
โครงการอบรมพนักงานเจาหนาท่ี 

เครือขายคุมครองผูบริโภคและอาหารปลอดภัย ระดับอําเภอ 
จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2560 

โดย กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมีา 



วัตถุประสงคของการตรวจสถานประกอบการ 

1. ตรวจ.. กรณีขอเปดใหม 

2. ตรวจ..สถานที่ที่ไดรับอนุญาตแลว 

3. ตรวจ..เพ่ือติดตามผล 

4. ตรวจ..กรณีพิเศษ 



ขั้นตอนการตรวจสถานที่ 

กอนตรวจ ขณะตรวจ หลังตรวจ 



ขอควรปฏิบัติ กอน ตรวจสถานที่ 

1. วางแผนการตรวจ 

 

2. ศึกษาขอมูล 

 

 3. ศึกษาขอมูลการบริหารงานขององคกร 

  

4. เตรียมอุปกรณ 

 



ขอควรปฏิบัติ ขณะตรวจ สถานที่ 

1. แนะนําตนเอง/แจงวัตถุประสงคของการตรวจ 

 

2. การแสดงออก/การวางตัวอยางเหมาะสม 

 

3. ตองมีผูนําการตรวจ 

 

4. ปฏิบัติตามขอบังคับของสถานท่ีนั้นๆ 



ขอควรปฏิบัติ ขณะตรวจ สถานที่ 

5. การตรวจสอบอยางผูรู 

 

6. ตรวจสอบตามลําดับขั้นตอน 

 

7. การเขาตรวจสถานท่ีสวนตัวอยางเหมาะสม 

 

8. การลงลายมือช่ือ 



ขอควรปฏิบัติ หลัง ตรวจสถานท่ี 

1. สรุปผลการตรวจ (ชัดเจน/ครบถวน/ถูกตอง) 

 

2. แจงผลสรุปและวิธีแกไข 

 



¡ÅØ‹Á§Ò¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤Ï 
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 

e-mail : fdakorat@hotmail.com 

Website : fdakorat.wordpress.com 



วันที่ 2 ธันวาคม 2559 
ณ ห้องประชุม สดถ.ย. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

โดย นายพิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล 
เภสัชกรช านาญการ 

“โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ระดับอ าเภอ 

จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 



โครงสร้างการบริหารงาน 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการบริหาร (อย.จังหวัด) 

ภก.บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค 

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 



โครงสร้างการบริหารงาน 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 



ท าเนียบเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 



ท าเนียบเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 



สถานที่จ าหน่ายยา 559  แห่ง 

สถานที่ผลิตเครือ่งส าอาง 85  แห่ง 

สถานที่ผลิตอาหาร 552  แห่ง 

งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ข้อมูลสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา 

สถานที่ผลิต,ครองครองวัตถุอันตราย 10  แห่ง 

สถานพยาบาล 551  แห่ง 



ตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
“ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารฯ  
  มีความปลอดภัย” 
“ร้อยละของผลติภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ 
 การตรวจสอบได้มาตรฐานตามที่ก าหนด” 

ตัวชี้วัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
“ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร  

แปรรูปมีความปลอดภัย” กฎหมายและการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการ 



ตัวชี้วัดบูรณาการ 
1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนากลไกการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ระดับเขต 
2.ร้อยละของการใช้ยาปลอดภัยระดับ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน 
3.ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 
4.ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจาก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
5.ร้อยละของคลีนิคเวชกรรมที่ให้บริการเสริมความ
งามได้รับการเฝ้าระวังและด าเนินการตามกฎหมาย 

กฎหมายและการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการ 



ตัวชี้วัด รายการ ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 95) 

 คุณพิสิทธิ์ 

ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 
(ร้อยละ 70) 

 คุณพิสิทธิ์ 

เชิง

ปริมาณ 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80)  คุณอรวรรณ 

27 ความส าเร็จด้านการบริหารเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยาเพื่อลดต้นทุน  คุณศุภธิดา 

51 ร้อยละของอ าเภอมีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
   - โรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งด าเนินงาน RDU (ระดับก าลัง
พัฒนา) 
   - โรงพยาบาลขนาด 150 เตียง มีแผนปฏิบัติการด้าน AMR 
   - อ าเภอด าเนินงานด้านการใช้ยาปลอดภัยระดับ บุคลคล ครอบครัว ชุมชน 

คุณปิยนุช 

ตัวชี้วัดตามแผน 20 ปี สธ. คบส. มี 7 ตัวชี้วัด 



1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ตัวชี้วัด PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด 

 

2. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ระดับเขต โดยคณะกรรมการ คบส. เขต (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวง
สาธารณสุข) 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการพัฒนากลไกการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ระดับเขต (เป้าหมาย ระดับ 5) 

 

 

 

ประเด็นตัวชี้วัด 



3. การส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข) 

     ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 15 ของครัวเรือนมีการใช้ยาปลอดภัย 

 
4. การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวง
สาธารณสุข) 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 98 ของจ านวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

ประเด็นตัวชี้วัด 



5. อาหารปลอดภัย (ตัวชี้วัด PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข)  

ประเด็น : ผักและผลไม้สด (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข) 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 95 ของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมี ก าจัด
ศัตรูพืช 

ประเด็น : เนื้อสัตว์สด (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวงสาธารณสขุ) 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 95 ของเนื้อสัตว์สด มีความปลอดภัยจากการปลอมปนสารเร่ง
เนื้อแดง 

ประเด็น : น้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนทิ (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวงสาธารณสขุ) 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทกลุม่เป้าหมายมี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
 

 

ประเด็นตัวชี้วัด 



ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3.การก ากั บดู แลการผลิ ตน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

3.1 ร้อยละของน้ าบริโภคที่บรรจุในภาชนะที่ปิด
สนิทกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
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ประเด็นตัวชี้วัด 



ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของน้ าบริโภคที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทกลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 เก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต ส่งตรวจ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
นครราชสีมา โดยแนบ บันทึกการเก็บตัวอย่าง และ หนังสือน าส่ง 
ปริมาณตัวอย่าง 

     น้ าบริโภคฯ : ปริมาตรสุทธิ รวม  6 ลิตร 
  ขนาดบรรจุ 500-900 มล. (12 ขวด) 
  ขนาดบรรจุ 1,000-1,500 มล. (6 ขวด) 
  ขนาดบรรจุ 5-20 ลิตร (1 ถัง) 

 

ประเด็นที่ 3  
การก ากับดูแลการผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

14 
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ประเด็น : ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข) 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต 
มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ประเด็นตัวชี้วัด 



ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3.การก ากับดูแลมาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

3.1ร้อยละของสถานที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับ
การตรวจสอบตามเกณฑ์ GMP 

ร้อยละ100 
2 ครั้ง/ป ี

3.2 ร้อยละของสถานที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับ
การเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิตเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ คุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงฯ 
 
 

ร้อยละ100 
2 ครั้ง/ป ี
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ประเด็นตัวชี้วัด 



ประเด็น : การติดตามการพัฒนา การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน (เกลือบริโภค น้ าปลา 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง น้ าเกลือปรุงอาหาร) 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 - กิจกรรมที่ 1 : การติดตามการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน 
(ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 20 - 40 ppm 

 - กิจกรรมที่ 2 : การติดตามการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน 
(ผลิตภัณฑ์น้ าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ าเกลือปรุง
อาหาร ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

ประเด็นตัวชี้วัด 



ประเด็นตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.การติ ดตามการพัฒนาการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน 

- เกลือ 
- น้ าปลา 
- ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อย

โปรตีนของถั่วเหลือง 
- น้ าเกลือปรุงอาหาร 

1.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ 
สถานที่ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (20-40 ppm) 

ร้อยละ100 
2 ครั้ง/ปี 

1.2 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ า ป ล า 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน
ของถั่วเหลือง และน้ าเกลือปรุงอาหารมี
ปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด (2-3 ppm) 

ร้อยละ100 
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ประเด็น : ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข) 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่มีการใช้วัตถุ
เจือปนอาหารตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ประเด็นตัวชี้วัด 



ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์) 

นิยาม 
1. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 243) 

 พ.ศ. 2544 ได้แก่ ไส้กรอก กุนเชียง แหนม หมูยอ ลูกชิ้น และผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิต 
ในท านองเดียวกันนี้ ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

2. เกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง ชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นไปตามประกาศฯ 
ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และประกาศส านักคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
     1. ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์จากเนื้อสตัว์ 
     2. ตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทุกแห่ง ตามเกณฑ์ GMP 
     3. เก็บตัวอย่างผลติภณัฑ์ ณ สถานที่ผลิตและสง่ตรวจวิเคราะหว์ัตถุเจือปนอาหาร 



กิจกรรมที่ให้พื้นที่ด าเนินการ 

1. ตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ตามเกณฑ์  GMP   
2. ส่งข้อมูลผลการตรวจประเมินสถานที่มายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

    ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560  (กรอกข้อมูลลง Excel online) 
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5 
2 1 1 1 1 

ปากช่อง เมือง สูงเนิน โนนสูง พิมาย สีคิ้ว โชคชัย ปักธงชัย 

กราฟแสดงจ านวนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว ์
จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560 



 ประเด็น : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความปลอดภัยจาการ
ปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ทางยา 

 ประเด็น : ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์จากแป้งมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 ประเด็น : น้ ามันทอดซ้ า (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข) 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของร้อยละของน้ ามันทอดอาหาร ณ สถานที่ผลิต
กลุ่มเป้าหมายและสถานที่จ าหน่าย มีปริมาณสารโพลาร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ประเด็นตัวชี้วัด 



ประเด็น : การพัฒนาสถานประกอบการที่เข้าข่าย PGMP 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

- กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่าย กลุ่มเป้าหมายตามแผนการพัฒนาของจังหวัด 

- กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายส าหรับสถานที่ผลิต
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายและถ่ายทอดความรู้ให้สถานที่ผลิตอาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายแห่งอื่น 

ประเด็นตัวชี้วัด 



6. การจัดการปัญหาโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

- ร้อยละ 100 ของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายได้รับการจัดการ 
 

7. โครงการยกระดับคุณภาพสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 - ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 91) 
 - ร้อยละสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนด าเนินการถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(เป้าหมายร้อยละ 80) 

ประเด็นตัวชี้วัด 



สวสัด ี



“ระบบรายงาน Excel Online” 
งานอาหาร GMP, Primary GMP 

 
 



 จ านวนสถานที่ผลิตอาหาร ของ สสจ. กับของ สสอ. ไม่ตรงกัน! 

 แต่ละอ าเภอ ไม่ทราบเป้าหมายการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแน่ชัด เช่น ต้อง
ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร GMP กี่แห่ง?, PGMP กี่แห่ง? 

 สถานที่ผลิต ก. แจ้งยกเลิกกับทาง สสจ. เรียบร้อยแล้ว แต่มีผลตรวจสถานที่
ผลิตอาหารมาจากทาง สสอ. >> แอบลักลอบผลิตหรือไม?่ 

 ลดการใช้กระดาษโดยไม่จ าเป็น 

 ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน) 

ท ำไมถึงต้องรำยงำนผล
ผ่ำนระบบ Online...?? 



ระบบรายงาน งานอาหาร GMP, Primary GMP 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จะส่งทะเบียนอาหาร แยกแต่ละอ าเภอผ่านทาง 
Excel Online โดยจัดส่ง link ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน 

 สสอ., รพช. ทราบสถานะใบอนุญาตของสถานที่ผลิตในเขตรับผิดชอบของ
ท่านได้อย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน (Real-time) เช่น 
 - จ านวนสถานที่ผลิตอาหาร GMP, PGMP ในอ าเภอของท่าน มีกี่แห่ง 

 - สถานที่ผลิตอาหารในเขตของท่าน แห่งใด ถูกยกเลิก, พบปัญหา 

 การประเมินผลการตรวจประจ าปี 2560 สถานที่ผลิตอาหารของแต่ละอ าเภอ 
สสจ.นม. จะตรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Excel Online 



 
สิ่งที่จ าเป็นต้องรู้ ใน Excel Online   



 

1. สถานที่ผลิต (คงอยู่) หมายถึง ทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารในเขต
รับผิดชอบของท่านทั้งหมด ที่ยังคงด าเนินการผลิต 



2. สถานที่ผลิต (ยกเลิก) หมายถึง ทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารในเขตรับผิดชอบ
ของท่านทั้งหมด ที่แจ้งยกเลิกกับทาง สสจ. เรียบร้อยแล้ว 
 



 
3. ตส 1 อาหาร GMP หมายถึง จนท.รับผิดชอบงาน รายงานผลการตรวจ
ประจ าปี เฉพาะสถานที่ที่เข้าข่าย GMP ตามแบบตรวจ ตส 1 เท่านั้น 



4. ตส 3 น้ าบริโภค หมายถึง จนท.รับผิดชอบงาน รายงานผลการตรวจ
ประจ าปี เฉพาะสถานที่ที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
ตามแบบตรวจ ตส 3 เท่านั้น 



5. ตส 9 อาหาร PGMP หมายถึง จนท.รับผิดชอบงาน รายงานผลการ
ตรวจประจ าปี เฉพาะสถานที่ที่เข้าข่าย Primary GMP ตามแบบตรวจ 
ตส 9 เท่านั้น 



ทีมงานอาหาร 

ขอบคุณครบั 



L/O/G/O 

สรปุผลการด าเนินงานความปลอดภยัด้านยา 
จงัหวดันครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
 
  
 



สรุปประเดน็การบรรยาย 

4 

 
 

1 

2 

สรปุผลการด าเนินงานความปลอดภยัด้านยาประจ าปีงบประมาณ 2559 

สาระส าคญัตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  
เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559 

แผนการตรวจเฝ้าระวงัร้านขายยาประจ าปีงบประมาณ  2560 3 



ข้อมลูพืน้ฐานรา้นขายยา จงัหวดันครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ประเภทรา้นขายยาจ าแนกตามใบอนุญาต 
 

จ านวน ( แห่ง ) 

รา้นขายยาแผนปัจจบุนั (รายเก่า) 246 

รา้นขายยาแผนปัจจบุนั (รา้นขายยา GPP) 75 

รา้นขายยาแผนปัจจบุนับรรจเุสรจ็ฯ 119 

รา้นขายยาแผนบรรจเุสรจ็ฯส าหรบัสตัว ์ 50 

รา้นขายยาแผนโบราณ 51 

สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ 19 

รวม 554  



 
 
ข้อมลูพืน้ฐานร้านขายยา จงัหวดันครราชสีมา 
เปรียบเทียบปี 2555 - 2559  
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ขย 1 ขย 2 ขย 3 ขย.บ. 



