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1.1 Pre–marketing : การพิจารณาการ

อนุญาตผ่านระบบ SKYNET และ
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

1.1.1 ระดับความสําเร็จของจังหวัดที่รับคํา

ขอและ/หรือพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ 
SKYNET 
(เป้าหมาย ระดับ 5)

แบบรายงาน

Google Form
กอง คบ. 

เป็นผู้ลงข้อมูล

ใน Excel 
template

20 ธ.ค. 62

1.1.2 ร้อยละของคําขอ สบ. 7 ที่พิจารณาแล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

(เป้าหมาย ระดับ 5)

กอง คบ. 
เป็นผู้ลงข้อมูล

ใน Excel 
template

SKYNET

1.1.3 ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการ 
Smart Counter Service ระดับขั้นพื้นฐาน 
(Fundamental level)
(เป้าหมาย ระดับ 5)

แบบรายงาน

Google Form
กอง คบ. 

เป็นผู้ลงข้อมูล

ใน Excel 
template

20 ธ.ค. 62 กอง คบ.
1. ภญ.เพลิน จําแนกพล

2. ภก.รติพงศ์ นิรัติศยกุล
3. นายสุเมธา บุญประเสริฐ

(kb@fda.moph.go.th)

0 2590 7389
0 2590 7395
0 2590 7395

0 2590 7389
0 2590 7395
0 2590 7395

0 2590 7064

1. ตัวชี้วัดเชิงระบบ

ไม่มีมี
ประเด็น

สรุปการรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานเฉพาะ
ตัวชี้วัด 

(เป้าหมาย)
กําหนดระยะเวลา
การรายงานข้อมูล

ผู้ประสาน/
หน่วยงาน

โทรศัพท์
e-mail :

kb@fda.moph.go.th
หรือหนังสือราชการ

ช่องทางการรายงานข้อมูล

อื่นๆ เช่น 
ระบบอื่นๆ

ระบบกํากับ
ตัวชี้วัดฯ

(PerforMA)

กอง คบ.
1. ภญ.เพลิน จําแนกพล

2. ภก.รติพงศ์ นิรัติศยกุล
3. นายสุเมธา บุญประเสริฐ

(kb@fda.moph.go.th)
ศูนย์ข้อมูลฯ

4. น.ส.วิภาดา โพดาพล

(wipada.p@fda.moph.go.th)3



ไม่มีมี
ประเด็น

สรุปการรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานเฉพาะ
ตัวชี้วัด 

(เป้าหมาย)
กําหนดระยะเวลา
การรายงานข้อมูล

ผู้ประสาน/
หน่วยงาน

โทรศัพท์
e-mail :

kb@fda.moph.go.th
หรือหนังสือราชการ

ช่องทางการรายงานข้อมูล

อื่นๆ เช่น 
ระบบอื่นๆ

ระบบกํากับ
ตัวชี้วัดฯ

(PerforMA)
1.2 Post–marketing : การกํากับดูแล 
ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

สถานประกอบการ

1.2 ร้อยละของสถานที่ผลิตน้ํา น้ําแข็ง ร้าน
ขายยา ที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และลงข้อมูลผ่าน
ระบบ PreSurv
(เป้าหมาย ร้อยละ 100)

ระบบ 
Presurv

กอง คบ. 
เป็นผู้ลงข้อมูล

ใน Excel 
template

ครั้งที่ 1 : 20 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 2 : 20 มี.ค. 63
ครั้งที่ 3 : 20 มิ.ย. 63
ครั้งที่ 4 : 20 ก.ย. 63

สํานักอาหาร

1. น.ส.จุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว

2. นายกริชเพชร ผรณจินดา

(planning.food@gmail.com)
สํานักยา

นายทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์

(songsak@fda.moph.go.th)
กอง คบ.
1. ภก.รติพงศ์ นิรัติศยกุล
2. นายสุเมธา บุญประเสริฐ

(kb@fda.moph.go.th)

0 2590 7214
0 2590 7218

0 2590 7200

0 2590 7395

1.3 Safety Alert : การพัฒนาระบบแจ้ง

เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 
Safety Alert ของจังหวัด

(เป้าหมาย ระดับ 5)

 (Excel) ครั้งที่ 1 : 20 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 2 : 20 มี.ค. 63
ครั้งที่ 3 : 20 มิ.ย. 63
ครั้งที่ 4 : 20 ก.ย. 63

กอง คบ.
1. ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์

2. ภก.อาทิตย์ พันเดช

3. ภญ.รณิดา จิวารุ่งเรือง
(kb@fda.moph.go.th)

0 2590 7397
0 2590 7382
0 2590 7390
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ไม่มีมี
ประเด็น

สรุปการรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานเฉพาะ
ตัวชี้วัด 

(เป้าหมาย)
กําหนดระยะเวลา
การรายงานข้อมูล

ผู้ประสาน/
หน่วยงาน

โทรศัพท์
e-mail :

kb@fda.moph.go.th
หรือหนังสือราชการ

ช่องทางการรายงานข้อมูล

อื่นๆ เช่น 
ระบบอื่นๆ

ระบบกํากับ
ตัวชี้วัดฯ

(PerforMA)

2.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ

ตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่

กําหนด

(ตัวชี้วัด 20 ปี กท.สธ.)

2.1.1 ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

(เป้าหมาย ร้อยละ 80)

1. แบบรายงาน

การตรวจสถานที่

2. แบบรายงาน

การเก็บตัวอย่าง

3. สําเนาผล
วิเคราะห์

 (Excel)
พร้อมแนบ

แบบรายงาน/
เอกสาร

ครั้งที่ 1 : 20 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 2 : 20 มี.ค. 63
ครั้งที่ 3 : 20 มิ.ย. 63

สํานักอาหาร

1. น.ส.จุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว

2. นายกริชเพชร ผรณจินดา

(planning.food@gmail.com)

0 2590 7214
0 2590 7218

2.1.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหาร

กลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัยจากสารที่มี

ฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางเพศ

(เป้าหมาย ร้อยละ 80)

1. แบบรายงาน

2. สําเนาผล
วิเคราะห์

 (Excel)
พร้อมแนบ

แบบรายงาน/
เอกสาร

ครั้งที่ 1 : 20 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 2 : 20 มี.ค. 63
ครั้งที่ 3 : 20 มิ.ย. 63

สํานักอาหาร

1. น.ส.จุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว

2. นายกริชเพชร ผรณจินดา

(planning.food@gmail.com)

0 2590 7214
0 2590 7218

2.1.3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางกลุ่ม

เสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความถูกต้อง 
ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กําหนด

(เป้าหมาย ร้อยละ 80)

แบบรายงาน  (Excel) ส่งแบบรายงานทาง

cosmetic
@fda.moph.go.th

ครั้งที่ 1 : 20 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 2 : 20 มี.ค. 63
ครั้งที่ 3 : 20 มิ.ย. 63
ครั้งที่ 4 : 20 ก.ย. 63

สํานักเครื่องสําอางและ

วัตถุอันตราย

นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ 0 2590 7277

2.1.4 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสียง

ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์

(เป้าหมาย ร้อยละ 80)

 (Excel) www.rdu-
community

.com

ครั้งที่ 1 : 20 มี.ค. 63
ครั้งที่ 2 : 20 ก.ย. 63

สํานักยา

1. ภญ.นุชรินธ์ โตมาชา
2. ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช

0 2590 7155

2. ตัวชี้วัดเชิงประเด็น (Agenda based)
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ไม่มีมี
ประเด็น

สรุปการรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานเฉพาะ
ตัวชี้วัด 

(เป้าหมาย)
กําหนดระยะเวลา
การรายงานข้อมูล

ผู้ประสาน/
หน่วยงาน

โทรศัพท์
e-mail :

kb@fda.moph.go.th
หรือหนังสือราชการ

ช่องทางการรายงานข้อมูล

อื่นๆ เช่น 
ระบบอื่นๆ

ระบบกํากับ
ตัวชี้วัดฯ

(PerforMA)
2.2 การส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU)

2.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล (RDU)
(เป้าหมาย RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 50, 
RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20)

กอง คบ. 
เป็นผู้ลงข้อมูล

ใน Excel 
template

ระบบรายงาน

กองบริหาร

การสาธารณสุข

ครั้งที่ 1 : 29 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 2 : 31 มี.ค. 63
ครั้งที่ 3 : 30 มิ.ย. 63
ครั้งที่ 4 : 30 ก.ย. 63

สํานักยา

ภญ.นุชรินธ์ โตมาชา 0 2590 7155

2.3 ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 2.3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ 
สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่

กําหนด 
(เป้าหมาย ร้อยละ 80)

1. สําเนา 
ตส.5 (50) / 
ตส.11 (56)
2. สําเนาผล
วิเคราะห์

 (Excel)
พร้อมแนบ

เอกสาร

ครั้งที่ 1: เทอม 2/62
ภายใน 10 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 2: 20 มี.ค. 63
ครั้งที่ 3: เทอม 1/63
ภายใน 10 ก.ค. 63
ครั้งที่ 4: 15 ก.ย. 63

สํานักอาหาร

1. น.ส.โชตินภา เหล่าไพบูลย์

2. นายกริชเพชร ผรณจินดา

(fda.schoolmilk@gmail.com)

0 2590 7218
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1. การตรวจสอบเฝ้าระวังไอโอดีนในเกลือ

บริโภค ณ สถานที่ผลิต

ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่
ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมาย

กําหนด (ร้อยละ 90)

1. แบบรายงาน

2. สําเนาผลวิเคราะห์
 (Excel)
พร้อมแนบ

แบบรายงาน/
เอกสาร

ครั้งที่ 1: 20 มี.ค. 63
ครั้งที่ 2: 20 มิ.ย. 63

2. ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนใน

ผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จาก

การย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ น้ําเกลือ
ปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต

ร้อยละของผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุง

รสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ
 น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต 
มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมาย

กําหนด (ร้อยละ 70)

1. แบบรายงาน 
2. สําเนาผลวิเคราะห์ 
กรณีใช้เกลือเสริม

ไอโอดีนเป็นวัตถุดิบ

 (Excel)
พร้อมแนบ

แบบรายงาน/
เอกสาร

เก็บตัวอย่าง 
ส่ง อย. 
พร้อม

แบบรายงาน

ภายใน 20 มี.ค. 63

3. การเก็บตัวอย่างผลิตภณัฑ์สุขภาพในส่วน

ภูมิภาค

จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการเก็บ

ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ตามแผน

1. สําเนาหนังสือส่ง

ตัวอย่าง

2. สําเนาผลวิเคราะห์

 (Excel)
พร้อมแนบ

เอกสาร

รายงาน

ผลวิเคราะห์

ผ่านระบบ KBIS

ครั้งที่ 1 : 20 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 2 : 20 มี.ค. 63
ครั้งที่ 3 : 20 มิ.ย. 63
ครั้งที่ 4 : 20 ก.ย. 63

กอง คบ.
1. ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์

2. ภญ.กนกวรรณ แสงห้าว

3. ภญ.ปานชนก ปวงนิยม

02 590 7397
02 590 7398
02 590 7390

0 2590 7252
สํานักอาหาร

น.ส.ลักษิกา คําศรี
(iodinethailand@gmail.com)

สรุปการรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็น/กิจกรรม
กิจกรรม

(เป้าหมาย)
กําหนดระยะเวลา
การรายงานข้อมูล

ผู้ประสาน/
หน่วยงาน

โทรศัพท์

แบบรายงานเฉพาะ
e-mail :

kb@fda.moph.go.th
หรือหนังสือราชการ

ช่องทางการรายงานข้อมูล
ระบบกํากับ
ตัวชี้วัดฯ

(PerforMA)

อื่นๆ เช่น 
ระบบอื่นๆ

ไม่มีมี
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ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หมวด ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

(PP&P Excellence) 

แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการท่ี 6. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 17. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 

คํานิยาม ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสีย่ง หมายถึง 

1. ผักและผลไมสด หมายถึง ผักและผลไมสดตามขอบขายของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข    เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครือ่งมือ เครือ่งใชในการผลติ

และการเกบ็รกัษา  

ผักหรอืผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซึง่สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุมเก็บตัวอยาง            

ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจ)ุ ผักและผลไมสด หรือสถานทีจ่ําหนายเปาหมาย แลวแตกรณี  

ผักและผลไมสดที่ไดรับการตรวจสอบตองพบการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก   

กลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมคารบาเมต กลุมออรแกโนคลอรีน และกลุมไพรทีรอยด ตามเกณฑที่

กฎหมายกําหนด 

2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมายท่ีพบสารท่ีมีฤทธิ์ในการลด

นํ้าหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ หมายถึง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร กาแฟ หรือ

เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ที่ผลการตรวจวิเคราะหในป 2561 – 2562 พบการ

ปลอมปนสารที่มีฤทธ์ิใน  การลดนํ้าหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ (Blacklist) 

3. เคร่ืองสําอางกลุมเสี่ยง หมายถึง เครื่องสําอางที่จดแจงในประเภทบํารุงผิวที่มี

วัตถุประสงคเพื่อใหผิวขาว กระจางใส และปญหาสิว ฝา กระจุดดางดําและฉลากกลาวอาง

สรรพคุณเกินจริง หรือเครื่องสําอางที่มีลักษณะทางกายภาพสีเขม/ฉูดฉาด 

4. ผลิตภัณฑสมุนไพรกลุมเสี่ยง หมายถึง ผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีทะเบียนตํารับยา

ชนิดรับประทานที่พบจากการสุมสาํรวจในครัวเรอืนที่มีผูสูงอายุ อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป ที่

ปวยดวยโรคเรื้อรัง ไดแก 1) โรคเกาต 2) โรคไขมัน 3) เบาหวาน 4) ความดัน 5) หอบหืด 

6) ขอเสื่อม 7) โรคไตเรื้อรัง

หมายเหตุ : การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง ใชวิธีการตรวจวิเคราะหจาก

หองปฏิบัติการ สําหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑสมุนไพรจะมีเกณฑการคัดเลือก
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ผลิตภัณฑฯ    มาทดสอบดวยชุดทดสอบอยางงาย หากพบตกมาตรฐานจะตรวจยืนยัน

โดยวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการ  

เกณฑเปาหมาย : 

ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

- - 80 80 80 

วัตถุประสงค เพื่อผูบรโิภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

ประชากร

กลุมเปาหมาย 

ทั่วประเทศ จําแนกเปนตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ดําเนินการโดยสวนกลางและ     

สวนภูมิภาค  

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบทกุไตรมาส โดยนําเขาระบบ

KBIS    ของ อย. สําหรับผลิตภัณฑสมุนไพร ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดเก็บ

ขอมูลและรวบรวมผานระบบสารสนเทศของสํานักยา

2. อย.นําผลการตรวจสอบทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเขาระบบ Dashboard ของ

กระทรวงสาธารณสุข โดยรายงานทุกไตรมาส

แหลงขอมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง ไดแก ผักและผลไมสด, ผลิตภัณฑเสรมิอาหารหรอื

อาหารกลุมเปาหมายทีพ่บสารทีม่ีฤทธ์ิในการลดนํ้าหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ

เครื่องสําอาง   ที่ไดรับการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการมีความปลอดภัย และ จํานวน

ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ปลอดภัยที่ตรวจพบจากชุดทดสอบอยางงายและการตรวจสอบทาง

หองปฏิบัติการ (กรณีตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการเมื่อพบผลการตรวจสอบดวยชุด

ทดสอบอยางงายตกมาตรฐาน) 

รายการขอมูล 2 B  = จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง  ไดแก ผักและผลไมสด, ผลิตภัณฑเสรมิอาหารหรอื

อาหารกลุมเปาหมายทีพ่บสารทีม่ีฤทธ์ิในการลดนํ้าหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ 

เครื่องสําอาง ที่ไดรับผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการทั้งหมด และจํานวนผลิตภัณฑสมุนไพร

ที่มีผลตรวจวิเคราะหจากชุดทดสอบอยางงายทั้งหมด 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 4 ครั้ง/ป รายงานทกุวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน 
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เกณฑการประเมิน : รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

ป 2562 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง 

ผลตามตัวชี้วัด 

- รอผล 

กิจกรรม 

- เก็บตัวอยางตามแผนเก็บ

ตัวอยาง ประเภท Risk-

based จํานวน 525 ตัวอยาง 

ผลตามตัวชี้วัด 

- รอยละ 80 

กิจกรรม 

- เก็บตัวอยางตามแผนเก็บ

ตัวอยางฯ ประเภท Risk-

based จํานวน 1,084 

ตัวอยาง (ไมสะสม) 

ผลตามตัวชี้วัด 

- รอยละ 80 

กิจกรรม 

เก็บตัวอยางตามแผน

เก็บตัวอยางฯ ประเภท 

Risk-based จํานวน  

900 ตัวอยาง (ไม

สะสม) 

ผลตามตัวชี้วัด 

- รอยละ 80 

วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

เอกสารสนับสนุน : - 

รายละเอียดขอมลู

พ้ืนฐาน 
Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.

2560 2561 2562 

รอยละของผลิตภัณฑ

สุขภาพกลุมเสี่ยง        

ที่ไดรับการตรวจสอบ     

ไดมาตรฐานตามเกณฑ 

ที่กําหนด 

รอยละ - - - 

หมายเหตุ: ป 2560 – 2561 ไมไดถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. ผักและผลไมสด

ผูใหขอมลูทางวิชาการ :  

นางสาวจุฬาลกัษณ นิพนธแกว       สํานักอาหาร 

โทรศัพท : 02-590-7214     โทรศัพทมือถือ : 086-997-7187 

โทรสาร : 02-591-8460    E-mail : planning.food@gmail.com 
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ผูประสานงานตัวช้ีวัด :  

นายกริชเพชร ผรณจินดา             สํานักอาหาร 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7216   โทรศัพทมือถือ : 090-932-8585 

โทรสาร : 02-591-8460    E-mail : planning.food@gmail.com 

2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมายท่ีพบสารท่ีมีฤทธิ์ในการลดนํ้าหนัก

หรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ  

ผูใหขอมลูทางวิชาการ :  

นางสาวจุฬาลกัษณ นิพนธแกว       สํานักอาหาร 

โทรศัพทที่ทํางาน : 0 2590 7214   โทรศัพทมือถือ : 086 997 7187   

โทรสาร : 0 2591 8460     e-mail : planning.food@gmail.com 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด :  

นายกริชเพชร ผรณจินดา             สํานักอาหาร    

โทรศัพทที่ทํางาน : 02 590-7216   โทรศัพทมือถือ : 090 932 8585 

โทรสาร : 0 2591 8460     e-mail : planning.food@gmail.com 

3. เคร่ืองสําอาง

ผูใหขอมลูทางวิชาการและผูประสานงานตัวช้ีวัด :  

นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ             สํานักควบคุมเครื่องสาํอางและวัตถุอันตราย อย. 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7277    โทรสาร : 02-591-8468 

4. ผลิตภัณฑสมุนไพร

ผูใหขอมลูทางวิชาการและผูประสานงานตัวช้ีวัด : 

1. ภญ.นุชรินธ  โตมาชา   เภสัชกรชํานาญการ (เขตสุขภาพที่ 1-12) 

โทรศัพททีท่ํางาน : 02-5907155   โทรศัพทมือถือ : 061-7317779 

โทรสาร : 02-5907341   E-mail : nuchy408@gmail.com 

สํานักยา อย.

2. ภญ.อุษณีย  ทองใบ   เภสัชกรชํานาญการ (เขตสุขภาพที่ 13) 

โทรศัพททีท่ํางาน : 02-5907393  โทรศัพทมือถือ : 081-3756902 

โทรสาร : 02-5918484   E-mail : uthongbai@gmail.com 

กองสงเสริมงานคุมครองผูบรโิภคในสวนภูมิภาคฯ อย.

ี ั ี้ ั ุ ํ ี ้
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3. ภญ.นภาภรณ  ภูริปญญวานิช  เภสชักรชํานาญการ (เขตสุขภาพที่ 1-13) 

โทรศัพททีท่ํางาน : 02-5907155   โทรศัพทมือถือ : 081-9529663 

โทรสาร : 02-5907341   E-mail : pharmui30@gmail.com  

สํานักยา อย.

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมลู 

(ระดับสวนกลาง) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผูรับผิดชอบ 

การรายงานผล 

การดําเนินงาน 

สวนภูมิภาค 

1.นายอาทิตย  พันเดช ตําแหนง : เภสัชกรชํานาญการพเิศษ 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7383  โทรศัพทมือถือ : 084-795-6951 

โทรสาร : 02-591-8484  E-mail : artypun@gmail.com 

กองสงเสรมิงานคุมครองฯ (คบ) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สวนกลาง 

1. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7292  โทรศัพทมือถือ : 093-329-6998 

โทรสาร : 02-591-8457   E-mail : pattana@fda.moph.go.th 

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ อย.  
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หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โครงการที ่ โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) และโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

(RDU) 
ลักษณะ เชิงปริมาณ(ร้อยละ) Leading Indicator 
ระดบัการ
แสดงผล 

จังหวัด/เขต/ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 1 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
2. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
3 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
4. ร้อยละการติดเชื้อด้ือยาในกระแสเลือดลดลง   

คํานยิาม (1) RDU : โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
(1) RDU เป็นการประเมินการดําเนินงานระดับอําเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับท่ีสูงกว่า ระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ซ่ึงประกอบด้วยการประเมิน RDU Hospital, 
RDU PCU และ RDU in community 
- RDU Hospital หมายถึงโรงพยาบาลสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.)/โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
- RDU PCU หมายถึง รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีเรียกในชื่ออ่ืน 
- RDU community หมายถึงการดําเนินการเพื่อทําให้เกิด RDU  ในระดับอําเภอ/เขตของกรุงเทพมหานคร 
1.1 การพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้ 
 
 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการดําเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 
2. การดําเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาท่ีควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซ่ึงยังคงมีอยู่ในบัญชี

รายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 
4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดหายาและการส่งเสริมการขาย

ยา ผ่านระดับ 3 

จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของ รพ.สต.ท้ังหมดในเครือข่ายระดับ
อําเภอท่ีมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

 
 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดําเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
1. ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด จํานวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นท่ี 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรค

อุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบ
กําหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ ท้ัง 4 ตัวชี้วัด 
(ปี 2562 เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 20 %, AD ≤ 
20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) 

3. การใช้ยา NSAIDsผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10  
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทํางานบกพร่อง 

ไม่เกินร้อยละ 5 
5. การไม่ใช้ยาท่ีห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots 

(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ 
รพ.สต.ท้ังหมดในเครือข่ายระดับอําเภอ ท่ีมี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายท้ัง 2 โรค 
(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 
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 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การดําเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดําเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU Service plan ครบท้ัง 
18 ตัวชี้วัด  
(หมายเหตุ เกณฑ์ในคู่มือ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 40 %, 
APL ≤ 10 %) 
 

จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
รพ.สต.ท้ังหมดในเครือข่ายระดับอําเภอ ท่ีมี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายท้ัง 2 โรค 

 
 RDU ขั้นที่ 3 plus  หมายถึง การดําเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
๑. ผลการดําเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด ๑๘ ตัวชี้วัด ตาม

เกณฑ์ในคู่มือ RDU Service plan 
๒. ตัวชี้วัดเฉพาะตามสภาพปัญหา (problem based 

indicators) โดยอาจเป็นตัวชี้วัดร่วมระดับเขต ระดับ
เครือข่าย รพ. หรือเฉพาะระดับ รพ. หรือตัวชี้วัดตาม
กลุ่มโรค/กลุ่มยา ท่ีเป็นปัญหาใน service plan อ่ืน 

จํานวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.สต.ท้ังหมด
ในเครือข่ายระดับอําเภอ ท่ีมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายท้ัง 2 โรค 

 

1.2.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) (ดูคํานิยามในหมายเหตุท้ายเอกสาร)  
เกณฑ์ผ่านตัวชี้วัด: ระดับความสําเร็จการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ 
หน่วยวัด ระดับจังหวัด 
คําอธิบาย      แต่ละจังหวัด มีการออกแบบบริหารจัดการเพื่อให้มีการดําเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อย่าง
น้อย 1 อําเภอ ซ่ึงแต่ละอําเภอดําเนินการ อย่างน้อย ๑ ตําบล โดยกําหนดให้มีผู้ประสานงานระดับจังหวัด และอําเภอ โดยมี
โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับท่ีสูงกว่า หน่วยงานระดับ
เดียวกันหรือระดับรองลงมา ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงชุมชน และเครือข่ายอ่ืนๆ ในชุมชน ภายใต้กลไก
คณะกรรมการระดับอําเภอท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการในระดับอําเภอ คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอําเภอ คณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุขระดับอําเภอ 
เป็นต้น  
     การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ดําเนินการ ๕ กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

๑. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based surveillance) 
๒. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based Surveillance) 
๓. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community Participation)  
๔. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) เช่น ร้านชํา ร้านยา คลินิก 

โรงพยาบาลเอกชน 
๕. การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)   

ระดับความสําเร็จ คําอธิบาย
ระดับ ๑ ๑.จังหวัดออกแบบระบบบริหารจัดการ ได้แก่ กําหนดองค์ประกอบ โครงสร้างการจัดการ ระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ ระบบติดตามประเมินผล และระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.โรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในพ้ืนท่ีอําเภอเป้าหมาย หรือศูนย์บริการ

สาธารณสุข กทม. หรือหน่วยบริการสุขภาพสังกัดอ่ืน ท่ีสมัครใจ ดําเนินการ Proactive 
Hospital based surveillance 

ระดับ ๒ ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ และดําเนินการกิจกรรมหลัก Active Surveillance 
ระดับ ๓ ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ และดําเนินการกิจกรรมหลัก community participation
ระดับ ๔ ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ และมีการดําเนินการกิจกรรมหลักท่ีเหลือ อย่างน้อย ๑ ข้อ
ระดับ ๕ ดําเนินการครบ ๕ กิจกรรมหลัก

 

15



รายละเอียดการประเมินการดําเนินการในแต่ละกิจกรรมหลัก ดูในคู่มือดําเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน  
จากเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use 

(2) การป้องกนัและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชพี (AMR) 
1. โรงพยาบาลท่ีมีการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ เป็นการประเมินระบบของ

โรงพยาบาล โดยการใช้แบบประเมินตนเอง (self assessment) และรายงานผลการดําเนินงาน
ของทั้ง 5 กิจกรรมสําคัญ ผ่านระบบรายงานกองบริหารการสาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง ผ่านทาง 
http://203.157.3.54/hssd1/    

1.  กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ  
2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
3. การควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และนําไปสู่มาตรการ

ของโรงพยาบาลในการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ 
2. อัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด หมายถึงอัตราส่วนผู้ป่วยพบเช้ือแบคทีเรียด้ือยาในกระแส

เลือดต่อผู้ป่วยที่พบเช้ือแบคทีเรีย 8 ชนิดในกระแสเลือด  รายละเอียดการด้ือยา ดังน้ี 
1. Acinetobacter baumannii ด้ือต่อยา Carbapenem หรือ Colistin  
2. Pseudomonas aeruginosa ด้ือต่อยา Antipseudomonal penicillin (Piperacillin + 

Tazobactam) หรือ Carbapenem หรือ Colistin 
3. Klebsiella pneumonia ด้ือต่อยา Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or 

Cefotaxime) หรือ Carbapenem (CRE) หรือ Colistin 
4. Staphylococcus aureus ที่ด้ือต่อยา Methicillin (MRSA) หรือ Vancomycin (VISA and 

VRSA) 
5. Escherichia coli ด้ือต่อยา Colistin หรือ Carbapenem(CRE) หรือFluoroquinolone 

(Ciprofloxacin) หรือ Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or 
Cefotaxime) 

6. Salmonella spp. ด้ือต่อยา Colistin หรือ Fluoroquinolone (Ciprofloxacin) หรือ
Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

7. Enterococcus faecium ด้ือต่อยา Vancomycin (VRE) 
8. Streptococcus pneumonia ด้ือต่อยา Penicillin (Ampicillin) หรือ Macrolide 

(Erythromycin) หรือ Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or 
Cefotaxime) 

วิธีการคํานวณ    
           ผู้ป่วยพบแบคทีเรีย 8 ชนิด ที่ด้ือยา ในกระแสเลอืด   
      ผู้ป่วยที่พบแบคทีเรีย 8 ชนิดในกระแสเลือด 

 
เกณฑ์เปา้หมาย :  

ปงีบประมาณ 61 ปงีบประมาณ ๖2 ปงีบประมาณ 63 ปงีบประมาณ 64 
RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

RDU ขั้นที่ 1 95 % 
    RDU ขั้นที ่2 20% 

- RDU ขั้นที่ 2 50% 
- RDU ขั้นที่ 3 20% 

 

-RDU ขั้นที่ 3 80% 
- ร้อยละ ๓๐ ของ อําเภอในแต่
ละจังหวัด ผ่านเกณฑ์ RDU 
Community ระดับ 3 
 

X 100 
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ร้อยละ 70 ของ รพ.ระดับ 
A,S,M1 มีระบบการจัดการ 
AMR อย่างบูรณาการ 
(basic) 

ร้อยละ 20 ของ รพ.ระดับ 
A,S,M1 ระบบการจัดการ 
AMR อย่างบูรณาการ 
(intermediate) 

- รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมี
ระบบการจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ ระดับ
Intermediate 
การติดเช้ือด้ือยาในกระแส
เลือด ลดลง 7.5 % จากปี

ปฏิทิน 61 

การติดเช้ือ AMR ลดลง 15% 
จากปีปฏิทิน 61 

 

วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้ความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จําเป็น 
2. เพ่ือลดการเกิดเช้ือด้ือยาและลดการป่วยจากเช้ือด้ือยา 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย RDU: โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลที่เทียบเท่า และ
หน่วยบริการปฐมภูมิ และชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ระดับอําเภอ 
AMR: โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาด M1 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล รายงานกองบริหารการสาธารณสุข 
แหลง่ข้อมูล RDU : ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

AMR : ข้อมูลจากโรงพยาบาล ระดับ A,S,M1 
รายการข้อมูล 1 (RDU) A1 = จํานวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 2  , A2 = จํานวนโรงพยาบาลท่ีผ่าน RDU ขั้น 3  
รายการข้อมูล 2 RDU) B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด  
รายการข้อมูล 3 (AMR) C =  จํานวนโรงพยาบาลท่ีมีการจัดการ AMR ระดับ intermediate 
รายการข้อมูล 4 (AMR) D = จํานวนโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  จํานวน 121 แห่ง 
รายการข้อมูล 5 (AMR) E = อัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด รอบปีปฏิทิน 61 
รายการข้อมูล 6 (AMR) F = อัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด รอบปีปัจจุบัน 
สตูรคาํนวณตวัชี้วัด  RDU:   

