นไปตามเกณฑท์ี่
ก าหนด
(เป้าหมาย รอ้ยละ 
80)

8.1 การตดิตามเฝ้าระวงัปรมิาณสารโพ
ลารใ์นน า้มนัทอดอาหาร ณ สถานทีผ่ลติ 
1) คดัเลอืกสถำนทีผ่ลติอำหำร โดยพจิำรณำ
จำกกลุม่ผลติภณัฑท์ีม่กีำรใชน้ ้ำมันใน
กระบวนกำรทอด และสง่จ ำนวนสถำนทีผ่ลติ
อำหำรกลุม่เป้ำหมำยมำยัง อย.

2) ตรวจประเมนิสถำนทีผ่ลติกลุม่เป้ำหมำย 

3) บนัทกึขอ้มลูกำรใชน้ ้ำมันทีใ่ชท้อดอำหำร 
และเก็บตวัอยำ่งน ้ำมันทีใ่ชท้อดอำหำร เพือ่สง่
ตรวจวเิครำะห์

4) รำยงำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนและผลกำร
ด ำเนนิกำร เมือ่พบวำ่ไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำย ใน
แบบฟอรม์กำรรำยงำนผลตำมตวัชีว้ดัและบนัทกึ
ขอ้มลูในระบบ Dashboard (6 ครัง้)

1) ขอ้มลูสถำนทีผ่ลติ
อำหำรกลุม่เป้ำหมำย

2) บนัทกึขอ้มลูกำรใช ้

น ้ำมันทีใ่ชท้อดอำหำร

3) ผลกำรตรวจประเมนิ
สถำนทีผ่ลติ

4) ผลวเิครำะหน์ ้ำมันทีใ่ช ้

ทอดอำหำร

5) ผลกำรด ำเนนิกำรเมือ่
พบวำ่ไมเ่ป็นไปตำม
กฎหมำย 

สถำนทีผ่ลติ
กลุม่เป้ำหมำยและ
สถำนทีจ่ ำหน่ำย มี
ปรมิำณสำรโพลำร์
เป็นไปตำมเกณฑท์ี่
ก ำหนด

8) น า้มนัทอดอาหาร



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่

การตรวจ 

ตดิตาม

ผลลพัธท์ี่

ตอ้งการ

8.2 การตดิตามเฝ้าระวงัปรมิาณสารโพลารใ์นน า้มนัทีใ่ชท้อดอาหาร 
ณ สถานทีจ่ าหนา่ย 
และรายงานผลการด าเนนิงานในระบบ Dashboard 
1. หน่วยเคลือ่นทีฯ่ ตรวจเฝ้ำระวงัน ้ำมันทอดอำหำร  ณ แหลง่จ ำหน่ำย ดว้ยชดุ
ทดสอบเบือ้งตน้ 

2. บนัทกึขอ้มลูทั่วไป ตรวจสอบน ้ำมันทีใ่ชท้อดอำหำร พฤตกิรรมกำรใชน้ ้ำมัน
ทอดอำหำร กำรก ำจัดน ้ำมันตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนมำยัง อย.

3. รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวงัปรมิำณสำรโพลำรใ์นน ้ำมันทีใ่ชท้อดอำหำร ดว้ยชดุ
ทดสอบเบือ้งตน้ ใหส้สจ.

4. กรณีทีผ่ลกำรตรวจวเิครำะหไ์มผ่ำ่นมำตรฐำนให ้สสจ. ลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตำม
ตรวจสอบและด ำเนนิกำรแกไ้ขปัญหำ

5. สสจ. ลงพืน้ทีเ่พือ่เก็บตวัอยำ่งซ ้ำ ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำยแหง่เดมิ และสุม่เก็บ
ตวัอยำ่งน ้ำมันทีใ่ชท้อดอำหำรดงักลำ่วตรวจวเิครำะห์

6. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแบบฟอรม์กำรรำยงำนผลตำมตวัชีว้ดัและบนัทกึ
ขอ้มลูในระบบ Dashboard (6 ครัง้)

8) น า้มนัทอดอาหาร(ตอ่)



เป้าหมาย
มาตรการการด าเนนิงาน

ในพืน้ที่
การตรวจ ตดิตาม

ผลลพัธท์ ี่

ตอ้งการ

รอ้ยละของผลติภณัฑ์
สขุภาพทีไ่ดร้บัการ
ตรวจสอบไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด
(เป้าหมาย รอ้ยละ 95)

1.การจดัการความเสีย่ง ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพของจงัหวดั
1) ตัง้ทมี SAT และ ทมี Operation
2) วเิครำะหค์วำมเสีย่งและจัดท ำแผนเฝ้ำระวังผลติภัณฑส์ขุภำพ  
3) จัดท ำมแีผนกำรจัดกำรควำมเสีย่ง (Risk Management plan)