ข้อมลูพืน้ฐานร้านขายยา จงัหวดันครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

59% 22% 

9% 

10% 

ขย 1 ขย 2 ขย 3 ขย.บ. 



การกระจายร้านขายยาในเขตจงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั อ าเภอ 
จ านวนร้านยา (แห่ง) 

ขย.1 ขย.2 ขย.3 ขย.บ. ผย.บ. รวม 

1 เมือง 182 37 8 19 10 256 
2 ปากช่อง 37 15 11 1 1 65 
3 พิมาย 11 10 3 3 2 29 
4 สีค้ิว 9 6 4 3 - 22 
6 ด่านขนุทด 6 6 2 3 - 17 
7 ปักธงชยั 6 8 2 1 - 17 
9 จกัราช 5 2 3 3 - 13 
10 โชคชยั 4 2 2 5 - 13 

ร้านขายยาส่วนใหญ่มีการกระจายอยู่ในเขตอ าเภอเมือง ปากช่อง พิมาย สีค้ิว ตามล าดบั 



สรปุผลการตรวจร้านขายยา 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 



รปูแบบการตรวจประเมิน 

ร้านขายยาแผนปัจจบุนั 

• รายเก่า (แบบบนัทึกการตรวจสถานท่ีขายยาแผนปัจจบุนั 
เกณฑก์ารตรวจ 21หวัข้อ 

• รายใหม่ (เกณฑ ์GPP) 

 รา้นขายยาแผนปจัจุบนั
เฉพาะยาบรรจุเสรจ็ฯ 

  ร้านขายยาแผนบรรจุ
เสรจ็ฯส าหรบัสตัว ์

 

• แบบบนัทึกการตรวจสถานท่ีขายยาแผนปัจจบุนัเฉพาะ
ยาบรรจเุสรจ็ฯ เกณฑก์ารตรวจ 19 หวัข้อ 

• แบบบนัทึกการตรวจสถานท่ีขายยาแผนปัจจบุนัเฉพาะ
ยาบรรจเุสรจ็ฯส าหรบัสตัว ์เกณฑก์ารตรวจ 18 หวัข้อ 

• แบบบนัทึกการตรวจสถานท่ีขายยาแผนโบราณ     
เกณฑก์ารตรวจ 17 หวัข้อ ร้านขายยาแผนโบราณ 



ประเภทร้านขายยา 
 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผลงานท่ีตรวจ 
(แห่ง) 

ร้อยละท่ีตรวจ 

ร้านขายยาแผนปัจจบุนั 246 123 50.00 

ร้านขายยาแผนปัจจบุนั (GPP) 75 75 100.00 

ร้านขายยาแผนปัจจบุนับรรจเุสรจ็ฯ 119 85 71.42 

ร้านขายยาแผนบรรจเุสรจ็ฯส าหรบัสตัว ์ 50 43 86.00 

ร้านขายยาแผนโบราณ 51 33 64.71 

รวม 541 359 66.36 

ผลงานการตรวจรา้นขายยา  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 



กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละประเดน็ปัญหาท่ีตรวจพบ
จากการตรวจเฝ้าระวงัร้านขายยาแผนปัจจบุนั 
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ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559  

1.เวลาปฏิบติัหน้าท่ี 2.การแสดงใบอนุญาต 3.การแสดงป้ายสถานท่ี 

4.การแสดงป้ายช่ือ 5.การมีโต๊ะ 6.การมีตู้เยน็ 

7.การจดัท าบญัชีซ้ือยา 8.การท าบญัชียาเสพติด 9.การท าบญัชียาวตัถอุอกฤทธ์ิ 

10.มีและจดัท าบญัชีแสดงการขายยา 11.มีและจดัท าบญัชีขายยาใบสัง่แพทย์  12.การควบคมุยาควบคมุพิเศษ 

13.มียาปลอม 14.มียาเส่ือมคณุภาพ 15.มียาไม่ขึ้นทะเบียน 

16.มียาเพิกถอนทะเบียน 17.การจ าหน่ายยาชดุ 18.มีวตัถอุอกฤทธ์ิประเภท 2 ไว้จ าหน่าย 

บญัชีซ้ือยา/ป้ายผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ/แสดงใบประกอบวิชาชีพ 



กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละประเดน็ปัญหาท่ีตรวจพบ
จากการตรวจเฝ้าระวงัร้านขายยาแผนปัจจบุนับรรจเุสรจ็ฯ 
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0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 
2.00 

10.77 

0 0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1.เวลาปฏบิตัหินา้ที ่

2.การแสดงใบอนุญาต 

3.การแสดงป้ายสถานที ่

4.การแสดงป้ายชือ่ 

5.การมโีต๊ะ 

6.การมตีูเ้ย็น 

7.การจัดท าบญัชซีือ้ยา 

8.การมยีาอันตรายทีไ่ม่ใชบ่รรจุเสร็จขาย 

9.การมยีาควบคุมพเิศษทีไ่ม่ใชย่าบรรจุเสร็จไวข้าย 

10.การมยีาปลอม 

11.การมยีาเสือ่มคุณภาพ 

12.การมยีาไม่ขึน้ทะเบยีนต ารับ 

13.การมยีาเพกิถอนทะเบยีน 

14.การจ าหน่ายยาชดุ 

15.การมวีัตถอุอกฤทธิป์ระเภท 2 จ าหน่าย 

16.การมวีัตถอุอกฤทธิป์ระเภท 3, 4จ าหน่าย 

17.การมยีาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 3จ าหน่าย 

18.การมยีาขึน้ทะเบยีนส าหรับสตัวข์าย   

มียาอนัตรายเพ่ือจ าหน่าย/บญัชีซ้ือยา/โตะ๊ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ 



กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละประเดน็ปัญหาท่ีตรวจพบ
จากการตรวจเฝ้าระวงัร้านขายยาแผนปัจจบุนับรรจเุสรจ็ฯ
ส าหรบัสตัว ์

62.50 

19.23 

6.98 

12.50 
15.38 

4.65 
8.33 

0.00 0 

8.33 

34.62 

0 

4.17 

0.00 0 

4.17 
7.69 

0 

75.00 

26.92 
23.26 

58.33 

11.54 11.63 

0.00 0.00 0 

20.83 

7.69 

0 

29.17 

11.54 

0 0.00 

7.69 

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 

45.83 

0.00 0 0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559  

1.เวลาปฏบิตัหิน้าที ่

2.การแสดงใบอนุญาต 

3.การแสดงป้ายสถานที ่

4.การแสดงป้ายชือ่ 

5.การมโีต๊ะ 

6.การมตีู้เยน็ 

7.การจดัท าบญัชซีื้อยา 

8.การมยีาอนัตรายทีไ่ม่ใช่ยาบรรจเุสรจ็ 

9.การมยีาควบคุมพเิศษทีไ่ม่ใช่ยาบรรจุเสรจ็ 

10.การมยีาปลอม 

11.การมยีาเสือ่มคุณภาพ 

12.การมยีาไม่ข ึน้ทะเบยีนต ารบั 

13.การมยีาเพกิถอนทะเบยีน 

14.การมยีาหา้มใชใ้นสตัว ์

15.การมวีตัถุออกฤทธิป์ระเภท 2 

16.การมวีตัถุออกฤทธิป์ระเภท 3, 4 

17.การมยีาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 3 

18.การมยีาขึน้ทะเบยีนส าหรบัคน 

บญัชีซ้ือยา/ยาอนัตรายไว้เพ่ือจ าหน่าย/ไม่พบผู้มีหน้าท่ีปฏิบติัการ 



กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละประเดน็ปัญหาท่ีตรวจพบ
จากการตรวจเฝ้าระวงัร้านขายยาแผนโบราณ 

4.65 

12.50 

15.38 

6.06 

0.00 

8.33 

11.54 

6.06 

0.00 

4.17 
3.58 

0.00 

4.65 

0.00 

19.23 

0.00 

27.91 

20.83 

11.54 

6.06 

4.65 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11.63 

8.33 

3.85 

0.00 

4.65 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.17 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.85 

0.00 0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1.เวลาปฏบิตัหินา้ที ่

2.การแสดงใบอนุญาต 

3.การแสดงป้ายสถานที ่

4.การแสดงป้ายชือ่ 

7.การมยีาอันตรายทีไ่ม่ใชย่าบรรจุเสร็จ 

8.การมยีาควบคุมพเิศษทีไ่ม่ใชย่าบรรจุเสร็จ 

9.การมยีาปลอม 

10.การมยีาเสือ่มคุณภาพ 

11.การมยีาไม่ขึน้ทะเบยีนต ารับ 

12.การมยีาเพกิถอนทะเบยีน 

13.การจ าหน่ายยาชดุ 

14.การมวีัตถอุอกฤทธิป์ระเภท 2 

15.การมวีัตถอุอกฤทธิป์ระเภท 3, 4 

16.การมยีาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 3 

17.การมยีาขึน้ทะเบยีนส าหรับสตัว ์

ไม่พบผู้มีหน้าท่ีปฏิบติัการ/ไม่แสดงใบประกอบ/มียาอนัตราย 



 
 
 

 สรปุผลการตรวจ สถานท่ีขายยา 
ตามประเดน็การตรวจสถานท่ีตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  

เรื่อง การก าหนดเก่ียวกบัสถานท่ี อปุกรณ์ และวิธีปฏิบติัทางเภสชักรรมชมุชน
ใสถานท่ี ขายยาแผนปัจจบุนัตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 

 



ข้อบกพร่องรนุแรงท่ีพบ ข้อบกพร่องไม่รนุแรง 

1. ไมพ่บผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิาร 1. พบการจ าหน่ายบุหรี/่
แอลกอฮอล ์

2. อุปกรณ์ไมค่รบตามประกาศ 2. การแต่งกายพนกังาน 
3. ระบบตรวจสอบวนัหมดอาย ุ
4. ป้ายหมวดหมู ่



สรุปผลการด าเนินการทางกฎหมาย 

ความผิดตาม พรบ.ยา พ.ศ. 2510 จ านวนครัง้ 
มาตรา 21 ไมจ่ดัใหม้เีภสชักรชัน้หนึ่งเป็นผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิารตามมาตรา 39 
ประจ าอยูต่ลอดเวลารา้นขายยาเปิดท าการ 

3 

มาตรา 39 เภสชักรชัน้ 1 ตามมาตรา 21 ไมอ่ยูป่ระจ า ณ สถานทีข่ายยาแผน
ปจัจุบนัตลอดเวลาทีเ่ปิดท าการ  

1 

มาตรา 55 ไมจ่ดัใหม้ผีูป้ระกอบโรคศลิปะแผนโบราณตามมาตรา 69 ไมอ่ยู่
ประจ า ณ สถานทีข่ายยาแผนโบราณตลอดเวลาทีเ่ปิดท าการ 

1 

มาตรา 62 ยา้ยสถานทีผ่ลติโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 1 

มาตรา 69 ผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนโบราณตามมาตรา 55 ไมอ่ยูป่ระจ า  
ณ สถานทีข่ายยาแผนโบราณตลอดเวลาทีเ่ปิดท าการ  

1 

รวม  7 



สาระส าคญัตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  
เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบั

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559 

 



สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ  

824 แห่ง 

ผลิตยาส าหรบั
รบัประทาน 707 แห่ง 

รปูแบบทัว่ไป  

697 แห่ง 

มลูค่าการผลิต  

< 20 ล้านบาท 670 แห่ง 

มลูค่าการผลิต  

> 20 ล้านบาทขึน้ไป 28 แห่ง 

High Tech และรปูแบบ
ทัว่ไป 9 แห่ง 

ผลิตยาใช้ภายนอก
เท่านัน้ 117 แห่ง 

สถานการณ์ 
สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ 

ก = 37 แห่ง 

ค  
117 แห่ง 

ข  
690 แห่ง 

12,278 ทะเบียน 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 พ.ย. 58 



สถานการณ์สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ 
จงัหวดันครราชสีมา ปี 2559 

อ าเภอ จ านวน (แห่ง) 

เมืองนครราชสีมา 10 

คง 2 

พิมาย 2 

ปากช่อง  1 

ขามทะเลสอ 1 

ครบรีุ 1 

วงัน ้าเขียว 1 

บวัใหญ่ 1 

รวม 19 



ระดบัมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณ 

Full PIC/S GMP 

Good Documentation 
and Good Sanitation  

Good Sanitation 

ภาคผนวก ก = 330 ข้อ  

ภาคผนวก ข = 60 ข้อ 

ภาคผนวก ค = 37 ข้อ 



 สาระส าคญัตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  

 กฎกระทรวง 
2 ตลุาคม 2555 

ประกาศกฎกระทรวง  
GMP 2557 ก/ข  
มีผลบงัคบัใช้ 

24 กนัยายน 2557 

ประกาศกฎกระทรวง  
GMP 2559 ก/ข/ค  

ลงนาม 8 กมุภาพนัธ ์2559 
ลงราชกิจจาฯ 26 ก.พ. 59 

180 วนั 24 ส.ค. 59 

รายใหม่บงัคบัใช้ทนัที 

2 ตลุาคม 2560 

รายเก่าท่ีท า GMP 
2557 

ภายใน 1 ต.ค. 60 

รายเก่าทัง้หมด
ต้องท า 



หวัข้อ ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข/ค 
ลกัษณะการ

ตรวจ 
ตรวจประเมนิ GMP ตาม PIC/S  
จะออกเป็นหนงัสอืรบัรองมาตรฐาน
การผลติยาวา่สอดคลอ้งกบั PIC/S 

*** ผูร้บัอนุญาตทีไ่มเ่ขา้ตามภาคผนวก ก 
สามารถขอรบัการประเมนิเพือ่ออกหนงัสอืรบัรอง 
GMP ได ้

ตรวจเฝ้าระวงั  
ไมอ่อกหนงัสอืรบัรอง
มาตรฐานการผลติยา 

คณะผู้ตรวจ เจา้หน้าทีผู่ต้รวจสว่นกลาง กรงุเทพมหานคร 
เจา้หน้าทีผู่ต้รวจสว่นกลาง  

ส านกัยา /กอง คบ. 

