
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภค
และเภสชัสาธารณสุข

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสมีา

แผนปฏบิตักิารดา้นสุขภาพ ปี 2564



ยุทธศาสตร ์

     ตวัชี �วดัที� 10  รอ้ยละของผลติภณัฑส์ุขภาพกลุม่เสี�ยงที�ไดร้บัการตรวจสอบ
ไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ี�กาํหนด

ยุทธศาสตรท์ี� 2  ดา้นบรกิารเป็นเลศิ  

ตวัชี �วดัที� 26  รอ้ยละของโรงพยาบาลที�ใชย้าอย่างสมเหตุผล (RDU)

 
     ตวัชี �วดัที� 27 รอ้ยละของโรงพยาบาลที�มรีะบบจดัการการดื �อยาตา้นจลุชพีอย่าง
บูรณาการ (AMR)

ยุทธศาสตรท์ี� 1 ดา้นส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ



ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี� 1 พฒันาการสง่เสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค 
และคุม้ครองผูบ้รโิภค

     ตวัชี �วดัที� 10  รอ้ยละของผลติภณัฑส์ุขภาพกลุ่มเสี�ยงที�ไดร้บัการตรวจสอบ
ไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ี�กําหนด



ผูบ้รโิภคไดร้บับรกิารและบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ
ที�มคีณุภาพ ปลอดภยั 

ยทุธศาสตรท์ ี� 1 ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรคฯ และคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ
(PP&P Excellence)

 ตวัชี�วดัที� 10 รอ้ยละของผลติภณัฑส์ขุภาพที�ไดร้บัการตรวจสอบ
ไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ี�กาํหนด รอ้ยละ 95

มาตรการ

ระดบัอําเภอระดบัจงัหวดั

1. การสํารวจ ตรวจสอบ ตรวจเฝาระวัง
สถานประกอบการ
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
พัฒนางาน คบส.ระดับจังหวัด
3. ดําเนินมาตรการตามกฎหมาย
4. พัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูรับอนุญาต
5. เพิ่มพูนทักษะพนักงานเจาหนาที่
6. พัฒนาระบบการจัดการเรื่องรองเรียน
7. พัฒนาระบบสสจ.พี่เลี้ยง
8. นําเสนอปญหางานคบส.ระดับจังหวัด

1. การสํารวจ ตรวจสอบ ตรวจเฝาระวัง
สถานประกอบการ
2. ดําเนินมาตรการตาม compliance     
policy และการบังคับใชกฎหมาย
3. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะเจาหนาที่
ระดับตําบล ดานการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภค
4. พัฒนาระบบ สสอ.พี่เลี้ยง ดูแลและให
คําแนะนําชวยเหลือเจาหนาที่ระดับตําบล
5. พัฒนาระบบการจัดการเรื่องรองเรียน
ดานผลิตภัณฑสุขภาพเชิงรุก
6. นําเสนอปญหา งานคบส. สูเวที พชอ. 
หรือหน.สวนราชการ กํานัน ผญบ.
7. วางแผนจัดทําแนวทางแกปญหา

ความสําเร็จ

6 เดือน
1. ตรวจเฝาระวังสถานประกอบการ ผลงานผานเกณฑรอบ 6 เดือน
2. มีกิจกรรมเชิงรุก/นวัตกรรมเฝาระวัง ผภ.สุขภาพอยางนอยอําเภอละ 1     
เรื่อง

9 เดือน
1. ตรวจเฝาระวังสถานประกอบการ ผลงานผานเกณฑรอบ 9 เดือน
2. ทุกอําเภอรายงานปญหาผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นที่ตามแบบฟอรม
ที่   กําหนด

12 เดือน
 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานตอผูบริหารแตละระดับ

3 เดือน
1. มีแผนงานดานคุมครองผูบริโภค/อาหารปลอดภัย/
   การใชยาสมเหตุผล รอยละ 100
2. จัดทําฐานขอมูลสถานประกอบการที่ครบถวน รอยละ 100
3. เก็บตัวอยางอาหารตามแผนงานอาหารปลอดภัย ผานมาตรฐาน
   รอยละ 95