ดำ้นผลติภัณฑส์ขุภำพของจังหวัด
4) สือ่สำรควำมเสีย่ง(Risk Management)ไปยังผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ สว่นรำชกำรตำ่งๆในจังหวดั/อปท.เพือ่กำรจัดกำรปัญหำ 

2.ด าเนนิการเก็บตวัอยา่งผลติภณัฑส์ขุภาพตามแผนเฝ้า
ระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพของจงัหวดัดงันี้
1) แผนเก็บตัวอยำ่งของจังหวดั หรอืเก็บตัวอยำ่งในรำยกำรทีต่ก

ลงกบั อย.(ในตัวชีว้ดัสว่นภมูภิำค) เพือ่ตรวจวเิครำะหท์ำง
หอ้งปฏบิัตกิำรหรอืตรวจดว้ยชดุทดสอบเบือ้งตน้
2) แผนเก็บตัวอยำ่งของหน่วยตรวจสอบเคลือ่นทีท่ัง้ของจังหวัด

และเขต

1 กำรจัดท ำแนวทำงโครงกำร
เฝ้ำระวงัคณุภำพ มำตรฐำน
ผลติภัณฑส์ขุภำพ ของ
จังหวดั 

2 ขอ้มลูกำรเก็บตัวอยำ่งของ
จังหวดั เพือ่ตรวจวเิครำะห์
ทำงหอ้งปฏบิัตกิำรหรอืตรวจ
ดว้ยชดุทดสอบเบือ้งตน้

3 น ำผล Surveillance มำ
ด ำเนนิกำรจัดกำรควำมเสีย่ง
แบบบรูณำกำร

4 สือ่สำรควำมเสีย่ง                    
ไปยังผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่กำร
จัดกำรปัญหำ 

ประชำชนไดบ้รโิภค
ผลติภัณฑส์ขุภำพที่
มคีณุภำพ และ
ปลอดภัย

ตวัชีว้ดัที ่15 : ผลติภณัฑส์ขุภาพทีไ่ดร้บัการตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ีก่ าหนด
- รอ้ยละของผลติภณัฑส์ขุภำพทีไ่ดรั้บกำรตรวจสอบไดม้ำตรฐำนตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดเป้ำหมำย (รอ้ยละ 95)



บทบาท บรหิารจดัการระบบ ระบบขอ้มลู การเฝ้าระวงั
(Surveillance)

การจดัการความเสีย่ง
(Inspection and

Response)

สว่นกลาง 1.มคีณะท างานพฒันาระบบการ
จดัการความเสีย่งดา้นผลติภณัฑ์
สขุภาพ

2. มทีมี SAT และทมี Operation 
3. มคีูม่อืการปฏบิตังิานของระบบฯ
4. มแีผนการจดัการความเสีย่ง 
(Risk Management plan)      
แบบบรูณาการ

5. มกีารตดิตามการด าเนนิงาน 
การจดัการความเสีย่ง ดา้น
ผลติภณัฑส์ขุภาพของจงัหวดั
ผา่นกลไกคณะอนกุรรมการ 
คบส. แตล่ะระดบั

1. โครงสรา้งระบบขอ้มลู
ส าคญัในการเฝ้าระวงั
ผลติภณัฑส์ขุภาพ

2.  ระบบเตอืนภยัความ
เสีย่งของผลติภณัฑ์
สขุภาพ

3.  ตดิตามและวเิคราะห์
ขอ้มลูทกุระดบั

4.  จดัเก็บและรายงาน
ขอ้มลูเฝ้าระวงั
ผลติภณัฑส์ขุภาพ      
ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

1.แผน Surveillance
2. ขบัเคลือ่นและ
ด าเนนิการตามแผน 
Surveillance

3. ถา่ยทอดและก ากบั
ตดิตามการ
ด าเนนิการตามแผน
Surveillance

1.น าผลการ Surveillance
มาด าเนนิการตาม                       
แผนการจดัการความเสีย่ง  
(Risk management 
plan) แบบบรูณาการ

2.  ด าเนนิการตามกฎหมาย
3.  สือ่สารความเสีย่ง                    
ไปยงัผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง                
(Risk Management) 
เพือ่การจดัการปญัหา

4. ถา่ยทอดและก ากบัตดิตาม
การด าเนนิการตามแผนการ
จดัการความเสีย่ง

เขต

จงัหวดั

23

แผนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์คบส. 