ต่างจงัหวดั 
บรูณาการ กอง คบ+สสจ. 

 แนวทางการตรวจสถานที่ผลติยาแผนโบราณ 



แผนการตรวจเฝ้าระวงัร้านขายยา 
ประจ าปีงบประมาณ  2560 



เคร่ืองมอืประเมนิ 



หมวด
สถานท่ี 

หมวด
อปุกรณ์ 

หมวด
วิธีการ

ปฏิบติัทาง
เภสชักรรม 

- บคุลากร 
- การควบคมุ

คณุภาพยา 
- การให้บริการ

ทางเภสชักรรม
ในร้านยา 

9 ข้อ 

6 ข้อ 

เคร่ืองมอืประเมนิ 



1. หมวดสถานท่ี 



1. สถานท่ีขายยาแผนปัจจบุนั ต้องมีพืน้ท่ีขาย ให้ค าปรึกษา 
และแนะน าการใช้ยา ติดต่อกนัขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร 

ทัง้น้ีไม่รวมถึงพืน้ท่ีเกบ็ส ารองยา โดยความยาวของด้านท่ี 
สัน้ท่ีสดุของพืน้ท่ีต้องไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

1. 

Clitical 

Defect 

เพียงพอ 
8 ตร.ม. 

จดุบริการตนเอง 



มกีารจดัสดัสว่นในการปฏบิตังิาน 

บริเวณให้ค าปรึกษาด้านยา 

จดุบริการโดยเภสชักร 

ส่วนบริการตนเอง 

มากกว่า 8 ตร.ม. 



จดุให้บริการโดยเภสชักรไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม. 



จดุให้บริการโดยเภสชักรไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม. 



จดุให้บริการโดยเภสชักรไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม. 





1.2 หากมพีืน้ทีเ่กบ็ส ารองยาเป็นการเฉพาะ ตอ้งมพีืน้ที ่
เพยีงพอ เกบ็อยา่งเป็นระเบยีบ เหมาะสม และไมว่างยาสมัผสั 
กบัพืน้โดยตรง (ตดัฐานคะแนนได้) 

เพียงพอ เป็นระเบียบ เหมาะสม ไม่วางยาสมัผสักบัพืน้โดยตรง  
  



พืน้ท่ีเพียงพอวางเอกสาร/เป็นสดัส่วน/มีป้าย 



เข้าถึงสะดวก/มีทะเบียนบา้น 

2/3 

Clitical 

Defect 

พืน้ท่ีเช่าในอาคารต้องมีอย่างน้อย 1 ด้านตรึงกบัพืน้ ขยบัไม่ได้ 
ความสงูไม่ต า่กว่า 2 เมตร 





4 

Clitical 

Defect 

จดบนัทึกอณุหภมิู/30 องศา/แดดไม่ส่อง/ไม่มีแหล่งก่อ
ความชื้น/ห้ามวางยาบนพืน้/ติดเทอรโ์มมิเตอร ์





5 

Clitical 

Defect 

ยา อตร. คค.พิเศษ อยู่หลงัเคาเตอร/์ป้ายหมวดหมู่ยา/
วตัถทึุบแสงปิดบงั/ข้อความแสดงเภสชัไม่อยู่ 





2. หมวดอปุกรณ์ 



6 

Clitical 

Defect 



7/8 

Clitical 

Defect 



9/10 

Clitical 

Defect 



สามารถสงูจากพืน้ไม่มากกว่า 150 เซนติเมตร 

ขนาดบรรจ ุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรมั 

11 

Clitical 

Defect 



3. หมวดวิธีการปฏิบติัทางเภสชักรรม 
 



3. หมวดวิธีการปฏิบติัทางเภสชักรรม 
(3.1บุคลากร) 

 



3.1 เภสชักรเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการให้การบริการทาง
เภสชักรรมชมุชน 

 CPE / แสดงใบประกอบวิชาชีพตวัจริง 



๓.๒ พนกังานรา้นยา ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายยา และงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย จนสามารถปฏบิตังิานไดด้ ีและผา่นการอบรมอย่างต่อเนื่องและ
เพยีงพอ (ตดัฐานคะแนนได้) 

 มีความรู้เบือ้งต้น/มีทะเบียนรายช่ือพนักงาน 



ผู้ช่วยฯ 

๓.๓ เภสชักรจะต้องแต่งกายด้วยเส้ือกาวน์สีขาวติดเครื่องหมายสญัลกัษณ์ของสภาเภสชักรรม และ
แสดงตนว่าเป็นเภสชักร ทัง้น้ีเป็นไปตามสมควร เหมาะสมแก่ฐานะและศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพเภสชั
กรรม แสดงตนให้แตกต่างจากพนักงานร้านยาและบคุลากรอ่ืนภายในร้านขายยา 

 เส้ือกาวน์ขาว/ตราสภา/แสดงตนว่าเป็นเภสชักร 



๓.๔ การแต่งกายพนักงานร้านยาและบคุลากรอ่ืนภายในร้านขายยา ต้องใส่สี
เสื้อ ป้ายแสดงตน ไม่ส่ือไปในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเภสชักร 
๓.๕ มีการแบง่แยกบทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของเภสชักร พนกังานรา้น
ยา และบคุลากรอื่นภายในรา้นขายยาในการใหบ้รกิารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยค านึงถงึ
ความถกูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยยาและกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเภสชักรรม 
  



การแต่งกายที่เหมาะสม 



3. หมวดวิธีการปฏิบติัทางเภสชักรรม 
(3.2การควบคุมคุณภาพยา) 

 



๔.๑ ต้องมีการคดัเลือกยา และจดัหายาจากผูผ้ลิต ผูน้ าเข้าผูจ้  าหน่ายท่ีถกูต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยยา และมีมาตรฐานตามหลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดีในการผลิต จดัเกบ็ และการขนส่ง 

12 

Critical 

Defect 

 พบยาไม่มีทะเบียนถือเป็น Critical Defect ทนัที  



๔.๒ ต้องมีการเกบ็รกัษายา ภายใต้สภาวะอณุหภมิูท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงแสงแดด 
เป็นไปตามหลกัวิชาการเพ่ือให้ยานัน้คงคณุภาพท่ีดี 

๔.๓ ต้องมีระบบตรวจสอบยาท่ีหมดอายหุรอืเส่ือมคณุภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือไมใ่ห้มีไว้ ณ จดุจ่ายยา 

13 

Critical 

Defect 

 ไม่พบยาหมดอายท่ีุจดุจ่าย/มีระบบท่ีชดัเจน/มีหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์/จดัยาตาม FEFO/บอกได้ว่ายาตวัไหนจะหมดอายุ

บา้งุภายในใน 6-8 เดือน 



ระบบสีสติ๊กเกอร์ 



ระบบลงบัญชี 



ระบบคอมพวิเตอร์ 



๔.๔ ตอ้งมรีะบบการส่งคืนหรอืท าลายยาทีห่มดอายุหรอืยาเสือ่ม
คณุภาพใหช้ดัเจน ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการไมเ่ป็นปญัหากบัสิง่แวดลอ้ม 
รวมถงึระบบการป้องกนัการน ายาดงักล่าวไปจ าหน่าย 
๔.๕ ตอ้งมรีะบบการตรวจสอบคณุภาพ ยาคืนหรอืยาเปลีย่นก่อน
กลบัมาจ าหน่าย โดยค านึงถงึประสทิธภิาพของยาและ 
ความปลอดภยัของผูใ้ชย้า 
๔.๖ ตอ้งจดัใหม้รีะบบเอกสารทีเ่กีย่วกบัการจดัหาจดัการคลงัสนิคา้และ
การจ าหน่ายใหถ้กูตอ้ง เป็นปจัจุบนัสามารถสบืยอ้นได ้
๔.๗ ตอ้งเลอืกภาชนะบรรจทุีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนัไมใ่หย้าเสือ่มสภาพ
ก่อนเวลาอนัสมควร พรอ้มฉลากยา 



3. หมวดวิธีการปฏิบติัทางเภสชักรรม 
(3.3การปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางเภสชักรรมชมุชน) 

 



๕.๑ การให้บริการทางเภสชักรรม ตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมาย

ว่าด้วยวิชาชีพเภสชักรรมต้องปฏิบติัโดยเภสชักร 14 

Critical 

Defect 

ไม่พบการจ าหน่ายยาเกินกรอบช่วงเข้าตรวจ/เภสชัไม่อยู่ต้องดึงม่าน 



ผู้มหีน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่ ณ สถานที่ขายยา 





๕.๒ ต้องซกัถามข้อมลูท่ีจ าเป็นของผูม้ารบับรกิาร เพือ่ประกอบการพจิารณาก่อนเลอืกสรรยา 
๕.๓ จดัใหม้ฉีลากบนซองบรรจยุา หรอืภาชนะบรรจุยาอนัตรายและยาควบคุมพเิศษ ทีส่ง่มอบให้
ผูร้บับรกิารโดยตอ้งแสดงข้อมลูครบถ้วน 
๕.๔ การส่งมอบยาอนัตราย ยาควบคมุพิเศษ ให้กบัผู้มารบับริการเฉพาะราย  
ต้องกระท าโดยเภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิารเทา่นัน้ พรอ้มใหค้ าแนะน าตามหลกัวชิาการและ
จรรยาบรรณ 

๕.๕ มกีระบวนการในการป้องกนัการแพ้ยาซ า้ของผูม้ารบับรกิาร ทีม่ปีระสทิธภิาพเหมาะสม 

๕.๖ มกีระบวนการคดักรองและส่งต่อผูป้ว่ยทีเ่หมาะสม 

๕.๗ กรณทีีม่กีารผลิตยาตามใบสัง่ยาของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอืของผูป้ระกอบโรค
ศลิปะทีส่ ัง่ส าหรบัคนไขเ้ฉพาะรายหรอืตามใบสัง่ยาของผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย ์ส าหรบัสตัว์
เฉพาะราย และการแบง่บรรจุยาในสถานทีข่ายยา 
ใหค้ านึงถงึการปนเป้ือน การแพย้า โดยตอ้งจดัใหม้สีถานทีอุ่ปกรณ์ ตามทีก่ าหนดและเป็นไปตาม
มาตรฐานการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมดา้นการผลติยาส าหรบัคนไขเ้ฉพาะรายของสภาเภสชักรรม  



๕.๘ ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการเฝ้าระวงัอาการไม่พึงประสงคพ์ฤตกิรรมการใชย้าไม่
เหมาะสม ปญัหาคุณภาพยา และรายงานใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
๕.๙ จดัใหม้แีหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านยาท่ีเหมาะสม เชือ่ถอืไดส้ าหรบัใชใ้นการใหบ้รกิาร
ทางเภสชักรรมเพือ่สง่เสรมิการใชย้าอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั รวมทัง้การใหบ้รกิารเภสชัสนเทศ 
๕.๑๐ การจดัวางส่ือให้ความรู้และส่ือโฆษณาส าหรบัผูม้ารบับรกิารจะตอ้งไดร้บัค า
ยนิยอมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิาร และใหถ้อืเป็นความ
รบัผดิชอบทีเ่ภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิารจะตอ้งควบคุม โดยจะตอ้งไมโ่ออ้วด ไมบ่ดิเบอืนความ
จรงิ ไมส่รา้งความเขา้ใจผดิใหผู้บ้รโิภค และตอ้งผา่นการอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมาย 
๕.๑๑ การด าเนินกจิกรรมดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้ารบับรกิารในรา้นยา โดยบุคลากรอืน่ซึง่
มใิชเ่ภสชักรหรอืพนกังานรา้นยา จะตอ้งไดร้บัค ายนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเภสชักร และ
ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบทีเ่ภสชักรจะต้องควบคมุก ากบัการด าเนิน กิจกรรม
ต่างๆ ในสถานท่ีขายยาให้ถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือกฎหมายอืน่ที่
เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑส์ุขภาพนัน้ๆ รวมทัง้กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเภสชักรรม 



รา้นยาเป็นเขตปลอดบหุรี่ 100% ตาม 
ประกาศ สธ. ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ.2549) ข้อ2(11) ออกตาม 

พ.ร.บ.คุ้มครองสขุภาพของผูไ้มส่บูบหุร่ี พ.ศ.2535 

ห้ามขายบหุร่ี 

๕.๑๒ ไม่จ าหน่ายผลิตภณัฑย์าสบูและเครื่องด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกฮอล ์
 



ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นร้านขายยา 

พ.ร.บ.ควบคมุเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 



รายละเอียดบนซองยาแสดงข้อมลูครบถ้วน 



ป้องกนัการแพ้ยาซ ้า/เฝ้าระวงัอาการไม่พงึประสงค์ 



มีกระบวนการในการป้องกันการแพ้ยาซ ้าของผู้มารับบริการ 
ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม 

 



ยาท่ีต้องป้องกนัจากแสง สต๊ิกเกอรสี์น ้าตาล 



เอกสารให้ความรู้ / เอกสารโฆษณา 

ต ารา / แหล่งข้อมลูด้านยา 

 



Critical Defect  
 พบยาท่ีผิดกฎหมาย ไดแ้ก่ ยาปลอม  ยาทีไ่มไ่ดข้ึน้ทะเบยีนต ารบัยา  

 พบยาท่ีไมไ่ด้รบัอนุญาตให้ครอบครองหรอืมีไว้เพ่ือจ าหน่ายโดย
พจิารณาจากประเภทของใบอนุญาตทีไ่ดร้บั 

 พบยาหมดอายใุนสถานทีข่ายยา 

 ผูใ้ห้บริการทางเภสชักรรมชุมชนไมใ่ช่เภสชักร หรอืผูม้หีน้าที่
ปฏบิตักิาร โดยพจิารณาตามประเภทของใบอนุญาตทีไ่ดร้บั 

 