1. (A1/B) x 100 และ 
2. (A2/B) x 100 

AMR:  
1. (C/D) x 100  และ 
2.  (F-E) x 100 /E 

ระยะเวลาประเมินผล RDU : ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ) 
AMR : ทุก 6 เดือน (ประมวลผลโดยตัดข้อมูลผู้ป่วยซ้ําตามปีปฏิทิน)  ใช้ข้อมูลอัตราการติดเช้ือ 
ตรวจราชการ รอบที่ 1 ใช้ข้อมูล ม.ค.–ธ.ค. 62 เทียบกับปีปฏิทิน 61 (ม.ค.–ธ.ค. 61) 
ตรวจราชการ รอบที่ 2 ใช้ข้อมูล ม.ค.–มิ.ย. 63 เทียบกับปีปฏิทิน 61 (ม.ค.–ธ.ค. 61) 

เกณฑ์การประเมิน : ป ี2563 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
- RDU ขั้นที่ ๒ ≥ 44 % 
- RDU ขั้นที่ ๓ ≥ 15 % 

- RDU ขั้นที่ ๒ ≥ 46% 
- RDU ขั้นที่ ๓ ≥ 15 % 

- RDU ขั้นที่ ๒ ≥ 48% 
- RDU ขั้นที่ ๓ ≥ 20 % 

- RDU ขั้นที่ ๒ ≥ 50 % 
- RDU ขั้นที่ ๓ ≥ 20 % 

 - ร้อยละ 90 ของรพ.ทั้งหมด
ผ่านระดับ Intermediate 

- การติดเช้ือด้ือยาในกระแส
เลือด ลดลง 5 % 

 - ร้อยละ 100 ของรพ.ผ่าน
ระดับ Intermediate 

- การติดเช้ือด้ือยาในกระแส
เลือดลดลง 7.5% 

วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
เอกสารสนบัสนุน :  รายการตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
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รายละเอียดขอ้มูล
พืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data (RDU) 

หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

2562 ร้อยละ RDU ขั้นท่ี 1  
ร้อยละ 
61.49 

RDU ขั้น ๑ ร้อยละ 
95.30 และ RDU ขั้น 
๒ ร้อยละ 11.62 

 (ไม่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย ร้อยละ ๑๕) 

RDU ขั้นท่ี 1 ร้อยละ 
99.89 และ RDU ขั้นท่ี 
2 ร้อยละ 42.46  RDU 
ขั้นท่ี 3 ร้อยละ 16.42 
(ณ ไตรมาส 3/2562) 

Baseline 
data (AMR) 

หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

2562 ร้อยละ - Basic 88.98 
(ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ระดับ basic ร้อยละ 70) 

Intermediate 96.64 
(ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละ 20) และ 
อัตราการติดเชื้อด้ือยาใน
กระแสเลือดลดลง  ร้อย
ละ 7.49 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /             
ผูป้ระสานงาน
ตัวชี้วัด 

๑. ภญ.นุชรินธ์  โตมาชา                        เภสัชกรชํานาญการ   
    โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-5907155            โทรศัพท์มือถือ : 061-7317779 
    โทรสาร : 02-5907341  E-mail : nuchy408@gmail.com  
    สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตัวชี้วัด RDU) 
๒. ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช                   เภสัชกรชํานาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-5907155            โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๙๕๒๙๖๖๓ 
    โทรสาร : 02-5907341  E-mail : pharmui30@gmail.com  
    สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตัวชี้วัด RDU) 
๓. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธ์ิ   เภสัชกรชํานาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634             E-mail : praecu@gmail.com 
    สํานักบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และ AMR)  
๔. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร              นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 
     โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-9510000 ต่อ 99302  โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541 
     โทรสาร : 02-5910343            E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th 
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตัวชี้วัด AMR) 
๕.  นางวราภรณ์ เทียนทอง 
     โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-5903652  โทรศัพท์มือถือ : 081-3465980 
     โทรสาร : 02-5903443  E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com 

สถาบันบําราศนราดูร (ตัวชี้วัด AMR) 
หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล  

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (AMR) 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RDU) 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1. นางกมลรัตน์ นุตยกุล                             เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-590 739๑             โทรศัพท์มือถือ : 081-897-7830 
โทรสาร : 02-5918486                          E-mail : maew05rx@fda.moph.go.th 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2.ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธ์ิ   เภสัชกรชํานาญการ 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-5901628             โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
โทรสาร : 02-5901634              E-mail : praecu@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แก้ไข 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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หมายเหตุ 
นิยามปฏิบัติการสาํหรบัการดําเนนิการส่งเสริมใช้ยาอย่างสมเหตผุลในชุมชน 
การใช้ยาอย่างสมเหตผุล หมายถึง การได้รับยาและใช้ยาที่เหมาะสมกับข้อบ่งช้ีทางคลินิก ในปรมิาณท่ีสอดคล้องกับความ

จําเป็นด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล ในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการรักษาโรคน้ัน และเกดิความคุ้มค่าสงูสุด ทั้งต่อบุคคลและ

สังคม  รวมท้ังลดความเสี่ยงจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 
ยา ในที่น้ีหมายถึง ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของยาหรือมุ่งหมายใช้เป็นยา 
การส่งเสริมใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) หมายถึง การออกแบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพ่ือ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งเช่ือมโยงทั้งหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับสู่ชุมชน ครอบครัวและบุคคล ตลอดจนมีการจัดการ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งในระบบบริการสุขภาพและชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา มีความรอบรู้ใน

การใช้ยา และการดูแลสุขภาพตนเองเบ้ืองต้นเมื่อเจ็บป่วย ทั้งน้ีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุในชุมชน มีการดําเนินการ 
๕ กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

๑. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based surveillance) 
๒. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community Participation)  
๓. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Surveillance) 
๔. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Private Sector) เช่น ร้านชํา ร้านยา คลินิก  
๕. การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)  

 
ชุมชน

1 หมายถงึ กลุ่มคนทีม่ีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและต่อเน่ือง โดยเหตุที่อยู่

ในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มวัีตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเช่ือหรือ

ความสนใจร่วมกัน  
 
 
 
 
                                                            
1 พระราชกฤษฏีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 
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ตัวช้ีวัด กิจกรรม และแนวทางการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แนวทางการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด คบส.  ในสว่นภูมิภาค  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ตัวชี้วัดเชิงระบบ 

ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 
1. Pre–marketing  
(Smart Service) 

1.1 รับคําขอและ
พิจารณาอนุญาต
ผ่านระบบ SKYNET 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของ
จังหวดัทีร่ับคําขอและ
พิจารณาอนุญาตผ่านระบบ 
SKYNET 

ระดับ 5 
ใช้ครบทกุ

กระบวนงาน 

1. ศึกษาคู่มือการทํางานของระบบ 
2. เจ้าหน้าทีย่ื่นคําขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งาน

ระบบ SKYNET 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการยื่น 

คําขอผ่านระบบ SKYNET 
4. เปิดสิทธิ์เข้าใช้งานให้ผู้ประกอบการ 

1. ภญ.เพลิน  จําแนกพล  กอง คบ. 
โทร. 0 2590 7389 

2. ว่าที่รอ้ยเอก ภก.รติพงศ์  นิรัตศิยกุล 
กอง คบ.  โทร. 0 2590 7395 

3. นายสุเมธา  บญุประเสริฐ  กอง คบ. 
โทร. 0 2590 7395 

E-mail: kb@fda.moph.go.th 
4. น.ส.วิภาดา โพดาพล 

ศูนย์ข้อมูลฯ โทร 0 2590 7064 
E-mail: wipada.p@fda.moph.go.th 

  1.1.2 ร้อยละของคําขอ  
สบ.7 ที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ระดับ 5 คือ 
ดําเนินการแล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลา 
ที่กําหนด  

ร้อยละ 100 
 1.2 การให้บรกิาร

ประชาชนส่วน
ภูมิภาคให้มี
ประสิทธิภาพ 
(Smart Counter 
Service) 

1.2.1 ระดับความสําเร็จ 
การบริหารจัดการ Smart 
Counter Service ระดับ 
ขั้นพื้นฐาน (Fundamental 
Level) 

ระดับ 5  การบริหารจัดการ Infrastructure เพื่อให้
การบริการประชาชนในพื้ นที่ จั งหวัด  
ที่ตนเองรับผิดชอบตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
โดยมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
บริหารจัดการด้านกําลังคน 2) การบริหาร
จัดการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและ  
ภูมิทัศน์ 3) การบริหารจัดการด้านการให้
คําปรึกษา 4) การบริหารจัดการด้าน
การเงิน 5) การบริหารจัดการด้านเอกสาร 
และ 6) การบริหารจัดการด้านระบบคิว 

1. ภญ.เพลิน  จําแนกพล  กอง คบ. 
โทร. 0 2590 7389 

2. ว่าที่รอ้ยเอก ภก.รติพงศ์  นิรัตศิยกุล 
กอง คบ.  โทร. 0 2590 7395 

3. นายสุเมธา  บญุประเสริฐ  กอง คบ. 
โทร. 0 2590 7395 

E-mail: kb@fda.moph.go.th 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 1.1 Pre-marketing : การพิจารณาการอนญุาตผ่านระบบ SKYNET  
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดบัความสาํเร็จของจังหวัดที่รบัคําขอและหรือ พิจารณาอนญุาตผ่าน

ระบบ SKYNET 
คํานยิาม การพจิารณาอนญุาต หมายถึง การพิจารณาคําขอ  การตรวจสอบความถูกต้อง 

ของเอกสาร  การประเมินเอกสารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์  การตรวจ
สถานประกอบการ   หรือการตรวจสอบ  เพ่ือออกหนังสือรับรอง  ใบอนุญาต 
ใบรับจดแจ้ง  ใบจดทะเบียน  ใบแจ้งรายละเอียด  ใบรับแจ้งรายการละเอียด  
ใบสําคัญการขึน้ทะเบียน  หรอืใบรับรองการประเมิน  ตลอดจนการพิจารณาใดๆ  
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
ระบบ SKYNET หมายถึงระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยาเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

เกณฑ์เปา้หมาย เป้าหมายระดบั 5 คือ ดําเนินการรับคําขอและหรือ พิจารณาอนุญาตผ่านระบบ 
SKYNET ได้ร้อยละ 100 (ครบทุกกระบวนงาน ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
โดย 
ระดับ 1 คือ  มีการพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ SKYNET ได้ร้อยละ 60-69.99 
ระดับ 2 คือ  มีการพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ SKYNET ได้ร้อยละ 70-79.99 
ระดับ 3 คือ  มีการพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ SKYNET ได้ร้อยละ 80-89.99 
ระดับ 4 คือ  มีการพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ SKYNET ได้ร้อยละ 90-99.99 
ระดับ 5 คือ  มีการพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ SKYNET ได้ร้อยละ 100 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกรอกข้อมูลในแบบสํารวจออนไลน์การรับคาํขอและ

หรือพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ SKYNET 
รายการข้อมูล A จํานวนกระบวนงานที่มีการพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ SKYNET โดยใช้วิธีการใด

วิธีการหน่ึง ดังต่อไปนี้  
1. บันทึกข้อมลูทันที เมื่อผู้ประกอบการมายื่นคําขอ ทุกเคส (Real time at all) 
2. บันทึกข้อมลูบางเคสทันท ีเมื่อผู้ประกอบการมายื่นคําขอ (Real time by 
case) 
3. บันทึกข้อมลูย้อนหลัง ภายหลังผู้ประกอบการ มายืนคาํขอ (ย้อนหลัง) 

รายการข้อมูล B จํานวนกระบวนงานพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ SKYNET ทั้งสิ้น  
90 กระบวนงาน  
ทั้งน้ีหาก ไม่มผีู้ประกอบการรมาใช้บริการในกระบวนงานใดให้ตัดฐานคะแนนทิ้ง 

สตูรคาํนวณตวัชี้วัด (A/B) x 100 
หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) 

ตัวชีว้ัดเชิงระบบ 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 1.1 Pre-marketing : การพิจารณาการอนญุาตผ่านระบบ SKYNET  
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดบัความสาํเร็จของจังหวดัที่รบัคําขอและหรือ พิจารณาอนญุาตผ่าน

ระบบ SKYNET 
วิธีการรายงาน/ 
ความถ่ีในการรายงาน 

1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยกรอกข้อมูลใน “แบบสํารวจ
ออนไลน์การรับคําขอและหรอืพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ SKYNET” ผ่าน URL:  
http://bit.ly/35lIZqj หรือ QR Code ด้านล่าง และเมื่อดําเนินการกรอกข้อมูล
ระบบจะแจ้งข้อมูลกลับผ่าน e-mail ที่ท่านระบุไว้ในแบบสํารวจ ต่อไป 

 
2) คําอธิบายการกรอกข้อมูลตัวช้ีวัดประเมินระบบ SKYNET 
     2.1 กระบวนงานที่เปิดให้ใช้งานผ่านระบบ SKYNET ม ีจํานวนทั้งสิ้น  
"90" กระบวนงาน 
     2.2 คําถามที่สํารวจ "แต่ละกระบวนงาน" จะประกอบไปด้วยคําถาม
ดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 มผีู้ประกอบการ ในพ้ืนที่ยื่นคําขอหรือไม่ ? (ถ้ามี จะต้องตอบ
คําถามข้อถัดไป ถ้าไม่มี จะขา้มไปตอบคําถามในกระบวนงานถัดไป) 
   2.2.2 ระยะเวลาดําเนนิการตามคู่มือประชาชนของจังหวัด จาํนวนกี่วัน  
 2.2.3 ปกติบันทึกข้อมูลผ่านระบบ SKYNET เลือก 3 ตัวเลือก ทันทีทกุ
เคส/ ทันทีบางเคส/ บันทึกข้อมูลย้อนหลัง 
   2.2.4 ปกติออกใบสั่งชําระจากระบบ SKYNET เลือก 3 ตัวเลือก ผ่าน
ระบบทุกเคส/ ผ่านระบบบางเคส/ ไมผ่่านระบบ 
 2.2.5 ปกติออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ SKYNET เลือก 3 ตัวเลือก 
ผ่านระบบทุกเคส/ ผ่านระบบบางเคส/ ไม่ผ่านระบบ 
 2.2.6 ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ให้พิมพ์ขอ้ความ ถ้ามี) 
     2.3 คําถามจะถูกบันทึกในฐานข้อมูล กต่็อเมื่อ "ตอบคําถามครบทุก
กระบวนงาน" และ "กดปุ่มส่งคําตอบ" ในหน้าสุดท้ายแล้วเท่าน้ัน 
     2.4 คําตอบของท่านจะถูกส่งกลับไปยัง "อีเมล"์ ทีท่่านกรอกไว้ในหน้าแรก
ของแบบสอบถามออนไลน์ 
     2.5 แนะนําให้ท่าน "หาข้อมูลใหค้รบถว้นก่อนการบันทึกข้อมูล" ตาม
คําอธิบายข้อที่ 2 เพ่ือจะได้กรอกข้อมูลได้ต้ังแต่ต้นจนจบ  
     2.6 เพ่ือความสะดวกอาจทําบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะหรือโน้ตบุ๊ค หรือ 
smartphone ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ ก็ได้ 
     2.7 หากท่านประสงค์จะดูรายช่ือกระบวนงานทั้งหมด ขอได้โปรดดาวน์โหลด
ไฟล์ได้ที่นี่ "https://bit.ly/2CSYF86" หรือท่านจะกรอกข้อมูลในไฟล์ดังกล่าว
แล้วจัดส่งทางอีเมล์ kb@fda.moph.go.th ก็ได้ 
3) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดําเนินการรวบรวมและสรุปผลวิเคราะห์
สถิติข้อมูลดังกล่าว 

24



 
 

ประเดน็ตัวชี้วัด 1.1 Pre-marketing : การพิจารณาการอนญุาตผ่านระบบ SKYNET  
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดบัความสาํเร็จของจังหวัดที่รบัคําขอและหรือ พิจารณาอนญุาตผ่าน

ระบบ SKYNET 
4) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะคืนข้อมูลสรุปผลตัวช้ีวัดผ่านระบบกํากับ
ตัวช้ีวัดงาน คบส. (PerforMA) เพ่ือให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถ
ตรวจสอบสรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดได้ด้วยตัวตนเอง 
5) รายงานข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ให้เสรจ็สิ้นภายในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

หน่วยงานที่รายงาน 
 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น (กอง คบ.) 

หน่วยงานรับผดิชอบ
ตัวชี้วัด 

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น (กอง คบ.) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 

1. ภญ.เพลิน  จําแนกพล                  กอง คบ.  โทร. 0 2590 7389 
2. ว่าที่ร้อยเอกภก.รติพงศ์  นิรัติศยกุล  กอง คบ.   โทร. 0 2590 7395 
3. นายสุเมธา  บุญประเสริฐ              กอง คบ.   โทร. 0 2590 7395 
E-mail address: kb@fda.moph.go.th 
4. น.ส.วิภาดา โพดาพล                    ศูนย์ขอ้มูลฯ โทร 0 2590 7064 
E-mail address: wipada.p@fda.moph.go.th 

หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น (กอง คบ.) 

การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ SKYNET ในการให้บริการรับคําขอและ
พิจารณาอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 1.1 Pre-marketing : การพิจารณาการอนญุาตผ่านระบบ SKYNET  
ตัวชี้วัด 1.1.2 ร้อยละของคําขอ สบ. 7 ทีพ่ิจารณาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด 
คํานยิาม คําขอ สบ. 7 หมายถึง การย่ืนคําขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 

ได้แก่ อาหารประเภทอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ  ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร  รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่  นมโค  นมปรุงแต่ง  นม 
เปรี้ยว  ผลิตภัณฑ์ของนม  ไอศกรีม  เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  อาหาร
ใน ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ กาแฟผสม กาแฟสําเร็จรูป 
และ เครื่องด่ืมเกลือแร ่

เกณฑ์เปา้หมาย เป้าหมายระดบั 5 คือ ดําเนินการพิจารณาคําขอ สบ. 7 แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดร้อยละ 100 
ระดับ 1 คือ  ดําเนินการพิจารณาคําขอ สบ. 7 แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดได้ร้อยละ ร้อยละ 60 - 69.99 
ระดับ 2 คือ  ดําเนินการพิจารณาคําขอ สบ. 7 แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดได้ร้อยละ ร้อยละ 70 - 79.99 
ระดับ 3 คือ  ดําเนินการพิจารณาคําขอ สบ. 7 แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดได้ร้อยละ 80 - 89.99 
ระดับ 4 คือ  ดําเนินการพิจารณาคําขอ สบ. 7 แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดได้ร้อยละ 90 - 99.99 
ระดับ 5 คือ  ดําเนินการพิจารณาคําขอ สบ. 7  แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดได้ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการพิจารณาอนุญาต สบ. 7 ผ่านระบบ

SKYNET และดูผลดําเนินการพิจารณาคําขอ สบ. 7 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ 
อย. กําหนด โดยศึกษาคู่มือขั้นตอนการใช้งาน “ระบบรายงานผลิตภัณฑ์” ตาม 
URL:  http://bit.ly/37e5yif หรือ QR Code ด้านล่าง  

 
2. เน่ืองจากระบบยังไม่สามารถต้ังระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละจังหวัดในแต่ละ
กระบวนงานได้ ทั้งน้ี กองคบ. จะดําเนินการรวบรวมข้อมูลระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของแต่ละจังหวัดในแต่ละกระบวนงานผ่านการกรอกข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 
ระดับความสําเร็จของจังหวัดที่รับคําขอและหรือ พิจารณาอนุญาตผ่านระบบ 
SKYNET เพ่ือมอบให้ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปรับแก้ระบบให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละจังหวัดต่อไป 
3. หากจังหวัดใดไม่ดําเนินการพิจารณาอนุญาต สบ.7 ผ่านระบบ SKYNET จะไม่
ปรากฎข้อมูลในระบบ “ระบบรายงานผลิตภัณฑ์” ตามขอ้ 1. 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 1.1 Pre-marketing : การพิจารณาการอนญุาตผ่านระบบ SKYNET  
ตัวชี้วัด 1.1.2 ร้อยละของคําขอ สบ. 7 ทีพ่ิจารณาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด 
แหลง่ข้อมูล - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล A จํานวนคําขอ สบ. 7  แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
รายการข้อมูล B จํานวนคําขอ สบ. 7  ทั้งหมด 
สตูรคาํนวณตวัชี้วัด (A/B) x 100  
หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย  
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
(กอง คบ.) 

วิธีการรายงาน/ 
ความถ่ีในการรายงาน 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการพิจารณาอนุญาต สบ.7 ผ่านระบบ
SKYNET ตามปกติ 
2. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สรุปข้อมูลดําเนินการพิจารณาอนุญาต สบ. 7 
ผ่านระบบ SKYNET จาก “ระบบรายงานผลิตภัณฑ์” โดย 
 - รายงานเป็นข้อมูลสะสม ทกุ 3 เดือน (รายไตรมาส)  
 - ตัดข้อมูลทุกวันที่ 20 ของเดือน และรายงานภายในวันที่ 30 ของ 
            เดือนที่ต้องรายงาน 
3. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะคืนข้อมูลสรุปผลตัวช้ีวัดผ่านระบบกํากับ
ตัวช้ีวัดงาน คบส. (PerforMA) เพ่ือให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถ
ตรวจสอบสรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดได้ด้วยตัวตนเอง 

หน่วยงานที่รายงาน - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หน่วยงานรับผดิชอบ
ตัวชี้วัด 

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น (กอง คบ.) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 

1. ภญ.เพลิน  จําแนกพล                   กอง คบ.   โทร. 0 2590 7389 
2. ว่าที่ร้อยเอก ภก.รติพงศ์  นิรัติศยกุล  กอง คบ.   โทร. 0 2590 7395 
3. นายสุเมธา  บุญประเสริฐ               กอง คบ.   โทร. 0 2590 7395 
E-mail address: kb@fda.moph.go.th 
4. น.ส.วิภาดา โพดาพล                    ศูนย์ขอ้มูลฯ โทร 0 2590 7064 
E-mail address: wipada.p@fda.moph.go.th 

หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล - กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น (กอง คบ.) 

การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการให้บริการรับคําขอและพิจารณาอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการด้านอาหารท่ีย่ืนคําขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
(สบ.7) 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 1.2 Pre-marketing : ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชน 
ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดบัความสําเร็จการบริหารจัดการ Smart Counter Service ระดบั 

 ขั้นพืน้ฐาน (Fundamental level) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
คํานยิาม เกณฑ์การบรหิารจัดการ Smart Counter Service ระดบัขัน้พืน้ฐาน 

(Fundamental level) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการ Inflastructure เพื่อการให้บริการประชาชนในพื้นทีจ่งัหวัดที่ตนเองรบัผิดชอบ
ตามเกณฑ์ขั้นพืน้ฐาน โดยมีองค์ประกอบ (components) ดังต่อไปนี ้

องคป์ระกอบที่ 1 การบรหิารจัดการดา้นกําลังคน (Human 
resources) โดยกําหนดคุณลักษณะบุคลากร หน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณคน 
ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ อตัราจ้าง หรอืลูกจ้างเหมา เพื่อ
อํานวยความสะดวกการให้บรกิารแก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการฯ  

องคป์ระกอบที่ 2 การบรหิารจัดการดา้นสิ่งอํานวยความสะดวกและ 
ภูมิทัศน์ (Facility & Landscape) เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน 
เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มความพึงพอใจ ลดความไม่พึงพอใจ 
ผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการฯ 

องคป์ระกอบที่ 3 การบรหิารจัดการดา้นการให้คาํปรกึษา (e-Consult) 
สําหรับเจ้าหน้าที่ สสจ. เพือ่ใหคํ้าปรึกษาแก่ ประชาชนหรือผู้มารับบรกิาร และสําหรับ
เจ้าหน้าที่ อย. เพื่อให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ สสจ. และระบบสําหรับสืบค้นคําถาม-
คําตอบที่พบไดบ้่อยได ้

องคป์ระกอบที่ 4 การบรหิารจัดการดา้นการเงนิ (e-Payment) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนําเงินส่งคลังสําหรับส่วนราชการที่
ให้บรกิารด้านการออกหนังสือรบัรอง ใบอนุญาต เอกสารต่างๆ (ตามหนงัสือ
กระทรวงการคลัง) 

องคป์ระกอบที่ 5 การบรหิารจัดการดา้นเอกสาร (e-Document) เพ่ือ
จัดทําแฟ้มผู้ประกอบการ สําหรับการจัดเก็บเอกสารกระดาษอย่างเป็นระเบยีบ ลดการ
ใช้กระดาษ รวมถึงระบบการจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้การสืบค้นข้อมูลได้
อย่างสะดวก 

องคป์ระกอบที่ 6 การบรกิารจัดการดา้นระบบคิวและระบบนัดหมาย
เจ้าหน้าที่ (e-Queuing) เพื่อการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการฯ เพือ่ลดความ
แออัดของประชาชนในการเข้ารบับริการ และสําหรับจัดตารางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ณ ศูนย์บริการฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่กอ่นการอนุญาตฯ การต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กํากับดูแลก่อนและหลังออกสู่ตลาด ฯลฯ 
หมายเหตุ  
1. ตารางคุณลักษณะ 6 องค์ประกอบที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นแผนพัฒนาระยะสั้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ปี)  
2. ตารางคุณลักษณะ 6 องค์ประกอบ แผนพัฒนาระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2565 (3 ปี) สามารถดาวน์โหลดได้ทาง URL : http://bit.ly/2XUBDHz 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 1.2 Pre-marketing : ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชน 
ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดบัความสําเร็จการบริหารจัดการ Smart Counter Service ระดบั 

 ขั้นพืน้ฐาน (Fundamental level) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
เกณฑ์เปา้หมาย เป้าหมายเชิงพัฒนาระบบเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 คือ ระดบั 5 โดยเกณฑ์

มีดังต่อไปนี้ 
ระดบั 1 จังหวัดทําแบบประเมินตนเองด้านความพร้อมการให้บริการประชาชน 
(Self-Assessment Form) 
ระดบั 2 จังหวัดทําแผนพัฒนาการให้บริการประชาชน (Action Plan/Project 
2563) 
ระดบั 3 จังหวัดบรรลุ 1 ใน 6 องค์ประกอบ (องค์ประกอบใดก็ได้) 
ระดบั 4 จังหวัดบรรลุ 2 ใน 6 องค์ประกอบ (องค์ประกอบใดก็ได้) 
ระดบั 5 จังหวัดบรรลุต้ังแต่ 3 ใน 6 องค์ประกอบขึ้นไป (องค์ประกอบใดก็ได้) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์บริการ หรือ One Stop Service Center ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกรอกข้อมูลในแบบสํารวจออนไลน์ “การประเมิน

ตนเองด้านความพร้อมการให้บริการประชาชน (Self Assessment form) และ
แผนพัฒนาการให้บริการประชาชน (Action Plan/Project 2563)” ในไตรมาส
ที่ 1  
2. กอง คบ. ดําเนินการรวบรวมข้อมูล และกํากับติดตาม “แผนพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน (Action Plan/Project 2563)” ในไตรมาสที่ 2-4 

แหลง่ข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สตูรคาํนวณตวัชี้วัด เป็นระดับความสําเร็จการบรหิารจัดการ Smart Counter Service 

(Fundamental level) ความก้าวหน้าของการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายละเอียดข้อกําหนดของแต่ละองค์ประกอบ (components) ตามท่ี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนดขึ้น จังหวัดจะบรรลุการจัดการองค์ประกอบเหล่าน้ีได้ ก็ต่อเมื่อมีจํานวน
รายการ/คุณลกัษณะขั้นตํ่า และมีจํานวนขั้นตํ่าต่อขนาดจังหวัด อย่างครบถ้วน 
ทุกรายการและมีจํานวนขั้นตํ่าซึ่งจําแนกตามขนาดจังหวัดตามที่ระบุไว้ในแต่ละ
องค์ประกอบ ถ้ามีทรัพยากรอยู่เดิมที่ยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี 
อาจไม่จําเป็นต้องจัดหาใหม่ก็ได้ 

หลักเกณฑ์การจําแนกขนาดของจังหวัด พิจารณาจากปริมาณงานที่เกิดขึ้น 
ณ ศูนย์บริการ หรือ One Stop Service Center ณ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ได้แก่ (1) การย่ืนคําขออนุญาต รับแจ้ง จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ฯลฯ  
(2) การย่ืนต่ออายุฯ (3) การยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (4) การย่ืนยกเลิกฯ ตาม 
พ.ร.บ./พ.ร.ก. ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยรวมทั้งหมดต่อปี (Workload : ปริมาณคําขอฯ ต่อปี)  

หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 1.2 Pre-marketing : ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชน 
ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดบัความสําเร็จการบริหารจัดการ Smart Counter Service ระดบั 

 ขั้นพืน้ฐาน (Fundamental level) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิธีการรายงาน/ 
ความถ่ีในการรายงาน 

1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยกรอกข้อมูลใน “การประเมิน
ตนเองด้านความพร้อมการให้บริการประชาชน (Self Assessment form) และ
แผนพัฒนาการให้บริการประชาชน (Action Plan/Project 2563)” ในไตรมาส
ที่ 1  ผ่าน URL:  http://bit.ly/2rVDNLh หรือ QR Code ด้านล่าง และเมื่อ
ดําเนินการกรอกข้อมูลระบบจะแจ้งข้อมูลกลับผ่าน e-mail ที่ท่านระบุไว้ในแบบ
สํารวจ ต่อไป 

 
2) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดําเนินการรวบรวมและสรุปผลวิเคราะห์
สถิติข้อมูลดังกล่าว 
4) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะคืนข้อมูลสรุปผลตัวช้ีวัดผ่านระบบกํากับ
ตัวช้ีวัดงาน คบส. (PerforMA) เพ่ือให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถ
ตรวจสอบสรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดได้ด้วยตัวตนเอง 
5) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ดําเนินการรวบรวมข้อมูล และกาํกับ
ติดตาม “แผนพัฒนาการให้บริการประชาชน (Action Plan/Project 2563)” 
ในไตรมาสที ่2-4 ด้วยการสอบถามทางโทรศัพท์ หรือ E-mail หรือ ระบบ
รายงานที่กําหนด 