เป้าหมาย อย. : ประชาชนไดบ้รโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพทีม่คีณุภาพ และปลอดภยั

1. ระบบคุม้ครองผูบ้รโิภค
ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ



แนวทางการพฒันาระบบกลไกการตอบโตส้ถานการณ์
ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพระดบัจงัหวดั

กรอบแนวคดิการพฒันาระบบกลไกการตอบโตส้ถานการณด์า้นผลติภณัฑส์ขุภาพระดบัจงัหวดั

Indicator-based surveillance

Information/Social media and Data 
from other source

ระบบงาน Situation Awareness 
and Data Analysis -

Surveillance

Event-based surveillance

Outbreak investigation data
/SRRT

ตดัสนิใจโดย
คบส.ทมีระดบัจงัหวดั

การจดัการและสือ่สารความเสีย่ง
ในภาวะปกต ิ

(Risk Management and 
Communication)
Normal Response

การจดัการและสือ่สารความเสีย่ง
ในภาวะวกิฤต ิ

(Risk Management and 
Communication)
Rapid Response

สือ่สาร ขอ้มลู/ขา่วสาร/มาตรการ
ด าเนนิการ แกห่นว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง
ท ัง้ในจงัหวดัและหนว่ยงานอืน่ๆ

ทมีตรวจสอบสถานการณ์
ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ

(Operations Team) - Inspectionระบบฐานขอ้มลูและการรายงาน
- รายงานทนัที

- รายงาน Routine



วธิกีารด าเนนิงาน 

ใหท้กุจงัหวดัจดัต ัง้ ทมีตอบโตส้ถานการณ์ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ

(คบส.ทมี) โดยมอีงคป์ระกอบท ัง้จากต าบล อ าเภอ และจงัหวดั จงัหวดัละ 1 ทมี 
ประมาณ 5-10 คน (Core Team : SAT)

รว่มกบัสว่นกลางจดัท าคูม่อืการด าเนนิการตอบโตส้ถานการณ์ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ 

เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางการด าเนนิงานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัท ัว่ประเทศ

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัในกระบวนการจดัการปญัหาผลติภณัฑส์ขุภาพทีป่ระสบความส าเร็จ

พฒันาและเชือ่มโยงฐานขอ้มลูการด าเนนิงาน และองคค์วามรูใ้นการตอบโตส้ถานการณ์

ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพรว่มกนัระหวา่งสว่นกลางและ สว่นภมูภิาค

25

ทกุจงัหวดัจดัท าแผนการตอบโตส้ถานการณ์ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ 

Surveillance >> Inspect >> Response



ประเด็นแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(Inspection Guideline)

คณะที ่1 : การสง่เสรมิ สขุภาพ ป้องกนัโรค และการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ

1.การจดัการความเสีย่งดา้นผลติภณัฑสุ์ขภาพของจงัหวดั

1) ตัง้ทมี SAT และ ทมี Operation

2) วเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัท าแผนเฝ้าระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพ  

3) จดัท าแผนการจดัการความเสีย่ง (Risk Management plan)
ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพของจงัหวดั

4) สือ่สารความเสีย่ง(Risk Management) ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
เชน่ สว่นราชการตา่งๆในจงัหวดั/อปท. เพือ่การจดัการปัญหา



(รา่ง)SAT and Operations Team

 Situation Awareness Team (SAT) : ทมีประเมนิสถานการณ์

1.1 องคป์ระกอบ
o นพ.สสจ. ทีป่รกึษา

o รอง นพ.สสจ./เภสชักร ชช./หวัหน้ากลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ ประธานคณะท างาน

o หวัหน้ากลุ่มงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กลุ่มงานควบคมุโรคตดิตอ่/ คณะท างาน
กลุ่มงานอนามยัสิง่แวดลอ้มฯ/กลุ่มงานสง่เสรมิสุขภาพ
/ฝ่ายสุขศกึษาและประชาสมัพนัธ ์

o หวัหน้าฝ่าย/งาน ทุกหน่วย ในกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ คณะท างาน

o ผูแ้ทนเภสชักร รพช./รพศ./รพท. คณะท างาน

o ผูแ้ทน สสอ. คณะท างาน 

o เภสชักร กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ(ทีไ่ดร้บัมอบหมาย) คณะท างานและเลขานุการ

หมายเหตุ

: ถา้ม ีSAT และOperations team ของจงัหวดั
ทีม่ ีFunction หรอืการด าเนินงานทีค่รอบคลุม
การด าเนินงาน คบส.อยู่แลว้ สามารถใชท้มีนัน้ได ้



1.2 บทบาท หน้าที่

1. จดัท าแผนการจดัการความเสีย่ง (Risk Management plan)แบบบูรณาการของจงัหวดั

2. ตดิตามเฝ้าระวงั ประเมนิสถานการณ ์และประเมนิความเสีย่งของเหตุการณ ์คบส.

ทีจ่ะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินอย่างใกลช้ดิ

3. จดัท าฐานขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูลสว่นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณฉุ์กเฉินทัง้หมด  

4. ท างานประสานเชือ่มโยงขอ้มูลกบัทมีปฏบิตังิานภาคสนาม(Operations Team)

และ/หรอื ทมี SAT สว่นกลาง เพือ่ใหม้ขีอ้มูลทีร่วดเรว็ และทนัตอ่เหตุการณเ์พือ่ใชใ้นการ

ตดัสนิใจปฏบิตักิาร

5. เสนอความเหน็ทางยุทธศาสตรต์่อผูบ้งัคบับญัชา และตอ่ทมีงานหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ด าเนินการควบคุมปัญหา สถานการณปั์ญหา