 สถานทีข่ายยามพืีน้ท่ีขาย ให้ค าปรกึษาและแนะน าการใช้ยาไมเ่ป็น
พืน้ท่ีติดต่อกนั 

 พืน้ทีข่าย ใหค้ าปรกึษาและแนะน าการใชย้าน้อยกว่า ๘ ตารางเมตร 
(กรณีสถานทีข่ายสง่ยาแผนปจัจุบนัจะพจิารณาเฉพาะพื้นทีข่าย) 

 ด้านท่ีสัน้ท่ีสดุของพืน้ทีข่าย ใหค้ าปรกึษาและแนะน าน้อยกว่า ๒ เมตร 
(กรณีสถานทีข่ายสง่ยาแผนปจัจุบนัจะพจิารณาเฉพาะพื้นทีข่าย) 

 สถานทีข่ายยาก่อสรา้งด้วยวสัดท่ีุไมม่ ัน่คง แขง็แรง 

 

Critical Defect  



 กรณีทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ชา่ในอาคาร พบวา่ ไมม่กีารก าหนดขอบเขตบรเิวณ
ทีช่ดัเจน  หรอื  ไมม่ดีา้นอยา่งน้อยดา้นหนึ่งของสถานทีข่ายยาที่
เป็นผนงัอาคาร หรอื ไมมี่ฉากก าแพงกัน้ท่ียึดตรงึกบัพืน้ไม่
สามารถเขยือ้นได้ง่ายแทนผนัง (สงูไมน้่อยกว่า ๒ เมตร)  

 สถานทีข่ายยาไมมี่ทะเบียนบา้นทีอ่อกใหโ้ดยสว่นราชการที่
เกีย่วขอ้ง 

 กรณีทีเ่ป็นอาคารชดุ พบวา่ เป็นสว่นทีพ่กัอาศยั หรอื พืน้ทีซ่ึง่ไม่
อนุญาตใหป้ระกอบกจิการ  

 

Critical Defect  



 สถานทีข่ายยามสีภาพไมเ่หมาะสมต่อการเกบ็รกัษาคณุภาพ
ยา โดยพจิารณาจากอุณหภมู ิ ความชืน้ และแสงแดด ทีส่ง่ผล
ต่อการเกบ็รกัษา ทัง้นี้อุณหภมูภิายในสถานทีข่ายยาจะตอ้ง
สามารถควบคมุอุณหภมูใิหไ้มเ่กนิ ๓๐ องศาเซลเซยีสได ้

 มกีารจดัวางยาเป็นหมวดหมู่พรอ้มป้ายแสดง  และจดัแยกยาที่
ตอ้งควบคมุการสง่มอบโดยผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิารเป็นสว่นสดั
เฉพาะจากยาอื่น (ยกเวน้สถานทีข่ายสง่ยาแผนปจัจุบนัจะไม่
พจิารณาในขอ้น้ี) 
 

Critical Defect  



 กรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการไมอ่ยู่ปฏิบติัหน้าท่ี  พบว่าไมมี่การปิดบงั 
หรอืการแสดงเจตนาทีช่ดัเจนทีจ่ะไมข่ายยาในสว่นทีต่อ้งควบคุมการสง่
มอบโดยผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิาร(ยกเวน้สถานทีข่ายสง่ยาแผนปจัจุบนั และ
สถานทีข่ายยาแผนปจัจุบนัเฉพาะบรรจุเสรจ็ทีไ่มใ่ชย่าอนัตรายหรอืยา
ควบคมุพเิศษจะไมพ่จิารณาในขอ้น้ี) 

 มอีุปกรณ์ไมค่รบตามรายการ และจ านวน ทีร่ะบตุามขอ้ก าหนดใน
ประกาศฯ 

 

Critical Defect  



ผา่นการประเมินตาม (๑) (๓).. กต่็อเม่ือ 

( ๑ )  ไ ม่ พ บ ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ท่ี เ ป็ น

ข้อบกพร่องร้ายแรง (Critical 
defect) ทัง้ น้ีรายการข้อบกพร่อง
ร้ายแรง (Critical defect) ส าหรบัร้าน
ข า ย ย า ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท  ต า ม
เอกสารแนบท้าย   และ 

 

 

(๒) คะแนนเฉล่ียในแต่ละหมวดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 



….กรณไีม่ผ่านการประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 
หรือมีการยกเลิกการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ  

         ผู้ ร ั บ อ นุ ญ า ต จ ะ ต้ อ ง รี บ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อ
ข อ รับ ก า รป ร ะ เ มิน ใหม่ ภ าย ใ น
ระยะเวลา  ๔๕ วัน และต้องแสดง
เหตุผลตลอดถงึการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
นั ้นต่อผู้อนุญาตเพื่อประกอบการ
พจิารณาต่ออายใุบอนุญาตขายยา 



ร้านยารายเก่าล่ะ ???? 



บนัได ๓ ขัน้ สู่ GPP ตามกฎหมาย 
ส าหรบั ร้านขายยาท่ีได้รบัใบอนุญาตก่อน ๒๕ มิย ๒๕๕๗ 

ปี ๒๕๖๐ 
ปี ๒๕๖๒ 

ปี ๒๕๖๕ สถานท่ี อปุกรณ์ 

บคุลากร 

ด้านการปฏิบติัและ 
ควบคมุคณุภาพ  

* ขอ้ก าหนดใดจะบงัคบัในช่วงระยะใด ควร
จะพจิารณาในเรื่องความเสี่ยงที่จะเกดิกบัผู้บรโิภคและ
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิควบคู่กนั ซึ่งต้องก าหนด
รายละเอยีดและจดัท าประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

กรรมการยาให้ความเหน็ชอบในหลกัการแล้ว 



เภสชักร 



L/O/G/O 

Thank You! 
w w w . t h e m e g a l l e r y . c o m 



SERVICE PLAN Rational Drug Use (RDU) 
ระบบบริการสุขภาพ สาขาที่ 15 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
หนังสือที่ สธ 0228.05/ว850 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 

1 

• โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug 
Use Hospital; RDU hospital) 

2 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) และหนว่ยบรกิาร 
ปฐมภูมิทุกแหง่เป็นหน่วยบรกิารส่งเสริมการใชย้าปฏิชีวนะอย่าง 
รับผดิชอบ (Responsible Use of Antibiotic ; RUA) 





ระดับของการพัฒนา 



แนวทางการด าเนินงาน ระดับอ าเภอ 
หนังสือที่ นม 0032.004/ว.1993  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 

1.รพศ./รพท./รพช. 
“PTC + RDU ระดับอ าเภอ” 

-ประกาศนโยบายด้าน RDU 
- จัดท าค าสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ 
-สื่อสารกับผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ 

- จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาในกลุ่ม 
NCD/ Special pop/ ASU 
-  รพศ./รพท. มีแผน  AMR 

- ปรับปรุงบัชชียาในรพ./รพสต 
- ระบบรายงาน (E-TOOL) 
- Mornitor ผลงานรวมของ   
CUP (รพ.+รพสต)  

2. ระดับ รพ.สต. 

หน่วยบริการปฐมภูมิ : RUA : 
การใช้ ATB ใน URI , AGE น้อย
กว่า 20% 

เชื่อมโยงระบบ 
- งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ/PCC 
 รายงาน (E-TOOL) 

3. เครือข่าย คบส. 

พัฒนาศักยภาพการใช้ยาใน
ครัวเรือน เน้นยาชุดแก้ปวด 
ยาปฏิชีวนะ 

เฝ้าระวังควบคุมการกระจายใน
ชุมชน ร้านยา ร้านช า 
สถานพยาบาล 

เครือข่าย อสม. ผู้น าชุมชน  
ครูแกนน า 



1.วันที่ 25 พ.ย. 59 ประชุม คกก.RDU เขต 9 ที่โรงพยาบาลมหาราช เพื่อติดตามแผนปฏิบัติ 
RDU แต่ละจังหวัด 

2.วันที่ 15 ธ.ค. 59 ประชุมวิชาการ RDU เขต 9  มีกิจกรรม KICK OFF RDU !!! สู่ประชาชน 

3. วันที่ 16 ธ.ค 60 จัด workshop การใช้ E-tools ให้รพ.ในเขต 9  ( เภสัช + IT )*** ขอให้
เตรียมข้อมูล e-claim ที่ใช้ส่ง สปสช. 12 เดือนปี 59 (ตค 58-กย 59) เพื่อเป็น baseline และ
เตรียมข้อมูล   3 เดือนปี 60 (ตค-ธค59) *** 



แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพช. 
จังหวัดนครราชสีมา 2560 



แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพช./รพ.สต 
จังหวัดนครราชสีมา 2560 

 



มาตรการและการขับเคลื่อน 
เดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ทบทวนบัชชียา ใน รพม.1 * 
2.ส่งเสริมการใช้ยาใน บ/ช ยาหลักแห่งชาติ * * * * 
3.พัฒนาฉลากยาและฉลากเสริม * * * * * 
4.พัฒนามาตรการส่งเสริม RUA2 * * * * 
5.พัฒนามาตรการส่งเสริม NCD2 * * * * 
6.พัฒนามาตรการส่งเสริม Special population2 * * * * 
7.จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ (AMR) * * * * 
8.พัฒนาสารสนเทศการรายงานตัวชี้วัด * * * 
9.สร้างความตระหนักรู้1,3 * * * * * * 
10.ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ1 * * * 
11.รายงานผลตัวช้ีวัด/การด าเนินงาน (ทุกเดือน) * * * * * * * * * * * 
12.ประชุมติดตามงาน * * * * * * 
13.น าเสนอผลงานต่อ คกก.PTC รพ. * * * * 

ตัวอย่าง แผนมาตรการและการขับเคลื่อนการด าเนินงาน RDU 
ระดับอ าเภอ ปี 2560 



1. ด าเนินการขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักผ่าน คกก. PTC (ก าหนดเข้าไปอยู่ในแผนงานของ 
คกก. PTC) 

2. ขับเคลื่อนและบูรณาการตัวชี้วัดการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในทุก Service Plan ที่
เกี่ยวข้อง โดยน าตัวชี้วัดจาก Service Plan RDU เป้าหมายและข้อมูล baseline แจ้งให้กับ
ประธาน Service Plan แต่สาขาที่เก่ียวข้องทราบ ร่วมกับมีการก าหนด มาตรการและกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลที่เป็นรูปธรรม 

3. กิจกรรมและการสื่อกสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขับเคลื่อนโดย (3 ส) คือ สร้างความรู้/จิตส านัก สร้างบรรยากาศ สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

  - จัดประชุมชี้แจงนโยบาย ประชุมวิชาการให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ และก าหนด
เป็นหัวข้อในการ Orientation แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติงานใหม่ 

  - ท าการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และก าหนดวัน Kick off ระดับอ าเภอ (ประมาณต้นเดือน
มกราคม) 

ตัวอย่าง แผนมาตรการและการขับเคลื่อนการด าเนินงาน RDU 
ระดับอ าเภอ ปี 2560 (ต่อ) 



กิจกรรมท่ี 1 (P = PTC : Pharmaceutical and Therapeutic Committee) 
• จัดท าค าสั่งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดระดับอ าเภอซึ่งประกอบด้วยสหวิชาชีพ 

ได้แก่ แพทย์/แพทย์เฉพาะทาง/ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ 
นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ และก าหนดบทบาทหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในระดับอ าเภอ 

• จัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยมีการก าหนดวาระและสรุปรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณากรอบบัญชียา(รพ. และ รพสต.) ค้นหา/วิเคราะห์ปัญหาด้านการ
ใช้ยา การจัดท าแผนงาน/โครงการ การก ากับติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล 

• จัดส่งผลการประเมินศักยภาพคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
(ตามแบบประเมินของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

กิจกรรมตาม KPI RDU ระดับอ าเภอ 



กิจกรรมที่ 2 (L = labelling/communication) 

• จัดท าโครงการ/กิจกรรม/สื่อสนับสนุน เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลการใช้ยาให้กับ
ประชาชน เช่น การจัดท าฉลากภาษาไทย การพัฒนาระบบ counseling/ระบบให้
ค าปรึกษาด้านยา โดยเน้นความร่วมมือในการใช้สื่อทั้งด้านผู้ให้และผู้รับบริการ 

กิจกรรมตาม KPI RDU ระดับอ าเภอ 



กิจกรรมที่ 3 (E = Essential tools และ S = Special population) 

• โรงพยาบาลจัดท าเกณฑ์การสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ได้แก่ 
ความดันเลือดสูง เบาหวาน โรคข้อเสื่อม โรคไตเรื้อรัง โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง และเกณฑ์การสั่งใช้ยา
ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (S = Special population) ได้แก่ ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร 
ผู้ป่วยเด็ก เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจาก โดยก าหนดให้อัตราการใช้ยาไม่มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ตัวชี้วัดย่อยที่แนบท้าย  

• จัดท าแนวทางการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics 
: RUA) ในกลุ่มโรค/อาการดังน้ี โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory tract 
infection; URI) และหลอดลมอักเสบ (Acute bronchitis), โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute 
Diarrhea), การรักษาแผลสด (Fresh Traumatic Wound), การป้องกันการติดเชื้อในสตรีคลอด
ปกติครบก าหนดทางช่องคลอด (Prophylaxis in Vaginal Delivery of Normal  Term Labor) 
โดยก าหนดให้อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะไม่มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในตัวชี้วัดย่อยที่แนบท้าย 

กิจกรรมตาม KPI RDU ระดับอ าเภอ 



กิจกรรมที่ 1 มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ยาของครัวเรือนและโรงเรียน 

• มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค/อาการ ดังนี้ URI, 
Acute bronchitis, Acute Diarrhea, Fresh Traumatic Wound และ Prophylaxis in 
Vaginal Delivery of Normal  Term Labor ยาชุดแก้ปวด และสเตียรอยด์ให้แก่ อสม. 
ผู้น าชุมชน ครู ผู้ประกอบการร้านขายยาและประชาชนผู้สนใจการอบรม  

• มีการวัดความรู้ก่อน-หลังการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะ ยาชุดแก้ปวด 
และสเตียรอยด์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมตาม KPI RDU ระดับอ าเภอ (คบส.) 