1. การสํารวจตรวจสอบรานชํา สถานที่
จําหนายเครื่องสําอางในพื้นที่รับผิดชอบ
2. สรางความรอบรูดาน ผภ.สุขภาพแกผูบริโภค
3. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะ จนท. 
อสมและเครือขายผูบริโภค ดานการดําเนินงาน
คุมครองผูบริโภค
4. มีจุดใหบริการดานวิชาการแกประชาชน
ดานงาน คบส.
5. มีระบบการรับและจัดการเรื่องรองเรียน
ดานผลิตภัณฑสุขภาพระดับตําบล เชิงรุก
6.นําเสนอปญหา งานคบส. สูเวที พชต.หรือ
อปท.
7. วางแผนจัดทําแนวทางแกปญหา

ระดบัตาํบล



คาํนิยาม ผลติภณัฑส์ุขภาพกลุม่เสี�ยง

ผัก/ผลไมสด เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ        
(วิเคราะหสารปนเปอนงานอาหารปลอดภัย), 

 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
และอาหารกลุมเปาหมาย(กาแฟ/เครื่องดื่มฯ) 

ที่พบการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนัก
หรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ 

(Blacklist),อาหารท่ีตองมีฉลาก GDA 13 ประเภท

ผลิตภัณฑอาหาร

วัตถุอันตรายทีส่ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รับผิดชอบ และสารเคมีการเกษตรอันตราย 2 
รายการ ไดแก พาราควอต, คลอรไพริฟอส

วัตถุอันตราย 

เครื่องสําอางที่จดแจงในประเภทบํารุงผิว 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผิวขาว กระจางใส ลดปญหา
สิว ฝา กระ จุดดางดํา มีฉลากกลาวอางสรรพคุณ

เกินจริง และเครื่องสําอางที่มีลักษณะทางกายภาพ 
สีเขม/ฉูดฉาด, แอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัยสําหรับมือ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาอันตราย
ทุกประเภท เนน ยาแกปวด NSAIDS, ยาปฏิชีวนะ, 

ยาชุด, ยาสมุนไพรผสม Steroid

ยา



คาํนิยาม การตรวจสอบ 

สถานที�ผลติอาหาร สถานที�ผลติเครื�องสาํอาง  
สถานพยาบาล  รา้นขายยา

การตรวจสถานประกอบการ

ตลาดสด ตลาดนดั โรงอาหาร รา้นอาหาร
แผงลอย  มนิิมารท์  รา้นคา้ชมุชน

การตรวจสถานที�จาํหน่าย

ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร    หรอื Mobile unit   

หรอื ตรวจดว้ยชดุทดสอบเบื �องตน้ รวมถงึ การตรวจสอบ

ฉลาก



คาํนิยาม 
มาตรฐานตามเกณฑท์ี�กาํหนด

มาตรฐานที�กาํหนดในกฎหมายของ
แตล่ะผลติภณัฑ ์



รอ้ยละ 95

เกณฑเ์ป้าหมาย 



ผลงานที�ผ่านมา
รอ้ยละของผลติภณัฑสุ์ขภาพกลุ่มเสี�ยงที�ไดร้บัการตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ี�กาํหนด

2561

2562

2563

2564

GOAL
รอ้ยละ 95

(4 เดอืน 84.74)

รอ้ยละ 96.47 รอ้ยละ 92.68

รอ้ยละ 97.12



กจิกรรมระดบัอาํเภอ

1 2 3 4 5จัดทาํข้อมูลพื�นฐาน 
และทบทวนคาํสั�ง

ตรวจประเมนิสถาน
ประกอบการ และ
ตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

อบรมเจ้าหน้าที�
ระดับตาํบล

พฒันาศูนยรั์บ
เรื�องร้องเรียน /           
ศูนยเ์รียนรู้ คบส.