หน่วยงานที่รายงาน - ไตรมาสที่ 1 โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ไตรมาสที่ 2-4 โดย กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) 

หน่วยงานรับผดิชอบ
ตัวชี้วัด 

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
(กอง คบ.) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 

ภญ.เพลิน  จําแนกพล                   กอง คบ.  โทร. 02 590 7389 
ว่าที่ร้อยเอก ภก.รติพงศ์  นิรัติศยกุล  กอง คบ.  โทร. 0 2590 7395  
นายสุเมธา  บุญประเสริฐ               กอง คบ.  โทร. 0 2590 7395 
e-mail : kb@fda.moph.go.th  

หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล - ไตรมาสที่ 1 โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ไตรมาสที่ 2-4 โดย กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) 

การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการรับคําขอ และกระบวนการพิจารณาอนุญาต
แก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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หลกัเกณฑ์การจําแนกขนาดของจังหวัด  
พิจารณาจากปริมาณงานที่เกิดข้ึน ณ ศูนย์บริการ หรือ One Stop Service Center ณ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ได้แก่ (1) ย่ืนขออนุญาต รับแจ้ง จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ฯลฯ (2) ย่ืนต่ออายุฯ (3) ย่ืนแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ 
(4) ย่ืนยกเลิกฯ ตามกฎหมายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากํากับดูแล รวมท้ังหมดต่อปี 
(Workload: ปริมาณคําขอฯ ต่อปี) โดยจังหวัดทําแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Form) เพ่ือระบุว่า
แต่ละจังหวัดเข้าตามเกณฑ์ขนาดจังหวัดใด (S, M, L, หรือ XL)  

หลักเกณฑ์การจําแนกขนาดจังหวัด 
(Workload : ปริมาณคําขอฯ ต่อปี) 

ขนาดของจังหวัด 

≤ 700 คําขอฯ ต่อปี ขนาด S 
701 – 1,500 คําขอฯ ต่อปี ขนาด M 

1,501 – 5,000 คําขอฯ ต่อปี ขนาด L 
≥ 5,001 คําขอฯ ต่อปี ขนาด XL 

 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการด้านกําลังคน (Human resources)  
จังหวัดจะบรรลุการจัดการองค์ประกอบน้ีได้ ก็ต่อเมื่อมีจํานวนคนขั้นตํ่าที่ระบุไว้จําแนกตามขนาดจังหวัด ดังน้ี 

ขั้นตอนการทํางาน/ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ชื่อตําแหน่งและจํานวนคนขั้นตํ่า ตามขนาดจังหวัด (แผนระส้ัน 1 ปี) 
S M L XL 

1).บริหารจัดการคิวเพ่ือขอรับบริการ  

เจ้าหน้าท่ีประจําเคาน์เตอร์ 
อย่างน้อย 1 คน 

เจ้าหน้าท่ีอํานวยการ (Admin) 
อย่างน้อย 1 คน 

2).อํานวยการ (admin) เพ่ือคัดกรอง
การให้บริการ/คําปรึกษาเบื้องต้น  

3).สแกนและจัดการเอกสาร  
(e-Document) 
4).รับคําขอ (ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร) เจ้าหน้าท่ีประจํา

เคาน์เตอร์ 
อย่างน้อย 1 คน 

เจ้าหน้าท่ีประจํา
เคาน์เตอร์ 

อย่างน้อย 2 คน 
5).รับชําระเงิน (e-Payment) 
6).ส่งออกใบสําคัญ/ใบอนุญาต 
7).ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง
ของเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ี 
ให้คําปรึกษาหรือ 
นักวิชาการ OSSC 
อย่างน้อย 1 คน 

เจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาหรือนักวิชาการ 
OSSC 

อย่างน้อย 2 คน 

เจ้าหน้าท่ี 
ให้คําปรึกษาหรือ 
นักวิชาการ OSSC 
อย่างน้อย 3 คน 

8).ให้คําปรึกษา/ตอบคําถาม/ข้อมูลการ
ให้บริการเชิงลึก (e-consult) 
9). พิจารณา/ประเมินสถานท่ีจริงเพ่ือ
การขออนุญาตฯ ต่ออายุฯ เช่น GMP, 
GPP และหลักเกณฑ์สถานท่ีอ่ืนๆ 

ผู้ตรวจประเมินสถานท่ี  
อย่างน้อย 1 ทีม (2 คน) 

ผู้ตรวจประเมิน
สถานท่ี อย่างน้อย 

2 ทีม (4 คน) 

ผู้ตรวจประเมิน
สถานท่ี อย่างน้อย 

3 ทีม (6 คน) 
10). พิจารณารายละเอียดคําขอฯ ตาม 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอลงนาม 

ข้าราชการผู้รับผดิชอบหลัก อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ พ.ร.บ. / พ.ร.ก. 

สรุปจํานวนคนขั้นตํ่า* 2 คน 3 คน 4 คน 6 คน 
หมายเหตุ * บคุลากรแต่ละท่าน (เชน่ ขา้ราชการ พนกังานกระทรวง พนกังานราชการ ลกูจ้างเหมา  
เป็นตน้) สามารถทํางานไดห้ลายหน้างานตามขัน้ตอนที่ 1-10 ขึน้กบัความเหมาะสมในแตล่ะพืน้ที ่
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องคป์ระกอบที่ 2 การบรหิารจัดการดา้นสิ่งอํานวยความสะดวกและภูมิทัศน์ (Facility & Landscape)  
จังหวัดจะบรรลุการจัดการองค์ประกอบน้ีได้ ก็ต่อเมื่อมีจํานวนรายการ/คุณลักษณะขัน้ตํ่า และมีจํานวนขั้นตํ่า
ต่อขนาดจังหวัด อย่างครบถ้วนทุกรายการและมีจํานวนขั้นตํ่าซึ่งจําแนกตามขนาดจังหวัดตามท่ีระบุไว้ ดังน้ี 

รายการองค์ประกอบที่ 2 (แผนระสั้น 1 ปี) 
จํานวนขั้นตํ่า 

ต่อขนาดจังหวัด 
S M L XL 

1). ชุดเคาน์เตอร์สําหรับให้บริการประชาชน (หน่วยนับ: ชุด) ยกตัวอย่าง เช่น 
 ชุดเคาน์เตอร์ให้บริการประชาชน หรือชุดโต๊ะเก้าอ้ีสํานักงาน จัดทําป้ายแสดงข้ันตอน
หรือหมายเลขเคาน์เตอร์ เพ่ือเป็นเคาน์เตอร์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีติดต้ังอยู่ภายในศูนย์บริการฯ เป็นต้น 

1 2 3 4 

2). ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (หน่วยนับ: ระบบ)  1 1 1 1 

3). เครือข่าย Internet (หน่วยนับ: เครือข่าย)  1 1 1 1 

4). จุดให้บริการน้ําด่ืมแก่ประชาชน (หน่วยนับ: จุด)  1 1 1 1 

5). การอํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ (หน่วยนับ: เรื่อง) เช่น ทางลาด ห้องน้ําผู้พิการ 
อักษรเบรลล์หรือป้ายสัญลักษณ์หรือเสียงสัญญาณแก่ผู้พิการ เป็นต้น โดยเลือกอํานวยความ
สะดวกหรือปรับปรุงอย่างน้อย 1 เรื่องตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

1 1 1 1 

6). การจัดแบ่งพ้ืนท่ี หรือแผนผังจุดให้บริการ หรือป้ายบ่งชี้บริเวณให้บริการประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน (หน่วยนับ: เรื่อง) เช่น บริเวณพ้ืนท่ีให้บริการ พ้ืนท่ีรอคอย เก้าอ้ี 
โซฟา โต๊ะรับแขก เพ่ือการอํานวยความสะดวก บริเวณให้คําปรึกษาเพ่ือรักษาความลับหรือ
ความเป็นส่วนตัว บริเวณเฉพาะเจ้าหน้าท่ีหรือเขตหวงห้ามเพ่ือความปลอดภัย โดยเลือก
อํานวยความสะดวกหรือปรับปรุงอย่างน้อย 1 เรื่องตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

1 1 1 1 

7). การตกแต่งสถานที่ อุณหภูมิ แสงสว่าง ความสะอาด ฯลฯ (หน่วยนับ: เรื่อง) เพ่ือทํา
ให้ประชาชนผู้มารับบริการรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ โดยเลือกอํานวยความสะดวกหรือ
ปรับปรุงอย่างน้อย 1 เรื่องตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

1 1 1 1 

8). มีแผนผังอาคารสถานท่ี หรือมีป้ายบ่งชี้สถานท่ีจอดรถยนต์ (หน่วยนับ: เรื่อง) สําหรับ
ประชาชนหรือผู้มารับบริการ ใช้จอดรถยนต์ส่วนตัวได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยให้เลือก
อํานวยความสะดวกหรือปรับปรุงอย่างน้อย 1 เรื่องตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

1 1 1 1 
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องคป์ระกอบที่ 3 การบรหิารจัดการดา้นการให้คาํปรกึษา (e-consult)  
จังหวัดจะบรรลุการจัดการองค์ประกอบน้ีได้ ก็ต่อเมื่อมีจํานวนรายการ/คุณลักษณะขัน้ตํ่า และมีจํานวนขั้นตํ่า
ต่อขนาดจังหวัด อย่างครบถ้วนทุกรายการและมีจํานวนขั้นตํ่าซึ่งจําแนกตามขนาดจังหวัดตามท่ีระบุไว้ ดังน้ี  

รายการองค์ประกอบที่ 3 (แผนระสั้น 1 ปี) 
จํานวนขั้นตํ่าต่อ 
ขนาดจังหวัด 

S M L XL 
1). บุคลากรให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ (หน่วยนับ: คน) ยกตัวอย่าง เช่น 
 เจ้าหน้าท่ีประจําเคาน์เตอร์ หรือเจ้าหน้าท่ีอํานวยการ (Admin) ทําหน้าท่ี เช่น บริหาร
จัดการคิวเพ่ือขอรับบริการ อํานวยการเพ่ือคัดกรองการให้บริการ/คําปรึกษาเบื้องต้น ให้
บริหารท้ังช่องทาง online และ walk in จัดทํารายงานสรุปการดําเนินงาน เป็นต้น 
 เจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาหรือนักวิชาการ OSSC ทําหน้าท่ี เช่น ให้คําปรึกษา/ตอบ
คําถาม/ข้อมูลการให้บริการเชิงลึก ให้คําปรึกษา ท้ังช่องทาง online และ walk in สามารถ
ให้คําปรึกษาตามภารกิจเชิงลึกของ สสจ. มีความสามารถตอบคําถามได้ท้ังงาน  
pre-marketing และงาน post-marketing เป็นต้น 

2 3 4 6 

2). เครื่องพิมพ์ (หน่วยนับ: เครื่อง)  1 1 1 1 
3). ระบบให้คําปรึกษาออนไลน์ (หน่วยนับ: ระบบ) เช่น กระดานสนทนา การสืบค้นคําถาม-
คําตอบท่ีพบบ่อย (Q&A หรือ FAQs) การแจ้งเตือนคําถามใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยใช้
กระดานสนทนาของ อย. หรือระบบให้คําปรึกษาออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของ อย. หรือระบบ
อ่ืนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ี เป็นต้น 

1 1 1 1 

 

องคป์ระกอบที่ 4 การบรหิารจัดการดา้นการเงนิ (e-Payment) 
จังหวัดจะบรรลุการจัดการองค์ประกอบน้ีได้ ก็ต่อเมื่อมีจํานวนรายการ/คุณลักษณะขัน้ตํ่า และมีจํานวนขั้นตํ่า
ต่อขนาดจังหวัด อย่างครบถ้วนทุกรายการและมีจํานวนขั้นตํ่าซึ่งจําแนกตามขนาดจังหวัดตามท่ีระบุไว้ ดังน้ี 

รายการองค์ประกอบที่ 4 (แผนระสั้น 1 ปี) 
จํานวนขั้นตํ่าต่อ 
ขนาดจังหวัด 

S M L XL 
1). บุคลากรด้านการเงิน (หน่วยนับ: คน) ทําหน้าท่ี เช่น แจ้งค่าธรรมเนียมการให้บริการ/
ค่าปรับท่ีมีระบุไว้ในรายการการให้บริการ รับชําระค่าบริการ/ค่าปรับตามท่ีมีระบุไว้ในรายการ
การให้บริการ จัดทําใบเสร็จการชําระค่าบริการ/ค่าปรับ ตามท่ีมีระบุไว้ในรายการการ
ให้บริการ จัดทํารายงานสรุปยอดการรับชําระบริการ/ค่าปรับ ประจําวัน / ประจําเดือน 
บริหารจัดการเพื่อนําเงินสดเข้าระบบ (กรณีมีการชําระค่าบริการ/ค่าปรับเป็นเงินสด) เป็นต้น 

1 1 1 1 

2). เครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) (หน่วยนับ: 
เครื่อง) เช่น อุปกรณ์ซ่ึงได้มาจากสถาบันการเงินท่ีผ่านการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นผู้บริการ
วางเคร่ือง EDC ในโครงการ National e-Payment หรืออุปกรณ์อ่ืนตามความเหมาะสม 
แต่ละพ้ืนท่ี เป็นต้น 

1 1 1 1 

3). ระบบสนับสนุนการเงิน (e-Payment) (หน่วยนับ: ระบบ) เช่น ระบบท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนําเงินส่งคลังสาํหรับส่วนราชการท่ีให้บริการ
ด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ หรือระบบอื่นตามความเหมาะสม
แต่ละพ้ืนท่ี เป็นต้น (ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง) 

1 1 1 1 
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องคป์ระกอบที่ 5 การบรหิารจัดการดา้นเอกสาร (e-Document) 
จังหวัดจะบรรลุการจัดการองค์ประกอบน้ีได้ ก็ต่อเมื่อมีจํานวนรายการ/คุณลักษณะขัน้ตํ่า และมีจํานวนขั้นตํ่า
ต่อขนาดจังหวัด อย่างครบถ้วนทุกรายการและมีจํานวนขั้นตํ่าซึ่งจําแนกตามขนาดจังหวัดตามท่ีระบุไว้ ดังน้ี 

รายการองค์ประกอบที่ 5 (แผนระสั้น 1 ปี) 
จํานวนขั้นตํ่าต่อ 
ขนาดจังหวัด 

S M L XL 
1). ชุดสแกนเนอร์ (หน่วยนับ: ชุด) เช่น เครื่องสแกนเนอร์ อาจมีอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด 
ท่ีปรากฏบนเอกสารสําคัญ ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น 

1 1 1 1 

2). ระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูล (หน่วยนับ: ระบบ) เช่น ฮาร์ดดิส เซิฟเวอร์ คลาวด์เซิฟเวอร์ 
หรือเทคโนโลยีอ่ืน หรือใช้คลาวด์เซิฟเวอร์ของ อย. เป็นต้น 

1 1 1 1 

3). ระบบสนับสนุนการจัดเก็บเอกสาร (e-Document) (หน่วยนับ: ระบบ) เช่น  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ พ.ศ. 2553) หรืออาจใช้
ระบบกลางของ อย. เป็นต้น 

1 1 1 1 

 
องคป์ระกอบที่ 6 การบรกิารจัดการดา้นระบบคิวและระบบนัดหมายเจ้าหน้าที่ (e-Queuing)  
จังหวัดจะบรรลุการจัดการองค์ประกอบน้ีได้ ก็ต่อเมื่อมีจํานวนรายการ/คุณลักษณะขัน้ตํ่า และมีจํานวนขั้นตํ่า
ต่อขนาดจังหวัด อย่างครบถ้วนทุกรายการและมีจํานวนขั้นตํ่าซึ่งจําแนกตามขนาดจังหวัดตามท่ีระบุไว้ ดังน้ี 

รายการองค์ประกอบที่ 6 (แผนระสั้น 1 ปี) 
จํานวนขั้นตํ่าต่อ 
ขนาดจังหวัด 

S M L XL 
1). ชุดระบบคิว และ ระบบนัดหมาย (หน่วยนับ: ชุด) เช่น ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบบัตรคิว ระบบตารางนัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สมุดจดบันทึกคิวหรือตารางนัดหมาย 
กระดานตารางนัดหมาย หรือระบบอ่ืนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ี เป็นต้น 

1 1 1 1 

2). ชุดคอมพิวเตอร์ (หน่วยนับ: ชุด) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานนอกสถานท่ีได้ 
ยกตัวอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็ปเล็ต เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

1 1 2 3 

3). รถยนต์ (หน่วยนับ: คัน) เพ่ือใช้เดินทางประเมินสถานท่ีจริงประกอบการขออนุญาตฯ 
การต่ออายุใบอนุญาตฯ งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กํากับดูแลก่อนและหลังออกสู่ตลาด  

1 1 2 3 

 
คําแนะนําตัวชี้วัดเพ่ิมเติมและเอกสารอ้างอิง 

(1). ถ้ามีทรัพยากรอยู่เดิมท่ียังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี อาจไม่จําเป็นต้องจัดหาใหม่ก็ได้  
(2). งบประมาณท่ีใช้สําหรับการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง การเช่าบริการ การปรับปรุงงาน การพัฒนางาน ในแต่ละ

องค์ประกอบ ขอให้ดําเนินการโดยใช้เงินบัญชีเงินรายได้จากการดําเนินงานของส่วนราชการ (คําสั่ง คสช. ท่ี 77/2559) ตาม
รายละเอียดบนเว็บไซต์กอง คบ. เลือกเมนู “เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค” เลือกเมนูย่อย “คําสั่ง คสช. ท่ี 77/2559” 
(http://www.fda.moph.go.th/sites/kbs/Mor44/Home.aspx) 

(3). เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 
มีนาคม 2562 (https://ict.moph.go.th/th/extension/164) (http://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง) 

(4). บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
(http://www.finance.up.ac.th/Main/F/00000272.PDF) 

(5). เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ 
วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 (https://ict.moph.go.th/th/extension/164) (http://www.mdes.go.th/view/1/CCTV) 
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(6). ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2561 (https://ict.moph.go.th/th/page/39) และแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 
(https://ict.moph.go.th/th/page/26) 

(7). หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.01/ว1833 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
เรื่องขอส่งสําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว80 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนําเงินส่งคลงัสําหรับสว่นราชการท่ีให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และ
เอกสารต่างๆ ในระบบ Biz Portal (http://finance.moph.go.th/finance/detail_topic.php?isbn=1447&topic=6)  

(8). หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 31 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการรับเงินและการนําเงนิส่งคลังผา่นระบบการรับชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of 
Government) (https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.23259_1_BCS_1_pdf) 

(9). ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและ
ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 (https://www.etda.or.th/laws-sharing.html) 

(10). หนังสือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด่วนท่ีสุด ท่ี สธ 1001/ว10097 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 
และ ด่วนท่ีสุด ท่ี สธ 1001/ว10751 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 เรื่องสํารวจความต้องการใช้รถยนต์สําหรับใช้ในงาน
ราชการด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 
2. Post – marketing 
(Surveillance) 

2.1 บันทึกผล 
การตรวจสถานที่
ผลิต ผ่านระบบ 
Mobile 
application 

2.1.1 ร้อยละของสถานที่
ผลิตน้ํา น้ําแข็ง ร้านขายยา 
ที่ได้รับการตรวจสอบ  
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนด และลง
ข้อมูลผ่าน PreSurv 
(Premises Surveillance 
mobile application) 

ร้อยละ 100 1. เตรียมข้อมูลพืน้ฐาน และศึกษาการ
ดําเนินงานและฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง 

2. ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย  
(น้ํา น้ําแข็ง ร้านขายยา)  

3. ลงฐานข้อมูล สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลด้านวิชาการ 
สํานักอาหาร 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว  

โทรศัพท์ : 02-590-7214 
โทรศัพท์มือถือ :086-997-7187 
โทรสาร : 02-591-8460  

2. นายกริชเพชร ผรณจินดา 
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-590-7218 
โทรศัพท์มือถือ : 090-932-8585 
โทรสาร : 02-591-8460 

E-mail: planning.food@gmail.com 
สํานักยา 
นายทรงศักดิ์วิมลกิตติพงศ์ 
โทรศัพท์ : 02-590-7200 
E-mail: songsak@fda.moph.go.th 
นายกฤษดา ลิมปนานนท์ 
โทรศัพท์ : 02-590-7166 
E-mail: kritsada@fda.moph.go.th 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
กอง คบ. 
1. ภก.อาทิตย์ พันเดช  

โทรศัพท์ : 02-590-7383 
2. ภญ.รณิดา จิวารุ่งเรือง 

โทรศัพท์ : 02-590-7390 
3. ว่าที่ร้อยเอก ภก.รติพงศ์ นิรัติศยกุล 

โทรศัพท์ : 02-590-7395 
4. นายสุเมธา  บุญประเสริฐ 

โทรศัพท์ : 02-590-7395 
E-mail: kb@fda.moph.go.th 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 2.  Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานทีผ่ลติ น้ํา น้ําแข็ง รา้นขายยา ที่ได้รบัการตรวจสอบ 
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายกาํหนด และลงข้อมูลผ่านระบบ PreSurv 
(Premises Surveillance mobile application) 

คํานยิาม ระบบ PreSurv (Premises Surveillance mobile application) หมายถึง 
ระบบเพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานประกอบการผลิตภัณฑ์
สุขภาพขณะลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เช่น สถานที่ผลิตอาหารสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 
สถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย ร้านขายยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น
โดยระบบสามารถติดต้ัง Application ได้ทั้งระบบ Android และ IOS 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดกรอกข้อมูล การตรวจสถานท่ีผลิต น้ํา น้ําแข็ง ร้านขายยา 

ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ผ่านระบบ PreSurv (Premises 
Surveillance mobile application) โดยสามารถศึกษาคู่มือขั้นตอนการใช้งาน
ระบบ PreSurv ตาม URL https://bit.ly/2L0k2sp หรือ QR Code ด้านล่าง  
 

 
หมายเหตุ หากข้อมูลสถานประกอบการที่ปรากฎในระบบ PreSurv ไม่ถูกต้องให้ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ “ตรวจสอบการอนุญาต” ท่ีหน้า Website ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ต่อไปนี้ 
            1. กรณี ข้อมูลปรากฎในระบบ PreSurv ไม่ถูกต้อง แต่ข้อมูลในระบบ “ตรวจสอบการ
อนุญาต” ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ขอให้ดําเนินการส่งแบบฟอร์มแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์ (ศ.1) ทาง e-mail kb@fda.moph.go.th 
            2. กรณี ข้อมูลท้ังท่ีปรากฎในระบบ PreSurv และระบบ “ตรวจสอบการอนุญาต” ไม่
ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ขอให้ดําเนินการเข้าไปปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 
ด้านยา (SKYNET) โดยศึกษาคู่มือข้ันตอนการใช้งาน “ระบบสถานท่ีด้านยาส่วนภูมิภาค”ตาม 
URL http://bit.ly/2DqwcXo  

แหลง่ข้อมูล - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนสถานที่ผลิตนํ้า หรือ น้ําแข็ง หรือ ร้านขายยา แล้วแต่กรณีทีไ่ด้รับการ

ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และลงข้อมูลผ่านระบบ 
PreSurv 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนสถานที่ผลิตนํ้า หรือ น้ําแข็ง หรอื ร้านขายยา แล้วแต่กรณ ีทีไ่ด้รับการ
กําหนดแผนการตรวจของแต่ละจังหวัดผ่านระบบ PreSurv 

สตูรคาํนวณตวัชี้วัด (A / B) x 100 
หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
โดย กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น (กอง คบ.) 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 2.  Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานทีผ่ลติ น้ํา น้ําแข็ง รา้นขายยา ที่ได้รบัการตรวจสอบ 
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายกาํหนด และลงข้อมูลผ่านระบบ PreSurv 
(Premises Surveillance mobile application) 

วิธีการรายงาน/ 
ความถ่ีในการรายงาน 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกรอกข้อมลู การตรวจสถานที่ผลิต น้ํา น้าํแข็ง  
ร้านขายยา ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ผา่นระบบ PreSurv 
(Premises Surveillance mobile application) โดยสามารถศึกษาคู่มอืขั้นตอน
การใช้งานระบบ PreSurv ตาม URL https://bit.ly/2L0k2sp หรือ QR Code 
ด้านล่าง  
 

 
2. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดําเนินการรวบรวมและสรุปผลวิเคราะห์สถิติ
ข้อมูลดังกล่าว โดย 
 - รายงานเป็นข้อมูลสะสม ทกุ 3 เดือน (รายไตรมาส)  
 - ตัดข้อมูลทุกวันที่ 20 ของเดือน และรายงานภายในวันที่ 30 ของเดือน 
ที่ต้องรายงาน 
3. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะคืนข้อมูลสรุปผลตัวช้ีวัดผ่านระบบกํากับ
ตัวช้ีวัดงาน คบส. (PerforMA) เพ่ือให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถตรวจสอบ
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดได้ด้วยตัวตนเอง 

หน่วยงานที่รายงาน 
 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น (กอง คบ.) 

หน่วยงานรับผดิชอบ
ตัวชี้วัด 

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น (กอง คบ.) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
สํานักอาหาร 
1. นางสาวจุฬาลกัษณ์ นิพนธ์แก้ว 

โทรศัพท์ : 02-590-7214             โทรศัพท์มือถอื :086-997-7187 
โทรสาร : 02-591-8460 

2. นายกริชเพชร ผรณจินดา 
โทรศัพทท์ี่ทํางาน :02-590-7216    โทรศัพท์มือถอื : 090-932-8585 
โทรสาร : 02-591-8460 

E-mail: planning.food@gmail.com 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 2.  Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานทีผ่ลติ น้ํา น้ําแข็ง รา้นขายยา ที่ได้รบัการตรวจสอบ 
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายกาํหนด และลงข้อมูลผ่านระบบ PreSurv 
(Premises Surveillance mobile application) 
สํานักยา 
1. นายทรงศักดิ์ วิมลกิตตพิงศ์ โทรศัพท ์: 02-590-7200 
E-mail: songsak@fda.moph.go.th 
2. นายกฤษดา ลิมปนานนท์ โทรศัพท ์: 02-590-7166 
E-mail: kritsada@fda.moph.go.th 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 
ภก.อาทิตย์ พันเดช กอง คบ. โทร. 0 2590 7382 
ภญ.รณิดา จิวารุ่งเรือง กอง คบ. โทร. 0 2590 7390 
ว่าที่ร้อยเอก ภก.รติพงศ์ นิรัติศยกุล กอง คบ. โทร. 0 2590 7395 
นายสุเมธา บุญประเสริฐ กอง คบ. โทร. 0 2590 7395 

e-mail: kb@fda.moph.go.th 
หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพ่ือทราบสถานการณ์ ผลการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิต นํ้า นํ้าแข็ง  
ร้านขายยา และหาแนวทาง/มาตรการการจัดการในภาพรวมทั้งประเทศต่อไป 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 
3. Safety Alert  3.1 ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบ Safety Alert 
ของจังหวัด 
 

ระดับ 5 คือ  
การสรุปผลการ
ดําเนินงานระบบ 
Safety Alert 
ของจังหวัด 

1. กําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์
ในการจัดการภัยหรือความเสี่ยงด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการแจ้งเตอืนภัย
ผลิตภัณฑ์ฯการโฆษณาที่ผิดกฎหมายแก่
ผู้บริโภคและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องของจังหวัด 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการและจัดการ  
ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพของจังหวัด 
3. จัดตั้งทีม Rapid Response 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

กอง คบ. 
1. ภญ.อรญัญา เทพพิทกัษ ์

โทรศัพท์ : 02-590-7397 
2. ภก.อาทิตย์ พันเดช  

โทรศัพท์ : 02-590-7383 
3. ภญ.รณดิา จิวารุ่งเรือง 

โทรศัพท์ : 02-590-7390 
4. ว่าที่รอ้ยเอก ภก.รติพงศ์ นิรัตศิยกุล 

โทรศัพท์ : 02-590-7395 
E-mail: kb@fda.moph.go.th 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 3. Safety Alert : การพฒันาระบบแจ้งเตือนภัยผลติภณัฑ์สุขภาพ 
ตัวชี้วัด ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาระบบ Safety Alert ของจังหวัด 
คํานยิาม ระบบ Safety Alert ของจังหวัด หมายถึง ระบบจัดการภัย หรือความเสี่ยงด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
แก่ผู้บริโภคและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องของจังหวัด 

เกณฑ์เปา้หมาย เป้าหมาย ระดับ 5 โดย 
ระดับ 1 คือ  แต่งต้ังหรือมอบหมาย คณะกรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือพัฒนาระบบ 

Safety Alert ของจังหวัด 
ระดับ 2 คือ  กําหนดแนวทางปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ ในการจัดการภัย หรือความเสี่ยง

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สขุภาพ การ
โฆษณาที่ผิดกฎหมายแก่ผู้บรโิภคและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง
ของจังหวัด 

ระดับ 3 คือ  จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการจัดการความเสี่ยงและการแจ้งเตือน
ภัยผลิตภัณฑ์สขุภาพของจังหวัด 

ระดับ 4 คือ  ต้ังทีมเคลื่อนทีเ่ร็วในการตอบโต้ภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Rapid 
Response Team) 

ระดับ 5 คือ  สรุปผลการดําเนินงานระบบ Safety Alert ของจังหวัด 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล แบบรายงาน 
แหลง่ข้อมูล - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 - 
รายการข้อมูล 2 - 
สตูรคาํนวณตวัชี้วัด - 
หน่วยงานจัดเกบ็
ข้อมูล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
โดย กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น (กอง คบ.) 