กิจกรรมที่ 2 มีกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมแหล่งกระจายยาในชุมชน 

• ตรวจร้านช าเพื่อเฝ้าระวังการสะสมยาปฏิชีวนะ ยาชุด ยาสเตียรอยด์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัย เพื่อจ าหน่ายและจัดท ารายงานผลการตรวจ 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการ “ เยี่ยมบ้าน”  

• เป้าหมาย คือ ผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีโรคเรื้อรังตามแบบเยี่ยมบ้านและจัดท ารายงานผลการ
เยี่ยมบ้าน 

กิจกรรมตาม KPI RDU ระดับอ าเภอ (คบส.) 











ประเมินครั้งที่ 1/2560 
ระดับ 1  
 จัดท าค าสั่งกรรมการ PTC ระดับอ าเภอซึ่งประกอบด้วยสหวิชาชีพและบทบาทหน้าที่  
 มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง  (ลายมือช่ือ วาระและสรุปประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา

กรอบบัญชียา แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยและ
สมเหตุผล)  

ระดับ 2  
 ด าเนินการตามระดับ 1 และ 
 จัดส่งผลการประเมินศักยภาพคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ,รายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินงานเรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาครั้งที่1 และ  
 แผนงานโครงการด้านโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) 

และโครงการการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
 

เกณฑ์การประเมิน 



ประเมินครั้งที่ 1/2560 

ระดับ 3  

 ด าเนินการตามระดับ 1 และระดับ 2 และ 

 จัดท าเกณฑ์การสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ปว่ยกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง (NCD) หรือ ในผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยงสูง (S = Special population) และ 

 แนวทางการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics 
: RUA) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์การประเมิน 



ประเมินครั้งที่ 1/2560 
ระดับ 4 
 ด าเนินการตามระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และ 
 รายงานอัตราการใช้ยาในกลุม่โรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง (NCD) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสงู 

(S = Special population) ในกลุ่มโรค/อาการที่ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics : RUA) ในโรงพยาบาล โดยใช้การ
ค านวณตามรายละเอียดตัวช้ีวัดย่อย 

ระดับ 5 
 ด าเนินการตามระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และ 
 มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค/อาการที่ส่งเสริมการใช้

ยาอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics : RUA) ในชุมชนและส่งผลการ
ประเมินความรู้ก่อน–หลังอบรม 

เกณฑ์การประเมิน 



ประเมินครั้งที่ 2/2560 

ระดับ 1 
 มีการประชุมอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง (ลายมือช่ือ วาระและสรุปประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา

กรอบบัญชียา ติดตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย
และสมเหตุผล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคโอกาส และแนวทางแก้ปัญหา) 

 จัดส่งผลการประเมินศักยภาพคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ,รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานเรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาครั้งที่ 2 

ระดับ 2 
 ด าเนินการตามระดับ 1 และ 
 ตรวจร้านช าเพื่อเฝ้าระวังการสะสมยาปฏิชีวนะ ยาชุด ยาสเตียรอยด์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ไม่ปลอดภัย เพ่ือจ าหน่ายและจัดท ารายงานผลการตรวจ และ 
 ลงเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรังตามแบบเยี่ยมบ้านและจัดท ารายงาน

รายงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 



ประเมินครั้งที่ 2/2560 
ระดับ 3 
 ด าเนินการตามระดับ 2 และ 
 รายงานอัตราการใช้ยาในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (S = 

Special population) ในกลุ่มโรค/อาการที่ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
(Responsible Use of Antibiotics : RUA) ใน รพ. และ รพสต. โดยใช้การค านวณตาม
รายละเอียดตัวช้ีวัดย่อย 

ระดับ 4  
 ด าเนินการตามระดับ 3 และ 
 รพ.ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดย่อยเชิง PROCESS และ 40% รพ.สต ผ่าน RUA 
     

 

เกณฑ์การประเมิน 

NEW 



การจัดแบ่งระดับของการพัฒนา 

เดมิ:ประเมินเฉพาะ 

process 
ใหม่:ร.พ.ต้องผ่าน 

ตัวชีว้ัดที่ 1-5 และ RDU 2  



ประเมินครั้งที่ 2/2560 
ระดับ 5 

 ด าเนินการตามระดับ 4 และ 

 รายงานผลการตรวจร้านช า “พบการสะสมยาปฏิชีวนะ ยาชุด ยาสเตียรอยด์และผลติภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย” พร้อมสรุปผลด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อย1แห่ง และ 

 ลงเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรังตามแบบเยี่ยมบ้านและจดัท า “รายงานการ
ค้นพบปัญหาการใช้ยา” พร้อมการให้ค าแนะน า อย่างน้อย 1 ราย 

 

เกณฑ์การประเมิน 



 
THANK YOU 

 



นางปิยนชุ พนัธรุงัษี 

เภสชักรปฏิบติัการ 

กล ุม่งานค ุม้ครองผ ูบ้ริโภค 





1. การด าเนินงานตามตวัชี้วดั:  
                    การใชย้าปลอดภยัในชมุชน 

 กิจกรรมท่ี 1 มีโครงการการใชย้าปลอดภยัในชมุชน ( 1 ต าบลใหม)่ 

 กิจกรรมท่ี 2 มีกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพการใชย้าของครวัเรือนและโรงเรียน 

   เพิ่มเตมิ ปี 2560 มกีารวดัความรูก้อ่น-หลงัการจดักิจกรรมถ่ายทอดความรูเ้ร่ืองยาปฏิชวีนะ ยาชดุแกป้วด    

    และสเตยีรอยดใ์หแ้กก่ลุม่เป้าหมาย 

 กิจกรรมท่ี 3 มีกิจกรรมเฝ้าระวงัและควบคมุแหลง่กระจายยาในชมุชน 

   เพิ่มเตมิ ปี 2560 การค านวณรอ้ยละ รา้นที่พบปัญหา/จ านวนรา้นที่ไดร้ับการตรวจ 

 กิจกรรมท่ี 4 ด าเนินการ “ เยี่ยมบา้น”  

   เป้าหมาย คือ ผูป่้วยอาย ุ60 ปีขึน้ไป ที่มโีรคเร้ือรัง 

   เพิ่มเตมิ ปี 2560 การค านวณรอ้ยละ ครัวเรือนที่ตรวจพบยากลุม่เป้าหมาย/จ านวนครัวเรือนที่ตรวจเยี่ยม 

 

 



 

 

2. ตามวงรอบการด าเนินงาน :  การตรวจเฝ้าระวงั 

 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย...... 

 

                    - รา้นขายยา  

                    - สถานพยาบาล 

 

 

 

 

 



1.รพ.สต.ส ารวจจ านวนรา้นช าในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ 

2.อ าเภอรวบรวมขอ้มลูลง แบบสรปุจ านวนรา้นช าในอ าเภอ (RDU คบ. 01)   

3.ตรวจรา้นช าโดยใช ้แบบส ารวจการกระจายยาในรา้นช า (RDU คบ. 02)  

4.อ าเภอรวบรวมผลลง แบบสรปุการกระจายยาในรา้นช า (อ าเภอ) (RDU คบ. 03)  

 

 









L/O/G/O 

แนวทางการปฏิบัติงานสถานพยาบาล 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2560 

ภญ.วิภา ศิริสวัสดิ์ 

ภญ.เมธัสพิดา จรัสสินวิชัย  



Topic 

• การขออนุญาตเปิดสถานพยาบาล 
• การขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลโดยยืน่ผา่นมาทางสสอ. 
• การตั้งช่ือสถานพยาบาล 
• แบบบนัทึกตรวจงานสถานพยาบาล  
• การตรวจสถานพยาบาลประจ าปี 

• คลินิกท่ีไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริการแลว้ 



การขออนุญาตเปิดสถานพยาบาล 

• เอกสารทีใ่ช้ประกอบด้วย  
     - ส.พ.1, ส.พ.2, ส.พ.5, ส.พ.6 และ ส.พ.18 พร้อมเอกสารแนบ
ตามท่ีระบุ 

       โดยใหผู้ข้ออนุญาตประกอบกิจการ และขออนุญาตด าเนินการ 
       สถานพยาบาล กรอกรายละเอียดพร้อมเซ็นตใ์หค้รบถ้วน 

    - กรณีมีผูป้ฏิบติังานหลายคนใหย้ืน่ ส.พ.6 ทุกคน 

    - ใหมี้เอกสารสัญญา หรือหนงัสือตอบรับการขนถ่ายขยะติดเช้ือของการ 
       จา้งบริษทัก าจดัขยะติดเช้ือ หรืออาจจะแสดงใบเสร็จรับเงิน 

    - แบบติดภาพถ่ายของสถานพยาบาล 
     

 

 

 



การขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลโดยยืน่ผ่านมาทางสสอ. 

• ใหมี้เอกสารปะหนา้มาจากสสอ.ลงนามโดยสาธารณสุขอ าเภอดว้ย พร้อมเอกสาร
ทั้งหมดท่ีใชป้ระกอบการขออนุญาตท่ีตรวจสอบแลว้วา่ครบถ้วน และถูกต้อง ทั้งการ
ตั้งช่ือและผูด้  าเนินการไม่ซ ้ าซอ้น 

• แบบติดภาพถ่ายและแสดงรายละเอียดผูป้ฏิบติังาน ใบสีน ้าเงิน หากผูด้  าเนินการติด
ภาพถ่ายขนาด 8*13 ซม. ในใบสีน ้าเงินมาส่งทางอ าเภอแลว้ ใหท้างอ าเภอ
ประทบัตรากระทรวงสาธารณสุขสีแดง แลว้ส่งคืนผูข้ออนุญาตไดเ้ลย ไม่จ าเป็นตอ้ง
ส่งมาท่ีจงัหวดัอีกคร้ัง ยกเว้นภาพผู้ด าเนินการถ่ายขนาด 1 นิว้ 3 ใบ ตอ้งส่งมายงั
จงัหวดัเพื่อติดในใบอนุญาตและสมุดทะเบียนต่อไป 

• หากผูด้  าเนินการท างานประจ าท่ีอ่ืน ใหท้างอ าเภอตรวจสอบวา่ผูด้  าเนินการสามารถ
เดินทางมาปฏิบติังานท่ีสถานพยาบาลท่ีขออนุญาตแห่งใหม่ในเวลาท่ีระบุหรือไม่ 
อยา่งไร หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ด าเนินการไม่สามารถมาปฏิบัติงานในแห่งท่ี 2 ได้
ในเวลาท่ีระบุ ให้ท าการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนรับเร่ืองและส่งต่อมาท่ีจังหวัดต่อไป 



การตั้งช่ือสถานพยาบาล 

• ใหต้ั้งตามหลกัเกณฑก์ารตั้งช่ือสถานพยาบาลท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนจากมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนคร้ังท่ี 7/2547 ดงัน้ี 

• คลินิกการแพทยแ์ผนไทย.... 
• คลินิกการประกอบโรคศิลปะกจิกรรมบ าบัด... 
• คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแก้ไขความผดิปกตขิองการส่ือความหมาย...... 
• คลินิกการประกอบโรคศิลปะเทคโนโลยหัีวใจและทรวงอก..... 
• คลินิกการประกอบโรคศิลปะรังสีเทคนิค.... 
• คลินิกการประกอบโรคศิลปะจติวทิยาคลนิิก.... 
• คลินิกการประกอบโรคศิลปะกายอุปกรณ์.... 

• คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจนี..... 

หมายเหตุ: กรณีคลนิิกการประกอบโรคศิลปะ ไม่ต้องมคี าว่าสาขาในช่ือ 
 

 

 



การตั้งช่ือสถานพยาบาล 

• คลินิกเวชกรรมทัว่ไป ใหมี้ค าวา่เวชกรรมภายในช่ือ 
• คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ตวัอยา่งการตั้งช่ือ 
     - ...คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมประสาทวิทยา 
     - คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา..... 
• คลินิกทันตกรรม ใหมี้ค าวา่ทนัตกรรมภายในช่ือ  
• คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ตวัอยา่งการตั้งช่ือ 
     - คลินิกเฉพาะทางดา้นทนัตกรรมจดัฟัน.... 

     - ....คลินิกเฉพาะทางดา้นทนัตกรรมจดัฟัน 

• คลินิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
     - คลินิกเฉพาะทางดา้นการพยาบาลและการผดุงครรภ.์..... 
 