6. การสือ่สารความเสีย่งใหทุ้กภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

7. จดัท าสรุปรายงานสถานการณเ์ป็นระยะๆ ตามทีผู่บ้งัคบับญัชาก าหนด



การด าเนินงานของ Situation Awareness Team (SAT) 

ในภาวะปกติ

1. ตดิตาม เฝ้าระวงั ประเมนิสถานการณ ์และประเมนิความเสีย่งของเหตุการณส์ าคญั

ตา่ง ๆ ดา้น คบส.ทีเ่กดิขึน้ท ัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ

2. จดัท าสรุปรายงานเหตุการณส์ าคญัและรายงานเหตุการณเ์รง่ดว่น ใหผู้บ้รหิารทราบ

ภายในเวลาทีก่ าหนด

3. พจิารณามาตรการวธิกีาร ควบคุม จดัการความเสีย่งในเบือ้งตน้ ตามความเหมาะสม

กบัขนาดและความรุนแรงของเหตุการณ ์เชน่ ตดัสนิใจส่งทมีระดบัจงัหวดั หรอืทมี

ส่วนกลาง เขา้ด าเนินการสอบสวน ควบคุมเหตุการณ ์หรอืแจง้เตอืนเครอืข่ายเป็นตน้ 

พรอ้มท ัง้รายงานผูบ้รหิาร

4. เสนอขอ้พจิารณาเพือ่ตดัสนิใจ ยกระดบัศูนยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข



การด าเนินงานของ Situation Awareness Team (SAT) 

ในภาวะฉุกเฉิน

1. รวบรวมจดัท าฐานขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณฉุ์กเฉินท ัง้หมด เชน่ ฐานขอ้มูล

ผลติภณัฑ ์การผลติ การกระจาย ผูบ้รโิภค ผูป่้วย ใหร้วดเรว็และทนัตอ่เหตุการณ์

(Real Time)

2. ตดิตามเฝ้าระวงั วเิคราะหข์อ้มูล ประเมนสถานการณ ์และประเมนิความเสีย่งของ

เหตุการณ ์ทีป่ระกาศเป็นภาวะฉุกเฉินอย่างใกลช้ดิ

3. ประสานเชือ่มโยงขอ้มูลกบัทมีปฏบิตักิารภาคสนาม เพือ่ใหม้ขีอ้มูลทีร่วดเรว็ทนัตอ่

เหตุการณ์

4. เสนอขอ้มูลเชงิยุทธศาสตรเ์พือ่ก าหนดทางเลอืกในการตอบสนองสถานการณร์ว่มกบั

ทมีงาน หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

5. จดัท าสรุปรายงานสถานการณเ์ป็นระยะเสนอผูบ้รหิาร



 Operations Team (ทมีปฏบิตังิานภาคสนาม)
2.1 (รา่ง) องคป์ระกอบ
o หวัหนา้ฝ่าย/ งาน ของกลุม่งาน คบ.สสจ. /สสอ./รพช./รพท/รพศ. หวัหนา้ทมีคณะท างาน

o ผูแ้ทนกลุม่งานตา่งๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งใน สสจ. /สสอ./รพช./รพท/รพศ. คณะท างาน

o ผูแ้ทน สาธารณสขุอ าเภอ/นวก.สธ/จนท.รพ.สต. คณะท างาน 

o เภสชักร รพช. /รพศ./รพท. ทีเ่ก ีย่วขอ้ง คณะท างาน

o ผูแ้ทนหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง เชน่ เทศบาล/อบต. คณะท างาน

o เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ สสจ.(ทีไ่ดร้บัมอบหมาย) คณะท างานและเลขานุการ



2.2 บทบาท หน้าที่

1) จดัระบบปฏบิตักิารภาคสนาม

2) ปฏบิตังิานภาคสนามในทุกดา้นท ัง้ทางดา้นการเดนิทาง เคร ือ่งมอื
อปุกรณต์า่งๆ และการจดัส่งตวัอย่าง ฯลฯ

3) ประเมนิขนาด ความรุนแรง การกระจาย (ท าแผนทีก่ารกระจาย
ผลติภณัฑ)์ ของปัญหา

4) คน้หาสาเหตุ ปัจจยัทีอ่าจส่งผลถงึการแพรก่ระจายของปัญหาและก าหนด

แนวทางการควบคุม

5) สนบัสนุนองคค์วามรู ้มาตรฐาน แนวทางในการจดัการความเสีย่งดา้น
ผลติภณัฑสุ์ขภาพ ใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

6) จดัการควบคุมสถานการณฉุ์กเฉิน

7) จดัระบบ และเชือ่มโยงขอ้มูล

8) สือ่สารและรายงานสถานการณ์

9) ประเมนิและรายงานผลปฏบิตักิารใหผู้บ้ญัชาเหตุการณท์ราบ 





  

 

สมชัชาสุขภาพ ๗.มต ิ๔  การจดัการสเตอรอยดท์ี่คุกคามสุขภาพคนไทย หน้าที ่๑ / ๔ 

 