วิธีการรายงาน/ 
ความถ่ีในการรายงาน 

รายงานผ่านระบบกํากับตัวช้ีวัดงาน คบส. โดย 
-   รายงานเป็นข้อมูลสะสม ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)  
-   ตัดข้อมูลทกุวันที่ 20 ของเดือน และรายงานภายในวันที่ 30 ของเดือน 

ที่ต้องรายงาน 
หน่วยงานที่รายงาน 
 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย กอง คบ. 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานรับผดิชอบ
ตัวชี้วัด 

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น (กอง คบ.) 
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ประเดน็ตัวชี้วัด 3. Safety Alert : การพฒันาระบบแจ้งเตือนภัยผลติภณัฑ์สุขภาพ 
ตัวชี้วัด ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาระบบ Safety Alert ของจังหวัด 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 

ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 
ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ กอง คบ. โทร. 0 2590 7397 
ภก.อาทิตย์ พันเดช กอง คบ. โทร. 0 2590 7382 
ว่าที่ร้อยเอก ภก.รติพงศ์ นิรัติศยกุล กอง คบ. โทร. 0 2590 7395 
ภญ.รณิดา จิวารุ่งเรือง กอง คบ. โทร. 0 2590 7390 

e-mail: kb@fda.moph.go.th 
หน่วยงานนาํเข้า
ข้อมูล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพ่ือทราบสถานการณ์ ระบาดวิทยา ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน  
อันก่อให้เกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในการหาแนวทาง/
มาตรการการจัดการในภาพรวมทั้งประเทศต่อไป 

 

42



 
 

 

ประเดน็ตัวชี้วัด Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝา้ระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง (ผัก ผลไม้ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องสาํอาง และผลติภณัฑ์สมุนไพร) ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ์ทีก่าํหนด (ตัวชี้วัด 20 ปี กท.สธ.) 

คํานยิาม ผลติภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง หมายถึง 
1. ผักและผลไม้สด หมายถึง ผักและผลไม้สดตามขอบข่ายของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข  เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ใน  
การผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลากซึ่งสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือ
สถานที่จําหน่ายเป้าหมาย แล้วแต่กรณี  

ผักและผลไม้สดที่ได้รับการตรวจสอบต้องพบการตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ได้แก ่ 
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์แกโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์ ตามเกณฑ์
ที่กฎหมายกําหนด 

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลด
น้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ 
หรือเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ผลการตรวจวิเคราะห์ในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
พบการปลอมปนสารที่มีฤทธ์ิใน  การลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 
(Blacklist) 

3.  เครื่องสําอางกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เครื่องสําอางที่จดแจ้งในประเภทบํารุงผิวที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผิวขาว กระจ่างใส และปัญหาสิว ฝ้า กระจุดด่างดําและฉลากกล่าว
อ้างสรรพคุณเกินจริง หรือเคร่ืองสําอางที่มีลักษณะทางกายภาพสีเข้ม/ฉูดฉาด 

4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีทะเบียนตํารับยา  
ชนิดรับประทานที่พบจากการสุ่มสํารวจในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ อายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้น
ไป ที่ป่วยด้วยโรคเร้ือรัง ได้แก่ 1) โรคเก๊าต์2) โรคไขมัน 3) เบาหวาน 4) ความดัน  
5) หอบหืด 6) ข้อเสื่อม 7) โรคไตเรื้อรัง 

หมายเหตุ: การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการ สําหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีเกณฑ์การคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ฯ มาทดสอบดว้ยชุดทดสอบอย่างง่าย หากพบตกมาตรฐานจะตรวจยืนยัน
โดยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เกณฑ์เปา้หมาย :  
ปงีบประมาณ 60  ปงีบประมาณ 61 ปงีบประมาณ 62 ปงีบประมาณ 63 ปงีบประมาณ 64 

- - 80 80 80 
 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มคีุณภาพ ปลอดภัย 
 

ตัวชีว้ัดเชิงประเด็น (Agenda based) 
 และ ตัวชี้วดัยุทธ์ฯ 20 ปี (ด้านสาธารณสขุ) 
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ประเดน็ตัวชี้วัด Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝา้ระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง (ผัก ผลไม้ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องสาํอาง และผลติภณัฑ์สมุนไพร) ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ์ทีก่าํหนด (ตัวชี้วัด 20 ปี กท.สธ.) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทั่วประเทศ จําแนกเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ดําเนินการโดยส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยนําเข้าระบบ 
KBIS ของ อย. สําหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดเก็บ
ข้อมูลและรวบรวมผ่านระบบสารสนเทศของสํานักยา 

2. อย. นําผลการตรวจสอบทั้งส่วนกลางและสว่นภูมิภาคเข้าระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยรายงานทุกไตรมาส 

แหลง่ข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารท่ีมีฤทธ์ิในการลดนํ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางเพศเคร่ืองสําอางที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย  
และ จํานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัยที่ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่ายและ  
การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (กรณีตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเมื่อพบผล  
การตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายตกมาตรฐาน) 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารท่ีมีฤทธ์ิในการลดนํ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางเพศ เคร่ืองสําอาง ที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมดและจํานวน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีผลตรวจวิเคราะห์จากชุดทดสอบอย่างง่ายทั้งหมด 

สตูรคาํนวณตวัชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 4 ครั้ง/ปี รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน 
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสีย่งที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กําหนด 
ปี 2562 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 

ผลตามตัวช้ีวัด 
- รอผล 
กิจกรรม 
- เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บ

ตัวอย่าง ประเภท Risk-
based จํานวน 525 
ตัวอย่าง 

ผลตามตัวช้ีวัด 
- ร้อยละ 80 
กิจกรรม 
- เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บ

ตัวอย่างฯ ประเภท Risk-
based จํานวน 1,084 
ตัวอย่าง (ไม่สะสม) 

ผลตามตัวช้ีวัด 
- ร้อยละ 80 
กิจกรรม 
เก็บตัวอย่างตามแผน
เก็บตัวอย่างฯประเภท 
Risk-based จํานวน  
900 ตัวอย่าง         
(ไม่สะสม) 

ผลตามตัวช้ีวัด 
- ร้อยละ 80 
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ประเดน็ตัวชี้วัด Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝา้ระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง (ผัก ผลไม้ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องสาํอาง และผลติภณัฑ์สมุนไพร) ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ์ทีก่าํหนด (ตัวชี้วัด 20 ปี กท.สธ.) 

วิธีการประเมินผล :  จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

เอกสารสนบัสนุน :  - 

รายละเอียดขอ้มูล
พืน้ฐาน 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดําเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผลติภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสีย่ง        
ที่ได้รับการตรวจสอบ    
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

ร้อยละ - - - 

หมายเหตุ: ปี 2560 – 2561 ไม่ได้ถูกกาํหนดเป็นตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
ผู้ใหข้้อมูลทางวิชาการ/ 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผกัและผลไม้สด 
ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ:  
นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว          สํานักอาหาร  
โทรศัพท์ : 02-590-7214             โทรศัพท์มือถือ :086-997-7187 
โทรสาร : 02-591-8460              E-mail: planning.food@gmail.com 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  
นายกริชเพชร ผรณจินดา                สํานักอาหาร 
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-590-7218   โทรศัพท์มือถือ : 090-932-8585 
โทรสาร : 02-591-8460              E-mail: planning.food@gmail.com 
 
2. ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารหรอือาหารกลุ่มเปา้หมายทีพ่บสารที่มีฤทธิ์ในการลด
น้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 
ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ:  
นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว          สํานักอาหาร 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2590 7214  โทรศัพท์มือถือ : 086 997 7187 
โทรสาร : 0 2591 8460              E-mail : planning.food@gmail.com 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  
นายกริชเพชร ผรณจินดา               สํานักอาหาร    
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02 590-7218  โทรศัพท์มือถือ : 090 932 8585 
โทรสาร : 0 2591 8460              E-mail : planning.food@gmail.com 
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ประเดน็ตัวชี้วัด Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝา้ระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง (ผัก ผลไม้ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องสาํอาง และผลติภณัฑ์สมุนไพร) ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ์ทีก่าํหนด (ตัวชี้วัด 20 ปี กท.สธ.) 

3. เครื่องสาํอาง 
ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการและผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  
นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์             สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย อย.  
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7277 
โทรสาร : 02-591-8468 
 
4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการและผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  
1. ภญ.นุชรินธ์  โตมาชา                      เภสัชกรชํานาญการ (เขตสุขภาพที่ 1-12) 
    โทรศัพทท์ีท่ํางาน : 02-5907155 โทรศัพท์มือถือ : 061-7317779 
    โทรสาร : 02-5907341  E-mail :nuchy408@gmail.com  
    สํานักยา อย. 
2. ภญ.นภาภรณ์  ภูริปัญญวานิช              เภสัชกรชํานาญการ (เขตสุขภาพที่ 1-13) 
    โทรศัพทท์ีท่ํางาน : 02-5907155  โทรศัพท์มือถอื : 081-9529663 
    โทรสาร : 02-5907341   E-mail :pharmui30@gmail.com  
    สํานักยา อย. 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 
(ระดบัส่วนกลาง) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รบัผดิชอบ 
การรายงานผล 
การดาํเนินงาน 

ส่วนภูมิภาค 
นายอาทิตย์  พันเดช   ตําแหน่ง : เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-590-7383 โทรศัพท์มือถือ : 084-795-6951 
โทรสาร : 02-591-8484  E-mail : artypun@gmail.com 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองฯ (คบ) 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่วนกลาง 
นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ             ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-590-7292 โทรศัพท์มือถือ : 093-329-6998 
โทรสาร : 02-591-8457  E-mail : pattana@fda.moph.go.th 
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการอย.  
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ตัวชี้วัดเชิงประเด็น (Agenda base) 
ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
Post-marketing 
(Surveillance) 
 

1. ร้อยละของผัก
และผลไม้สดมีความ
ปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 

ร้อยละ 80 สถานการณ์/ความสําคัญของตัวชีว้ัด :  
1. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติมีนโยบายขับเคลื่อนผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วง

โซ่ โดยให้บูรณาการการดําเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาค
ประชาชน (5P)  

2. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการการจัดการสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
ผักและผลไม้สด 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 การยกระดับการกํากับดูแลคุณภาพและ
ความปลอดภัยผักและผลไม้สด มาตรการที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด่านอาหารและยา (กรณี
การกํากับดูแลการนําเข้าผัก/ผลไม้) และมาตรการที่ 3 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง (National 
Surveillance Plan) 

3. ข้อมูลสถานการณ์การตกค้างสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดทั้งประเทศ ตั้งแต่
ปี 2560-2562 เป็นดังนี้ 

Baseline data หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงานในรอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผักและผลไม้
สดมีความปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

ร้อยละ 63.33 81.78 
 

81.68 
(ข้อมูล ณ 
วันที่ 27 
กันยายน 
2562) 

หมายเหตุ  ตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ครอบคลุม 132 ชนิดสาร  
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงานตามตวัชี้วดั 
นายกริชเพชร ผรณจินดา 
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบ 
สํานักอาหาร 
โทรศัพท:์ 0-2590-7218 
e-mail: 
planning.food@gmail.com 
 
ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ 
นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว 
หน่วยงาน:  
กลุ่มพัฒนาระบบ สํานักอาหาร 
โทรศัพท:์ 0-2590-7214 
e-mail: 
planning.food@gmail.com 
 

47



 
 

ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมาย้อนหลัง 3 ปี (ป ี2560 – 2562) 

1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 
386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา
ผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก เพื่อยกระดับสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สด ให้มีระบบประกันคุณภาพ และตามสอบย้อนกลับได้ มีผลบังคับใช้สําหรับผู้ผลิต
รายใหม่วันที่ 25 สิงหาคม 2561 และผู้ผลิตรายเก่า วันที่ 25 สิงหาคม 2562  

2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํารวจและประเมินความพร้อมสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ตามขอบข่าย 
ปสธฯ เลขที่ 386 ทั้งประเทศ  

3. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดอบรมชี้แจง ปสธฯ เลขที่ 386 สําหรับ
เจ้าหน้าที่ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า และผู้จําหน่าย รวมทั้งจัดทําคู่มือการขออนุญาตและพัฒนาสถานที่
ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 

4. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เฝ้า
ระวังสถานการณ์ความปลอดภัยผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต และสถานที่จําหน่าย ก่อน 
ปสธฯ เลขที่ 386 มีผลบังคับใช้  

แนวทางการดาํเนนิงานส่วนภูมิภาค :  
- การตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด  
- การสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต 
- สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต โดยใช้ผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด 

ที่ตกมาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูล 
พื้นที่เป้าหมาย : 
- ทุกจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดตามนิยามใน ปสธฯ ฉบับที่ 386 
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ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
งบประมาณสนับสนุนจังหวัด :  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 
1. การลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด

โดยโอนงบประมาณให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. การสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) รวมทั้งค่าจัดส่ง

ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยโอนงบประมาณให้กับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. การตรวจวิเคราะห์สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด อ้างอิงมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ.2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ณ 
ห้องปฏิบัติการโดยโอนงบประมาณให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
แนวทางการดาํเนนิงาน/ สิ่งที่สนับสนนุจากส่วนกลาง :  
1.กิจกรรมการตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด  

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั ตรวจประเมินและพัฒนาสถานที ่(คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สด ตามหลักเกณฑ์กําหนด วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา
ผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก ดังนี ้

กรณีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดผ่านเกณฑ์และได้รับการอนุญาตแล้ว 
ขอให้ สสจ.บันทึกข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ในแบบรายงานตรวจ
สถานที่ผลิตผักและผลไม้สด 
2. กิจกรรมการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่จําหน่าย  

2.1 สสจ. วางแผนการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด โดยใช้ผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูล โดยมีเป้าหมายจังหวัดละ 5 ตัวอย่าง 

2.1.1 ขอให้ สสจ. (เฉพาะจงัหวัดที่มีสถานทีผ่ลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด) 
สุ่มเก็บตัวอย่างผักหรือผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) โดยพิจารณาขอ้มูลตามความ
เสี่ยงของสถานการณ์ภาพรวมทั้งประเทศหรือพื้นที่ โดยขอใหพ้ิจารณาเก็บจากสถานที่ผลิต 
(คัดและบรรจุ)  

2.2 สสจ. สุ่มเก็บตัวอย่างผักหรือผลไม้สด จํานวนจังหวัดละ 5 ตัวอย่าง ตามแผนที่กําหนด
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ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
ในข้อ 2.1  และบันทึกข้อมูลในใบนําส่งตัวอย่าง  

วิธีการเก็บตัวอย่าง  
1) ปริมาณตัวอย่าง 

- ตัวอย่างขนาดเล็กหรือขนาดกลางเช่นส้มแตงกวาพริกเป็นต้นเก็บตัวอย่าง
ปริมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง 

- ตัวอย่างขนาดใหญ่เช่นกะหล่ําปลีแตงโมเป็นต้นเก็บตัวอย่างปริมาณ2 
กิโลกรัม/ตัวอย่าง 

2) นําตัวอย่างผักหรือผลไม้สดมาบรรจุในภาชนะบรรจุสําหรับเก็บตัวอย่างเช่น
ถุงพลาสติกคาดเทปกาวปิดภาชนะบรรจุที่บรรจุตัวอย่างโดยให้รวบปากถุงแล้วคาดเทปกาวพัน
รอบปากถุง 

3) ติดป้ายชี้บ่งซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วยชื่อตัวอย่างชื่อ-ที่ตั้งสถานที่เก็บ
ตัวอย่างจํานวนหรือปริมาณวันที่เก็บชื่อผู้เก็บตัวอย่างบนภาชนะที่บรรจุตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว 
(ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิเย็นหรือบรรจุอุปกรณ์รักษาความเย็น (เช่น ice pack หรือน้ําแข็ง) 
ไว้ในกล่องที่เก็บตัวอย่างด้วยเพื่อควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการขนส่ง)  

2.3 สสจ. ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ณห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวัน
จันทร์-พุธภายในเดือนที่กําหนดโดยส่งไปยังสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างดังนี้ 

1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบนระบุว่า“ผักและผลไม้สด” ด้วยตัวอักษรสีแดง 
2) ในช่องหมายเหตุระบุว่า 
- ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ขอให้ ส่ง สําเนาผลวิ เคราะห์ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)  
2.4 บันทึกข้อมูลและรายงานผลในแบบรายงานเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด 
2.5 กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้สดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ขอให้ สสจ. 

ดําเนินการทางกฎหมาย 
3. รายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. (PerforMA) 
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ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
4. สสจ. รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตรวจสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด และ
แบบรายงานเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ผ่านระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. (PerforMA) 
ดังนี้ 

ครั้งที ่ ระยะเวลาการรายงาน 
1 ภายใน 20 ธ.ค. 62 
2 ภายใน 20 มี.ค. 63 
3 ภายใน 20 มิ.ย. 63 

หมายเหตุ : ตัดข้อมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 
5. อย. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของประเทศ 
สิ่งทีส่นบัสนนุจากส่วนกลาง :  

- คู่มือการตรวจสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดสําหรับเจ้าหน้าที ่
- คู่มือการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดสําหรับผู้ประกอบการ 
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ตัวชี้วัดย่อย 1. ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศตัรพูชื 
คํานยิาม 1. ผักและผลไม้สด หมายถึง ผักและผลไม้สดตามขอบข่ายของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เร่ือง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ 
เคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดง
ฉลากซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือสถานที่จําหน่าย เป้าหมายแล้วแต่กรณี 
2. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง อาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 
กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์แกโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์ 
3. สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หมายถึง สถานที่ผลิตตาม
ขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ.2560เรื่อง กําหนด
วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตหรือการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบาง
ชนิดและการแสดงฉลาก 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 80 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผักและผลไมส้ด ณ สถานทีผ่ลิต (คัดและบรรจุ)  
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล จัดเก็บจากแบบรายงานดังน้ี 

1. กิจกรรมการตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจประเมินและพัฒนาสถานท่ี (คัดและบรรจุ) 

ผักและผลไม้สด ตามหลักเกณฑ์กําหนด วิธีการผลิต เคร่ืองมือ เครื่องใช้ในการ
ผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก ดังน้ี 

กรณีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดผ่านเกณฑ์และได้รับการ
อนุญาตแล้ว ขอให้ สสจ.บันทึกข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 
ในแบบรายงานตรวจสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด 
2. กิจกรรมการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต  

2.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด วางแผนการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด โดยใช้
ผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูล โดยมี
เป้าหมายจังหวัดละ 5 ตัวอย่าง 

2.1.1 ขอให้ สสจ. (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สด) สุ่มเก็บตัวอย่างผักหรือผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) โดย
พิจารณาข้อมูลตามความเส่ียงของสถานการณ์ภาพรวมทั้งประเทศหรือพ้ืนที่ โดย
ขอให้พิจารณาเก็บจากสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)  

2.2 สสจ. สุ่มเก็บตัวอย่างผักหรือผลไม้สด จํานวนจังหวัดละ 5 ตัวอย่าง ตาม
แผนที่กําหนดในข้อ 2.1 และบันทึกข้อมูลลงในใบนําส่งตัวอย่าง  

วิธีการเก็บตัวอย่าง  
1) ปริมาณตัวอย่าง 

- ตัวอย่างขนาดเล็กหรือขนาดกลางเช่นส้มแตงกวาพริกเป็นต้น
เก็บตัวอย่างปริมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง 
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ตัวชี้วัดย่อย 1. ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศตัรพูชื 
- ตัวอย่างขนาดใหญ่เช่นกะหล่ําปลีแตงโมเป็นต้นเก็บตัวอย่าง

ปริมาณ 2 กิโลกรัม/ตัวอย่าง 
2) นําตัวอย่างผักหรือผลไม้สดมาบรรจุในภาชนะบรรจุสําหรับเก็บ

ตัวอย่างเช่นถุงพลาสติกคาดเทปกาวปิดภาชนะบรรจุที่บรรจุตัวอย่างโดยให้รวบ
ปากถุงแล้วคาดเทปกาวพันรอบปากถุง 

3) ติดป้ายช้ีบ่งซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วยช่ือตัวอย่างช่ือ-ที่ต้ัง
สถานที่เก็บตัวอย่างจํานวนหรือปริมาณวันที่เก็บช่ือผู้เก็บตัวอย่างบนภาชนะท่ี
บรรจุตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว (ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิเย็นหรือบรรจุอุปกรณ์
รักษาความเย็น (เช่น ice pack หรือนํ้าแข็ง) ไว้ในกล่องที่เก็บตัวอย่างด้วยเพ่ือ
ควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการขนส่ง)  

2.3 สสจ. ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ณห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ในวันจันทร-์พุธภายในเดือนที่กําหนดโดยส่งไปยังสํานักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โปรดระบใุนหนังสือนาํส่ง
ตัวอย่างดังนี ้

1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบนระบุว่า“ผักและผลไม้สด”  
ด้วยตัวอักษรสีแดง 

2) ในช่องหมายเหตุระบุว่า 
- ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น)  

2.4 บันทึกข้อมูลและรายงานผลในแบบรายงานเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด 
2.5 กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้สดไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

ขอให้ สสจ. ดําเนินการทางกฎหมาย 
แหลง่ข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนของผักและผลไม้สดที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน  
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนของผักและผลไม้สดที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับ

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
สตูรคาํนวณตวัชี้วัด (A/B) X 100 
หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร)  

โทรศัพท์ 02-590-7214 
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ตัวชี้วัดย่อย 1. ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศตัรพูชื 
วิธีการรายงาน/ความถ่ี      
ในการรายงาน 

รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตรวจสถานท่ีผลิตผักและผลไม้สด และ
แบบรายงานเก็บตัวอย่างผักและผลไมส้ด ผ่านระบบกํากับตัวช้ีวัดงาน คบส. 
(PerforMA) ดังน้ี 

ครั้งที ่ ระยะเวลาการรายงาน 
1 ภายใน 20 ธันวาคม 2562 
2 ภายใน 20 มีนาคม 2563 
3 ภายใน 20 มิถุนายน 2563 

หมายเหตุ : ตัดข้อมูลภายในวันท่ีกําหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 
หน่วยงานที่รายงาน 
 

ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานรับผดิชอบ
ตัวชี้วัด 

ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ :  
นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว          สํานักอาหาร  
โทรศัพท์ : 02-590-7214             โทรศัพท์มือถือ :086-997-7187 
โทรสาร : 02-591-8460              E-mail: planning.food@gmail.com 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นายกริชเพชร ผรณจินดา                 สํานักอาหาร 
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-590-7218    โทรศัพท์มือถือ : 089-811-8889 
โทรสาร : 02-591-8460               E-mail: planning.food@gmail.com 

หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพ่ือนําข้อมูลไปจัดทํามาตรการในการจัดการและกํากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
ความเสี่ยง 
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เดือน/ปี เขต จังหวัด จํานวน ตย. เดือน/ปี เขต จังหวัด จํานวน ตย. เดือน/ปี เขต จังหวัด จํานวน ตย.
1 เชียงใหม่ 5 1 ลําปาง 5 1 เชียงราย 5

แม่ฮ่องสอน 5 ลําพูน 5 น่าน 5
2 ตาก 5 2 เพชรบูรณ์ 5 พะเยา 5

พิษณุโลก 5 สุโขทัย 5 แพร่ 5
3 ชัยนาท 5 3 พิจิตร 5 2 อุตรดิตถ์ 5

กําแพงเพชร 5 อุทัยธานี 5 4 ลพบรีุ 5
4 นนทบุรี 5 4 พระนครศรีอยุธยา 5 สิงห์บุรี 5

ปทุมธานี 5 สระบุรี 5 อ่างทอง 5
5 กาญจนบุรี 5 5 ราชบุรี 5 นครนายก 5

นครปฐม 5 เพชรบุรี 5 5 ประจวบคีรีขันธ์ 5
ม.ค. 63 6 ฉะเชิงเทรา 5 ก.พ. 63 6 สระแก้ว 5 มี.ค. 63 สมุทรสงคราม 5

ปราจีนบุรี 5 สมุทรปราการ 5 สมุทรสาคร 5
7 กาฬสินธุ์ 5 7 มหาสารคาม 5 6 จันทบุรี 5

ขอนแก่น 5 ร้อยเอ็ด 5 ชลบุรี 5
8 บึงกาฬ 5 8 หนองบัวลําภู 5 ตราด 5

หนองคาย 5 อุดรธานี 5 ระยอง 5
9 ชัยภูมิ 5 9 บุรีรัมย์ 5 8 สกลนคร 5

นครราชสีมา 5 สุรินทร์ 5 10 อํานาจเจริญ 5
10 มุกดาหาร 5 10 ศรีสะเกษ 5 11 ภูเก็ต 5

ยโสธร 5 อุบลราชธานี 5 ระนอง 5
11 ชุมพร 5 11 สุราษฎร์ธานี 5 12 สตูล 5

นครศรีธรรมราช 5 กระบี่ 5 รวมจํานวน ตย. เดือน มี.ค. 63 105
12 พัทลุง 5 12 นราธิวาส 5

ตรัง 5 สงขลา 5

รวมจํานวน ตย. เดือน ม.ค. 63 120 รวมจํานวน ตย. เดือน ก.พ. 63 120

หมายเหตุ :

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กําหนดให้ส่งตัวอย่างในวันที่ 1- 15 ของเดือน และกําหนดจํานวนตัวอย่าง ไม่เกิน 120 ตย./ เดือน
2. การสลับรอบการส่งตัวอย่างของจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันให้เป็นดุลพินิจของ คบ. เขต
3. ส่ง ตย. ได้ที่ สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/7 บําราศนราดูร ถ.ติวานนท์ 
    ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99501-3

แผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้บางชนิดส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

Post – 
marketing 
(Surveillance) 

2. ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มเป้าหมายมคีวาม
ปลอดภัยจากสารที่มี
ฤทธิใ์นการลดน้ําหนัก
หรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ 

ร้อยละ 80 แนวทางการดําเนินงานส่วนภูมิภาค :  
1. ข้อมูลผลวิเคราะห์การปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
เพศในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารอื่น ได้แก่ อาหารกลุ่มกาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางเพศ ที่จังหวัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์  
2. ผลการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ในปี 2561-2562 พบการ
ปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (ผลิตภัณฑ์ 
Blacklist) 
3. กรณีตรวจสอบพบการกระทําความผิดตามกฎหมาย เช่น ผลวิเคราะห์พบการปลอมปนสารที่
มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ขอให้แจ้งเตือนภัยผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร , แจ้งข้อมูลในระบบ Product Safety 
Alert ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองแผนงานและวิชาการ) หรือช่องทางอื่นๆ 
ของจังหวัด   

พื้นที่เป้าหมาย : 
จังหวัดที่มีสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่จําหน่าย หรือด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์อาหารเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมาย : 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารอื่น ได้แก่ อาหารกลุ่มกาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะ

บรรจทุี่ปิดสนิท ที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางเพศ หรือมผีลการตรวจวิเคราะห์ในปี 2561-2562 พบการปลอมปนสารที่มฤีทธิใ์นการ
ลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (ผลิตภัณฑ์ Blacklist) 

การสนบัสนนุจงัหวดั :   
ค่าตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ก็บ ณ สถานทีผ่ลิต นําเข้า หรอืจําหน่าย รวม 

304 ตัวอย่าง 
 

ผู้ประสานงานดา้นวิชาการ 
นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว
หน่วยงาน :  
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร  
และยา (สํานักอาหาร) 
โทรศัพท์ : 0 2590 7214 
e-mail : 
planning.food@gmail.com 
 
ผู้ประสานงานดา้นการรายงานผล 
นายกริชเพชร ผรณจินดา 
หน่วยงาน : สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  
(สํานักอาหาร) 
โทรศัพท์ : 0 2590 7218 
e-mail : 
planning.food@gmail.com 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

แนวทางการดาํเนนิงาน/สิ่งทีส่นบัสนนุจากสว่นกลาง : 
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์Blacklist ปี 2561-

2562 ให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
2. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารที่มี

ฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ  
กรณีตรวจพบผลิตภัณฑ์ Blacklist ขอให้ สสจ. ดําเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต/ 

นําเข้า/จําหน่ายเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานสําหรับดําเนินการตามกฎหมายรวมทั้งการ
ยึด อายัด หรือกักกันสินค้า (กรณีตรวจพบสินค้า ณ ด่านอาหารและยา) ด้วย 
หมายเหตุ 

1. ปริมาณตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายที่เก็บเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ แสดงใน
เอกสารชี้แจง KPI Template  

2. จํานวนตัวอย่างที่สามารถเก็บได้ จํานวน 4 ตัวอย่าง/จังหวัด 
3. การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์์หรือศูนย์์วิทยาศาสตร์์

การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า 
 “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ขอให้ส่งสําเนาผลวิ เคราะห์ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)”  
3. กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่าย หรือผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไป

ตามกฎหมาย ขอให้ สสจ. ดําเนินการทางกฎหมายตามแนวทางในเอกสารแนบแนวทางการ
พิจารณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

   4. รายงานผลการดําเนินการ ตามแบบรายงานผลการดําเนินการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ผ่านระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. (PerforMA) ดังนี้  

ครั้งที ่ ระยะเวลาการรายงาน 
1 ภายใน 20 ธันวาคม 2562 
2 ภายใน 20 มีนาคม 2563 
3 ภายใน 20 มิถนุายน 2563 

หมายเหต ุ: ตัดข้อมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงข้อมูลในวันถดัไป 
 
สิ่งที่สนบัสนนุจากสว่นกลาง : 
1. คู่มือแนวทางการดําเนินการทางกฎหมาย 
2. ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการ (กรณีมีการร้องขอ) ในเรื่องที่มีความเสี่ยง ยุ่งยากซับซ้อน  
มีผลกระทบในวงกว้าง และต้องการกําลังสนับสนุน 
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ตัวชี้วัดย่อย 
2. ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัยจากสารที่มีฤทธิ์ในการ 
ลดน้าํหนกัหรอืเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 

คํานยิาม ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารอ่ืน ได้แก่ 
อาหารกลุ่มกาแฟ หรือเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณใน
การลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ หรือมีผลการตรวจวิเคราะห์ในปี 2561-
2562 พบการปลอมปนสารท่ีมีฤทธ์ิในการลดนํ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 
(ผลิตภัณฑ์ Blacklist)  

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 80 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการจัดเกบ็
ข้อมูล 

1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผลการตรวจวิเคราะห์ใน
ปี 2561-2562 พบการปลอมปนสารที่มีฤทธ์ิในการลดนํ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
(ผลิตภัณฑ์ Blacklist) ให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

2. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายเพ่ือตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสาร  
ที่มีฤทธ์ิในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ โดยเก็บจาก 

2.1 สถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตในจังหวัดหรือ 
2.2 สถานที่นําเข้าที่ได้รับอนุญาตในจังหวัด 
2.3 สถานที่จําหน่ายที่ตัวแทนจําหน่ายตรง (กรณีไม่มีข้อ 2.1 และ 2.2) 
2.4 สถานที่จําหน่ายทั่วไป เช่น ร้านมินิมาร์ท เป็นต้น (กรณีไม่มีข้อ 2.1 - 2.3) 