กาํกับตดิตามนิเทศ 
สรุปผลงาน และ
รายงานผล

 - สถานที�ผลิตอาหาร
 - สถานที�ผลิตเครื�องสาํอาง
 - สถานพยาบาล
 - ร้านขายยา
 - ร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
สุขภาพชุมชน

ตลาดสด/ตลาดนัด/
ร้านอาหาร/แผงลอย/
โรงอาหาร/โรงครัว/     

    มนิิมารท์/ร้านค้าชุมชน

- ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค/
ด้านอาหารปลอดภยั

- ด้านการใช้ยาปลอดภยัใน
ชุมชน

- ประเมนิสถานประกอบการ
และสาํรวจสถานที�
จาํหน่ายตามเกณฑ์

- ตรวจวิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
สุขภาพ (Food Safety)

- พฒันาระบบการรับและ
จัดการเรื�องร้องเรียนดา้น
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพเชิงรุก
ระดับอาํเภอ

- สรุปผลและรายงานผล
การดาํเนินงานตาม
ระยะเวลาที�กาํหนด



กจิกรรมระดบัตาํบล

2 3 4 5
ตรวจเฝ้าระวัง
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
กลุ่มเสี�ยง

ดาํเนินงานตาม
แผนปฏบิัตกิาร/
โครงการ

พฒันาศูนยรั์บเรื�อง
ร้องเรียน /           
ศูนยเ์รียนรู้ คบส.

สรุปผลงาน และ
รายงานผล

- ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค/
ด้านอาหารปลอดภยั 

- ด้านการใช้ยาปลอดภยัใน
ชุมชน

- ณ สถานที�จาํหน่าย
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพกลุ่มเสี�ยง

- ที�นี� อย.ใกล้บ้าน
- มกีิจกรรมเชิงรับ เชิงรุก 
และนวัตกรรมด้านงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

- สรุปผล และรายงานผล   
การดาํเนินงาน          
ตามระยะเวลาที�กาํหนด

จัดทาํแผนปฏบิัตกิาร
และจัดทาํข้อมูลพื�นฐาน 1

- ร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
สุขภาพชุมชน

ตลาดสด/ตลาดนัด    
ร้านอาหาร/แผงลอย      

มนิิมารท์/ร้านค้าชุมชน



การวัดผลการดาํเนินงาน
เชงิปริมาณ

E =((A/B) x 100) + (C/D) x 100)) / 2

E = รอ้ยละของสถานประกอบการและผลติภณัฑส์ขุภาพกลุม่เสี�ยง
ที�ไดร้บัการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑท์ี�กาํหนด

A = จาํนวนผลติภณัฑส์ขุภาพกลุม่เสี�ยงที�ไดร้บัการตรวจสอบ      
พบความปลอดภยั

B = จาํนวนผลติภณัฑส์ขุภาพกลุม่เสี�ยงที�ไดร้บัการตรวจสอบทั�งหมด 
C = จาํนวนสถานประกอบการที�ไดร้บัการตรวจสอบผ่านตามมาตรฐาน
D = จาํนวนสถานประกอบการทั�งหมดในพื�นที�รบัผิดชอบ

จาํนวนสถาน
ประกอบการ
ในพื�นที�(แหง่)