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ท่ี ๗ 

๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
 

การจดัการสเตอรอยดท่ี์คกุคามสขุภาพคนไทย 

 
สมชัชาสุขภาพแหง่ชาตคิรัง้ทีเ่จด็ 

ไดพ้จิารณารายงานเรื่องการจดัการสเตอรอยดท์ีคุ่กคามสุขภาพคนไทย 0

๑
 

รบัทราบ วา่สเตอรอยดม์ปีระโยชน์มากในทางการแพทย ์เชน่ ใชบ้รรเทาการแพ้หรอืลดการอกัเสบที่

รุนแรง รกัษาโรคบางชนิดทีเ่กดิจากภูมคิุม้กนัผดิปกต ิมจีําหน่ายในหลายรูปแบบ เชน่ ชนิดรบัประทาน ชนิด

ฉีด ชนิดทาภายนอก แต่การใช้ยานี้อาจทําให้เกิดอันตรายรุนแรง จึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย ์      

สเตอรอยดท์ีนํ่าไปใชใ้นทางที่ผดิมากเป็นยาจําพวก "คอร์ตโิคสเตอรอยด์" โดยเฉพาะเดกซาเมทาโซนและ 

เพรดนิโซโลนมกีารจําหน่ายในรูปแบบทีห่ลากหลาย ทัง้จดัเป็นยาชุดหรอืผสมเขา้ไปในยาลูกกลอน ยาแผน

โบราณ เครื่องดื่มสุขภาพหรอืเครื่องสําอาง ร่วมกบัการโฆษณาชวนเชื่อหรือขายตรง ส่งผลให้ประชาชน

จํานวนมากในทุกภาคของประเทศบรโิภคสเตอรอยดโ์ดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์ เกดิปญัหาร้ายแรงต่อสุขภาพจน

ตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลจากอาการเจบ็ป่วยต่างๆ เช่น แผลในกระเพาะอาหารหรอืลําไส้รุนแรง

อาจถงึข ัน้ทะลุ กระดูกพรุนแตกหกัง่าย กดภูมคิุม้กนัของร่างกายและตดิเชือ้รุนแรง การลดหรอืหยุดยาทนัที

อาจทําใหม้อีาการขาดยา ความดนัเลอืดตํ่า หมดสต ิหรอืเกดิอาการทางจติได ้

กงัวล ว่าการนําสเตอรอยด์ไปใช้ในทางที่ผดิ ทําให้ประชาชนจํานวนมากในทุกภาคของประเทศ

บรโิภคสเตอรอยดโ์ดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ และมกีารใชย้าสเตอรอยดท์ีไ่ม่เหมาะสม เนื่องจากประชาชนยงัขาด

ความรูเ้รื่องพษิของยา ทัง้ยงัมกีารกล่าวอา้งโฆษณาสรรพคุณเกนิจรงิและการระบาดของสเตอรอยด์ในยาชุด       

ยาแผนโบราณทีไ่ม่มเีลขทะเบยีนยา และผลติภณัฑอ์ื่นๆ 

ห่วงใย ว่าประชาชนจะได้รบัอนัตราย เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ จากการใช้ยาสเตอรอยด์โดย

รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ หรอืใชผ้ลติภณัฑท์ีม่สี่วนผสมของสเตอรอยดต์่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 

ตระหนกั ถงึความจําเป็นทีต่อ้งมกีารป้องกนัและแก้ไขปญัหาสุขภาพจากการใชย้าสเตอรอยด์อย่าง

ยัง่ยนื โดยบูรณาการการทํางานร่วมกนัของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกนั ปราบปรามการใชย้าสเตอรอยด์โดยไม่

มีข้อบ่งชี้ รวมทัง้คัดกรองและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากสเตอรอยด์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชย้าของประชาชนให้ใชย้าอย่างสมเหตุผล และไม่ใชส้เตอรอยด์โดยไม่มขีอ้บ่งชี้

ทางการแพทย ์ 

ตระหนกั ถงึกฎหมายต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งปจัจุบนัยงัไม่มกีารบงัคบัใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและไม่ทนั

ต่อสถานการณ์ปญัหา 

เหน็ว่า ทุกภาคส่วนมหีน้าที่สําคญัในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีข ึน้ได้แก่ภาคราชการ องค์กร

วชิาชพี องค์กรที่ดูแลการบงัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยบรกิารสุขภาพ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สื่อมวลชน 

ภาคประชาชนและประชาสงัคม 

                                                 
๑เอกสารสมชัชาสุขภาพ ๗/ หลกั ๒ 

สมชัชาสุขภาพ ๗. มติ ๔ 



  

 

สมชัชาสุขภาพ ๗.มต ิ๔  การจดัการสเตอรอยดท์ี่คุกคามสุขภาพคนไทย หน้าที ่๒ / ๔ 

 