กรณีตรวจพบผลิตภัณฑ์ Blacklist รุ่นการผลิตที่กําหนด ขอให้ สสจ. ดําเนินการตรวจสอบ 
เพ่ิมเติมเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานสําหรับดําเนินการตามกฎหมายรวมทั้งการยึด อายัด หรือกักกัน
สินค้า (กรณีตรวจพบสินค้า ณ ด่านอาหารและยา) ด้วย 
หมายเหตุ:  

         1) ปริมาณตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่เก็บเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์  
การอวดอ้าง
สรรพคณุ 

รายการตรวจวเิคราะห ์ ปริมาณ  
(กรัม/ตัวอย่าง) 

1. ลดน้ําหนัก 1. กลุ่มยาหรือสารที่ลดความอว้นเช่น Sibutramine,  
 Fenfluramine 

2. กลุ่มยาหรือสารที่ลดความอยากอาหาร เช่น  
 Fluoxetine, Ephedrine, และ Phentermine 

3. กลุ่มยาระบาย เช่น Phenophthaline และ  
 Bisacodyl 

4. กลุ่มยาขับไขมัน เช่น Orlistat 
5. สารอ่ืน เช่น Desoxy-D2PM 

อย่างน้อย  
30 กรัม 

(ใน 1 ตัวอย่าง
สามารถระบุ

รายการวิเคราะห์
ได้ตั้งแตร่ายการ  

ที่ 1-5) 

2. เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ 

Sildenafil, Tadalafil และVardenafil อย่างน้อย  
30 กรัม 
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ตัวชี้วัดย่อย 
2. ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัยจากสารที่มีฤทธิ์ในการ 
ลดน้าํหนกัหรอืเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 

2) การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์์หรือศูนย์์วิทยาศาสตร์์
การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า 

 “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ขอให้สง่สําเนาผลวิเคราะห ์ถึง สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)”  

3. กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่าย หรือผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ขอให้ สสจ. ดําเนินการทางกฎหมายตามแนวทางเอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 3-2 

แหลง่ข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารที่มีฤทธ์ิในการลด 
      นํ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับ 
      รายงานผลการตรวจวิเคราะห์  

สตูรคาํนวณ
ตัวชี้วัด 

(A/B) X 100 

หน่วยงานจัดเกบ็
ข้อมูล 

ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โทรศัพท์ 02-590-7214 

วิธีการรายงาน/
ความถ่ีในการ
รายงาน 

รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงาน ผ่านระบบกํากับตัวช้ีวัดงาน คบส. (PerforMA) ดังน้ี  

ครั้งที่ ระยะเวลาการรายงาน 
1 ภายใน 20 ธันวาคม 2562  
2 ภายใน 20 มีนาคม 2563 
3 ภายใน 20 มิถุนายน 2563 

หมายเหตุ : ตัดข้อมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงข้อมลูในวันถัดไป 

หน่วยงานที่
รายงาน 

ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบตัวชี้วัด 

สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ตัวชี้วัดย่อย 
2. ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัยจากสารที่มีฤทธิ์ในการ 
ลดน้าํหนกัหรอืเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 

 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูป้ระสานงาน
ตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ:  
นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว               สํานักอาหาร 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2590 7214       โทรศัพท์มือถือ : 086 997 7187 
โทรสาร : 0 2591 8460                   E-mail : planning.food@gmail.com 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:  
นายกริชเพชร ผรณจินดา                    สํานักอาหาร    
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02 590-7218 โทรศัพท์มือถือ : 089-811-8889 
โทรสาร : 0 2591 8460                    E-mail : planning.food@gmail.com 

หน่วยงานนาํเข้า
ข้อมูล 

ส่วนกลาง : กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
              สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพ่ือนําข้อมูลไปจัดทํามาตรการในการจัดการและกํากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีความเสี่ยง 
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เอกสารแนบแนวทางการพิจารณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กรณี
การกระทําการฝ่าฝืน 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หลักฐานที่ต้องการ ความผิด บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้
ถูกสุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

1.1 การได้รับอนุญาต
สถานที่ผลิต/สถานที่
นําเข้าอาหารเพื่อจําหน่าย

สถานที่ผลิต
1.1.1  กรณีแหล่งผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหน่าย แต่ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต                    
           ตัวอย่างเช่น : 
           - กรณีสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหน่ายมีเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ 5 
แรงม้าขึ้นไป หรือคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป แต่ไม่มีใบอนุญาตผลิตอาหาร

 
1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (GMP)
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3.บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง

4. บันทึกคําให้การ

5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

 
ฝ่าฝืน ม. 14 วรรคหนึ่ง

 
โทษตาม ม. 53

 
- สั่งให้งดผลิตจนกว่าจะได้รับอนุญาต 
โดยอาศัยอํานาจตาม ม. 30(2) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตามม.63 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวัน

ละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว

1.1.2  กรณีแหล่งผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหน่าย แต่ยังไม่ได้รับ
เลขประจําสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน (สบ.1)

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (GMP)
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3.บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง

4. บันทึกคําให้การ

5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืนประกาศ

ซึ่งออกตาม

ม. 6(10)

 โทษตามม. 51  - ขอความร่วมมือให้งดผลิตจนกว่าจะได้รับอนุญาต

เลขสารบบอาหาร

สถานที่นําเข้า
1.1.3 กรณีสถานที่นําเข้ามีการนําเข้าอาหารเพื่อจําหน่ายโดยยังไม่ได้รับใบอนุญาต 

 
1. บันทึกตรวจสถานที่นําเข้า

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3.บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง

4. บันทึกคําให้การ

5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

 
ฝ่าฝืน ม. 15 วรรคหนึ่ง

 
โทษตาม ม. 53

 
- สั่งให้งดนําเข้าจนกว่าจะได้รับอนุญาต โดยอาศัยอํานาจตามม. 
30(2) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตามม. 63 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาท

ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว

1.2 หน้าที่ของผู้รับอนุญาต 1.2.1 กรณีผู้รับอนุญาตตาม ม. 14 หรือ ม. 15
ผลิต/นําเข้า หรือเก็บอาหารนอกสถานทีท่ี่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
           ตัวอย่างเช่น : 
           - กรณีสถานที่ผลิตได้รับอนุญาตผลิตอาหารระบุ เลขที่ 1 ซอย 2 ถนนดินสอ 
ตําบล… อําเภอ… จังหวัด… แต่ตรวจพบมีการผลิตเพื่อจําหน่าย ณ เลขที่ 1, 3 และ 5 
ซอย 2 ถนนดินสอ... เพิ่มอีกด้วย เป็นต้น

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิต หรือนําเข้า

2. บันทึกคําให้การ

3. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 20 โทษตาม ม. 55

แนวทางการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กรณีผลิตภัณฑ์อาหารตรวจพบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสร้มสร้างสมรรถภาพทางเพศ 

1. สถานประกอบการ
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กรณี
การกระทําการฝ่าฝืน 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หลักฐานที่ต้องการ ความผิด บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้
ถูกสุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

1.2 หน้าที่ของผู้รับ
อนุญาต (ต่อ)

1.2.2 กรณีผู้รับอนุญาตตาม ม. 14 หรือ ม. 15 ย้ายสถานทีผ่ลิต สถานที่นําเข้า หรือ

สถานที่เก็บอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต

          ตัวอย่างเช่น :
          - กรณีสถานที่ผลิตอาหารได้รับอนุญาตผลิตอาหาร ระบุเลขที่ 1 ซอย 2 ถนน
ดินสอ… แต่มีการย้ายสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหน่าย ไปยัง ณ เลขที่ 8 ซอย 8 ถนน
ดินสอ... โดยยังไม่ได้รับอนุญาต และได้เลิกกิจการ ณ เลขที่เดิมที่ได้รับอนุญาตด้วยแล้ว

 เป็นต้น

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิต หรือนําเข้า

2. บันทึกคําให้การ

3. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 21    โทษตาม 
ม. 55

-

1.2.3 กรณีผลิตหรือนําเข้าซึ่งอาหารภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วโดยมิได้ยื่นคําขอ

ต่ออายุใบอนุญาต 
   ตัวอย่างเช่น : 
   - ใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้า ระบุ "ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2558" ต้องยื่นคําขอต่ออายุภายในวันที่ที่ระบุ แต่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
ตรวจพบว่ามีการผลิตหรือนําเข้าเพื่อจําหน่ายภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะพิจารณา

นับจํานวนวันทําการตั้งแต่สิ้นอายุจนถึงวันที่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต (นับตั้งแต่ 1 
มค. ถึง 25 กพ.2559)

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิต หรือนําเข้า

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง

4. บันทึกคําให้การ

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ม. 74 ระบุว่า ผู้รับอนุญาตผู้ใดผลิตหรือ 
นําเข้า ซึ่งอาหารภายหลังที่ใบอนุญาต

สิ้นอายุแล้ว โดยมิได้ยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับเป็น

รายวันๆละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาทแต่ไม่

เกินหนึ่งพันบาท

โทษตาม ม. 74 ถือว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุแล้ว ดังนั้นหากผู้ประกอบการประสงค์

จะผลิตหรือนําเข้าอาหารต่อไป ต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ ไม่
สามารถมาต่ออายุและไม่สามารถใช้ใบอนุญาตเดิมได้

1.3 สุขลักษณะสถานที่
ผลิต
/กรณีกฎหมายกําหนด
วิธีการผลิตและเก็บรักษา
อาหาร

1.3.1 กรณีสุขลักษณะสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหน่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หมายเหตุ เกณฑ์กําหนดให้ไม่พบข้อบกพร่องรุนแรงและคะแนนแต่ละหัวข้อและ

คะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- GMP ทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉ.193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหาร :ร้อยละ 60
 - GMP อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉ.349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรด

ต่ําและชนิดที่ปรับกรด:ร้อยละ 70

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตาม ม. 6(7) โทษตาม ม. 49  - ขอความร่วมมือให้งดผลิตจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

 - กรณีเข้าข่ายโรงงาน หากพบข้อบกพร่องที่ต้องออกคําสั่งให้

แก้ไขดัดแปลงสถานที่ผลิต หรือ สถานที่เก็บอาหาร โดยอาศัย
อํานาจตาม ม. 30(1) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตามม. 62 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

- เสนอคณะกรรมการอาหารพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 120
 วันในกรณีที่สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน (ตามความรุนแรง
ของปัญหาและการกระทําความผิดซ้ําซาก) โดยอาศัยอํานาจตาม
 ม. 46 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

2.1 การได้รับอนุญาต 2.1.1 กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายโรงงานหรือไม่เข้าข่ายโรงงาน ได้รับใบอนุญาตผลิต

อาหารหรือเลขประจําสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) แล้ว แต่ผลิตภัณฑยัง

ไม่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร (สําหรับประเภทอาหารซึ่งถูกบังคับให้แสดงเลขสา

รบบอาหารตามประกาศ) 

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง

4. บันทึกคําให้การ

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามม. 6(10) โทษตามม. 51  - ขอความร่วมมือให้งดผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์นั้นจนกว่าจะได้รับ

อนุญาตเลขสารบบอาหาร

2. ผลิตภัณฑ์
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มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้
ถูกสุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

2.2 คุณภาพผลิตภัณฑ์ 2.2.1 ด้านจุลินทรีย์     
    พบจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค เช่น Staphylococcus aureus ,Clostridium spp. , 
Salmonella spp. หรือสารพิษจากจุลินทรีย์ 

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. ผลวิเคราะห์

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 25 (3) และฝ่าฝืน ม. 25(1) โทษตาม ม. 60 (อาหารผิด

มาตรฐาน) และ ม. 58 
(อาหารไม่บริสุทธิ์)

 - สั่งงดผลิตจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยอํานาจตาม ม.
 30(2) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตาม ม. 63 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาท

ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว

 - ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารโดยอาศัยอํานาจตาม ม. 
30(3) 
 - แจ้งขอให้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นการผลิตที่พบปัญหา

2.2.2 ด้านฟิสิกส์ ไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) 
พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น แคปซูลแตกไม่สมบูรณ์ หรือไม่มี

คุณสมบัติเฉพาะตามชนิดของผลิตภัณฑ์นั้น

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. ผลวิเคราะห์

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม.25(3) โทษตาม ม. 60  - 

2.2.3 ด้านเคมี เช่น พบสารหนู ตะกั่ว ฯลฯ ไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ.ศ. 2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. ผลวิเคราะห์

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 25(3)   โทษตาม ม. 60  - 

           2.2.3.1 กรณีผลวิเคราะห์ตรวจพบวัตถุเจือปนอาหารไม่เป็นไปตามประกาศฯ 
(ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)   (ตามชนิดอาหารและ

ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาต) 
          
           
                                                                                         

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. ผลวิเคราะห์

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 6 (5)  โทษตาม ม.47 

โทษตาม ม. 58

                        

64



กรณี
การกระทําการฝ่าฝืน 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
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มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้
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2.2 คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
(ต่อ)

           2.2.3.2 กรณีผลวิเคราะห์ตรวจพบสารที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์

           ตัวอย่างเช่น :    
           - พบยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์อาหาร (เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์)

 

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. ผลวิเคราะห์

5. บันทึกยึดหรืออายัด

6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ฝ่าฝืนม.  25 (1) 

 

ม.58

 

 - สั่งงดผลิตจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยอํานาจตามม.
 30(2) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตามม. 63 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาท

ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว

 - ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารโดยอาศัยอํานาจตาม ม. 
30(3) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
 - แจ้งขอให้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นการผลิตที่พบปัญหา

 - เสนอคณะกรรมการอาหารพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 
120 วันในกรณีที่สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน โดยอาศัย
อํานาจตาม ม. 46 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
-ยกเลิกเลขสารบบอาหาร

2.3 ฉลากผลิตภัณฑ์ 2.3.1 กรณีผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่

เกี่ยวข้อง

       ตัวอย่างเช่น :
       - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แสดงชื่อไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตาม ม. 6(10) โทษตาม ม. 51  -

2.3.2 กรณีผลิตหรือนําเข้าเพื่อจําหน่าย หรือจําหน่ายอาหารที่มีฉลากเพื่อลวง หรือ

พยายามลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะ

พิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต

       ตัวอย่างเช่น : 
       - ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร ของผู้ผลิตรายอื่น
       - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับอนุญาตตามสูตรส่วนประกอบ A แต่ปรากฎ

ข้อเท็จจริงว่ามีการผลิตเพื่อจําหน่ายตามสูตรส่วนประกอบ B โดยใช้ชื่อและเลขสารบบ

อาหารของ A 
       - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแสดงเลขสารบบอาหารที่ถูกยกเลิกไปแล้ว หรือ เป็นเลข 
อย. ที่ไม่มีอยู่จริง

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. บันทึกการยึดหรืออายัด

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตาม ม.6 (10) และ
 ม. 25(2)

โทษตาม ม. 51  และโทษตาม

 ม. 59
 - สั่งงดผลิตจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยอํานาจตาม ม.
 30(2) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตาม ม. 63 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาท

ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว

 - ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารโดยอาศัยอํานาจตาม ม. 
30(3) 
 - แจ้งขอให้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นการผลิตที่พบ
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2.4 บรรจุภัณฑ์ 2.4.1 กรณีผลิตภัณฑ์ ใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

เรื่องกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามตาม ม. 6(6)  โทษตาม ม. 48

3.การโฆษณา 3.1 กรณีโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็น

การหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

     ตัวอย่างเช่น :  
     - โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ว่า "เห็นผลทันใจ ลดไว ไม่โยโย่ 10 กก. ภายใน 
30 วัน" เป็นต้น

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3.บันทึกการยึดหรืออายัดสื่อโฆษณา

4. บันทึกคําให้การ

5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 40  โทษตาม ม. 70  - ยกเลิกเลขสารบบอาหาร

3.2 กรณีไม่นําเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพ

 หรือสรรพคุณอาหาร เพื่อประโยชน์ทางการค้า ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อนโฆษณา

     
    

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3.บันทึกการยึดหรืออายัดสื่อโฆษณา

4. บันทึกคําให้การ

5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 41 โทษตาม ม. 71 ระงับการโฆษณา โดยอาศัยอํานาจตาม ม. 42 กรณีไม่ระงับการ

โฆษณาอาหารตามคําสั่งของผู้อนุญาต หรือไม่ระงับการผลิต การ
นําเข้า การขายการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหาร

ดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่ได้โฆษณา

 ฝ่าฝืนตาม ม. 42 โทษตาม ม. 72 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

สองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ และให้

ปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท แต่ไม่เกินหนึ่ง

พันบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว

4.สถานที่จําหน่าย 4.1 กรณีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากหรือที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง

      ตัวอย่างเช่น :
      - จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แสดงฉลากไม่ครบถ้วนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
5. บันทึกยึดหรืออายัด

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตาม ม. 6 (10) โทษตามม. 51  -

4.2 กรณีจําหน่ายอาหารที่ไม่มีเลขสารบบอาหารหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และแสดง
ฉลากเพื่อลวง

     ตัวอย่างเช่น :
     - จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่มีเลขสารบบอาหาร แต่นําเลขสารบบอาหาร

ของผู้อื่นมาแสดง

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
5. บันทึกยึดหรืออายัด

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามม. 6 (10) 
และม. 25(2)

โทษตาม ม. 51 และม.59  - ขอให้งดจําหน่ายและเรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นการผลิตที่

พบปัญหา
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กรณี
การกระทําการฝ่าฝืน 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หลักฐานที่ต้องการ ความผิด บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้
ถูกสุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

4.สถานที่จําหน่าย (ต่อ) 4.3 กรณีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่เข้ามาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์ หรือฟิสิกส์ 
หรือเคมี  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

     ตัวอย่างเช่น :
     -   กรณีผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เข้ามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลวิเคราะห์

5. บันทึกยึดหรืออายัด

ฝ่าฝืน ม. 25(3) โทษตาม ม. 60

-

4.4 กรณีจําหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการกระทําความผิดตาม ม. 48 ม. 50
 ม.58 ม. 59 ม. 60 ม. 61 ม. 69 
     ตัวอย่างเช่น :
        - ร้านมินิมาร์ทจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงแต่ผลการ

ตรวจวิเคราะห์พบยา sibutramine (อาหารไม่บริสุทธิ์)

1. บันทึกตรวจสถานที่

2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร

3. บันทึกคําให้การ

4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลวิเคราะห์

5. บันทึกยึดหรืออายัด

 

กระทําความผิดตาม

ม.58

 

โทษตามม. 73 กรณีผู้

จําหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภค

โดยตรงมีโทษตามม. 73 
แต่ถ้าผู้นั้นกระทําความผิดซ้ํา

อีกภายในหกเดือนนับแต่วันที่

ได้กระทําความผิดครั้งก่อน

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

 - 

 - ขอให้งดจําหน่าย
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Post–
marketing 
(Surveillance) 

3. ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง       
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รบั        
การตรวจสอบ           
มีความถูกตอ้ง 
ปลอดภัยตาม    
เกณฑ์ทีก่ําหนด 

ร้อยละ 80 แนวทางการดาํเนนิงานของสว่นภูมิภาค : 
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งข้อมูลสถานที่ผลิตเครื่องสําอางที่ได้จด

แจ้งไว้ ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั (สสจ.) ใช้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานภายในวนัที่ 
1 ตุลาคม 2562 และเพื่อจัดทําข้อมูลประกอบการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสําอางที่ตั้ง
ในเขตจังหวัดตามเกณฑ์การคัดเลือก 
     2. สสจ. จาํแนกข้อมูลสถานที่ผลิตเครื่องสําอางและตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง
ตามลําดับความสําคัญ  โดยพิจารณาตรวจประเมินตามลําดับ ดังนี ้
        2.1 เคยมีประวัติเก็บตัวอย่างวเิคราะหพ์บสารห้ามใช้(สืบค้นจากผลการดําเนินการของ
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
        2.2 เคยมีประวัติเรื่องรอ้งเรียน ภายในระยะเวลาสามปี (สืบค้นจากผลการดําเนินการ
ของสํานกังานสาธารณสุขจังหวดัและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
        2.3 ไม่เคยถูกตรวจประเมินมาก่อนภายในระยะเวลาสามปี (สืบค้นจากผลการ
ดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั) 
        2.4 เป็นสถานที่ผลิตเครือ่งสําอางลักษณะรับจ้างผลิต หรือผลิตสินค้าหลากหลายตรา
สินค้า (สืบค้นจากชื่อการค้าที่จดแจ้ง) 
        2.5 มีจํานวนรายการจดแจ้งมาก (สืบค้นจากจํานวนรายการที่จดแจง้) 
โดยให้พจิารณาเข้าตรวจสอบตามเงื่อนไขข้อ 2.1 ก่อนแล้วเรียงลําดับลงมา 
     3. สสจ.เขา้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครือ่งสําอางตามลําดับในขอ้ 2. โดยใช้แบบตรวจ
ประเมินฯ ของสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย พร้อมตรวจสอบฉลากเครื่องสําอาง
ที่พบ ณ สถานที่ผลิตนั้น  และบันทึกผลการตรวจตามแบบฟอร์มรายงานที่ อย. กําหนด  กรณี
ผลการตรวจสถานที่ผลิต ไม่ผ่านตามเกณฑ์ในการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ใหแ้นะนําแนวทางใน
การพัฒนาสถานที่ และให้ระยะเวลาแก้ไข ปรบัปรุง แล้วตรวจสอบซ้ํา หากตรวจสอบครัง้ที่ 2 
แล้วยังคงไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินฯ ใหด้ําเนินการตามกฎหมาย  จากนั้นให้พิจารณาสุ่ม
เก็บตัวอย่างเครือ่งสําอางจากสถานที่ผลิต จงัหวัดละ 10 ตัวอย่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างกระจาย
จากสถานที่ผลิต ละ 1 ตัวอย่าง หากจังหวัดใดมีสถานที่ผลิตมากกว่า 10 แหง่ ใหเ้ก็บตวัอย่าง
เครื่องสําอางจากสถานที่ผลิตทีเ่ข้าตรวจตามเกณฑ์ข้อ 2. ตามลําดับให้ครบ 10 ตัวอย่าง แล้ว
รีบนําส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่ ภายในไตรมาสที่ 3 

นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ 
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย 
โทร. 0-2590-7277  
โทรสาร 0-2591-8468 
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ของปีงบประมาณ 2563 โดยให้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกหลักและเกณฑ์การ
คัดเลือกรอง ตามลําดับ ดังนี ้
        3.1 ตรวจสอบฉลากเครือ่งสําอางของสถานที่ผลิตทีเ่ข้าตรวจประเมินเฉพาะประเภท
บํารุงผิว ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ให้ผิวแลดูขาว กระจ่างใส ที่ตรวจพบ ณ สถานที่ผลิตแห่งนั้น และ
ลงรายละเอียดผลการตรวจฉลากในแบบตรวจประเมินฉลากทีส่ํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนด  
           3.1.1 รวบรวมจํานวนรายการและรายละเอียดฉลากเครื่องสําอางที่ตรวจสอบทัง้หมด  
           3.1.2 รวบรวมจํานวนรายการและรายละเอียดฉลากเครื่องสําอางที่ไม่ถกูต้องตาม
เกณฑ์ทีก่ําหนด 
           3.1.3 บันทึกรายละเอียดผลการตรวจฉลากในแบบตรวจประเมินฉลากที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากาํหนดกรณีฉลากไม่ถกูต้องตามกฎหมาย ในการตรวจประเมินครั้ง
ที่ 1 ให้แนะนําผู้ประกอบการ แก้ไข ปรับปรุง แล้วตรวจสอบซ้ํา กรณตีรวจสอบซ้ําแล้วยังพบ
ฉลากไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้ สสจ. ดําเนินคดีตามกฎหมาย   
        3.2 สุ่มเก็บตัวอย่างเครือ่งสําอางตามเกณฑ์คัดเลือก ดงันี้ 
           3.2.1 เกณฑ์คัดเลือกหลัก ได้แก่เครือ่งสําอางที่เป็นประเภทบํารงุผิว ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผิวแลดูขาว กระจ่างใส  
          3.2.2 พิจารณาตามลําดับเกณฑ์การคัดเลือกรอง โดยพิจารณาให้ค่าคะแนนตามลําดับ
ความเสี่ยง ดงันี ้
             3.2.2.1 แสดงฉลากกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือ 
             3.2.2.2 เครื่องสําอางที่มีลักษณะทางกายภาพสีเขม้/ฉูดฉาด หรอื 
             3.2.2.3 โฆษณาขายทางสื่อออนไลน์มาก หรอื 
             3.2.2.4 เป็นที่นิยมตามกระแสของผู้บริโภค 
กรณีสถานที่ผลิตแห่งนั้นมีเครือ่งสําอางที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกจํานวนหลายรายการ ต้อง
พิจารณาให้ค่าคะแนนกับเครื่องสําอางตามเกณฑ์การคัดเลือกรอง ขอ้ละ 1 - 5 คะแนน แล้ว
นํามาคูณกันในแต่ละข้อเป็นคะแนนรวมใช้สําหรับตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะสุ่มเก็บ จากนั้น
จึงสุ่มเก็บตัวอยา่งเครื่องสําอางที่มีคะแนนความเสี่ยงสูงสุดเพยีงรายการเดียว (ค่าคะแนนเมื่อ
คํานวณแล้วจะมีค่าตั้งแต่ 1 - 625 คะแนน) 
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     4. ส่งตัวอยา่งเครื่องสําอางกลุ่มเสี่ยงตรวจวิเคราะห์หาสารห้ามใช้ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง ชื่อวตัถทุี่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ.2559 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ตามเกณฑ์การคัดเลือกส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที ่
        4.1 รวบรวมจํานวนรายการและรายละเอียดเครือ่งสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ส่งตรวจวิเคราะห์
ทั้งหมด  
        4.2 รวบรวมจํานวนรายการและรายละเอียดเครือ่งสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบสารห้าม
ใช้ 
        4.3 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เครื่องสําอาง พร้อมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ประกาศผลวิเคราะห ์
     5. สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด (สสจ.) ดําเนินการจัดอบรมเครือข่ายนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา หรือในกรณีที่ไม่มีวทิยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ให้จัดอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย 
จํานวน 100 คน และทําการประเมินความรูก้อ่นและหลังการอบรม ตามแบบประเมินที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทําขึน้ และรายงานผลการอบรม พร้อมผลการ
ประเมิน  
     6. รายงานผลการดําเนินงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cosmetic@fda.moph.go.th
หรือส่งเป็นหนังสือราชการมายงัสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ระบเุรื่อง  รายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ สํานักควบคุมเครือ่งสําอางและวตัถุอันตราย) โดยรายงานเปน็ราย
ไตรมาส ไม่เกนิวันที่ 5 ของเดอืนแรกของไตรมาสถัดไป 
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แนวทางการจดัการขอ้มูล :  
1. ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ฯ 
2. ผลการตรวจประเมินด้านฉลาก พร้อมรายละเอียดตามแบบรายงาน 
3. ผลการตรวจวิเคราะห์ พรอ้มรายละเอียดตามแบบรายงาน  
4. จํานวนผู้เข้ารับการอบรมสร้างเครือข่ายและผลการประเมิน 
5. ผลการดําเนินการจัดการในกรณีสถานที่ผลิต  (ตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิต)หรือ

ฉลากเครื่องสําอางหรือผลวิเคราะห์ ตกมาตรฐาน 
6. แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานด้านเครื่องสําอาง จังหวัดละ 1 ท่าน 
7. สร้างเครอืข่ายอย่างน้อย 1 เครอืข่าย โดยเน้นเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้และขายผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางในพื้นที่ (ระดับอาชีวศึกษาหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
พื้นที่เป้าหมาย : 
1. สถานที่ผลิตเครื่องสําอางที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย : 
1. ผู้ผลิตเครื่องสําอางที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 
2. นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจําจังหวัด  
งบประมาณสนบัสนนุจงัหวดั : ตั้งคําขอไวท้ั้งสิ้นประมาณ 2,480,000 บาท โดยจัดสรรเฉลี่ย
ตามจํานวนสถานประกอบการในจังหวดัและกิจกรรมทีต่้องดําเนินการ   เพื่อเป็นค่าตอบแทน
การตรวจประเมินสถานที่ผลิต (ขึ้นกับจํานวนสถานที่ผลิตในจังหวดั) ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับตวัอย่าง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง  และค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย (จัดสรรเฉลีย่เท่ากันทกุ
จังหวดั)  
สิ่งทีส่นบัสนนุจากส่วนกลาง : 

1. สนับสนุนสื่อการอบรม/เอกสาร 
2. แบบฟอร์มการรายงานและเนือ้หาการประเมิน 
3. ค่าตรวจวเิคราะห์  
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

ตัวชีว้ัดย่อย:  
ด้านคณุภาพ 

- ร้อยละของเครื่องสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ไดร้ับการตรวจสอบมีความถูกตอ้งตามเกณฑ์ที่
กําหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 

ด้านความปลอดภัย 
- ร้อยละของเครื่องสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ไดร้ับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่

กําหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 
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ตัวชี้วัดย่อย 3. ร้อยละของผลติภณัฑ์เครือ่งสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ไดร้บัการตรวจสอบ 
มีความถูกต้อง ปลอดภัยตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

คํานยิาม เครื่องสาํอางกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เคร่ืองสําอางที่จดแจ้งในประเภทบํารุงผิว ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผิวแลดูขาว กระจ่างใส และฉลากกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง 
หรือเคร่ืองสําอางที่มีลักษณะทางกายภาพสีเข้ม/ฉูดฉาดโฆษณาขายทางสื่อ
ออนไลน์มาก หรือเป็นที่นิยมตามกระแสของผู้บริโภค 

เกณฑ์ความถูกต้องตามที่กําหนด หมายถึง  
๑. เคร่ืองสําอางมีฉลากภาษาไทย 
2. เครื่องสําอางแสดงฉลากภาษาไทยครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ เกินจริง ตาม
ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองสําอาง เร่ือง ฉลากของเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2562  

เกณฑ์ความปลอดภัยตามที่กําหนด หมายถึง  
เครื่องสําอางที่สุ่มตรวจวิเคราะห์ ไม่พบสารห้ามใช้ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ช่ือวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง พ.ศ.
2559และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่ สารประกอบของปรอท ไฮโดรควิโนน  
กรดวิตามินเอ 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ ๘๐ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ผลิตเคร่ืองสําอางในจังหวัด ที่ได้รับการจดแจ้งตามกฎหมาย 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล 1. จัดทําข้อมลูจํานวนสถานที่ผลิตเคร่ืองสาํอางทั้งหมดที่ต้ังในเขตจังหวัด  