คะแนน 10 20 30 40 50

1-250
รอบ 6 เดือน 1-34.99 35-39.99 40-44.99 45-49.99 ≥50-100

รอบ 9 เดือน 1-44.99 45-59.99 60-74.99 75-94.99 ≥95-100

251-500
รอบ 6 เดือน 1-29.99 30-34.99 35-39.99 40-44.99 ≥45-100

รอบ 9 เดือน 1-39.99 40-54.99 55-69.99 70-89.99 ≥90-100

501-750
รอบ 6 เดือน 1-24.99 25-29.99 30-34.99 35-39.99 ≥40-100

รอบ 9 เดือน 1-34.99 35-49.99 50-64.99 65-84.99 ≥85-100

751-1,000
รอบ 6 เดือน 1-19.99 20-24.99 25-29.99 30-34.99 ≥35-100

รอบ 9 เดือน 1-29.99 30-44.99 45-59.99 60-79.99 ≥80-100

มากกว่า 1,000
รอบ 6 เดือน 1-14.99 15-19.99 20-24.99 25-29.99 ≥30-100

รอบ 9 เดือน 1-24.99 25-39.99 40-54.99 55-74.99 ≥75-100



การวัดผลการดาํเนินงาน
เชงิคุณภาพ

1. แผนงานโครงการดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคและอาหารปลอดภยั
2. มีการดาํเนินกิจกรรมเชิงรุกในการเฝา้ระวงัผลิตภณัฑส์ขุภาพในชมุชน
3. ทะเบียนขอ้มลูสถานประกอบการในพื �นที�รบัผิดชอบ (สถานที�ผลิตอาหาร,

สถานที�ผลิตเครื�องสาํอาง,สถานพยาบาล,รา้ยขายยา, ตลาดสด/ตลาดนดั, 
รา้นอาหาร/แผงลอย,โรงอาหาร/โรงครวั, รา้นมินิมารท์ / รา้นคา้ชมุชน)

4. การรายงานผลการดาํเนินงานตามเวลาที�กาํหนด
5. อบรมเจา้หนา้ที�ระดบัอาํเภอ/ตาํบล เกี�ยวกบังานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

งานอาหารปลอดภยั และ การใชย้าปลอดภยัในชมุชน
6. สรุปผลการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ประจาํปี 2564 ตามแบบฟอรม์           
ที�กาํหนด

คะแนน
ผลงานเชงิคุณภาพ

รอบ  6 เดอืน
(ข้อ1-4)

รอบ  9 เดอืน 
(ข้อ1-6)

50 มีครบทั�ง 4 ขอ้ มีครบทั�ง 6 ขอ้

30 มี 3 ขอ้ มี 4-5 ขอ้

20 มี 2 ขอ้ มี 2-3 ขอ้

10 มี 1 ขอ้ มี 1 ขอ้



กาํหนดการส่งรายงาน

รายงาน

ไตรมาส 1 2 3 4
One drive คบส. (แผนงาน/โครงการ) 25 ธ.ค.63

One drive FS (ตลาดสด/ตลาดนัด) 25 ธ.ค.63

One drive FS(สารปนเปื� อน 4 สาร) 25 ธ.ค.63

One drive FS (ร้านอาหาร/แผงลอย) 1 มี.ค.64

One drive คบส.
(ตรวจสถานประกอบการ)

1 มี.ค.64 30 ม.ิย.64

One drive FS (ประเมินโรงครัวใน รพ.) 1 มี.ค.64

One drive FS (ไอโอดนี) 26 มี.ค.64



เครื�องมอืดาํเนินงาน

แบบสาํรวจร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน  
(มินิมารท์/ร้านค้าชุมชน)

One drive (Excel online)

1.One drive- Food Safety
2.One drive- คบส.



!!One Drive คบส.!!

เครื�องมอืดาํเนินงาน

ประกอบด้วย 6 ไฟล ์ใน 3 ประเดน็ ดังนี�

ประเดน็ที� 1  แผนงาน / โครงการ  
ประเดน็ที� 2  ด้านสถานประกอบการ (สถานที�ผลิตอาหาร, 
สถานที�ผลิตเครื�องสาํอาง,สถานพยาบาล,ร้านขายยา,ร้านชาํ) 
ประเดน็ที� 3  ด้านผลิตภณัฑ ์(ไฟลร้์านชาํ) 
                 ประกอบด้วย 4 Sheet ย่อย
              3.1 อาหาร (ฉลากโภชนาการ + ฉลาก GDA)

3.2 เครื�องสาํอาง (ฉลาก เน้นเจลแอลกอฮอล)์
              3.3 ยา (ยาอันตรายที�จาํหน่ายในร้านชาํ)
              3.4 วัตถุอันตราย 
        (ตรวจสอบการแสดงฉลาก ตามประกาศวัตถุอันตราย)