จงึมมีตดิงัต่อไปนี้ 

๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจดัให้มคีณะกรรมการระดบัชาตเิพื่อจดัการปญัหาสเตอรอยด์ โดยมี

องค์ประกอบที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน เพื่อดําเนินการประสาน กําหนดนโยบาย 

มาตรการและกฎหมาย ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการปญัหาสเตอรอยด์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องเป็น

รูปธรรม 

๒. ขอใหก้ระทรวงพาณชิย ์โดยกรมการคา้ต่างประเทศ ร่วมกบั สํานกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กระทรวงสาธารณสุข และกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ดําเนินการพฒันากฎหมายให้ สเตอรอยด ์  

(ทัง้ว ัตถุดิบและยาสําเร็จรูป) เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนําเข้าและส่งออกจากกระทรวงพาณิชย ์          

ตามพระราชบญัญตักิารส่งออกไปนอกและการนําเขา้ในราชอาณาจกัรซึ่งสนิค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเขม้งวด

การตรวจปล่อยสเตอรอยด ์ณ ด่านศลุกากร และเพิม่บทลงโทษทางแพ่งและอาญาแก่ผูฝ้า่ฝืน 

๓. ขอให้กรมศุลกากรร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จดัทําแผนการดําเนินงาน

ร่วมกนัโดยกําหนดมาตรการและตวัชี้วดัที่ชดัเจนเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการตรวจสอบและเฝ้าระวงัการ

ลกัลอบนําเขา้และส่งออกสเตอรอยดใ์นรูปแบบต่างๆ เชน่ การนําตดิตวัเขา้มา การไม่แจง้ในใบรายการสนิค้า 

เป็นตน้ 

 ๔. ขอให ้สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ๔.๑ เร่งดําเนินการจดัทํากฎหมายระดบัรองจากกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อจํากดัช่องทางการ

จําหน่าย จํากดัปรมิาณการผลติ นําเขา้และจําหน่ายยาสเตอรอยด ์(ทัง้วตัถุดบิและยาสําเรจ็รูป) และทบทวน

ทะเบยีนตํารบัสเตอรอยด ์เชน่ ลกัษณะยา รูปแบบของยา หรอืสญัลกัษณ์ รวมทัง้ยกเลกิทะเบยีนตํารบัยาเมด็

เบตา้เมทาโซน ใหเ้อือ้ต่อการนําไปใชอ้ย่างถูกตอ้งตามความจําเป็นด้านสุขภาพ 

 ๔.๒ ออกกฎหมายใหผู้ร้บัอนุญาตผลติ นําเขา้ และขายยา ตอ้งรายงานการผลติ นําเขา้ และขาย

ยาสเตอรอยด ์(ทัง้วตัถุดบิและยาสําเรจ็รูป) 

 ๔.๓ ดําเนินการร่วมกบักรมศลุกากร สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั ผูป้ระกอบการผลติ นําเขา้และ

จําหน่ายยาแผนปจัจุบนั และสมาคมภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง มกีารพฒันาการจดัการฐานขอ้มูลการกระจาย 

สเตอรอยด์ เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เชื่อมโยงกนัและเป็นปจัจุบนั ตรวจสอบย้อนกลบัได้ ตัง้แต่การนําเขา้วตัถุดบิ 

การผลติยาสําเรจ็รูป และการจําหน่ายของแหล่งกระจายยา เชน่ รา้นยา สถานบรกิารสุขภาพ 

 ๔.๔ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบรายงานและประเมินผลมาตรการการจัดการ      

สเตอรอยด์ในภาพรวมของประเทศเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ การ

ศกึษาวจิยั เพื่อรองรบัการรายงาน โดยมกีารร่วมมอืกบัภาคประชาชนและเผยแพร่รายงานสู่สาธารณะเป็น

ระยะ 

 ๔.๕  ร่วมกับกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั และสถานพยาบาล 

ร่วมกนัพฒันาระบบการรายงานอาการอนัไม่พงึประสงค์จากการใชย้าสเตอรอยด์และผลติภณัฑ์สุขภาพที่มี

ส่วนผสมของสเตอรอยดใ์หม้ปีระสทิธภิาพ ทีส่ามารถรวบรวม วเิคราะห์ ค้นขอ้มูล เพื่อประเมนิสถานการณ์

ในภาพรวมและนํามาประกอบการวางแผนแกไ้ขปญัหาได ้

 ๔.๖ เป็นศนูยจ์ดัการปญัหาสเตอรอยด์ในการเผยแพร่ขอ้มูลผลติภณัฑ์สุขภาพที่มกีารปลอมปน 

สเตอรอยด์ การโฆษณา และการส่งเสรมิการขาย ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่มีการปลอมปนสเตอรอยด์ รวมทัง้
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ผลติภณัฑส์ุขภาพทีไ่ม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนรบัแจ้งเรื่องร้องเรยีน ขอ้มูลเบาะแส และการกระจาย 