2. จําแนกข้อมูลสถานทีผ่ลติเคร่ืองสําอางและตรวจประเมินสถานที่ผลติ
เคร่ืองสําอางตามลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาตรวจประเมินตามลําดับ ดังน้ี 
      2.1 เคยมีประวัติเก็บตัวอย่างวิเคราะห์พบสารห้ามใช้ (สืบค้นจากผลการ
ดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา) 
      2.2 เคยมีประวัติเรื่องร้องเรียน ภายในระยะเวลาสามปี (สืบค้นจากผลการ
ดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา) 
      2.3 ไม่เคยถูกตรวจประเมินมาก่อนภายในระยะเวลาสามปี (สืบค้นจากผล
การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
      2.4 เป็นสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอางลักษณะรับจ้างผลิต หรือผลิตสินค้า
หลากหลายตราสินค้า (สืบค้นจากช่ือการค้าที่จดแจ้ง) 
      2.5 มีจํานวนรายการจดแจ้งมาก (สืบค้นจากจํานวนรายการที่จดแจ้ง) 
โดยให้พิจารณาเข้าตรวจสอบตามเง่ือนไขข้อ 2.1 ก่อนแล้วเรียงลําดับลงมา 
3. เมื่อเข้าตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสําอางตามลําดับในข้อ 2. แล้วให้พิจารณาสุ่ม
เก็บตัวอย่างเครื่องสําอางจากสถานที่ผลิต จงัหวัดละ 10 ตัวอย่าง โดยสุ่มเก็บ
กระจายจากสถานที่ผลิต ละ 1 ตัวอย่าง และให้คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากเกณฑ์การ
คัดเลือกหลักและเกณฑ์การคัดเลือกรอง ตามลําดับ ดังน้ี 
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ตัวชี้วัดย่อย 3. ร้อยละของผลติภณัฑ์เครือ่งสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ไดร้บัการตรวจสอบ 
มีความถูกต้อง ปลอดภัยตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

       3.1 ตรวจสอบฉลากเครื่องสําอางของสถานที่ผลิตที่เข้าตรวจประเมินเฉพาะ
ประเภทบํารุงผิว ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผวิแลดูขาว กระจ่างใส ที่ตรวจพบ ณ 
สถานที่ผลิตแห่งน้ัน และลงรายละเอียดผลการตรวจฉลากในแบบตรวจประเมิน
ฉลากที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด  
         3.1.1 รวบรวมจํานวนรายการและรายละเอียดฉลากเคร่ืองสําอางที่
ตรวจสอบทั้งหมด (A1) 
         3.1.2 รวบรวมจํานวนรายการและรายละเอียดฉลากเคร่ืองสําอางที่ไม่
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กําหนด (B1) 
         3.1.3 บันทึกรายละเอียดผลการตรวจฉลากในแบบตรวจประเมินฉลากที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 
    3.2 สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องสําอางตามเกณฑ์คัดเลือก ดังน้ี 
         3.2.1 เกณฑ์คัดเลือกหลัก ได้แก่เคร่ืองสําอางที่เป็นประเภทบํารุงผิว ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผิวแลดูขาว กระจ่างใส  
         3.2.2 พิจารณาตามลําดับเกณฑ์การคัดเลือกรอง โดยพิจารณาให้ค่า
คะแนนตามลําดับความเสี่ยง ดังน้ี 
             3.2.2.1 แสดงฉลากกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือ 
             3.2.2.2 เคร่ืองสําอางที่มีลักษณะทางกายภาพสีเข้ม/ฉูดฉาด หรือ 
             3.2.2.3 โฆษณาขายทางสื่อออนไลน์มาก หรอื 
             3.2.2.4 เป็นท่ีนิยมตามกระแสของผู้บริโภค 
กรณีสถานทีผ่ลิตแห่งน้ันมีเครื่องสําอางที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกจํานวนหลาย
รายการ ต้องพิจารณาให้ค่าคะแนนกับเคร่ืองสําอางตามเกณฑ์การคัดเลือกรอง   
ข้อละ 1 - 5 คะแนน แล้วนํามาคูณกันในแต่ละข้อเป็นคะแนนรวมใช้สําหรับ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะสุ่มเก็บ จากน้ันจึงสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องสําอางที่มี
คะแนนความเสี่ยงสูงสุดเพียงรายการเดียว (ค่าคะแนนเมื่อคํานวณแล้วจะมีค่า
ต้ังแต่ 1 - 625 คะแนน) 
4. ส่งตรวจวิเคราะห์ หาสารห้ามใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง  
ช่ือวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง พ.ศ.2559 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ตามเกณฑ์การคัดเลอืกส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพ้ืนที่ 
         4.1 รวบรวมจํานวนรายการและรายละเอียดเคร่ืองสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ส่ง
ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด (A2) 
         4.2 รวบรวมจํานวนรายการและรายละเอียดเคร่ืองสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจ
พบสารห้ามใช้ (B2) 

แหลง่ข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A1 = จํานวนรายการฉลากเคร่ืองสําอางที่ตรวจสอบทั้งหมด  

A2 = จํานวนรายการเครื่องสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดย่อย 3. ร้อยละของผลติภณัฑ์เครือ่งสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ไดร้บัการตรวจสอบ 
มีความถูกต้อง ปลอดภัยตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

รายการข้อมูล 2 B1 = จํานวนรายการฉลากเครื่องสําอางที่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กําหนด 
B2 = จํานวนรายการเครื่องสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบสารห้ามใช้ 

สตูรการคํานวณ ร้อยละของเครือ่งสําอางกลุ่มเส่ียงที่ไดร้ับการตรวจสอบมีความถูกตอ้งตามเกณฑ์ที่
กําหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 
   C1 = (A1 - B1) x100  
                A1             
ร้อยละของเครือ่งสําอางกลุ่มเส่ียงที่ไดร้ับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่
กําหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 
   C2 = (A2 - B2) x100  
                A2 
ร้อยละของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความถกูตอ้ง 
ปลอดภยัตามเกณฑ์ทีก่ําหนด 
Cx = C1 + C2 
            2 

การรายงานผลการดําเนินงาน ระบบ คบส. ภูมิภาค 
หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิธีการรายงาน/ความถ่ีในการ
รายงาน 

- รายงานผ่านระบบกํากับตัวช้ีวัดงาน คบส. (PerforMA)  
- รายงานเป็นข้อมูลสะสม ทกุ 3 เดือน (รายไตรมาส) 
- ตัดข้อมูลทุกวันที่ 20 ของเดือน และรายงานภายในวันที่ 30 ของเดือน 
ที่ต้องรายงาน  

หน่วยงานที่รายงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานรับผดิชอบตัวชี้วัด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ผู้กาํกบัตวัชี้วัด ผู้อํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายและ 

นางสุภาศิริ  ศรีชาติ  หัวหน้ากลุ่มกํากับ ดูแลเครื่องสําอางหลังออกสู่ตลาด 
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โทร. 0-2590-7277 โทรสาร 0-2591-8468 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ นายฉัตรชัย   พานิชศุภภรณ์ 
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โทร. 0-2590-7277 โทรสาร 0-2591-8468 

ผูป้ระสานงาน/จัดทาํรายงาน
ตัวชี้วัด 

นายฉัตรชัย   พานิชศุภภรณ์ 
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โทร. 0-2590-7277 โทรสาร 0-2591-8468 
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ตัวชี้วัดย่อย 3. ร้อยละของผลติภณัฑ์เครือ่งสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ไดร้บัการตรวจสอบ 
มีความถูกต้อง ปลอดภัยตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

การนําข้อมูลไปใชป้ระโยชน ์ ประเมินสถานการณ์ด้านความถูกต้องของฉลากเคร่ืองสําอางตามกฎหมายและ 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของสถานที่ผลติเคร่ืองสําอางในประเทศ เพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

Post – 
marketing 
(Surveillance) 

4. ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กลุ่มเสี่ยงไม่พบการ
ปลอมปนสเตียรอยด ์

ร้อยละ 80 พืน้ที่เปา้หมายสําหรบัตัวชีว้ัดนี้ : 77 จังหวัด  
กลุ่มเป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสีย่ง คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีม่ีทะเบียน
ตํารับยา ชนิดรับประทานที่พบจากการสุ่มสํารวจในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ อายุ
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้แก่ 1) โรคเก๊าต์ 2) โรคไขมนั 3) 
เบาหวาน 4) ความดัน 5) หอบหืด 6) ข้อเสื่อม 7) โรคไตเรื้อรัง เป้าหมาย  
455 ตัวอย่าง 
งบประมาณสนับสนนุจังหวัด : ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ เหมือน
ปีงบประมาณ 2562 
แนวทางการดาํเนนิงานของส่วนภูมิภาค:  
๑. จังหวัดเลือกอําเภอเป้าหมาย จังหวัดละอย่างน้อย ๑ อําเภอ ซึ่งแต่ละอําเภอ

ดําเนินการ อย่างน้อย ๑ ตําบล เพื่อดําเนินการพัฒนาตามแนวทาง RDU 
community ของคณะทํางานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ปลอดภัยในชุมชน สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุได้จัดทํา ได้แก ่
๑.๑ การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive 

Hospital based surveillance) 
๑.๒ การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active 

Community based Surveillance)  (การเฝ้าระวังการปลอมปน 
สเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กิจกรรมนี้) 

๑.๓ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private 
Sector) เช่น ร้านชํา ร้านยา คลินิก โรงพยาบาลเอกชน 

๑.๔ การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU 
Literacy)  

๑.๕ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (Community Participation)  

 

๑. ภญ.นุชรินธ์  โตมาชา 
โทรศัพท์ : 09 1979 9692 
e-mail : nuchy408@gmail.com 

๒. ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช 
โทรศัพท์ : 08 1952 9663 
e-mail: pharmui30@gmail.com 

กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สํานักยา 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

๒. ตัวแทนจังหวัดและอําเภอเข้าร่วมประชุมชี้แจงและแลกเปลีย่นเรียนรูแ้นว
ทางการดําเนินงานที่ส่วนกลางจัด ๒ ครั้ง (ต้นปีงบประมาณ และสิ้นสุด
ปีงบประมาณ) 

๓. ดําเนินการตามแผนกิจกรรมทีว่างแผนร่วมกนัระหว่างจังหวัดและอําเภอ  
๔. รายงานผลสูร่ะบบโปรแกรมทีส่ํานักยากําหนด ทั้งทีม่ีทะเบียนและไม่มทีะเบียน 

รวมถึงนําข้อมลูผลิตภัณฑ์ที่พบ คืนกลบัสู่ชุมชน เพื่อให้เกดิกระบวนการ
แก้ปัญหาของชุมชน 

แนวทางการดาํเนนิงาน/สิ่งทีส่นบัสนุนจากส่วนกลาง:  
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และชี้แจงแนวทางดําเนินงานของผู้แทน สสจ./ผู้แทนจาก

อําเภอที่เป็นพื้นที่ตัวอย่าง/คณะทํางาน RDU community สป. ๒ ครั้ง (ต้น
ปีงบ และ สิ้นปีงบประมาณ) 

๒. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาศักยภาพของ drug coordinator ระดับอําเภอ 
เพื่อส่งเสริมการทํางาน RDU in community ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา 
ส่วนกลาง รพ. และชุมชน 

๔. การวิจัยเพื่อประเมินความรอบรู้ด้านการใช้ยาของคนไทย (โครงการระยะ 3 
ปี) (สวรส.) 

๕. การพัฒนาแนวทางและพัฒนาการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนํารอ่งใน 
รพ.เอกชนและคลินิก (สบส.) 

๖. บูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ต้นน้ํา โดยการมีส่วนร่วมหน่วยงานใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค* 
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หมายเหตุ *กฎหมายที่ต้องปรับปรุง 
 (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปและยาสําเร็จรูป เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
 (ร่าง) ระเบียบ กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นําเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปและยาสําเร็จรูป เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
 กฎกระทรวงกําหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกําหนดการขายเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมเข้มงวด เช่น สเตียรอยด์ 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการฯ กําหนด ซึ่งสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการกระจายอย่างเหมาะสมได้ อีกทั้งเพื่อจํากัดไม่ให้ขายเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้กับผู้รับอนุญาตขาย (ปลีก) ยาแผนปัจจุบัน 
 ประกาศกําหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ (ฉบับที่ ๒) โดยให้มีการจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ผลิตหรือนําเข้า และส่งรายงานการผลิต

หรือนําเข้าและรายงานการขายผ่านระบบ FDA Reporter เพื่อควบคุมการกระจายยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กฎหมายเกี่ยวกับ การเตือนภัย 
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ตัวชี้วัดย่อย 4. ร้อยละของผลติภณัฑ์สมุนไพรกลุ่มเสียงไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด ์
คํานยิาม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมายถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

(ครอบคลุมทั้งยาจากสมุนไพร ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณ ) 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือเป็นข้อมูลสถานการณ์ผลติภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยงทีม่กีารปลอมปนสเตียรอยด์ คืนกลับสู่การ

แก้ปัญหาในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มทีะเบียนตํารับยา ชนิดรับประทานที่พบ
จากการสุ่มสํารวจในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ อายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ทีป่่วยด้วยโรคเร้ือรัง อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายโรค ได้แก่ 1) โรคเก๊าต์ 2) โรคไขมัน 3) เบาหวาน 4) ความดัน 5) หอบหืด 
6) ข้อเสื่อม 7) โรคไตเรื้อรัง 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล จัดเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง จากครัวเรือนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่าง และมีเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร** มาทดสอบด้วยชุดทดสอบ 

แหลง่ข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยการสํารวจข้อมูลจากครัวเรือนผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีทะเบียนตํารับยา ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย (screening test) *** และกรณีผลเป็นบวก มีการยืนยันด้วย Thin layer 
chromatography kit 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่นํามาตรวจ 
สตูรคาํนวณตวัชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก ๖เดือน  
เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย  ผลติภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง 455 ตัวอย่าง* ที่ได้รับการตรวจไม่พบสเตียรอยด์  

อย่างน้อยร้อยละ ๘๐   
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- 300 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฯ 155 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฯ - 
หน่วยงานจัดเกบ็
ข้อมูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และรวบรวมผ่านระบบ
สารสนเทศทีส่าํนักยาพัฒนาข้ึน (www.rdu-community.com) 

วิธีการรายงาน/
ความถ่ีในการ
รายงาน 

รายงานตามแบบรายงาน โดยให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่จัดทําขึ้น โดยเป็นการประมวลผล
ยอดสะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศ 

หน่วยงานที่รายงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (พ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ) 
สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (พ้ืนที่ กทม) 

หน่วยรบัผดิชอบ
ตัวชี้วัด 

สํานักยา  

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูป้ระสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. ภญ.นุชรินธ์  โตมาชา                       เภสัชกรชํานาญการ  
    โทรศัพทท์ีท่ํางาน : 02-5907155   โทรศัพทม์ือถือ : 061-7317779 
    โทรสาร : 02-5907341    E-mail : nuchy408@gmail.com  
2. ภญ.นภาภรณ์  ภูริปัญญวานิช             เภสัชกรชํานาญการ  
    โทรศัพทท์ีท่ํางาน : 02-5907155    โทรศัพท์มือถือ : 081-9529663 
    โทรสาร : 02-5907341     E-mail : pharmui30@gmail.com  
    สํานักยา สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ตัวชี้วัดย่อย 4. ร้อยละของผลติภณัฑ์สมุนไพรกลุ่มเสียงไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด ์
หน่วยงานนาํเข้า
ข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด / สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เป็นข้อมูลการติดตามสถานการณ์การใช้ผลติภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ เพ่ือออกแบบจัดการความเสี่ยงจากการได้รับสารสเตียรอยด์โดยไม่มีข้อบ่งช้ี
ทางการแพทย์ 

 
คําอธบิายเพิ่มเติม 
๑. การดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU in community) ตามตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
2563 โดยจะครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ฯ ขึ้นทะเบียนตํารับและไม่ได้ขึ้นทะเบียนตํารับ แต่การรายงานตาม
ตัวช้ีวัดน้ี ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบ ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กําหนด จึงรายงานเฉพาะผลิตภัณฑ์ฯ ที่ขึ้นทะเบียน  

 ทั้งน้ีตามแนวทาง RDU in community นอกจากมีกิจกรรมสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเพ่ือเป็น
ข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based Surveillance) แล้ว อาจมี
กิจกรรมอื่น ได้แก่ การสํารวจข้อมูลการกระจายยาในร้านชํา การสํารวจความรอบรู้ด้านการใช้ยาของ
ประชาชน รวมถึงการเช่ือมโยงกับความเจ็บป่วยหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการได้รับยาที่ไม่เหมาะสมท่ี
พบในหน่วยบริการสุขภาพ เพ่ือนําเป็นข้อมูลคืนกลับในการออกแบบการแก้ปัญหาในแต่ละระดับ ต้ังแต่ชุมชน 
จังหวัด และประเทศต่อไป 
๒. * เป้าหมายการเก็บตัวอย่าง 455 ตัวอย่าง คํานวณจาก baseline ร้อยละของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
ทะเบียน จากการสุ่มตัวอย่างงานวิจัย เร่ือง ความชุกของการปนเป้ือนจุลชีพและการปนปลอมยาสเตียรอยด์ใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย ปี 2561  

** การสุ่มตัวอย่าง 
 แต่ละจังหวัด เลือกพ้ืนที่เป้าหมายอย่างน้อย 1 อําเภอ/เขต (กทม.) เพ่ือดําเนิน RDU community 

ตามตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 จากน้ันเลือก 1 ตําบล สุ่มเลือก 70 ครัวเรือนเพ่ือ
สํารวจและสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง 

เกณฑ์การคดัเลือกครัวเรือน 
 ๑. ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ อายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ ซึ่งป่วยด้วยโรคเรื้อรัง อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายโรค ได้แก่ 1) โรคเกาต์ 2) โรคไขมัน 3) เบาหวาน 4) ความดัน 5) หอบหืด  6) ข้อเสื่อม 7) โรคไต
เร้ือรัง 

 ๒. นําข้อมูลครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปที่มีป่วยเป็นโรคเรื้อรังดังกล่าว มาสุ่มเลือก
บ้านเลขท่ี ตามหลักการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) หรือการสุ่มเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  

เกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อตรวจสอบสเตียรอยด์ 
 1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีจําหน่ายในประเทศไทย ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
 ๒. ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบรับประทาน เช่น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ชาชง และยาน้ํา 
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เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างออกจากการเก็บข้อมูล 
 1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเฉพาะข้อบ่งใช้เพ่ือการเสริมความงามเท่าน้ัน เช่น 

ใช้บํารุงผิว หรือบํารุงผม  
 2. สมุนไพรรูปแบบวัตถุดิบ เน่ืองจากรูปแบบน้ีไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ตามกฎหมาย และจัดเป็นอาหาร 
 3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีเฉพาะส่วนประกอบของสารอาหาร (Nutrients) เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์

ที่มุ่งเน้นในการเสริมสารอาหารหลัก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน หรือสารอาหารรอง เช่น วิตามิน 
เกลือแร่ ให้แก่ร่างกาย ซึ่งมักมีข้อบ่งใช้เพ่ือเสริมสารอาหารโดยตรงในผู้ที่ขาดสารอาหารนั้นๆ ไม่ใช้ในข้อบ่งใช้
เพ่ือรักษาหรือบรรเทาโรคอ่ืน 
*** กรณ ีพบผล positive จากการตรวจด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย (screening test)  อาจยืนยันด้วยการ
ตรวจ Thin layer chromatography kit  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะสนับสนุนชุดทดสอบทั้ง
สองแบบน้ี หรอืการส่งตรวจ Identification ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งแล้วแต่พ้ืนที่พิจารณา 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

Post-
marketing 
(Surveillance) 

5. ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรยีน 
ณ สถานที่ผลิตมี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

ร้อยละ 80 สถานการณแ์ละผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 - 2562) : 
* ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

แนวทางการดําเนนิงานส่วนภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดัที่มีสถานที่ผลติ) :  
- ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรยีนทกุแห่ง 2 ครั้ง/ป ี
- สุ่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนทกุเดือน 
- หากพบผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือผลตรวจวเิคราะห์ผลิตภัณฑ์นม

โรงเรียนไม่เข้ามาตรฐานจะส่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม นอกเหนอื จากการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ.2522 ต่อไป 
พื้นที่เป้าหมาย : 

จังหวดัที่มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย : 

ผลิตภัณฑ์นมโรงเรยีน ณ สถานที่ผลิต 
งบประมาณสนบัสนนุจงัหวดั :  - 

 
 
 
 
 

Baseline data 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรยีน 
ณ สถานที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

96.4 92.53 92.86 

ผู้ประสานงานตามตวัชี้วดั 
นายกริชเพชร ผรณจินดา 
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบ สํานักอาหาร 
โทรศัพท:์ 0-2590-7218 
e-mail: planning.food@gmail.com 
 
ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ 
นางสาวโชตินภา  
เหล่าไพบูลย ์
หน่วยงาน : สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (สํานักอาหาร) 
โทร. 02-590-7218 
e-mail :  fda.schoolmilk@gmail.com 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

 
แนวทางการดาํเนนิงาน/สิ่งทีส่นบัสนนุจากสว่นกลาง : 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ . )  (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต ) 
ดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมเฝ้าระวังประจําปี 
1.1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดตาม

หลักเกณฑ์์ GMP  
(1) นมโคชนิดพาสเจอร์ไรส์ตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามมาตรฐาน

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่
ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ โดยใช้แบบตรวจ 
ตส.5(50) 

(2)นมโคชนิดยูเอชทีตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรด
ต่ํา และชนิดปรับกรด โดยใช้แบบตรวจ ตส.11(56) 

กรณีสถานที่ผลิตนมโรงเรียนไม่เข้าตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ให้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย และติดตามให้
ผู้ประกอบการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจสถานที่ผลิตตาม
เกณฑ์ GMP อีกครั้งและรายงานการดําเนินการทั้งหมดข้างต้นมาที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

1.1.2 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต และส่ง
ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์์คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 406) พ.ศ. 
2562 เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.
2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค โดยมีรายการตรวจ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

(1) นมโคชนดิพาสเจอร์ไรส์ตรวจวเิคราะห์จํานวน 10 รายการ 
ได้แก่ เนื้อนมไมร่วมมันเนย, มันเนย, โปรตีน, แบคทีเรียทั้งหมด, แบคทีเรยีชนดิ โคลิ
ฟอร์ม, Escherichia coli,Salmonella spp,Staphylococcus aureus, Listeria 
monocytogenes และ Bacillus cereus 

(2) นมโคชนดิยูเอชที ตรวจวเิคราะห์จํานวน 9 รายการ ได้แก่ 
เนื้อนมไม่รวมมนัเนย, มันเนย, โปรตีน, แบคทเีรยีทั้งหมด, Escherichia 
coli,Salmonella spp.,Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes 
และ Bacillus cereus 

โดยดําเนินการเก็บตัวอย่าง จํานวน 2 ครั้ง (1 ครั้ง/ภาคการศึกษา)ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือน พ.ย. 62 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช่วงเดือน พ.ค.63 ถึง มิ.ย. 63 

และการดําเนินการเก็บตัวอย่างกําหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็ก
และเยาวชน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562 

ทั้งนี้การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์์หรือศูนย์์
วิทยาศาสตร์์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

(1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “นมโรงเรียน” ด้วยตัวอักษรสี
แดง 

(2) หัวหนังสือด้านขวาบน ระบุว่า “รอบพิเศษ” 
(3) ในช่องหมายเหตุระบุว่า  

 ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ขอให้ส่งสําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)” 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

หมายเหตุ : สถานประกอบการใดที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและ 
พาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอย่าง 
รวม 2 ตัวอย่าง) 

1.1.3 กรณีผลวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนไม่เข้าตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนด ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย 
และติดตามให้ผู้ประกอบการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมทั้งสุ่มเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ําต่อไปและรายงานการดําเนินการ
ทั้งหมดข้างต้นมาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังประจําเดือน 
1.2.1 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต ตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานเฉพาะด้านเชื้อจุลินทรีย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 406) 
พ.ศ. 2562 เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) 
พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค  

โดยดําเนินการเก็บตัวอย่าง ทุกเดือนนอกเหนือจากแผนการเฝ้า
ระวังประจําปี โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ
วิเคราะห์ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562 และรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
และรายงานผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

ทั้งนี้การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์์หรือศูนย์์
วิทยาศาสตร์์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

(1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “นมโรงเรียน” ด้วยตัวอักษร 
สีแดง 

(2) หัวหนังสือด้านขวาบน ระบุว่า “รอบปกติ” 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

(3) ในช่องหมายเหตุระบุว่า “ขอให้ส่งสําเนารายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ถึงสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)” 

หมายเหตุ : สถานประกอบการใดที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและพาส
เจอร์ไรส์ต้องเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอย่าง รวม 2 
ตัวอย่าง) 

1.2.2 กรณีผลวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนไม่เข้าตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนด ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย 
และติดตามให้ผู้ประกอบการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมทั้งสุ่มเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ําต่อไปและรายงานการดําเนินการ
ทั้งหมดข้างต้นมาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. รายงานข้อมูล ดังนี้ 
2.1 รายงานผลการดําเนินงาน ผ่านระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. (PerforMA) 

โดยรายงานดังนี้  

ครั้งที ่ ระยะเวลาการรายงาน 

1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ภายในวันที่ 10  ธันวาคม 2562 * 

2 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 

3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563* 

4 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 

หมายเหตุ :  1. * เนื่องจากต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการอาหารนม 
เพื่อเด็กและเยาวชนในการจัดสรรสิทธิ์ 

   2.  ตัดข้อมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 
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ประเดน็ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาํเนนิงาน ผู้ประสานงาน 

2.2 ส่งสําเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและรายงานผลวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน โดยส่งเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น) 

3. อย. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ 
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ประเดน็ตัวชี้วัด Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝา้ระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภณัฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ ์
ทีก่ําหนด 

คํานยิาม นมโรงเรียน คือ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมด่ืม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 406) พ.ศ. 2562 เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2)  และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหาร
ด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค ซึ่งจําหน่ายภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
เท่าน้ัน 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 80 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล จัดเก็บจากแบบรายงาน ดังน้ี 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ .) (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) 
ดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 กิจกรรมเฝ้าระวังประจําปี 
1.1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดตาม

หลักเกณฑ์์ GMP 
(1) นมโคชนิดพาสเจอร์ไรส์ตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการ
ผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิด
เหลวที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ โดยใช้แบบตรวจ 
ตส.5(50) 

(2) นมโคชนิดยูเอชทีตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความ
เป็นกรดตํ่า และชนิดปรับกรด โดยใช้แบบตรวจ ตส.11(56) 

กรณีสถานที่ผลิตนมโรงเรียนไม่เข้าตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ให้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย และติดตามให้
ผู้ประกอบการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจสถานที่ผลิตตาม
เกณฑ์ GMP อีกคร้ังและรายงานการดําเนินการทั้งหมดข้างต้นมาที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

1.1.2 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต และ 
ส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์์คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เร่ือง นมโค ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 406) 
พ.ศ. 2562 เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
364) พ.ศ. 2556 เร่ือง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค โดยมีรายการ
ตรวจวิเคราะห์ ดังน้ี 
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ประเดน็ตัวชี้วัด Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝา้ระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภณัฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ ์
ทีก่ําหนด 

  (1) นมโคชนิดพาสเจอร์ไรส์ตรวจวิเคราะห์จํานวน 10 รายการ 
ได้แก่ เน้ือนมไม่รวมมันเนย มันเนย โปรตีน แบคทีเรียทั้งหมด แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม 
Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Listeria 
monocytogenes และ Bacillus cereus 

(2) นมโคชนดิยูเอชท ีตรวจวิเคราะห์จํานวน 9 รายการ ได้แก่ 
เน้ือนมไม่รวมมนัเนย มันเนย โปรตีน แบคทีเรยีทั้งหมด Escherichia coli, Salmonella 
spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Bacillus 
cereus 

โดยดําเนินการเก็บตัวอย่าง จํานวน 2 ครั้ง (1 ครั้ง/ภาคการศึกษา)ดังน้ี 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือน พ.ย. 62 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช่วงเดือน พ.ค.- มิ.ย. 63 

และการดําเนินการเก็บตัวอย่างกําหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็ก
และเยาวชน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562 

ทั้งน้ีการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์์หรือศูนย์์
วิทยาศาสตร์์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

(1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “นมโรงเรียน” ด้วยตัวอักษรสีแดง 
(2) หัวหนังสือด้านขวาบน ระบุว่า “รอบพิเศษ” 
(3) ในช่องหมายเหตุระบุว่า  

 ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ขอให้ส่งสําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) 

หมายเหตุ : สถานประกอบการใดท่ีผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและ 
พาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอย่าง 
รวม 2 ตัวอย่าง) 

1.1.3 กรณีผลวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนไม่เข้าตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาดําเนินการตาม
กฎหมาย และติดตามให้ผู้ประกอบการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อม
ทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ําต่อไปและรายงานการ
ดําเนินการทั้งหมดข้างต้นมาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ประเดน็ตัวชี้วัด Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝา้ระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภณัฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ ์
ทีก่ําหนด 

 1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังประจําเดือน 
1.2.1 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต ตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานเฉพาะด้านเช้ือจุลินทรี ย์ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 406) พ.ศ . 2562 เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้
เกิดโรค  

โดยดําเนินการเก็บตัวอย่าง ทุกเดือนนอกเหนือจากแผนการเฝ้า
ระวังประจําปี โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ
วิเคราะห์ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562และรายงานผลการดําเนินงานในแบบรายงาน
ตัวช้ีวัดที่ 2 

ทั้งน้ีการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์์หรือ 
ศูนย์์วิทยาศาสตร์์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

(1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “นมโรงเรียน” ด้วยตัวอักษรสีแดง 
(2) หัวหนังสือด้านขวาบน ระบุว่า “รอบปกติ” 
(3) ในช่องหมายเหตุระบุว่า “ขอให้ส่งสําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)” 