!!แบบสาํรวจร้านชาํ!!
ประกอบด้วย 2 หมวด
หมวดที� 1  สถานที�และอุปกรณ์
หมวดที� 2  ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

อาหาร / เครื�องสาํอาง 
ยา / วัตถุอันตราย  

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ได้ที�
fdakorat.wordpress.com

เครื�องมอืดาํเนินงาน



!!One Drive งานอาหาร

ตัวอย่าง เครื�องมอืดาํเนินงาน 

ประกอบด้วย 2 ประเดน็
ประเดน็ที� 1  สถานที�ผลิตอาหาร  (OD งานอาหาร)
 จาํนวนสถานที�ผลิตอาหารที�ไดร้บัการตรวจสอบผา่นตามมาตรฐาน

ประเดน็ที� 2  ผลิตภณัฑ ์(OD ร้านชาํ)
     2.1  ฉลากอาหารทั�วไป (เนน้การขออนญุาตสถานที�)
      2.2  ฉลากอาหาร Blacklist 107 รายการ
      2.3  ฉลากโภชนาการ และ ฉลาก GDA   
             ในอาหาร 13 ประเภท 
   (เนน้ผลติภณัฑข์องโคราชเลขสารบบอาหารขึ �นตน้ 30-)



ตวัอย่างการลงผลงาน One drive 

งานอาหาร  ดา้นสถานประกอบการ



ตวัอย่างการลงผลงาน One Drive รา้นชาํ

งานอาหาร ดา้นผลติภณัฑ ์



ตวัอย่างการลงผลงาน One Drive รา้นชาํ

งานอาหาร  ดา้นผลติภณัฑ ์



โซน 1  : อาํเภอเมือง  สีคิ�ว  สูงเนิน  ขามทะเลสอ  ปากช่อง  จักราช  เฉลมิพระเกยีรติโซน 1  : อาํเภอเมือง  สีคิ�ว  สูงเนิน  ขามทะเลสอ  ปากช่อง  จักราช  เฉลมิพระเกยีรติ

สรุปผลการดาํเนินงานตามตัวชี�วัด ปี 2563 เทยีบ ปี 2564 (ผลงาน 4 เดอืน ต.ค 63-มค.64)

ปีงบประมาณ

เมือง สีคิ�ว สูงเนิน     ขามทะเลสอ ปากช่อง จักราช  เฉลมิพระเกยีรติ

สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม

2563 87.23 88.19 88.09 97.47 88.73 91.08 94.07 92.79 93.08 100 98.47 98.57 62.35 99.88 95.17 99.86 94.67 95.10 98.79 92.71 93.05

2564 28.78 97.38 72.29 24.34 96.66 76.82 38.17 98.43 88.03 4.79 99.64 67.14 22.93 98.37 41.57 42.55 98.86 86.94 31.43 90.35 76.51



โซน 2  : อาํเภอโนนไทย  พระทองคาํ  คง  โนนสูง  ขามสะแกแสง  ด่านขุนทด  เทพารักษ์โซน 2  : อาํเภอโนนไทย  พระทองคาํ  คง  โนนสูง  ขามสะแกแสง  ด่านขุนทด  เทพารักษ์

สรุปผลการดาํเนินงานตามตัวชี�วัด ปี 2563 เทยีบ ปี 2564 (ผลงาน 4 เดอืน ต.ค 63-มค.64)

ปีงบประมาณ

โนนไทย พระทองคํา คง โนนสูง ขามสะแกแสง ด่านขุนทด เทพารักษ์

สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม

2563 91.43 99.25 97.82 100 97.49 97.64 95.14 98.22 97.47 98.20 98.91 98.71 100 98.88 99.12 98.06 99.52 99.38 100 96.76 97.01

2564 90.79 99.90 98.05 44.83 98.80 87.82 41.43 98.65 87.70 54.11 92.44 85.73 39.39 100 85.92 36.54 96.98 79.96 73.91 99.07 98.03