 



แบบบนัทึกตรวจงานสถานพยาบาล 

1. แบบบันทกึการตรวจมาตรฐานคลนิิกเวชกรรม 
2. แบบบันทกึการตรวจมาตรฐานคลนิิกทนัตกรรม  
3. แบบบันทกึการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทคลนิิกการประกอบโรค

ศิลปะสาขากายอปุกรณ์ 
4. แบบบันทกึการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทคลนิิกการประกอบโรค

ศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

5. แบบบันทกึการตรวจมาตรฐานคลนิิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
6. แบบบันทกึการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทคลนิิกการประกอบโรค

ศิลปะสาขาการแก้ไขความผดิปกติของการส่ือความหมาย 
7. แบบบันทกึการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทคลนิิกการประกอบโรค

ศิลปะสาขากจิกรรมบ าบัด 
 



แบบบนัทึกตรวจงานสถานพยาบาล 
8.  แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทคลนิิกการประกอบโรค ศิลปะสาขา
เทคโนโลยหัีวใจและทรวงอก 
9.  แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทคลนิิกการประกอบโรคศิลปะสาขา
จติวทิยาคลนิิก 
10. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทคลนิิกการประกอบโรคศิลปะสาขารังสี
เทคนิค 
11. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานคลนิิกกายภาพบ าบัด 
12. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานคลนิิกเทคนิคการแพทย์ 
13. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานคลนิิกการแพทย์แผนไทย 
14. แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานคลนิิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หมายเหตุ: ในแบบบนัทึกตรวจมาตรฐานเวชกรรมและทนัตกรรม กรณียาช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
nitroglycerine อนุโลมใหใ้ชย้า isosorbide dinitrate 5 mg SL แทนได ้
เน่ืองจากสะดวกกวา่ในทางปฏิบติั และกลไกการออกฤทธ์ิใกลเ้คียงกนั 

 

 

 



แนวทางการปฏิบตังิานสถานพยาบาล 
• บนัทึกการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลทุกประเภทให้ใช้แบบฟอร์มใหม่  
• บันทึกตรวจรายการท้ัง 14 รายการ สามารถ download ไดจ้าก 

fdakorat.wordpress.com         download 

           ส าหรับพนกังานเจา้หนา้ท่ี            บนัทึกตรวจมาตรฐานคลินิก 
• รายการยาสามัญประจ าบ้าน 52 รายการ ท่ีคลินิกเฉพาะทางดา้นการพยาบาลและ

การผดุงครรภส์ามารถมีไวไ้ด ้สามารถตรวจสอบและ download ไดจ้าก 
mrd-hss.moph.go.th 

• แบบติดภาพถ่ายสถานพยาบาลสามารถ download ไดจ้าก 
fdakorat.wordpress.com       download  

   ส าหรับผูป้ระกอบการ           สถานพยาบาล          แบบติดภาพถ่ายสถานพยาบาล  

 

 

 



 







 



 







การตรวจสถานพยาบาลประจ าปี 

• ใหใ้ชบ้นัทึกตรวจท่ีเป็นแบบฟอร์มใหม่ท่ีใชก้ารตรวจขออนุญาตตรวจ
ประจ าปีไดเ้ลย  

• หลงัจากนั้นใหส้รุปรายงานผลการตรวจส่งทางจงัหวดัอีกที 



คลนิิกที่ไม่ได้เปิดให้บริการแล้ว 

• ใหท้างพ้ืนท่ีติดตามเพ่ือใหม้าแจง้เลิกกิจการท่ีสสจ.ดว้ย 
• หากไม่ไดแ้จง้เลิกจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในปีต่อไป 

• การช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี ใหช้ าระก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคมในปี
นั้นๆ หากพน้ 31 ธนัวาคมไปจะมีค่าปรับเดือนละ 25 บาท  เช่นเดิม 
แต่หากพน้ 30 มิถุนายน ในปีต่อไปจะมีค่าปรับเพ่ิมเติมอีก 5,000 

บาท 



 

Thank You  





1. ยุทธศาสตร์จังหวดั 

พฒันาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค (P&P Excellence) 

2. แผนงาน (จังหวดั) 

การลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ 

3. โครงการ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาความปลอดภยัดา้นอาหาร 

4. ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผลิตภณัฑอ์าหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภยั (ร้อยละ 80) 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



5. ค านิยาม 

1. อาหารสด หมายถึง อาหารท่ียงัไม่ผา่นการแปรรูป ท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบในการ
ปรุงประกอบอาหาร ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้ผลิตภณัฑจ์ากผกัและผลไม ้และเน้ือสัตว ์
(เน้ือววั เน้ือหมูสด อาหารสดจากทะเล)  
2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผกั ผลไม ้ผลิตภณัฑจ์ากผกัและผลไม ้
ตอ้งไม่มีการตกคา้งของสารเคมีก าจดัศตัรูพืช สารกนัรา สารฟอกขาว และ
เน้ือสัตว ์(เน้ือววั เน้ือหมูสด) ตอ้งไม่มีการตกคา้งจากสารเร่งเน้ือแดง เน้ือสัตว์
ผลิตภณัฑแ์ละอาหารทะเล ตอ้งไม่ปนเป้ือนสารบอแรกซ์ และฟอร์มาลีน 
 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



5. ค านิยาม (ต่อ) 
3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารท่ีผา่นกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของอาหารไปแลว้ หรืออาหารท่ีผสมกบัส่วนผสมอ่ืน ๆ 
หรือหมายถึง อาหารสดท่ีแปรรูป ท าใหแ้หง้ หรือหมกัดอง หรือในรูปอ่ืน  ๆรวมทั้งท่ี
ใชส้ารปรุงแต่งอาหาร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุ
ท่ีปิดสนิท ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ผลิตภณัฑจ์ากแป้ง (เส้นก๋วยเต๋ียวชนิดเส้นสด  
เส้นบะหม่ี/เก๊ียว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน ้ามนั  
4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง ผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์น ้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ผลิตภณัฑจ์ากแป้ง (เส้นก๋วยเต๋ียว
ชนิดเส้นสด เส้นบะหม่ี/เก๊ียว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน ้ามนั ตอ้งมีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



5. ค านิยาม (ต่อ) 
5. สถานท่ีจ าหน่ายอาหารแปรรูปและอาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคมีความ
ปลอดภัย หมายถึง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารแปรรูปและอาหารพร้อมบริโภคท่ี
ปรุงส าเร็จจากร้านอาหาร ร้านแผงลอย ร้านช า โรงอาหารในโรงเรียน โรงงาน
และโรงพยาบาล โรงครัวของโรงพยาบาล เกลือพร้อมบริโภคท่ีบรรจุในภาชนะ
ปิดสนิท น ้าแขง็ในร้านอาหาร น ้าด่ืมในร้านอาหารและตูน้  ้าด่ืมอตัโนมติัมีความ
ปลอดภยั  
6. สถานท่ีจ าหน่ายอาหารสดมคีวามปลอดภัย หมายถึง สถานท่ีผลิตอาหารสดท่ี
ไดรั้บใบอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารสดจากร้านแผงลอย ร้านช า ตลาดสด ตลาดนดั ซุปเปอร์มาร์เกต็ 
หา้งสรรพสินคา้ โรงพยาบาลและโรงเรียนมีความปลอดภยั 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



Baseline data 
หน่วย
นบั 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

1. อาหารสด 

1.1 ผกัผลไมส้ด* ร้อยละ 96.91  97.82  97.52 
1.2 เน้ือสัตวส์ด* ร้อยละ 98.47  95.51 92.94 

   1.3 น ้ามนั* ร้อยละ 74.60 80.92 94.51 

6. ข้อมูลพืน้ฐาน (Baseline data)/ผลงานย้อนหลงั 3 ปี 

หมายเหตุ: * ผลการด าเนินงานโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ ณ สถานท่ีจ าหน่าย 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



Baseline data หน่วยนบั 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

2. อาหารแปรรูป 

2.1 น ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุ
ท่ีปิดสนิท 

ร้อยละ - - - 

2.2 ผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์ ร้อยละ 59.46 67.08 68.36 
2.3 ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ร้อยละ 67.31 84.21 66.70 
2.4 นมโรงเรียน ร้อยละ 92.86 92.28 91.07 
2.5 ผลิตภณัฑจ์าก ร้อยละ 76.04 67.68 71.25 
2.6 น ้ามนั** ร้อยละ 89.14 84.60 76.82 
2.7 เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 

ในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
ร้อยละ 64.94 70.87 72.41 

6. ข้อมูลพืน้ฐาน (Baseline data)/ผลงานย้อนหลงั 3 ปี 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

หมายเหต:ุ  ** ผลการด าเนินงานโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ ณ สถานท่ีผลิต 



Baseline data 
หน่วย
นบั 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

3. อาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค 

   3.1 น ้ าบริโภคจากตูน้ ้ าด่ืมอตัโนมติั ร้อยละ 87.75 76.50 75.77 

   3.2 น ้าบริโภคและน ้าแขง็ ณ สถานท่ีจ าหน่าย ร้อยละ      -       - 83.03 

   3.3 สถานท่ีจ าหน่ายอาหารสดและอาหารปรุง
ส าเร็จพร้อมบริโภค 
        3.3.1  ตลาดสด 
        3.3.2  ตลาดนดั 

 3.3.3  ร้านอาหาร 
 3.3.4  แผงลอย 
 3.3.5 โรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
 3.3.6 โรงเรียนระดบัขยายโอกาส 
 3.3.7 โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 3.3.8 โรงพยาบาล 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

13.33 
5.49 

97.53 
96.57 
15.00 
50.00 
70.00 
38.51 

 
 

20.00 
6.60 

61.15 
70.79 
20.00 
50.00 
89.40 
59.37 

 
 

50.57 
26.44 
96.00 
95.00 
34.12 
42.57 
70.00 
78.13 

6. ข้อมูลพืน้ฐาน (Baseline data)/ผลงานย้อนหลงั 3 ปี 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



7. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บอาหารท่ีมีความปลอดภยัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

8. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ผลิตภณัฑอ์าหารสดและอาหารแปรรูปท่ีมีการจ าหน่ายในประเทศ 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

9. วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

ด าเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานฯ 
รายงานผลโดยการบนัทึกขอ้มูลผา่นแบบรายงานออนไลนต์ามลิงคท่ี์ก าหนดใหเ้ท่านั้น  
(แยกใหร้ายอ าเภอ) ส่งผา่น E-mail ของผูรั้บผิดชอบงานอาหารปลอดภยัของสสอ./
รพช.  ส่วนขอ้มูลในเอกสารต่างๆ ใหเ้กบ็ไวท่ี้ผูรั้บผิดชอบงานนั้น 



10. แหล่งข้อมูล 
ระดบัจงัหวดั : ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา 
ระดบัอ าเภอ :  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
ระดบัต าบล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง 

11. สูตรค านวณตัวช้ีวดั  
ร้อยละของผลิตภณัฑอ์าหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภยั =(A/B)x100 

รายการขอ้มูล 1 A=จ านวนของผลิตภณัฑท่ี์ผลวเิคราะห์ผา่นมาตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

รายการขอ้มูล 2 B=จ านวนของผลิตภณัฑท่ี์เกบ็ตวัอยา่งเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



12. ระยะเวลาประเมนิผล 
ประเมินผลส้ินปีงบประมาณ โดยติดตามผลการด าเนินงาน รายไตรมาส 

13. เกณฑ์การประเมนิ  

( 5 ระดบั )   ประเมินรอบท่ี 1 เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ รอบ 3 – 6 เดือน                                                                                                    
                    ประเมินรอบท่ี 2 เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ รอบ 3 – 9 เดือน 

เชิงปริมาณ : ผลิตภณัฑอ์าหารสดและอาหารแปรรูปจ านวน 12 รายการมีความปลอดภยั  
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
นอ้ยกวา่ 60 60-69 70-79 80-89 90-100 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



เชิงคุณภาพ 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



หน่วยงาน  : อ าเภอ 
รอบ 3 เดือน 
• ส่งรายช่ือทะเบียนตลาดสดประเภทท่ี 1 ตลาดนดั  

• ส่งผลตรวจสถานท่ีตลาดสดประเภทท่ี 1 ตลาดนดั รอบท่ี 1 

• ส่งตวัอยา่ง (ผกั 8 ชนิด, น ้ามนั) จากสถานท่ีตลาดสดประเภทท่ี 1 ตลาดนดั  

   ใหที้ม Mobile Unit ตรวจท่ีคลงัยา สสจ. 

• ส่งผลตรวจตวัอยา่ง 4 ชนิด (สารฟอกขาว, บอแรกซ์, กนัรา, และฟอร์มาลีน) 

   ส่งบันทึกรายงาน ออนไลน์ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



หน่วยงาน  : ต าบล 
รอบ 3 เดือน 
• ส่งรายช่ือทะเบียนตลาดนดั  

• ส่งผลตรวจตลาดนดั  

• ส่งตวัอยา่ง (ผกั 8 ชนิด, น ้ามนั) จาก ตลาดนดั ใหที้ม Mobile Unit  

   ตรวจท่ีคลงัยา สสจ. 

• ส่งผลตรวจตวัอยา่ง 4 ชนิด (สารฟอกขาว, บอแรกซ์, กนัรา, และฟอร์มาลีน) 

   ส่งบันทึกรายงาน ออนไลน์ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



หน่วยงาน  : อ าเภอ 
รอบ 6 เดือน 
•  ส่งรายช่ือทะเบียนร้านอาหาร/ขายก๋วยเต๋ียว และร้านแผงลอย/ขายก๋วยเต๋ียว/ 

ร้านอาหารหา้ดาวแนะน า 
• ส่งผลตรวจสถานท่ีร้านอาหาร/ขายก๋วยเต๋ียว และร้านแผงลอย/ขายก๋วยเต๋ียว/
ร้านอาหารหา้ดาวแนะน า 
• ส่งผลตรวจ SI-2 น ้าด่ืมและน ้าแขง็ ในร้านอาหาร แผงลอย ก๋วยเต๋ียว และ 
ร้านช า จ  านวนต าบลละ 20 ตวัอยา่ง 
• ตรวจประเมินโรงครัวในโรงพยาบาล 
• ส่งผลการประเมินตนเองตามแบบส ารวจโรงครัวของโรงพยาบาล 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



หน่วยงาน  : อ าเภอ 
รอบ 6 เดือน (ต่อ) 

• ส่งแบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดา้นอาหารและโภชนาการ 

    ส่งบันทึกรายงาน ออนไลน์ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2560 
• ส่งรายช่ือทะเบียน  รายช่ือโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ อย.นอ้ย 
   ทั้งหมดในอ าเภอ 
   ส่งบันทึกรายงาน ออนไลน์ภายในวันท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2560 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



หน่วยงาน  : ต าบล 
รอบ 6 เดือน 

• ส่งรายช่ือทะเบียนร้านอาหาร/ขายก๋วยเต๋ียว และร้านแผงลอย/ขายก๋วยเต๋ียว/  
   ร้านอาหารหา้ดาวแนะน า 
• ส่งผลตรวจสถานท่ีร้านอาหาร/ขายก๋วยเต๋ียว และร้านแผงลอย/ขายก๋วยเต๋ียว/ 
   ร้านอาหารหา้ดาวแนะน า 
• ส่งผลตรวจ SI-2 น ้าด่ืมและน ้าแขง็ ในร้านอาหาร แผงลอย ก๋วยเต๋ียว และร้านช า 
   จ  านวนต าบลละ 20 ตวัอยา่ง 
   ส่งบันทึกรายงาน ออนไลน์ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2560 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



หน่วยงาน  : ต าบล 
รอบ 6 เดือน 

• ส่งรายช่ือทะเบียนรายช่ือโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ อย.นอ้ย 
    ทั้งหมดในอ าเภอ 
    ส่งบันทึกรายงาน ออนไลน์ภายในวันท่ี28กมุภาพันธ์ 2560 
• ส่งผลตรวจประเมินโรงเรียน อย.นอ้ยตามเกณฑม์าตรฐานในโรงเรียนทุกแห่ง 
   ส่งบันทึกรายงาน ออนไลน์ภายในวันท่ี15มิถนุายน 2560 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