หมายเหตุ : สถานประกอบการใดที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและ 
พาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอย่าง 
รวม 2 ตัวอย่าง) 

1.2.2 กรณีผลวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนไม่เข้าตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาดําเนินการตาม
กฎหมาย และติดตามให้ผู้ประกอบการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อม
ทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ําต่อไปและรายงานการ
ดําเนินการทั้งหมดข้างต้นมาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แหลง่ข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพมาตรฐานทั้งหมด  
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ประเดน็ตัวชี้วัด Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝา้ระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภณัฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ ์
ทีก่ําหนด 

สตูรคาํนวณตวัชี้วัด (A/B)x100 
หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) โทรศัพท์ 02-590-7214 
วิธีการรายงาน/ 
ความถ่ีในการรายงาน 

รายงานข้อมูล ดังน้ี 
1. รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตัวช้ีวัดผ่านระบบกํากับตัวช้ีวัด

งาน คบส. (PerforMA) โดยรายงานดังน้ี  

ครั้งที ่ ระยะเวลาการรายงาน 

1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ภายในวันที่ 10  ธันวาคม 2562* 

2 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 

3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563* 

4 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 

หมายเหตุ :  1. * เน่ืองจากต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการอาหาร
นมเพ่ือเด็กและเยาวชนในการจัดสรรสิทธ์ิ 

2. ตัดข้อมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 
2. ส่งสําเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและรายงานผลวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน โดยส่งเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น) 

หน่วยงานที่รายงาน ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานรับผดิชอบ
ตัวชี้วัด 

ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ:  
นางสาวโชตินภา เหล่าไพบูลย์            สํานักอาหาร 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7218   โทรศัพท์มือถือ : 081-055-7988 
โทรสาร : 02-591-8460              E-mail : fda.schoolmilk@gmail.com 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด :  
นายกริชเพชร ผรณจินดา                  สํานักอาหาร    
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-590-7218     โทรศัพท์มือถือ : 089-811-8889 
โทรสาร : 02-591-8460               E-mail : planning.food@gmail.com 

หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ประเดน็ตัวชี้วัด Post-marketing : การกํากบัดแูล ตรวจสอบ เฝา้ระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ  
และสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภณัฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ ์
ทีก่ําหนด 

การนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพ่ือรายงานผลต่อคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนเพ่ือใช้ในการจัดสรร
สิทธ์ินมโรงเรียน เพ่ือกําหนดมาตรการการเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียนในปีถัดไปและเพ่ือนําข้อมูลไปจัดทาํมาตรการในการจัดการและกํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีความเสีย่ง 
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ประเดน็ตัวชี้วัด การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) 
หมวด Service Excellence 
แผนที ่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โครงการที ่ โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
ลักษณะ เชิงปริมาณ(ร้อยละ) Leading Indicator 
ระดบัการ
แสดงผล 

จังหวัด/เขต/ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
คํานยิาม (1) RDU : โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

(1) RDU เป็นการประเมินการดําเนินงานระดับอําเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข  
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเช่ือมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า ระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา  
ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU Hospital, RDU PCU และ RDU in community 
- RDU Hospital หมายถึงโรงพยาบาลสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.)/
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาล
และศูนย์บริการสาธารณสุข สงักัดกรุงเทพมหานคร 
- RDU PCU หมายถึง รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิทีเ่รียกในช่ืออ่ืน 
- RDU community หมายถึงการดําเนินการเพื่อทําให้เกิด RDU  ในระดับอําเภอ/เขตของ
กรุงเทพมหานคร 

1.1 การพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังน้ี 
 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการดําเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่

กําหนด 
2. การดําเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่

ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 
4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจรยิธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ 

การส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 

จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่าย
ระดับอําเภอที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายท้ัง  
2 โรค 
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ประเดน็ตัวชี้วัด การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) 

 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดาํเนนิการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี ้
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัด จํานวน 5 ตัวช้ีวัดตาม 
RDU ขั้นที่ 1 

2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และ
สตรีคลอดปกติครบกําหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกิน
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด (ปี 2562 เกณฑ์ RI 
รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 20 %, AD ≤ 20 %, 
FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) 

3. การใช้ยา NSAIDsผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป  
ไม่เกินร้อยละ10  

4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไต
ทํางานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 

5. การไม่ใช้ยาที่หา้มใช้ในสตรีต้ังครรภ์ ได้แก่ warfarin*, 
statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart 
valve) 

จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่าย
ระดับอําเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายท้ัง  
2 โรค 
(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 

 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การดาํเนนิการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี ้
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดําเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU Service plan 
ครบทั้ง 18 ตัวช้ีวัด  
(หมายเหตุ เกณฑ์ในคู่มือ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 
40 %, APL ≤ 10 %) 
 

จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่าย
ระดับอําเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง  
2 โรค 

 RDU ขั้นที่ 3 plus  หมายถึง การดําเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี ้
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

๑. ผลการดําเนินงานผ่านตามตัวช้ีวัด ๑๘ ตัวช้ีวัด ตามเกณฑ์
ในคู่มือ RDU Service plan 

๒. ตัวช้ีวัดเฉพาะตามสภาพปัญหา (problem based 
indicators) โดยอาจเป็นตัวช้ีวัดร่วมระดับเขต ระดับ
เครือข่าย รพ. หรือเฉพาะระดับ รพ. หรือตัวช้ีวัดตามกลุ่ม
โรค/กลุ่มยา ที่เป็นปัญหาใน service plan อ่ืน 

จํานวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่าย
ระดับอําเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง  
2 โรค 
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ประเดน็ตัวชี้วัด การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) 

1.2.การส่งเสรมิการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลในชุมชน (RDU Community)  
(ดูคาํนิยามในหมายเหตทุา้ยเอกสาร) 
เกณฑ์ผา่นตัวชี้วัด: ระดับความสําเร็จการสง่เสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ผา่นเกณฑ์ระดับ ๓ 
หน่วยวัด ระดับจังหวัด 
คําอธิบาย  แต่ละจังหวัด มีการออกแบบบริหารจัดการเพ่ือให้มีการดําเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชน อย่างน้อย 1 อําเภอ ซึ่งแต่ละอําเภอดําเนินการ อย่างน้อย ๑ ตําบล โดยกําหนดให้มีผู้
ประสานงานระดับจังหวัด และอําเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานเช่ือมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า หน่วยงานระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงชุมชน และเครือข่ายอ่ืนๆ ในชุมชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการระดับ
อําเภอที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการในระดับอําเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอําเภอ คณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุข
ระดับอําเภอ เป็นต้น  
     การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ดําเนินการ ๕ กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

๑. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based 
surveillance) 

๒. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community 
Participation)  

๓. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based 
Surveillance) 

๔. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) เช่น ร้านชํา ร้าน
ยา คลินิก โรงพยาบาลเอกชน 

๕. การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)  
ระดบัความสาํเร็จ คําอธบิาย 

ระดับ ๑ ๑. จังหวัดออกแบบระบบบริหารจัดการ ได้แก่ กําหนดองค์ประกอบ โครงสร้าง
การจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบติดตามประเมินผล และระบบอื่นที่
เก่ียวข้อง 
๒. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในพ้ืนที่อําเภอเป้าหมาย หรือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือหน่วยบริการสุขภาพสังกัดอ่ืน ที่สมัครใจ 
ดําเนินการ Proactive Hospital based surveillance 

ระดับ ๒ ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ และดําเนินการกิจกรรมหลัก Active Community based 
Surveillance 

ระดับ ๓ ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ และดําเนินการกิจกรรมหลัก community participation 
ระดับ ๔ ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ และมีการดําเนินการกิจกรรมหลักที่เหลือ อย่างน้อย ๑ ข้อ 
ระดับ ๕ ดําเนินการครบ ๕ กิจกรรมหลัก  

รายละเอียดการประเมินการดําเนินการในแต่ละกิจกรรมหลัก ดูในคูม่ือดําเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชน  จากเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use 
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ประเดน็ตัวชี้วัด การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) 
เกณฑ์เปา้หมาย :  

ปงีบประมาณ 61 ปงีบประมาณ 62 ปงีบประมาณ 63 ปงีบประมาณ 64 
RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

RDU ขั้นที่ 1 95 % 
    RDU ขั้นที ่2 20% 

- RDU ขั้นที่ 2 50% 
- RDU ขั้นที่ 3 20% 

 

- RDU ขั้นที่ 3 80% 
- ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีการ
ดําเนินการ RDU 
Community โดยร้อย
ละ ๓๐ ของอําเภอใน
จังหวัด และผา่น
เกณฑ์ RDU 
Community  
ระดับ 3  

 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จําเป็น 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

RDU: โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลทีเ่ทียบเทา่  
และหน่วยบริการปฐมภูมิ และชุมชน ซึ่งเปน็พืน้ที่ระดบัอําเภอ 

วิธีการจัดเกบ็
ข้อมูล 

รายงานกองบริหารการสาธารณสุข 

แหลง่ข้อมูล RDU : ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 
รายการข้อมูล 1 
(RDU) 

A1 = จํานวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 2 , A2 = จํานวนโรงพยาบาลท่ีผ่าน RDU ขั้น 3 

รายการข้อมูล 2 
RDU) 

B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด  

รายการข้อมูล 3 
(AMR) 

C = จํานวนจังหวัดที่มีการดําเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อําเภอ และผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

รายการข้อมูล 4 
(AMR) 

D = จํานวนจังหวัดทั้งหมด 

สตูรคาํนวณ
ตัวชี้วัด  

RDU:  
1. (A1/B) x 100  
2. (A2/B) x 100  และ  
3. (C/D) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

RDU : ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ) 
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ประเดน็ตัวชี้วัด การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2563: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
- RDU ขั้นที่ ๒ ≥ 44 % 
- RDU ขั้นที่ ๓ ≥ 15 % 

- RDU ขั้นที่ ๒ ≥ 46 % 
- RDU ขั้นที่ ๓ ≥ 15 % 

- RDU ขั้นที่ ๒ ≥ 48 % 
- RDU ขั้นที่ ๓ ≥ 20 % 

- RDU ขั้นที่ ๒ ≥ 50 % 
- RDU ขั้นที่ ๓ ≥ 20 % 

วิธีการ
ประเมินผล  

การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 

เอกสาร
สนบัสนุน  

รายการตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

รายละเอียด
ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

Baseline 
data (RDU) 

หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

2562 ร้อยละ RDU  
ขั้นที ่1  
ร้อยละ 
61.49 

RDU ขั้น ๑  
ร้อยละ 95.30  
และ RDU ขั้น ๒  
ร้อยละ 11.62 
 (ไม่ผ่านเกณฑ์

เป้าหมาย  
ร้อยละ ๑๕) 

RDU ขั้นที ่1  
ร้อยละ 99.89  

และ RDU ขั้นที่ 2  
ร้อยละ 42.46  
RDU ขั้นที ่3  

ร้อยละ 16.42  
(ณ ไตรมาส 3/2562) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

๑. ภญ.นุชรินธ์  โตมาชา                        เภสัชกรชํานาญการ 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907155       โทรศัพท์มือถือ : 061-7317779      
โทรสาร : 02-5907341                  E-mail : nuchy408@gmail.com       
สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตัวช้ีวัด RDU)  

๒. ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช               เภสัชกรชํานาญการ      
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907155       โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๙๕๒๙๖๖๓      
โทรสาร : 02-5907341                  E-mail : pharmui30@gmail.com  
สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตัวช้ีวัด RDU) 

 ๓. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธ์ิ                      เภสัชกรชํานาญการ      
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5901628     โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289      
โทรสาร : 02-5901634                 E-mail : praecu@gmail.com      
สํานักบริหารการสาธารณสุข (ตัวช้ีวัด RDU และ AMR)   

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทาํข้อมูล  

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(RDU) 
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ประเดน็ตัวชี้วัด การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU) 
ผู้รบัผดิชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

นางกมลรัตน์ นุตยกุล                                 เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590 7392              โทรศัพทม์ือถือ : 081-897-7830 
โทรสาร : 02-5918486                          E-mail : maew05rx@fda.moph.go.th  
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แก้ไข ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

หมายเหต ุ

นิยามปฏิบัติการสําหรับการดําเนินการส่งเสริมใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง การได้รับยาและใช้ยาที่เหมาะสมกับข้อบ่งช้ีทางคลินิก ในปริมาณท่ี
สอดคล้องกับความจําเป็นด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล ในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการรักษาโรคน้ัน และเกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งต่อบุคคลและสังคม  รวมท้ังลดความเสี่ยงจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 

ยา ในที่น้ีหมายถึง ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของยาหรือมุ่งหมายใช้เป็นยา 

การส่งเสริมใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) หมายถึง การออกแบบบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพ เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งเช่ือมโยงทั้งหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับสู่ชุมชน ครอบครัว
และบุคคล ตลอดจนมีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งในระบบบริการสุขภาพและชุมชน โดยมีเป้าหมายให้
ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา มีความรอบรู้ในการใช้ยา และการดูแลสุขภาพตนเองเบ้ืองต้นเมื่อเจ็บป่วย 
ทั้งน้ีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุในชุมชน มีการดําเนินการ ๕ กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

๑. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based 
surveillance) 

๒. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community 
Participation)  

๓. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based Surveillance) 
๔. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) เช่น ร้านชํา ร้านยา 

คลินิก  
๕. การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)  

ชุมชน1 หมายถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและต่อเน่ือง 
โดยเหตุที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมี
วัฒนธรรม ความเช่ือหรือความสนใจร่วมกัน 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
1 พระราชกฤษฏีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 
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กิจกรรม/ความร่วมมือ กับ สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
1. ตรวจสอบ 
เฝ้าระวังปริมาณ
ไอโอดนีใน   
เกลอืบริโภค    
ณ สถานทีผ่ลติ 

 

ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์เกลือ
บริโภค ณ สถานที่
ผลิตมีปริมาณ
ไอโอดีนตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด (20-40 
ppm)  

ร้อยละ 90 
 

สถานการณแ์ละผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 - 2562) :  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

แนวทางการดําเนนิงานส่วนภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดัที่มีสถานที่ผลติ 48 จังหวัด) :  
- ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ทุกแห่ง 2 ครั้ง/ป ี
- สุ่มเก็บตัวอย่างเกลือบริโภค ทกุแห่ง 2 ครัง้/ป ี
- หากพบผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือผลตรวจวเิคราะห์ผลิตภัณฑ์ 

ไม่เข้ามาตรฐานจะส่งดําเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522   
- กิจกรรมสนับสนนุและส่งเสริมผู้ประกอบการเกลือบริโภคดีเด่นประจําปี 2562     

(รางวัลเกลือคุณภาพ) 
- กิจกรรมวันไอโอดีนแห่งชาต ิ
- การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ รว่มกบัภาคีเครือข่าย เช่น กรมอนามยั เป็นต้น 

พื้นที่เป้าหมาย : 
จังหวดัที่มีสถานที่ผลิตเกลือบริโภค 
  

Baseline data 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค 
ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

88.89 80.26 87.58 

 น.ส. ลักษิกา คําศรี 
หน่วยงาน : สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
(สํานักอาหาร) 
โทร. 02-590-7252 
e-mail :  
iodinethailand@gmail.com 
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ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
   กลุ่มเป้าหมาย : 

ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ทีก่ําหนด (20-40 
ppm) 
งบประมาณสนบัสนนุจงัหวดั :   

งบประมาณค่าตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างเกลือบริโภค 
แนวทางการดาํเนนิงาน/สิ่งทีส่นบัสนนุจากสว่นกลาง : 

แนวทางการดาํเนนิงาน : 
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเพื่อลงพื้นที่
พัฒนาสถานที่ผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเป้าหมาย (ผลที่ตกปี 2562) เพื่อลงพื้นที่แก้ไข
ปัญหาในกระบวนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ภายในไตรมาสที่ 1  
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ดําเนินการดงันี้ 

2.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภคทกุแห่งในจงัหวดัตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที ่428/2553 ปีละ 2 ครั้ง 

• ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน พ.ย. 62 - ก.พ. 63 
• ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 
กรณีสถานที่ผลิตเกลือบริโภคไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในคําสั่งฯ ให้ดําเนินการตาม

กฎหมาย 
2.2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด (เฉพาะจงัหวัดที่มีสถานที่ผลิต 48 จังหวัด)  

เก็บตัวอย่างผลติภัณฑ์เกลือบรโิภค (finished product) ณ สถานที่ผลิต เพือ่ตรวจวิเคราะห์  
ปีละ 2 ครั้ง  

• ครั้งที่ 1  ช่วงเดือน พ.ย. 62 - ก.พ. 63 ดําเนินการดงันี ้
1)  เก็บตวัอย่างผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค 1 ตัวอย่าง/สถานที่ผลิต  

ปริมาณตัวอย่างเกลือบริโภค : น้ําหนักสุทธิ 200 กรัม 
2)  นําส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ  

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ หรอื ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยระบุในหนงัสือนําส่ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า  
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ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
   - ภายใต้แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถงึสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กอง คบ.) 
3)  กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ผลิตไมผ่่านมาตรฐาน 

ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรบัปรุงกรรมวิธกีารผลิตให้เหมาะสม แล้วเก็บ
ตัวอย่างซ้ํา และส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนอีกครัง้ หากยังคงไม่ผ่าน
มาตรฐานให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

• ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ดําเนินการดังนี ้
1) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานจากการตรวจวิเคราะหร์อบสุดท้าย

ในครั้งที่ 1 ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธกีารผลิตให้เหมาะสม 
และ เก็บตัวอยา่งซ้ํา และ ส่งตรวจวเิคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ปรมิาณไอโอดีน หากยังคงไม่ผ่านมาตรฐานให้
ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

2) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เกลือบรโิภคที่ผ่านมาตรฐานจากการตรวจวิเคราะหร์อบ
สุดท้ายในครั้งที ่1 ให้เก็บตัวอยา่งเกลือบริโภค 5 จุด และตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน ด้วย
เครื่อง I-Reader เพื่อประเมินประสิทธิผลของการควบคุมคุณภาพการผลิต หากพบว่าไม่ผ่าน
มาตรฐาน ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรงุกรรมวธิีการผลิตให้เหมาะสม 
แล้วเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุดทา้ยซ้ํา (finished product) และส่งตรวจวเิคราะห์               
ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
ไอโอดีน หากยังคงไม่ผ่านมาตรฐานให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย  
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ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
   1.3 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดส่งขอ้มูลตามแบบฟอร์มทีก่ําหนด (แบบรายงาน

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานทีผ่ลิต) ทางระบบ
กํากับตวัชี้วัดงาน คบส. (PerforMA) ได้แก ่

1) รายงานการตรวจสถานที่ผลิตประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตาม 
คําสั่ง อย. ที่ 428/2553 

2) รายงานผลการตรวจสอบปริมาณเกลือ ณ สถานที่ผลิต ด้วยเครื่อง I-Reader 
3) รายงานการดําเนินงานกรณีที่สถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคไม่เป็นไป

ตามกฎหมาย 
โดยขอให้รายงานผลการดําเนินงานครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 

และ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุน ดังนี้ 
- สอบเทียบเครื่อง I-Reader โดยขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งเครื่อง I-Reader 

มายัง กลุ่มหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร  สํานักอาหาร สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา พร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับเครื่องเมื่อสอบเทียบเทียบแล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 

- สนับสนุนน้ํายา I-reagent โดยสํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
จะจัดส่งน้ํายา I-reagent ไปยัง สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั ภายในเดือนธันวาคม 2562 
- งบประมาณค่าเดินทางในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง/ติดตามการพัฒนา ณ สถานที่ผลิต 
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ประเด็นที่ : 1) การตรวจสอบเฝ้าระวังไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต 

กิจกรรม ร้อยละของผลติภณัฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลติ มีปรมิาณไอโอดนี                    
ตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายกําหนด 

คํานิยาม เกลือบริโภค หมายความว่า เกลือแกงที่ใ ช้เป็นอาหารหรือใช้เป็นส่วนผสมหรือ
ส่วนประกอบของอาหาร ณ สถานที่ผลิต ที่มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
(20-40 ppm) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลิตภัณฑ์เกลอืบริโภค ณ สถานที่ผลิต 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การติดตามการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน : ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค  
ณ สถานทีผ่ลติมีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กําหนด (20-40 ppm) 
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือลง

พ้ืนที่พัฒนาสถานที่ผลิตที่ไมผ่า่นมาตรฐานกลุ่มเป้าหมาย (ผลที่ตกปี 2562) เพ่ือลง
พ้ืนที่แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ภายในไตรมาสท่ี 1 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ตรวจประเมินสถานที่
ผลิตเกลือบริโภคทุกแห่งในจงัหวัด ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ 428/2553 ปีละ 2 ครั้ง 

• ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน พ.ย. 62 - ก.พ.63 
• ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 

กรณีสถานทีผ่ลิตเกลือบริโภคไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในคําสัง่ฯ ให้ดําเนินการตามกฎหมาย 
3. สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานทีผ่ลติ) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์    

เกลือบริโภค (finished product) ณ สถานที่ผลิต เพ่ือตรวจวิเคราะห์ ปีละ 2 ครั้ง  
• ครั้งที่ 1  ช่วงเดือน พ.ย. 62 - ก.พ. 63 ดําเนินการดังน้ี 

         1)  เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค 1 ตัวอย่าง/สถานที่ผลิต  
              ปริมาณตัวอย่างเกลือบริโภค : นํ้าหนักสุทธิ 200 กรัม 
         2)  นําส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค  
              ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยระบุ
ในหนังสือนําสง่ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า  
             - ภายใต้แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
             - ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา       
(กอง คบ.) 
 
 
 

ตัวชีว้ัดกิจกรรม/ความรว่มมือกับส่วนภูมิภาค 
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กิจกรรม ร้อยละของผลติภณัฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลติ มีปรมิาณไอโอดนี                    
ตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายกําหนด 
        3)  กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ผลติภัณฑ์ ณ สถานที่ผลิตไม่ผ่านมาตรฐานให้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสม       
แล้วเก็บตัวอย่างซ้ํา และส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ       
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนอีกครั้ง หากยังคงไม่ผ่าน
มาตรฐานให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
      • ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ดําเนินการดังน้ี 
     1) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคท่ีไมผ่่านมาตรฐานจากการตรวจวิเคราะห์     
รอบสุดท้ายในคร้ังที่ 1 ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรุงกรรม  
วิธีการผลิตให้เหมาะสม และ เก็บตัวอย่างซ้ํา และ ส่งตรวจวิเคราะห์                      
ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตรวจวิเคราะห์
ปริมาณไอโอดีน หากยังคงไม่ผ่านมาตรฐานให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
     2) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคท่ีผ่านมาตรฐานจากการตรวจวิเคราะห์รอบ
สุดท้ายในครั้งที่ 1 ให้เก็บตัวอย่างเกลือบริโภค 5 จุด และตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน   
ด้วยเคร่ือง I-Reader เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการควบคุมคุณภาพการผลิต หากพบว่า
ไม่ผ่านมาตรฐาน ให้สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้
เหมาะสม แล้วเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุดท้ายซ้ํา (finished product) และส่งตรวจ
วิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน หากยังคงไม่ผ่านมาตรฐานให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย  
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มทีก่ําหนด (แบบรายงานกิจกรรม
ที่ 1 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานทีผ่ลิต) ทางระบบ
กํากับตัวช้ีวัดงาน คบส. ได้แก่ 
     1) รายงานการตรวจสถานที่ผลิตประเมินสถานที่ผลติเกลือบริโภค ตามคําสั่ง อย.   
ที่ 428/2553 
     2) รายงานผลการตรวจสอบปริมาณเกลือ ณ สถานทีผ่ลิต ด้วยเครื่อง I-Reader 
     3) รายงานการดําเนินงานกรณีที่สถานที่ผลิตหรือผลติภัณฑ์เกลือบริโภคไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย 
โดยขอให้รายงานผลการดําเนินงานคร้ังที่ 1 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 และ   
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 มิถนุายน 2563 

แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคท่ีส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพมาตรฐานทั้งหมด  

สูตรคํานวณตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
= (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการดําเนินงาน ราย 6 เดือน 
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กิจกรรม ร้อยละของผลติภณัฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลติ มีปรมิาณไอโอดนี                    
ตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายกําหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

 

หน่วยงาน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย./ สสจ.  ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต  
ครั้งที่ 1 
 รายงานผลมายัง อย. ทาง 
ระบบกํากับตัวช้ีวัดงาน คบส. / 
หรือในระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะ 
อย.) 
 จัดส่งข้อมูลผลการเฝ้าระวังให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด 

 ผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค           
ณ สถานที่ผลิต ครั้งที่ 2 
 รายงานผลมายัง อย. ทาง 
ระบบกํากับตัวช้ีวัดงาน คบส. / 
หรือในระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะ 
อย.) 
 จัดส่งข้อมูลผลการเฝ้าระวังให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด  

วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เอกสารสนับสนุน : - 
รายละเอียดขอ้มูล
พืน้ฐาน 
 

 

 

Baseline data หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ร้อยละของผลติภัณฑ์เกลือ
บริโภค ณ สถานที่ผลิตมี
ปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์     
ที่กําหนด 

ร้อยละ 88.89 80.26 87.58 

ผู้ใหข้้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : นางสาวลักษิกา คําศรี  โทรศัพท์ 02-590-7252 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  นายกริชเพชร ผรณจินดา / นางสาวณัฐนุช สุขแก้ว  

  โทรศัพท์ 02-590-7214 
หน่วยงาน
ประมวลผลฯ 
(ระดบัส่วนกลาง) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
โทรศัพท์ 02-590-7030 

ผู้รบัผดิชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

 ส่วนกลาง: สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
1.  นายกริชเพชร ผรณจินดา     ตําแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7218 โทรศัพท์มือถือ : 089-811-8889 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  น.ส. ณัฐนุช สุขแก้ว            ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่สํานักอาหาร 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7214 โทรศัพท์มือถือ : 094-131-6136 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
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กิจกรรม ร้อยละของผลติภณัฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลติ มีปรมิาณไอโอดนี                    
ตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายกําหนด 
 ส่วนภูมิภาค : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงาน โดยสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดทั่วประเทศ และส่งข้อมูลกลับมายัง อย. ผ่านระบบกํากับตัวช้ีวัดงาน คบส. 
(PerforMA) 
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แบบรายงาน 

  

108



 
 

ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
2. ตรวจสอบ 
เฝ้าระวังปริมาณ
ไอโอดนีใน
ผลติภณัฑ์
น้ําปลา 
ผลติภณัฑป์รุงรส
ที่ได้จากการยอ่ย
โปรตนีของ     
ถั่วเหลืองและ
น้ําเกลือ       
ปรุงอาหาร          
ณ สถานทีผ่ลติ 

 

ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์น้ําปลา 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่
ได้จากการยอ่ย
โปรตีนของถัว่
เหลือง และ 
น้ําเกลือปรงุอาหาร 
ณ สถานที่ผลิต มี
ปริมาณไอโอดีน
ตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนด  

 

ร้อยละ 70 
 

สถานการณแ์ละผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 - 2562) :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 
แนวทางการดําเนนิงานส่วนภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดัที่มีสถานที่ผลติ - จงัหวดั) :  

- ตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของ      
ถั่วเหลือง และ น้ําเกลือปรงุอาหาร ทกุแห่ง 2 ครั้ง/ป ี

- สุ่มเก็บตัวอย่างน้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ไดจ้ากการย่อยโปรตีนของ 
ถั่วเหลือง และ น้ําเกลือปรงุอาหาร ทกุแห่ง 2 ครั้ง/ป ี

- หากพบผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือผลตรวจวเิคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
ไม่เข้ามาตรฐานจะส่งดําเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522   

- กิจกรรมวันไอโอดีนแห่งชาติ  
- การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ รว่มกบัภาคีเครือข่าย เช่น กรมอนามยั เป็นต้น 

 

Baseline data 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์น้ําปลา 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการยอ่ย
โปรตีนของถัว่เหลือง และ น้ําเกลือ
ปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต มี
ปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนด 

38.82 47.56 52.94 

 น.ส. ลักษิกา คําศรี 
หน่วยงาน : สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
(สํานักอาหาร) 
โทร. 02-590-7252 
e-mail :  
iodinethailand@gmail.com 
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ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
   พื้นที่เป้าหมาย : 

จังหวดัที่มีสถานที่ผลิตน้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการยอ่ยโปรตีนของ 
ถั่วเหลือง และ น้ําเกลือปรงุอาหาร  
กลุ่มเป้าหมาย : 

ผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถัว่เหลือง และ น้ําเกลือ
ปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต มปีริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

การสนบัสนนุจงัหวดั :   
ค่าตรวจวเิคราะห์ปริมาณไอโอดนีในผลิตภัณฑ์  

แนวทางการดาํเนนิงาน/สิ่งทีส่นบัสนนุจากสว่นกลาง : 
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ดําเนินการ ดังนี้ 

1) เก็บตวัอย่างผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถัว่
เหลือง และ น้ําเกลือปรงุอาหาร ที่ผลิตในสถานที่ผลิตนั้น ๆ แห่งละ 1 ตัวอยา่ง ที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละผลิตภัณฑ์  

- เก็บเฉพาะสูตรหลักที่ผลิตในสถานที่ผลิตนั้น ๆ 1 สูตร (สูตรที่ 1)  
ทุกประเภทของผลิตภัณฑ์  เช่น โรงงาน A ผลิตน้ําปลา และ น้ําเกลือปรงุอาหาร จะต้องเก็บ
ตัวอย่าง น้ําปลา สูตรหลัก 1 ตวัอย่าง และ น้ําเกลือปรงุอาหาร สูตรหลัก 1 ตัวอย่าง ทัง้นี้ 
หากในวันเก็บตวัอย่าง ไมพ่บผลิตภัณฑ์สูตรหลัก ให้เลือกเก็บสูตรอื่นทีพ่บในวันเก็บตวัอย่าง   

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ไดจ้ากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ
น้ําเกลือปรงุอาหาร ที่มกีารใช้เกลือบริโภคเสรมิไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัตรวจสอบว่าเกลือบริโภคที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตาม
กฎหมายกําหนด (20-40 ppm) 

ปริมาณตัวอย่าง :  อย่างน้อย 500 มิลลิลิตร / ตัวอย่าง 
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ประเดน็ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
   2) ตรวจสอบกระบวนการผลิต และ วัตถุดิบในการเสริมสารไอโอดีน (สารโพแทสเซียม 