โซน 3 : อาํเภอพมิาย  ชุมพวง  ลาํทะเมนชัย  เมืองยาง  โนนแดง  ห้วยแถลงโซน 3 : อาํเภอพมิาย  ชุมพวง  ลาํทะเมนชัย  เมืองยาง  โนนแดง  ห้วยแถลง

สรุปผลการดาํเนินงานตามตัวชี�วัด ปี 2563 เทยีบ ปี 2564 (ผลงาน 4 เดอืน ต.ค 63-มค.64)

ปีงบประมาณ

พมิาย ชุมพวง ลาํทะเมนชัย เมืองยาง โนนแดง ห้วยแถลง

สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม

2563 98.66 95.66 95.92 99.39 96.27 97.53 93.64 96.80 96.26 100 78.23 78.94 98.85 99.29 99.21 99.61 99.92 99.88

2564 25.93 98.44 65.25 16.67 97.94 72.80 52.63 98.81 90.29 71.43 98.35 96.88 58.82 100 95.24 40.91 98.37 85.15



โซน 4 : อาํเภอบัวใหญ่  แก้งสนามนาง  สีดา  บ้านเหลื�อม  บัวลาย  ประทายโซน 4 : อาํเภอบัวใหญ่  แก้งสนามนาง  สีดา  บ้านเหลื�อม  บัวลาย  ประทาย

สรุปผลการดาํเนินงานตามตัวชี�วัด ปี 2563 เทยีบ ปี 2564 (ผลงาน 4 เดอืน ต.ค 63-มค.64)

ปีงบประมาณ

บัวใหญ่ แก้งสนามนาง สีดา บ้านเหลื�อม บัวลาย ประทาย

สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม

2563 33.96 75.88 54.65 99.26 91.91 92.35 36.01 99.74 67.12 100 89.74 90.36 98.70 99.92 99.86 96.02 97.80 97.55

2564 34.44 100 83.05 50 94.55 83.56 25 100 92.94 43.75 100 94.71 31.25 100 85.33 11.32 100 57.27



โซน 5 : โชคชัย  ปักธงชัย  ครบุรี  วงันํ�าเขียว  หนองบุญมาก  เสิงสางโซน 5 : โชคชัย  ปักธงชัย  ครบุรี  วงันํ�าเขียว  หนองบุญมาก  เสิงสาง

สรุปผลการดาํเนินงานตามตัวชี�วัด ปี 2563 เทยีบ ปี 2564 (ผลงาน 4 เดอืน ต.ค 63-มค.64)

ปีงบประมาณ

โชคชัย ปักธงชัย ครบุรี วงันํ�าเขียว หนองบุญมาก เสิงสาง

สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม สป
ก.

ผภ
ส. รวม

2563 96.12 97.74 97.09 97.77 82.87 84.89 100 91.55 92.32 94.71 93.11 91.85 97.88 99.24 98.67 97.99 99.18 98.99

2564 24.63 96.36 75.65 23.83 98.08 57.11 45.27 99.67 89.11 28.33 100 75.14 85.40 99.73 99.04 38.14 98.59 80.85



ผลการดาํเนินงาน ปี 2563 
(ขั�น 2 50% ,ขั�น 3 20%) & AMR (Intermediate)

ผลการดาํเนินงาน ปี 2563 
(ขั�น 2 50% ,ขั�น 3 20%) & AMR (Intermediate)

ตัวชี�วัดที� 26  ร้อยละของโรงพยาบาลที�ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ตัวชี�วัดที� 27 ร้อยละของโรงพยาบาลที�มรีะบบจัดการการดื�อยาต้านจุลชพีอย่างบูรณาการ (AMR)

ผลการดาํเนินงาน ปี 2564  
(ขั�น 2 60% ,ขั�น 3 40%) & AMR (Intermediate)

ผลการดาํเนินงาน ปี 2564  
(ขั�น 2 60% ,ขั�น 3 40%) & AMR (Intermediate)



We are only one team