สเตอรอยดท์ีไ่ม่เหมาะสม หรอืการปลอมปนสเตอรอยดใ์นผลติภณัฑส์ุขภาพ  

๕. ขอให้สภาเภสชักรรมและสภาวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้งดําเนินการรณรงค์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

เกี่ยวกบัปญัหายาสเตอรอยด์ เพื่อเพิม่การมสี่วนร่วมของผูป้ระกอบวชิาชพีในการป้องกนัและแก้ไขปญัหา 

รวมทัง้กํากบัดูแล และดําเนินการดา้นจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั กบัผูป้ระกอบวชิาชพีที่กระทําผดิเกี่ยวกบั

การใชย้าสเตอรอยด ์ 

๖. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับปญัหา     

สเตอรอยดแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูด้ําเนินกจิการสถานพยาบาล ผูป้ระกอบการด้านยา อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม./อสส.) และประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักถึงอนัตรายในการใช ้    

สเตอรอยด ์ 

๗. ขอใหก้ระทรวงสาธารณสุข ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการเร่งผลติชดุตรวจ

การปลอมปนสารสเตอรอยด ์ออกจําหน่ายแก่หน่วยงาน และประชาชนทัว่ไปอย่างแพร่หลาย โดยมรีาคาที่

เหมาะสม 

๘. ขอใหส้ํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกบักรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั และองค์กรทางศาสนาที่เกี่ยวขอ้ง เช่น สํานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาต ิสํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั สํานกัจุฬาราชมนตร ีดําเนินการร่วมกบัเครอืขา่ยผูนํ้าทางศาสนา 

ร่วมกนัสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายด้านการผลติ จําหน่ายและใชย้ารวมทัง้อนัตรายจากการ

ใชส้เตอรอยด ์เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

๙. ขอใหส้ํานักงานตํารวจแห่งชาต ิโดยกองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผดิเกี่ยวกบัการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค (บก.ปคบ.) ร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

ร่วมกนัจดัทําแผนบูรณาการเพื่อป้องกนั เฝ้าระวงัและปราบปรามผูฝ้่าฝืนกฎหมายหรอืปลอมปนสเตอรอยด ์ 

ให้สามารถสบืสวน สอบสวนเชงิลึกและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครดั ครอบคลุมแหล่งกระจายยาและ

ผลติภณัฑส์ุขภาพ ทีม่คีวามเสีย่ง 

๑๐. ขอใหศ้นูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน เครอืข่ายสื่อมวลชน และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม./อสส.) ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรและ

หน่วยงานด้านสาธารณสุขและด้านการเกษตร ในการเป็นกลไกพื้นที่ดําเนินการตรวจเฝ้าระวงัและจดัการ

ปญัหาสเตอรอยด ์และแจง้เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งดําเนินการต่อไป 

๑๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตมิี

นโยบายและใหก้ารสนบัสนุนการดําเนินงานวสัดุอุปกรณ์และงบประมาณให้หน่วยงานหรอืเครอืข่ายในพื้นที ่

เช่น กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่น ในการดําเนินการจดัการปญัหาสเตอรอยด์ นําไปสู่การ

ยกระดับระบบการตรวจเฝ้าระวังและจัดการปญัหาในพื้นที่ รวมทัง้ส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ       

สเตอรอยด ์ 

๑๒. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสภาวิชาชีพ 

สถานพยาบาลทัง้ของรฐัและเอกชน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบการดา้นยา 
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 ๑๒.๑ ร่วมกบัภาคประชาชน พฒันาระบบค้นหา ดูแล คดักรอง และส่งต่อผูป้่วยที่มปีญัหาจาก 

สเตอรอยด ์ 

๑๒.๒ พฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและบุคลากรทางการแพทย ์   

ในการคน้หา คดักรองและรกัษาผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัอนัตรายจากสเตอรอยด ์

๑๓. ขอให้ผูป้ระกอบการด้านยาและผลติภณัฑ์สุขภาพ ผูป้ระกอบการสถานพยาบาล และสมาคม 

ชมรม เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบการ (สถานพยาบาล ผลติยา ขายยา และนําเขา้ยา) 

๑๓.๑ รณรงคแ์ละขอความร่วมมอืกบัสมาชกิใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย 

๑๓.๒ ใหค้วามร่วมมอืในการรายงานและสอบสวนสาเหตุผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัอนัตรายจากสเตอรอยดต์อ่

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรอืสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

๑๔. ขอใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหม้หีลกัสูตรการสอนทุกระดบั

เรื่องอนัตรายจากการใชส้เตอรอยดแ์ละสถานการณ์ปญัหายาสเตอรอยด ์

๑๕. ขอใหก้ระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้ผูป้ระกอบกจิการสถานพยาบาลและสถานพยาบาลของ

รฐั ต้องรายงานการขาย จําหน่าย และการใชย้าสเตอรอยด์รวมทัง้ดําเนินการ จดัการลงโทษ กบัผูท้ี่มไิด้