หน่วยงาน  : อ าเภอ 
รอบ 9 เดือน 

• ส่งตวัอยา่งน ้าตูน้  ้ าด่ืมอตัโนมติัเพื่อตรวจวิเคราะห์ พร้อมแบบบนัทึกการตรวจ 
    วิเคราะห์น ้าบริโภคจากตูน้  ้าด่ืมอตัโนมติั 
• ส่งผลตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ตรวจทุกต าบลอยา่งนอ้ย 
   300 ครัวเรือน/อ าเภอ 
   ส่งบันทึกรายงาน ออนไลน์ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2560 

• ติดตามผลการด าเนินงานชมรมร้านอาหารใน 5 อ  าเภอท่องเท่ียวรายเก่า 
   5 อ าเภอ คือ พิมาย ปากช่อง วงัน ้าเขียว ปักธงชยั และเมืองนครราชสีมา 
 
 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



หน่วยงาน  : อ าเภอ 
รอบ 9 เดือน 

•  อบรมชมรมร้านอาหารใน 5 อ  าเภอท่องเท่ียวรายใหม่ 5 อ าเภอ คือ สูงเนิน   
    โชคชยั บวัใหญ่  สีคิ้ว   เสิงสาง 
• ส่งผลตรวจประเมินโรงเรียน อย.นอ้ยตามเกณฑม์าตรฐานในโรงเรียนทุกแห่ง 
    ส่งบันทึกรายงาน ออนไลน์ภายในวันท่ี15มิถนุายน 2560 
 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



หน่วยงาน  : ต าบล 
รอบ 9 เดือน 

•  ส่งผลตรวจประเมินโรงเรียน อย.นอ้ยตามเกณฑม์าตรฐานในโรงเรียนทุกแห่ง 

   ส่งบันทึกรายงาน ออนไลน์ภายในวันท่ี15มิถนุายน 2560 
 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



14. แผนงาน / โครงการทีต้่องด าเนินการ 

-ระดบัจงัหวดั จดัอบรมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และรวบรวม 
                        ผลการด าเนินงานระดบัจงัหวดั 
 
-ระดบัอ าเภอ  ถ่ายทอดนโยบายระดบัจงัหวดั ด าเนินการพร้อมรวบรวม 
                       ผลการด าเนินงานระดบัอ าเภอ และส่งรายงานจงัหวดัตามระบบ 
 
-ระดบัต าบล   ด าเนินงาน และสรุปผลส่งรายงานอ าเภอตามระบบ 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 



15. ผู้รับผดิชอบการรายงานผลการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

1. นางอรวรรณ  กล้ิงทะเล ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศพัทท่ี์ท างาน : 044-465011 ต่อ 414 โทรศพัทมื์อถือ : 099-965-1667 
    โทรสาร : 044-465021  E-mail : fdakorat@hotmail.com 

2. นายจกัรี  แกว้ค  าบง้            ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
    โทรศพัทท่ี์ท างาน : 044-465011 ต่อ 414 โทรศพัทมื์อถือ : 091-017-9976 
    โทรสาร : 044-465021  E-mail : fdakorat@hotmail.com 

3. หน่วยเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภยัดา้นอาหารเขตบริการท่ี 9  
    น.ส.ศิริขวญั  คูณกลาง 
   โทรศพัทท่ี์ท างาน : 044-465011 ต่อ 414 โทรศพัทมื์อถือ : 082-375-2703 
   โทรสาร : 044-465021  E-mail : fdakorat@hotmail.com 





แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

ภารกจิ กจิกรรมด าเนินการ วนัทีเ่ร่ิมกจิกรรม
ด าเนินการ 

วันที่ส้ินสุดการบันทึกผล 
ผ่านแบบรายงานออนไลน์  

1.ตลาดสด
ประเภทท่ี 1 

1.1 ส่งรายช่ือทะเบียนตลาดสดประเภทท่ี 1 1 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 

1.2 ส่งผลตรวจสถานท่ีตลาดสดประเภทท่ี 1  
รอบท่ี 1 (ประเมินโดย สสอ./รพช.) 1-18 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 

1.3 ส่งตวัอยา่ง (ผกั 8 ชนิด, น ้ามนั)  
ให้ทีม Mobile Unit ตรวจท่ีคลงัยา สสจ. 1-18 พ.ย. 59 - 

1.4 ส่งผลตรวจตวัอยา่ง 4 ชนิด  
(สารฟอกขาว, บอแรกซ์, กนัรา, และฟอร์มาลีน)  1-18 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 

1.5 ร่วมทีมตรวจสถานท่ีตลาดสดประเภทท่ี 1 
 รอบท่ี 2 (ประเมินโดย สสอ./รพช. และ สสจ.) 22 พ.ย.-30 ธ.ค. 59 - 

1.6 อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลาดสดน่าซ้ือ จ.นครราชสีมา 1-30 มิ.ย.60 - 



แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

ภารกจิ กจิกรรมด าเนินการ วนัทีเ่ร่ิมกจิกรรม
ด าเนินการ 

วันที่ส้ินสุดการบันทึกผล 
ผ่านแบบรายงานออนไลน์  

2. ตลาดนดั 2.1 ส่งรายช่ือทะเบียนตลาดนดั 1 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 

2.2 ส่งผลตรวจสถานท่ีตลาดนดั 1-18 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 58 

2.3 ส่งตวัอยา่ง (ผกั 8 ชนิด, น ้ามนั)  
ใหที้ม Mobile Unit ตรวจท่ีคลงัยา สสจ. 

1-18 พ.ย. 59 - 

2.4 ส่งผลตรวจตวัอยา่ง 4 ชนิด  
(สารฟอกขาว, บอแรกซ์, กนัรา, และฟอร์มาลีน)  

1-18 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 

2.5 เตรียมรับการสุ่มตรวจประเมินตลาดนดัจาก สสจ. 24 ธ.ค. 59 – 14 ม.ค. 60 - 



แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

ภารกจิ กจิกรรมด าเนินการ วนัทีเ่ร่ิมกจิกรรม
ด าเนินการ 

วันที่ส้ินสุดการบันทึกผล 
ผ่านแบบรายงานออนไลน์  

3.งาน  
   อย.นอ้ย 

3.1 ส่งรายช่ือทะเบียนโรงเรียนในอ าเภอทั้งหมด 2 – 14 ม.ค.60 28 ก.พ. 60 

3.2 ส่งผลตรวจประเมินโรงเรียน อย.นอ้ย 
ตามเกณฑม์าตรฐานในโรงเรียนทุกแห่ง  2 ม.ค.–2 มิ.ย.60 15 มิ.ย. 60 

3.3 เตรียมรับการตรวจประเมินโรงเรียนท่ีผา่นเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน อย.นอ้ย ปี 2559 10 ม.ค. – 28 ก.พ.60 - 

3.4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรม อย.นอ้ย 
จงัหวดันครราชสีมา ปี2560 1 – 30 มิ.ย.60 - 



แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

ภารกจิ กจิกรรมด าเนินการ วนัทีเ่ร่ิมกจิกรรม
ด าเนินการ 

วันที่ส้ินสุดการบันทึกผล 
ผ่านแบบรายงานออนไลน์  

4.ร้านอาหาร/
แผงลอย/
ก๋วยเต๋ียว 

4.1 ส่งรายช่ือทะเบียนร้านอาหาร/ขายก๋วยเต๋ียว และ
ร้านแผงลอย/ขายก๋วยเต๋ียว/ร้านอาหารหา้ดาวแนะน า 2 ม.ค. 59 31 ม.ค.60 

4.2 ส่งผลตรวจสถานท่ีร้านอาหาร/ขายก๋วยเต๋ียว และ
ร้านแผงลอย/ขายก๋วยเต๋ียว/ร้านอาหารหา้ดาวแนะน า 2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 

4.3 ส่งผลตรวจ SI-2 น ้าด่ืมและน ้าแขง็ ในร้านอาหาร 
แผงลอย ก๋วยเต๋ียว และร้านช า จ  านวนต าบลละ 20 
ตวัอยา่ง 

2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 

4.4 เตรียมรับการสุ่มตรวจประเมินร้านอาหาร±ขาย
ก๋วยเต๋ียว และร้านแผงลอย±ขายก๋วยเต๋ียว  1-10 ก.พ. 60 - 



แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

ภารกจิ กจิกรรมด าเนินการ วนัทีเ่ร่ิมกจิกรรม
ด าเนินการ 

วันที่ส้ินสุดการบันทึกผล 
ผ่านแบบรายงานออนไลน์  

5.โรงครัวใน
โรงพยาบาล 

5.1 ตรวจประเมินโรงครัวในโรงพยาบาล 2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 
5.2 ส่งผลการประเมินตนเองตามแบบส ารวจ 
โรงครัวของโรงพยาบาล 2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 

5.3 ส่งแบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ดา้นอาหารและโภชนาการ  2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 

5.4 ส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานในโรงพยาบาล 2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 
5.5 เตรียมรับการสุ่มตรวจประเมินโรงครัวใน
โรงพยาบาล จาก สสจ. 13-17 ก.พ. 60 - 



แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

ภารกจิ กจิกรรมด าเนินการ วนัทีเ่ร่ิมกจิกรรม
ด าเนินการ 

วันที่ส้ินสุดการบันทึกผล 
ผ่านแบบรายงานออนไลน์  

6.ตรวจ
ประเมินตูน้ ้ า
ด่ืมอตัโนมติั 

6.1การอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัน ้าบริโภค
จากตูน้ ้ าด่ืมอตัโนมติั 1-31 มี.ค.60 31 มี.ค.60 

6.2 ส่งตวัอยา่งน ้าตูน้ ้ าด่ืมอตัโนมติัเพ่ือตรวจวิเคราะห์ 
พร้อมแบบบนัทึกการตรวจวิเคราะห์น ้าบริโภคจาก 
ตูน้ ้ าด่ืมอตัโนมติั 

20-31 มี.ค.60 31 มี.ค.60 

6.3 เตรียมรับการสุ่มตรวจประเมิน 
ตูน้ ้ าด่ืมอตัโนมติั จาก สสจ. 3-7 เม.ย.60 - 



แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

ภารกจิ กจิกรรมด าเนินการ วนัทีเ่ร่ิมกจิกรรม
ด าเนินการ 

วันที่ส้ินสุดการบันทึกผล 
ผ่านแบบรายงานออนไลน์  

7.เกลือ
ไอโอดีน 

7.1 ส่งผลตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 
ในครัวเรือน ตรวจทุกต าบลอยา่งนอ้ย 300 ครัวเรือน/
อ าเภอ 

1-31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 

ภารกจิ กจิกรรมด าเนินการ วนัทีเ่ร่ิมกจิกรรม
ด าเนินการ 

วันที่ส้ินสุดการบันทึกผล 
ผ่านแบบรายงานออนไลน์  

8.ชมรม
ร้านอาหาร 

8.1 ติดตามผลการด าเนินงานชมรมร้านอาหาร 
ใน 5 อ  าเภอท่องเท่ียวรายเก่า 5 อ าเภอ คือ พิมาย 
ปากช่อง วงัน ้าเขียว ปักธงชยั และเมืองนครราชสีมา 

3 – 28 เม.ย.60 - 

8.2 อบรมชมรมร้านอาหารใน 5 อ  าเภอท่องเท่ียวราย
ใหม่ 5 อ าเภอ คือ สูงเนิน  โชคชยั บวัใหญ่   
สีคิ้ว  เสิงสาง 

1 – 31 พ.ค.60 - 



แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย และ อย.น้อย 

 แจง้การรายงานผลทั้งหมดในปี 2560 ทาง สสจ.นครราชสีมาขอความ
ร่วมมือใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานฯ รายงานผลโดยการบนัทึกขอ้มูลผา่นแบบ
รายงานออนไลนต์ามลิงคท่ี์ก าหนดใหเ้ท่านั้น (แยกใหร้ายอ าเภอ) ส่งผา่น E-mail 
ของผูรั้บผิดชอบงานอาหารปลอดภยัของสสอ./รพช.  ส่วนขอ้มูลในเอกสารต่างๆ 
ใหเ้กบ็ไวท่ี้ผูรั้บผิดชอบงานนั้น 
 เร่ิมเปิดการลงขอ้มูลผา่นลิงค ์1 พ.ย.59 ตดัคะแนนความทนัเวลา 
   30 ธ.ค. 59 (ตลาดสด/นดั)  
   31 ม.ค. 60 (ร้านอาหารแผงลอย)  
   31 มี.ค. 60 (เกลือครัวเรือน,ตูน้  ้าหยอดเหรียญ)  
   28 ก.พ. 60 (ทะเบียนรายช่ือโรงเรียน) 1 
     5 มิ.ย. 60 (โรงเรียนส่งผลประเมินตนเอง ใหผู้ป้ระเมินอ าเภอในวนัรับประเมิน) 
 





 

แจง้ขอเปลีย่นแปลงการรายงานผลทัง้หมดในปี 2560 ทาง สสจ.นม. ขอความรว่มมอืใหเ้จา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบงานฯ รายงานผลโดยการบันทกึขอ้มลูผา่นแบบรายงานออนไลนต์ามลงิคท์กํีาหนดใหเ้ทา่นัน้  
(แยกใหร้ายอําเภอ) สง่ผา่น E-mail ของผูรั้บผดิชอบงานอาหารปลอดภัยของสสอ./รพช.  สว่นขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ใหเ้ก็บไวท้ีผู่รั้บผดิชอบงานนัน้ เริม่เปิดการลงขอ้มลูผ่านลงิค ์1พ.ย.59 ตัดคะแนนความทันเวลา 

วันที3่0ธ.ค.59(ตลาดสด/นัด) 31ม.ค.60(รา้นอาหารแผงลอย) 31ม.ีค.60(เกลอืครัวเรอืน,ตูน้ํ้าหยอดเหรยีญ) 28 ก.พ.60(ทะเบยีนรายชือ่โรงเรยีน) 15 ม.ิย.60(โรงเรยีนสง่ผลประเมนิตนเอง) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

แนวทางการดําเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2560 

ภารกิจ กิจกรรมดําเนินการ 
วันท่ีเริ่มกิจกรรม

ดําเนินการ 

วันท่ีส้ินสุดการบันทึกผล 

ผานแบบรายงานออนไลน  
ผูรับผิดชอบ 

ส่ิงสนับสนุนจากทาง  

สสจ.นม./หมายเหตุ 

1. ตลาดสด

ประเภท 

ท่ี 1 

1.1 สงรายชื่อทะเบียนตลาดสดประเภทท่ี 1 1 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 สสอ./รพช. 
โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

1.2 สงผลตรวจสถานท่ีตลาดสดประเภทท่ี 1  

รอบท่ี 1 (ประเมินโดย สสอ./รพช.) 
1-18 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 สสอ./รพช. 

โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

1.3 สงตัวอยาง (ผัก 8 ชนิด, น้ํามัน)  

ใหทีม Mobile Unit ตรวจท่ีคลังยา สสจ. 
1-18 พ.ย. 59 - สสอ./รพช. 

รายละเอียดตามหนังสือท่ี นม 0032.004/ 

ว 1936 ลงวันท่ี 13 ต.ค. 59 สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

1.4 สงผลตรวจตัวอยาง 4 ชนิด  

(สารฟอกขาว, บอแรกซ, กันรา, และฟอรมาลีน)  
1-18 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 สสอ./รพช. 

รับชุดทดสอบ 4 สาร ณ คลังยา สสจ. ตั้งแต  

1 ต.ค. 59 เปนตนไป 

1.5 รวมทีมตรวจสถานท่ีตลาดสดประเภทท่ี 1 

 รอบท่ี 2 (ประเมินโดย สสอ./รพช. และ สสจ.) 
22 พ.ย.-30 ธ.ค. 59 - สสจ. 

โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

1.6 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตลาดสดนาซื้อ จ.นครราชสีมา 1-30 มิ.ย.60 - สสจ. - 

2. ตลาดนัด 
2.1 สงรายชื่อทะเบียนตลาดนัด 1 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 สสอ./รพช. 

โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

2.2 สงผลตรวจสถานท่ีตลาดนัด 1-18 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 58 รพ.สต./สสอ./รพช. 
โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

2.3 สงตัวอยาง (ผัก 8 ชนิด, น้ํามัน)  

ใหทีม Mobile Unit ตรวจท่ีคลังยา สสจ. 
1-18 พ.ย. 59 - รพ.สต./สสอ./รพช. 

รายละเอียดตามหนังสือท่ี นม 0032.004/ 

ว 1936 ลงวันท่ี 13 ต.ค. 59 สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

2.4 สงผลตรวจตัวอยาง 4 ชนิด  

(สารฟอกขาว, บอแรกซ, กันรา, และฟอรมาลีน)  
1-18 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 สสอ./รพช. 

รับชุดทดสอบ 4 สาร ณ คลังยา สสจ. ตั้งแต  

1 ต.ค. 59 เปนตนไป 

2.5 เตรียมรับการสุมตรวจประเมินตลาดนัดจาก สสจ. 24 ธ.ค.59 – 14 ม.ค.60 - รพ.สต./สสอ./รพช. - 



 

แจง้ขอเปลีย่นแปลงการรายงานผลทัง้หมดในปี 2560 ทาง สสจ.นม. ขอความรว่มมอืใหเ้จา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบงานฯ รายงานผลโดยการบันทกึขอ้มลูผา่นแบบรายงานออนไลนต์ามลงิคท์กํีาหนดใหเ้ทา่นัน้  
(แยกใหร้ายอําเภอ) สง่ผา่น E-mail ของผูรั้บผดิชอบงานอาหารปลอดภัยของสสอ./รพช.  สว่นขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ใหเ้ก็บไวท้ีผู่รั้บผดิชอบงานนัน้ เริม่เปิดการลงขอ้มลูผ่านลงิค ์1พ.ย.59 ตัดคะแนนความทันเวลา 

วันที3่0ธ.ค.59(ตลาดสด/นัด) 31ม.ค.60(รา้นอาหารแผงลอย) 31ม.ีค.60(เกลอืครัวเรอืน,ตูน้ํ้าหยอดเหรยีญ) 28 ก.พ.60(ทะเบยีนรายชือ่โรงเรยีน) 15 ม.ิย.60(โรงเรยีนสง่ผลประเมนิตนเอง) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ภารกิจ กิจกรรมดําเนินการ 
วันท่ีเริ่มกิจกรรม

ดําเนินการ 

วันท่ีส้ินสุดการบันทึกผล 

ผานแบบรายงานออนไลน  
ผูรับผิดชอบ 

ส่ิงสนับสนุนจากทาง  

สสจ.นม./หมายเหตุ 

3.งาน  

   อย.นอย 
3.1 สงรายชื่อทะเบียนโรงเรียนในอําเภอท้ังหมด 2 – 14 ม.ค.60 28 ก.พ. 60 สสอ./รพช. 

โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

 

3.2 สงผลตรวจประเมินโรงเรียน อย.นอย 

ตามเกณฑมาตรฐานในโรงเรียนทุกแหง  
2 ม.ค.–2 มิ.ย.60 15 มิ.ย. 60 สสอ./รพช. 

-โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของ

ผูรับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. 

แตละอําเภอ 

-คูมือเกณฑมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย 
 

3.3 เตรียมรับการตรวจประเมินโรงเรียนท่ีผาน

เกณฑมาตรฐานโรงเรียน อย.นอย ป 2559 
 

10 ม.ค. – 28 ก.พ.60 - รพ.สต./สสอ./รพช. - 

3.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรม อย.นอย 

จังหวัดนครราชสีมา ป2560 
1 – 30 มิ.ย.60 - สสจ. - 

4.รานอาหาร/

แผงลอย/

กวยเตี๋ยว 

4.1 สงรายชื่อทะเบียนรานอาหาร/ขายกวยเตี๋ยว 

และรานแผงลอย/ขายกวยเตี๋ยว/รานอาหารหาดาว

แนะนํา 

2 ม.ค. 59 31 ม.ค.60 รพ.สต./สสอ./รพช. 
โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

4.2 สงผลตรวจสถานท่ีรานอาหาร/ขายกวยเตี๋ยว 

และรานแผงลอย/ขายกวยเตี๋ยว/รานอาหารหาดาว

แนะนํา 

2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 รพ.สต./สสอ./รพช. 
โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

4.3 สงผลตรวจ SI-2 น้ําดื่มและน้ําแข็ง ใน

รานอาหาร แผงลอย กวยเตี๋ยว และรานชํา จํานวน

ตําบลละ 20 ตัวอยาง 
2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 รพ.สต./สสอ./รพช. 

โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ

และรับชุดตรวจ SI-2 ณ คลังยา สสจ. ตั้งแต  

1 ต.ค. 59 เปนตนไป 



 

แจง้ขอเปลีย่นแปลงการรายงานผลทัง้หมดในปี 2560 ทาง สสจ.นม. ขอความรว่มมอืใหเ้จา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบงานฯ รายงานผลโดยการบันทกึขอ้มลูผา่นแบบรายงานออนไลนต์ามลงิคท์กํีาหนดใหเ้ทา่นัน้  
(แยกใหร้ายอําเภอ) สง่ผา่น E-mail ของผูรั้บผดิชอบงานอาหารปลอดภัยของสสอ./รพช.  สว่นขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ใหเ้ก็บไวท้ีผู่รั้บผดิชอบงานนัน้ เริม่เปิดการลงขอ้มลูผ่านลงิค ์1พ.ย.59 ตัดคะแนนความทันเวลา 

วันที3่0ธ.ค.59(ตลาดสด/นัด) 31ม.ค.60(รา้นอาหารแผงลอย) 31ม.ีค.60(เกลอืครัวเรอืน,ตูน้ํ้าหยอดเหรยีญ) 28 ก.พ.60(ทะเบยีนรายชือ่โรงเรยีน) 15 ม.ิย.60(โรงเรยีนสง่ผลประเมนิตนเอง) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ภารกิจ กิจกรรมดําเนินการ 
วันท่ีเริ่มกิจกรรม

ดําเนินการ 

วันท่ีส้ินสุดการบันทึกผล 

ผานแบบรายงานออนไลน  
ผูรับผิดชอบ 

ส่ิงสนับสนุนจากทาง  

สสจ.นม./หมายเหตุ 

 4.4 เตรียมรับการสุมตรวจประเมินรานอาหาร±

ขายกวยเตี๋ยว และรานแผงลอย±ขายกวยเตี๋ยว  1-10 ก.พ. 60 - รพ.สต./สสอ./รพช. - 

5.โรงครัวใน

โรงพยาบาล 
5.1 ตรวจประเมินโรงครัวในโรงพยาบาล 2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 รพช. 

โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

5.2 สงผลการประเมินตนเองตามแบบสํารวจ 

โรงครัวของโรงพยาบาล 
2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 รพช. 

โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

5.3 สงแบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ดานอาหารและโภชนาการ  2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 รพช. 
โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

5.4 สงแบบรายงานผลการดําเนินงานใน

โรงพยาบาล 
2-31 ม.ค. 60 31 ม.ค.60 รพช. 

โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

5.5 เตรียมรับการสุมตรวจประเมินโรงครัวใน

โรงพยาบาล จาก สสจ. 
13-17 ก.พ. 60 - รพช. - 

6.ตรวจ

ประเมินตู

น้ําดื่ม

อัตโนมัติ 

6.1การอบรมเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับน้ํา

บริโภคจากตูน้ําดื่มอัตโนมัติ 
1-31 มี.ค.60 31 มี.ค.60 สสจ. - 

6.2 สงตัวอยางน้ําตูน้ําดื่มอัตโนมัติเพ่ือตรวจ

วิเคราะห พรอมแบบบันทึกการตรวจวิเคราะหน้ํา

บริโภคจากตูน้ําดื่มอัตโนมัติ 

20-31 มี.ค.60 31 มี.ค.60 รพ.สต./สสอ./รพช. 
โหลดแบบฟอรมออฟไลนท่ี E-mail ของผูรับผิดชอบ

งานอาหารปลอดภัยของสสอ.และรพช. แตละอําเภอ 

6.3 เตรียมรับการสุมตรวจประเมิน 

ตูน้ําดื่มอัตโนมัติ จาก สสจ. 
3-7 เม.ย.60 - รพ.สต./สสอ./รพช. - 



 

แจง้ขอเปลีย่นแปลงการรายงานผลทัง้หมดในปี 2560 ทาง สสจ.นม. ขอความรว่มมอืใหเ้จา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบงานฯ รายงานผลโดยการบันทกึขอ้มลูผา่นแบบรายงานออนไลนต์ามลงิคท์กํีาหนดใหเ้ทา่นัน้  
(แยกใหร้ายอําเภอ) สง่ผา่น E-mail ของผูรั้บผดิชอบงานอาหารปลอดภัยของสสอ./รพช.  สว่นขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ใหเ้ก็บไวท้ีผู่รั้บผดิชอบงานนัน้ เริม่เปิดการลงขอ้มลูผ่านลงิค ์1พ.ย.59 ตัดคะแนนความทันเวลา 

วันที3่0ธ.ค.59(ตลาดสด/นัด) 31ม.ค.60(รา้นอาหารแผงลอย) 31ม.ีค.60(เกลอืครัวเรอืน,ตูน้ํ้าหยอดเหรยีญ) 28 ก.พ.60(ทะเบยีนรายชือ่โรงเรยีน) 15 ม.ิย.60(โรงเรยีนสง่ผลประเมนิตนเอง) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ภารกิจ กิจกรรมดําเนินการ 
วันท่ีเริ่มกิจกรรม

ดําเนินการ 

วันท่ีส้ินสุดการบันทึกผล 

ผานแบบรายงานออนไลน  
ผูรับผิดชอบ 

ส่ิงสนับสนุนจากทาง  

สสจ.นม./หมายเหตุ 

7.เกลือ

ไอโอดีน 
7.1 สงผลตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 

ในครัวเรือน ตรวจทุกตําบลอยางนอย 300 

ครัวเรือน/อําเภอ 

1-31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 รพ.สต./สสอ./รพช. 
รับชุดทดสอบ I-KIT ณ คลังยา สสจ. ตั้งแต  

1 ต.ค. 59 เปนตนไป 

8.ชมรม

รานอาหาร 
8.1 ติดตามผลการดําเนินงานชมรมรานอาหารใน 

5 อําเภอทองเท่ียวรายเกา 5 อําเภอ คือ พิมาย 

ปากชอง วังน้ําเขียว ปกธงชัย และเมืองนครราชสีมา 

3 – 28 เม.ย.60 - รพ.สต./สสอ./รพช. - 

8.2 อบรมชมรมรานอาหารใน 5 อําเภอทองเท่ียว

รายใหม 5 อําเภอ คือ สูงเนิน  โชคชัย บวัใหญ   

สีค้ิว  เสิงสาง 

1 – 31 พ.ค.60 - รพ.สต./สสอ./รพช. - 

 

ติดตอ/สอบถาม โทร. 044-465010-4 ตอ 414, 106 

• นางอรวรรณ กลิ้งทะเล  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  หัวหนางานอาหารปลอดภัย สสจ.นม. 

• นายจักรี  แกวคําบง ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ   ผูประสานงานอาหารปลอดภัย สสจ.นม. 

 

หมายเหตุ: ขอแจงยกเลิกการกรอกขอมูลในลิงค ป 2559 ซ่ึง สสจ.นครราชสีมาไดทําการปดลิงคดังกลาวไปตั้งแตวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559  

               โดยสรางลิงคใหมป 2560 สําหรับแตละอําเภอ และจะแจงลิงคใหมไปทาง E-mail ผูรับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยของ สสอ. และ รพช.  

               เพ่ือรายงานขอมูลป 2560 ตอไป ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

 


	โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่�เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ระดับอำเภอ�จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560
	วัตถุประสงค์ของการตรวจสถานประกอบการ
	ขั้นตอนการตรวจสถานที่
	ข้อควรปฏิบัติ ก่อน ตรวจสถานที่
	ข้อควรปฏิบัติ ขณะตรวจ สถานที่
	ข้อควรปฏิบัติ ขณะตรวจ สถานที่
	ข้อควรปฏิบัติ หลัง ตรวจสถานที่
	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ�สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