รายงาน หรอืกระทําการฝา่ฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้เตอรอยด ์

 ๑๖. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุขภาพ

แห่งชาต ิครัง้ที ่๙ 



นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

1 

โครงการนมโรงเรียนปลอดภยั  
เดก็ไทยแขง็แรง 

เขตบริการสุขภาพที ่๙  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 



2 

๑.หลกัการและเหตุผล  
 เน่ืองดว้ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดจ้ดัท าโครงการก ากบัดูแล
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภยัของผลิตภณัฑน์มโรงเรียน โดย
เนน้การอบรมใหค้วามรู้และสร้างกระบวนการผลิตใหก้บัผูป้ระกอบการผลิต
นมโรงเรียน ทั้งชนิดพาสเจอร์ไรส์ และยเูอชที ในพ้ืนท่ีเขต ๙ นครชยับุรินทร์ 
และการเกบ็ตวัอยา่งนมโรงเรียนซ่ึงส่วนใหญ่พบผลผา่นมาตรฐาน แต่ยงัคงพบ
ปัญหาในการบริโภคนมโรงเรียน ซ่ึงปัญหาอาจเกิดจากความบกพร่องในการ
ขนส่ง และการจดัเกบ็ท่ีโรงเรียน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เครือข่ายกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั ในเขตบริการสุขภาพท่ี ๙ ไดแ้ก่ ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดันครราชสีมา ชยัภมิู บุรีรัมย ์และสุรินทร์ ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัและ
ตระหนกัถึงปัญหาการเกบ็รักษานมโรงเรียน จึงมีมติร่วมกนัใหปั้ญหาดงักล่าว
เป็นปัญหาระดบัเขตและร่วมกนัจดักิจกรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหา  
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๒.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพฒันาสถานท่ีผลิต/แหล่งพกันม 
             การขนส่ง และการจดัเกบ็ท่ีโรงเรียน 
            ใหไ้ดม้าตรฐาน 
  
๓. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
 สถานท่ีเกบ็รักษานมโรงเรียนในในจงัหวดัเขตบริการสุขภาพท่ี ๙  
              ประกอบดว้ย จงัหวดันครราชสีมา ชยัภมิู บุรีรัมย ์และสุรินทร์ 
 

อุณหภมูิ
ไม่เกนิ  
8 องศา
เซลเซียส 

 



กิจกรรม เวลา หมายเหตุ 

๑.จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏบิัตงิาน 
   ให้กับผู้ประกอบการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มค. 

๒.สนับสนุนสื่อประชาสัมพนัธ์ “ผลตินมปลอดภยั  
    ขนส่งถกูหลักอนามัย เดก็ไทยดื่มนมคุณภาพด”ี  
    ให้กับโรงเรียนในเขตพืน้ที่รับผดิชอบ 

มค. 

๓. ออกสุ่มตดิตาม และประเมินผล ณ สถานที่ 
     เกบ็รักษานมโรงเรียนในระบบ cold chain 

มิย. 

๔. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน มิย. 



 

โครงการการจัดการปัญหาการโฆษณา 
ด้านสุขภาพผิดกฎหมาย 

เขตสุขภาพที่ ๑๐   
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  

 

มุกศรโีสธรเจริญราชธาน ี
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1. หลักการและเหตุผล  

 ปี ๒๕๕๙ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ได้ด าเนินการจัดการปัญหาการ
โฆษณาที่ผิดกฎหมาย จากจ านวนสถานีวิทยุ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด ๒๘๒ 
แห่ง ด าเนินการตรวจสอบ ๑๔๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๒ พบว่า  
ผิดกฎหมาย ๖๗ แห่ง( ร้อยละ ๔๖.๒๐)  และได้รับการจัดการปัญหา
โฆษณาที่ผิดกฎหมายครบทั้ง ๖๗ แห่ง  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และได้
ตรวจสอบจ านวนโฆษณาฯ  ๒๕๗ เรื่อง พบว่า ผิดกฎหมาย ๗๙ เรื่อง 
(ร้อยละ ๓๐.๗๔) และได้รับการจัดการปัญหาโฆษณาครบทุกเรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 



1. 

 
• เพื่อจัดท า คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (SOP) ในการจัดการ

ปัญหาการโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมาย ระดับเขต 
 

2. 

 

 

• เพื่อแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุมี

จ านวนลดลง  
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2. วัตถุประสงค์ 
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3.การด าเนนิการจดัการปัญหาฯ 125,000 บาท 
 

การ

ด าเนนิการ 

1.แต่งต้ังและประชุม 

คณะท างานจัดท าSOP  

ม.ค.60 

2.เฝ้าระวังตามSOP และ 

ท าหนังสือแจ้งเวยีนผลให้

ทุกจว.ทราบ 

ก.พ-มิ.ย.60 
3.ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ระดับเขต 

ก.ค.60 



ขอบคุณค่ะ 
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ขอบคุณค่ะ 