ไอโอเดต หรือ เกลือเสริมเสริมไอโอดีน) ณ สถานที่ผลิตนั้นๆ ลงในแบบฟอร์มที่กําหนด  
(แบบรายงานกจิกรรมที่ 2 ตรวจสอบเฝ้าระวงัปริมาณไอโอดนีในผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์
ปรุงรสที่ได้จากการยอ่ยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต) ทัง้นี้ 
หากสถานที่ผลิตใช้เกลือเสริมไอโอดีนเป็นวัตถดุิบ ให้เก็บตัวอย่างวัตถุดิบเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ น้ําหนักสุทธ ิ200 กรัม นําส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดนีในเกลือบริโภค ณ 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ หรอื ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 
2563 โดยระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า 

- เกลือวัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑ.์............. 
    - ภายใต้แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถงึสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (กอง คบ.) 
3) ตรวจสอบการแสดงฉลากของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ลงในแบบฟอร์มที่กําหนด  

(แบบรายงานกจิกรรมที่ 2 ตรวจสอบเฝ้าระวงัปริมาณไอโอดนีในผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์
ปรุงรสที่ได้จากการยอ่ยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต) และ  
ส่งตัวอย่าง น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการยอ่ยโปรตีนของถั่วเหลือง และ น้ําเกลือปรุง
อาหาร มายงั กลุ่มหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สํานักอาหาร สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563   

4) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนตามประกาศฯ และจะสําเนารายงานผลวิเคราะห์ให้สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดทราบ ทัง้นี้ กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  มีปริมาณไอโอดีนไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน ขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการดําเนินงานมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
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ประเดน็ที่ : 2)  ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลติภณัฑ์น้ําปลา ผลติภณัฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อย
โปรตนีของถ่ัวเหลือง และน้าํเกลือปรุงอาหาร ณ สถานทีผ่ลติ 

กิจกรรม ร้อยละของผลติภณัฑ์น้าํปลา ผลติภณัฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตนีของ 
ถ่ัวเหลือง และ น้ําเกลือปรงุอาหาร ณ สถานทีผ่ลติ มีปริมาณไอโอดนีตามเกณฑ์ 
ทีก่ําหนด 

คํานยิาม ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน หมายถึง ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จาก
การย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต ที่มีปริมาณ
ไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 70 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการ

ย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ นํ้าเกลือ
ปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล      การติดตามการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ เสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร  
ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ดําเนินการ  
ณ สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของถั่ว
เหลือง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร ทุกแห่งในจังหวัด  รายละเอียดดังน้ี 
     1) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของ  
ถั่วเหลือง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร ที่ผลิตในสถานที่ผลิตน้ัน ๆ แห่งละ 1 ตัวอย่าง ที่
เป็นตัวแทนของแต่ละผลิตภัณฑ์ เก็บเฉพาะสูตรหลักที่ผลิตในสถานที่ผลิตน้ัน ๆ 1 สูตร 
(สูตรที่ 1) ทุกประเภทของผลิตภัณฑ์  เช่น โรงงาน A ผลิตนํ้าปลา และ น้ําเกลือ  
ปรุงอาหาร จะต้องเก็บตัวอย่าง นํ้าปลา สูตรหลัก 1 ตัวอย่าง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร 
สูตรหลัก 1 ตัวอย่าง ทั้งน้ี หากในวันเก็บตัวอย่าง ไม่พบผลิตภัณฑ์สูตรหลัก ให้เลือก
เก็บสูตรอ่ืนที่พบในวันเก็บตัวอย่าง   
     ทั้งน้ี ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 
และน้ําเกลือปรุงอาหาร ที่มีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบว่าเกลือบริโภคท่ีใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพ
มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายกําหนด (20-40 ppm) 

ปริมาณตัวอย่าง :  อย่างน้อย 500 มิลลิลิตร / ตัวอย่าง 
     2) ตรวจสอบกระบวนการผลิต และ วัตถุดิบในการเสริมสารไอโอดีน (สารโพแทสเซียม
ไอโอเดต หรือ เกลือเสริมไอโอดีน) ณ สถานที่ผลิตนั้น ๆ ลงในแบบฟอร์มที่กําหนด 
(แบบรายงานกิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์นํ้าปลา 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และนํ้าเกลือปรุงอาหาร ณ 
สถานที่ผลิต) ทั้งน้ี หากสถานที่ผลิตใช้เกลือเสริมไอโอดีนเป็นวัตถุดิบ ให้เก็บตัวอย่าง
วัตถุดิบเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ นํ้าหนักสุทธิ 200 กรัม นําส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
ไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมาย
เหตุว่า 
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กิจกรรม ร้อยละของผลติภณัฑ์น้าํปลา ผลติภณัฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตนีของ 
ถ่ัวเหลือง และ น้ําเกลือปรงุอาหาร ณ สถานทีผ่ลติ มีปริมาณไอโอดนีตามเกณฑ์ 
ทีก่ําหนด 
      - เกลือวัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑ์.............. 
      - ภายใต้แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กอง คบ.) 
     3) ตรวจสอบการแสดงฉลากของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ลงในแบบฟอร์มที่กําหนด  
และ ส่งตัวอย่าง นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง  และ 
นํ้าเกลือปรุงอาหาร มายัง หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร สํานักอาหาร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563   
     4 )  สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า จั ด ส่ ง ตั ว อ ย่ า ง ใ ห้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนตามประกาศฯ และจะ
สําเนารายงานผลวิเคราะห์ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ ทั้งน้ี กรณีผลการ
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  มีปริมาณไอโอดีนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ขอให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรายงานการดําเนินงานมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แหลง่ข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง 
และ นํ้าเกลือปรุงอาหารที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 
และ นํ้าเกลือปรุงอาหารที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
มาตรฐานทั้งหมด  

สตูรคาํนวณตวัชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ 
นํ้าเกลือปรุงอาหาร  ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด =    
(A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการดําเนินงาน ราย 6 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : - 
วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เอกสารสนบัสนุน : - 
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กิจกรรม ร้อยละของผลติภณัฑ์น้าํปลา ผลติภณัฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตนีของ 
ถ่ัวเหลือง และ น้ําเกลือปรงุอาหาร ณ สถานทีผ่ลติ มีปริมาณไอโอดนีตามเกณฑ์ 
ทีก่ําหนด 

รายละเอียดขอ้มูล
พืน้ฐาน 

 
 

 

Baseline data หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์นํ้าปลา 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการ
ย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ 
นํ้าเกลือปรุงอาหาร  ณ สถานที่
ผลิต มีคณุภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

ร้อยละ 38.82 47.56 52.94 

ผู้ใหข้้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : นางสาวลักษิกา คําศรี  โทรศัพท์ 02-590-7252 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  นายกริชเพชร ผรณจินดา / นางสาวณัฐนุช สุขแก้ว  
                            โทรศัพท์ 0 2590 7214 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทาํข้อมูล 
(ระดบัส่วนกลาง) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
โทรศัพท์ 0 2590 7030 

ผู้รบัผดิชอบ        
การรายงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

 ส่วนกลาง: สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
1.  นายกริชเพชร ผรณจินดา ตําแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2590 7218 โทรศัพท์มือถือ : 090-932-8585 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  น.ส. ณัฐนุช สุขแก้ว            ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่สํานักอาหาร 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7214 โทรศัพท์มือถือ : 094-131-6136 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
 ส่วนภูมิภาค : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงาน โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ และส่งข้อมูลกลับมายัง อย. ผ่านระบบกํากับตัวช้ีวัดงาน คบส. 
(PerforMA) 
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One page summary (9 ก.ย. 62) 

แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในกรอบแนวทาง Situation based  

"ของดี ของเด่น OTOP ประจ าจังหวัด" 
………………… 

วัตถุประสงค์ในการเก็บตัวอย่าง 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตโดยผู้ประกอบการชุมชน ได้แก่ OTOP  

(จดทะเบียนโดยกรมการพัฒนาชุมชน) วิสาหกิจชุมชน (จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร) กลุ่มแม่บ้าน และ/หรือ 
ผู้ประกอบการในชุมชน โดยตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการ
บริโภคและมกีารกระจาย เป็นจ านวนมาก นิยมซ้ือเป็นของฝากซึ่งถือเป็นของดีของเด่นประจ าจังหวัด 

จ านวนตัวอย่างที่จะจัดเก็บ 
ผลิตภัณฑ์“ของดี ของเด่น OTOP ประจ าจังหวัด” รวมทั้งสิ้น 350 ตัวอย่างทั่วประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 

2 ประเภท ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์อาหาร (อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที) จ านวน 320 ตัวอย่าง และ 2) ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง (เครื่องส าอางผสมสมุนไพร) จ านวน 30 ตัวอย่าง  

วิธีการในการเก็บตัวอย่าง 
หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ (สสจ.) และ กองส่งเสริมงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ สถานที่ผลิตของผู้ประกอบการ OTOP/ วิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มแม่บ้านหรือ

ผู้ประกอบการในชุมชน และ/หรือ สถานที่จ าหน่าย OTOP  
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ประกอบการ OTOP / วิสาหกิจชุมชน / กลุ่มแม่บ้านหรือผู้ประกอบการในชุมชน 
 ผลิตภัณฑ์ต้องมีการบริโภคและมกีารกระจาย เป็นจ านวนมาก นิยมซื้อเป็นของฝากซึ่งถือเป็นของดีของเด่น

ประจ าจังหวัด 
 ผลิตภัณฑ์อาหาร มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร 

สถานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ 

หัวข้อที่ต้องการตรวจวิเคราะห ์
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณารายการตรวจวิเคราะห์ตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 
1. ผลิตภัณฑ์อาหาร พิจารณาตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ใน

อาหารประเภทนั้นๆ 
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง พิจารณาตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง 

ก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559  

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่ที่ท าการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (สสจ. / กอง คบ.) ลงข้อมูลสถานที่เก็บ

ตัวอย่าง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และผลวิเคราะห์ ในระบบบันทึกผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ระบบงานสารสนเทศ คบส. 
KB Information System:KBIS) เพ่ือประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) ในภาพรวม
ทั้งประเทศ โดยน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหา ค้นหาสาเหตุ และวางแผนแก้ปัญหาเชิงระบบต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ภายในเดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 
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One page summary (9 ก.ย. 62) 

แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในกรอบแนวทาง Situation based 

"ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร” 
………………… 

วัตถุประสงค์ในการเก็บตัวอย่าง 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามนิยามของ พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 

โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประเภทยาจากสมุนไพร และ/หรือ ยาแผนโบราณ ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการในประเทศ  

จ านวนตัวอย่างท่ีจะจัดเก็บ 
“ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร” รวมทั้งสิ้น 100 ตัวอย่างทั่วประเทศ 

วิธีการในการเก็บตัวอย่าง 
หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ (สสจ.) และ กองส่งเสริมงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ สถานที่ผลิตของผู้ประกอบการ และ/หรือ สถานที่จ าหน่าย/ จุดจ าหน่ายสินค้าของจังหวัด  
สถานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ประกอบการภายในประเทศ/ ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดนั้นๆ 
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามนิยามของ พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 

โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประเภทยาจากสมุนไพร และ/หรือ ยาแผนโบราณ  
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีลักษณะการบริโภคเข้าสู่ร่างกาย เช่น สมุนไพรแปรรูปหยาบ หรือสมุนไพรแปรรูป

ละเอียด ในรูปแบบยาเม็ด แคปซูล ลูกกลอน น้ าใช้ภายใน ผง และรูปแบบอ่ืนๆที่บริโภคเข้าสู่ร่างกาย 

หัวข้อที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ โดยอ้างอิงรายการตรวจวิเคราะห์ตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐาน 
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก ดังนี้ 1) Staphylococcus aureus 2) Clostridium spp. 3) Salmonella spp.  
4) Heavy Metals (Cadmium) 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่ที่ท าการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (สสจ. / กอง คบ.) ลงข้อมูลสถานที่

เก็บตัวอย่าง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และผลวิเคราะห์ ในระบบบันทึกผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ระบบงาน
สารสนเทศ คบส. KB Information System:KBIS) เพ่ือประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ภาพรวมทั้งประเทศ โดยน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหา ค้นหาสาเหตุ และวางแผนแก้ปัญหาเชิงระบบต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ภายในเดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 
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One page summary (9 ก.ย. 62) 

แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในกรอบแนวทาง Risk Based 

"น้ า/ น้ าแข็ง” 
………………… 

วัตถุประสงค์ในการเก็บตัวอย่าง 
เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภท น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ น้ าแข็ง  

ซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการในประเทศที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ 

จ านวนตัวอย่างท่ีจะจัดเก็บ 
ผลิตภัณฑ์ “น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” และ “น้ าแข็ง” รวมทั้งสิ้น 1,292 ตัวอย่างทั่วประเทศ 

วิธีการในการเก็บตัวอย่าง 
หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ (สสจ.) 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ สถานที่ผลิตทั่วประเทศ 
สถานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ประกอบการในประเทศที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามนิยามของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ าบริโภค 

ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ น้ าแข็ง และเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิตเท่านั้น 

หัวข้อที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ โดยอ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  

น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ น้ าแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 
1) Salmonella spp. 5) pH                              
2) Staphylococcus aureus 6) ฟลูออไรด์ 
3) E.coli                          7) ความกระด้าง 
4) MPN coliform              8) ไนเตรท 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่ที่ท าการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (สสจ. / กอง คบ.) ลงข้อมูลสถานที่เก็บ

ตัวอย่าง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และผลวิเคราะห์ ในระบบบันทึกผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ระบบงานสารสนเทศ คบส. 
KB Information System: KBIS) เพ่ือประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุ 
ที่ปิดสนิทและน้ าแข็งภาพรวมทั้งประเทศ โดยน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหา ค้นหาสาเหตุ และวางแผนแก้ปัญหาเชิงระบบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ภายในเดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 
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One page summary (9 ก.ย. 62) 

แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภณัฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในกรอบแนวทาง กรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน/ร้องเรียน 

"ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในกรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน/ร้องเรียน” 
………………… 

วัตถุประสงค์ในการเก็บตัวอย่าง 
เพ่ือตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ และ/หรือคุณภาพมาตรฐาน ในกรณีร้องเรียน/ กรณีพิเศษ/ ของกลางในการจับกุม

ด าเนินคดี ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค 

จ านวนตัวอย่างท่ีจะจัดเก็บ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งสิ้น 500 ตัวอย่างทั่วประเทศ  

วิธีการในการเก็บตัวอย่าง 
หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ (สสจ.) และ กองส่งเสริมงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ สถานประกอบการทั่วประเทศ (สถานที่ผลิต/ น าเข้า/ จ าหน่าย) จุดจ าหน่ายสินค้า และ

สถานที่ตามเรื่องร้องเรียน/กรณีพิเศษ 
สถานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 มีหนังสือราชการหรือเอกสาร/หลักฐานจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าเป็นเรื่อง

ร้องเรียนหรือมีการระบุขอให้ สสจ. เก็บตัวอย่างเพ่ือด าเนินการต่างๆ 
 มีเอกสาร/หลักฐานจาก สสจ. ขอรับการสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์เพื่อด าเนินการในกรณีที่เป็นเรื่อง

ร้องเรียนภายในจังหวัด/ กรณีพิเศษที่ได้รับการสั่งการ/ขอความร่วมมือในภาพรวมประเทศ/เขต และได้รับการ
พิจารณาจากกอง คบ. แล้ว (หัวหน้ากลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ/ หัวหน้ากลุ่ม  คบส. 
พ้ืนที่ เป็นผู้พิจารณาจ านวนตัวอย่างในภาพรวมทั้งประเทศ) 

ขั้นตอนในการพิจารณาเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในกรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน/ร้องเรียน ดังนี้  
1) มีการประสานขอสนับสนุนการเก็บตัวอย่าง 2) กอง คบ. พิจารณาข้อมูล หากเข้าข่ายกรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน/

ร้องเรียน และมีจ านวนตัวอย่างคงเหลือ ให้กอง คบ. พิจารณาแจ้ง สสจ. ด าเนินการเก็บตัวอย่าง พร้อมลงข้อมูลการเก็บตัวอย่าง
ในระบบ KBIS  3) ผู้เก็บตัวอย่างระบุในหนังสือน าส่งตัวอย่าง “เก็บตัวอย่างภายใต้แผนเก็บตัวอย่างในกรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน/
ร้องเรียน ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.)” 4) ผู้เก็บตัวอย่างจัดท าหนังสือพร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานการเก็บตัวอย่างในกรณีพิเศษ/
ฉุกเฉิน/ร้องเรียน ส่งมาให้กอง คบ. เพ่ือรวบรวมยอดค่าใช้จ่ายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์แก่กรมวิทย์ฯ 

หัวข้อที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ โดยอ้างอิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือตรวจพิสูจน์

เอกลักษณห์รือคุณภาพมาตรฐาน ในกรณเีรื่องร้องเรียน กรณพิีเศษ หรือเป็นของกลางในการจับกุมด าเนินคดี ในส่วนภูมิภาค 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่ที่ท าการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (สสจ. / กอง คบ.) ลงข้อมูลสถานที่เก็บ

ตัวอย่าง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และผลวิเคราะห์ ในระบบบันทึกผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ระบบงานสารสนเทศ คบส. 
KB Information System: KBIS) เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหา ค้นหาสาเหตุ และวางแผนแก้ปัญหาเชิงระบบต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ภายในเดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 
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Q1 Q2 Q3 Q4  ระบุสถานที่  จํานวน ตย.  ระบุหน่วยงาน  จํานวน ตย. ค่าวิเคราะห์ ค่าซื้อ ตย. รวม
รวมทั้งสิ้น 2,242 215 800 ### - 10,380,800 13,500 10,394,300

รวมส่วนกลาง - - - - - -         -         -         
รวมส่วนภูมิภาค 2,242 215 800 ### - 10,380,800 13,500 10,394,300

 1. การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ รวม Situation Based 450 15 150 285 - 1,696,000 13,500 1,709,500
 สุขภาพเพื่อประเมิน 1.1 ส่วนภูมิภาค รวม 450 15 150 285 - 1,696,000 13,500 1,709,500
 สถานการณ์คุณภาพ 1) "ของดี ของเด่น ประจํา ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามชนิด 320 10 100 210 - สถานที่ผลิต/ 320 สสจ. และ 320 กรมวิทย์ฯ/ 800,000 4,800 804,800  จํานวนตัวอย่าง

 และความปลอดภัย        จังหวัด" : อาหารสําเร็จ ของอาหาร จําหน่าย กอง คบ. ศูนย์วิทย์ฯ  รายจังหวัดตาม

 (Situation Based)        รูปพร้อมบริโภคทันที  ภาคผนวก

2) "ของดี ของเด่น ประจํา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 30 5 10 15 - สถานที่ผลิต/ 30 สสจ. และ 30 กรมวิทย์ฯ/ 96,000 1,500 97,500  จํานวนตัวอย่าง

       จังหวัด" : เครื่องสําอาง เรื่อง กําหนดลักษณะของเครื่องสําอาง จําหน่าย กอง คบ. ศูนย์วิทย์ฯ  รายจังหวัดตาม

ที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559  ภาคผนวก

ดังนี้

1) Total aerobic microbial count
2) Total combined yeasts and
mould count
3) Clostridium spp.
4) Staphylococcus aureus
5) Pseudomonas aeruginosa
6) Candida albicans

3) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก 100 - 40 60 - สถานที่ผลิต/ 100 สสจ. และ 100 กรมวิทย์ฯ/ 800,000 7,200 807,200  จํานวนตัวอย่าง
(อ้างอิงตามประกาศสํานักงาน จําหน่าย กอง คบ. ศูนย์วิทย์ฯ  รายจังหวัดตาม

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  ภาคผนวก

หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตํารับ

ยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปน

เปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก) ดังนี้
1) Staphylococcus aureus
2) Clostridium spp.
3) Salmonella spp.
4) Heavy Metals (Cadmium)

หมายเหตุ

แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรอบกิจกรรม
 ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ ตย.
- ระบุรายการ (Item)

 หัวข้อ/รายการ
ที่ต้องการตรวจวิเคราะห์

 จํานวน ตย.
(N)

 จํานวน ตย. 
จําแนกตามช่วงเวลาที่เก็บ

 สถานที่เก็บ ตย.
 หน่วยงาน
ที่เก็บ ตย.  หน่วยงาน

ตรวจวิเคราะห์
งบประมาณ (บาท)
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Q1 Q2 Q3 Q4  ระบุสถานที่  จํานวน ตย.  ระบุหน่วยงาน  จํานวน ตย. ค่าวิเคราะห์ ค่าซื้อ ตย. รวม
หมายเหตุกรอบกิจกรรม

 ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ ตย.
- ระบุรายการ (Item)

 หัวข้อ/รายการ
ที่ต้องการตรวจวิเคราะห์

 จํานวน ตย.
(N)

 จํานวน ตย. 
จําแนกตามช่วงเวลาที่เก็บ

 สถานที่เก็บ ตย.
 หน่วยงาน
ที่เก็บ ตย.  หน่วยงาน

ตรวจวิเคราะห์
งบประมาณ (บาท)

 2. การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ รวม Risk Based 1,292 100 450 742 - 5,684,800 -         5,684,800
 สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผล 2.1 ส่วนภูมิภาค รวม 1,292 100 450 742 - 5,684,800 -         5,684,800
 กระทบต่อความปลอดภัยของ 1) น้ํา/น้ําแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 1,292 100 450 742 - สถานที่ผลิต  1,292 สสจ. 1,292 กรมวิทย์ฯ/ 5,684,800 - 5,684,800  ค่าตรวจ

 ผู้บริโภค (Risk Based) น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ ศูนย์วิทย์ฯ  วิเคราะห์จาก

น้ําแข็ง ดังนี้  สํานักอาหาร

1) Salmonella spp.
2) Staphylococcus aureus  จํานวนตัวอย่าง
3) E.coli  รายจังหวัดตาม

4) MPN coliform  ภาคผนวก

5) pH
6) ฟลูออไรด์

7) ความกระด้าง 
8) ไนเตรท

 4. กรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน/  รวมกรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน/ร้องเรียน 500 100 200 200 - 3,000,000 -         3,000,000
 ร้องเรียน 3.1 ส่วนภูมิภาค รวม 500 100 200 200 - 3,000,000 -         3,000,000

1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ คุณภาพ 500 100 200 200 - สถาน 500 สสจ. และ 500 กรมวิทย์ฯ/ 3,000,000 - 3,000,000  ค่าตรวจ

      กรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน/ มาตรฐาน กรณีร้องเรียน/พิเศษ/ ประกอบการ กอง คบ. ศูนย์วิทย์ฯ  วิเคราะห์จาก

      ร้องเรียน ของกลางในการจับกุมดําเนินคดี ส่วนภูมิภาค  งบกลาง

ส่วนภูมิภาค  สํานักงานฯ
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1.1 อาหาร 1.2 เครื่องส าอาง

1 32 2 8 155 197 ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่ , 
ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย

2 20 1 5 70 96 ศวก.ที่ 2 พษิณุโลก

3 20 1 5 53 79 ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์

4 32 4 8 95 139 ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ , 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5 32 3 8 110 153 ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม

6 32 3 8 130 173 ศวก.ที่ 6 ชลบรีุ

7 16 1 4 125 146 ศวก.ที่ 7 ขอนแกน่

8 28 2 7 155 192 ศวก.ที่ 8 อดุรธานี

9 16 1 4 105 126 ศวก.ที่ 9  นครราชสีมา

10 20 1 5 85 111 ศวก.ที่ 10 อบุลราชธานี

11 28 3 7 119 157 ศวก.ที่ 11 สุราษฏร์ธานี , 
ศวก.ที่ 11/1 ภูเกต็

12 28 3 7 90 128 ศวก.ที่ 12 สงขลา , 
ศวก.ที่ 12/1 ตรัง

ผลรวมภูมภิาค 304 25 76 1,292 1,697

กอง คบ. 16 5 24 0 45 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลรวมทัง้หมด 320 30 100 1,292 1,742

หมายเหตุ (ข้อมลู ณ วันที ่6 ก.ย. 62)
1) ของดีของเด่น OTOP ประจ าจงัหวัด ได้แก ่ผลิตภัณฑ์ประเภท อาหาร และ เคร่ืองส าอาง
2) ของดีของเด่น OTOP ประจ าจงัหวัด ซ่ึงต้องเปน็ผู้ประกอบการ OTOP ในจงัหวัด และ ต้องเปน็ผลิตภัณฑ์ที่มีการบริโภค /กระจาย/ซ้ือฝาก เปน็จ านวนมาก
3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เปน็ผลิตภัณฑ์ตามนิยามของ พ .ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
4) น้ า หมายถงึ น้ าด่ืมบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปดิสนิท
5) การจดัสรร น้ า/ น้ าแขง็ อา้งองิจากขอ้มูลจ านวนสถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตในฐานขอ้มูล pre-marketing ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เป้าหมายการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมภิาค  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(จ าแนกรายเขต)

เขต

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวอยา่ง)
หน่วยตรวจวิเคราะห์

ประจ าเขต
1. ของดีของเด่น OTOP ประจ าจงัหวัด 2. ผลติภัณฑ์

จากสมนุไพร
3. น้ า/ น้ าแข็ง รวม
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1.1 อาหาร 1.2 เครื่องส าอาง

1 1 เชียงใหม่ 4 1 1 30 36 ศวก.ที ่1 เชียงใหม่

2 1 แม่ฮ่องสอน 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่1 เชียงใหม่

3 1 ล ำปำง 4 - 1 25 30 ศวก.ที ่1 เชียงใหม่

4 1 ล ำพูน 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่1 เชียงใหม่

5 1 เชียงรำย 4 - 1 30 35 ศวก.ที ่1/1 เชียงรำย

6 1 น่ำน 4 1 1 10 16 ศวก.ที ่1/1 เชียงรำย

7 1 พะเยำ 4 - 1 20 25 ศวก.ที ่1/1 เชียงรำย

8 1 แพร่ 4 - 1 20 25 ศวก.ที ่1/1 เชียงรำย

รวมเขต 1 32 2 8 155 197
9 2 ตำก 4 - 1 20 25 ศวก.ที ่2 พิษณุโลก

10 2 พิษณุโลก 4 1 1 15 21 ศวก.ที ่2 พิษณุโลก

11 2 เพชรบูรณ์ 4 - 1 15 20 ศวก.ที ่2 พิษณุโลก

12 2 สุโขทัย 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่2 พิษณุโลก

13 2 อุตรดิตถ์ 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่2 พิษณุโลก

รวมเขต 2 20 1 5 70 96
14 3 ชัยนำท 4 1 1 10 16 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์

15 3 ก ำแพงเพชร 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์

16 3 พิจิตร 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์

17 3 นครสวรรค์ 4 - 1 15 20 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์

18 3 อุทัยธำนี 4 - 1 8 13 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์

รวมเขต 3 20 1 5 53 79

หมายเหตุ (ข้อมูล ณ วันที ่6 ก.ย. 62)
1) ของดีของเด่น OTOP ประจ ำจังหวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภท อำหำร และ เคร่ืองส ำอำง
2) ของดีของเด่น OTOP ประจ ำจังหวัด ซ่ึงต้องเป็นผู้ประกอบกำร OTOP ในจังหวัด และ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีกำรบริโภค/กระจำย/ซ้ือฝำก เป็นจ ำนวน
มำก3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ตำมนิยำมของ พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
4) น้ ำ หมำยถึง น้ ำด่ืมบริโภคในภำชนะบรรจุทีป่ิดสนิท
5) กำรจัดสรร น้ ำ/ น้ ำแข็ง อ้ำงอิงจำกข้อมูลจ ำนวนสถำนทีผ่ลิตทีไ่ด้รับอนุญำตในฐำนข้อมูล pre-marketing ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เป้าหมายการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (จ าแนกรายจังหวัด)

ล าดับ เขต จังหวัด

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวอยา่ง)
หน่วยตรวจ
วิเคราะห์

1. ของดีของเด่น OTOP ประจ าจังหวัด 2. ผลติภัณฑ์
จากสมุนไพร

3. น  า / 
น  าแข็ง

รวม
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1.1 อาหาร 1.2 เครื่องส าอาง

เป้าหมายการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (จ าแนกรายจังหวัด)

ล าดับ เขต จังหวัด

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวอยา่ง)
หน่วยตรวจ
วิเคราะห์

1. ของดีของเด่น OTOP ประจ าจังหวัด 2. ผลติภัณฑ์
จากสมุนไพร

3. น  า / 
น  าแข็ง

รวม

19 4 นนทบุรี 4 - 1 15 20 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

20 4 ปทุมธำนี 4 - 1 10 15 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

21 4 พระนครศรีอยุธยำ 4 - 1 15 20 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

22 4 สระบุรี 4 1 1 15 21 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

23 4 ลพบุรี 4 1 1 10 16 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์**** 

24 4 สิงห์บุรี 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์**** 

25 4 อ่ำงทอง 4 1 1 10 16 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์**** 

26 4 นครนำยก 4 1 1 10 16 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

รวมเขต 4 32 4 8 95 139
27 5 กำญจนบุรี 5 - 1 17 23 ศวก.ที ่5 สมุทรสงครำม

28 5 นครปฐม 3 - 1 18 22 ศวก.ที ่5 สมุทรสงครำม

29 5 รำชบุรี 5 - 1 15 21 ศวก.ที ่5 สมุทรสงครำม

30 5 สุพรรณบุรี 5 1 1 13 20 ศวก.ที ่5 สมุทรสงครำม

31 5 เพชรบุรี 3 - 1 13 17 ศวก.ที ่5 สมุทรสงครำม

32 5 ประจวบคีรีขันธ์ 4 1 1 12 18 ศวก.ที ่5 สมุทรสงครำม

33 5 สมุทรสงครำม 4 1 1 9 15 ศวก.ที ่5 สมุทรสงครำม

34 5 สมุทรสำคร 3 - 1 13 17 ศวก.ที ่5 สมุทรสงครำม

รวมเขต 5 32 3 8 110 153
35 6 ฉะเชิงเทรำ 4 1 1 15 21 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

36 6 ปรำจีนบุรี 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

37 6 สระแก้ว 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

38 6 สมุทรปรำกำร 4 - 1 15 20 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

39 6 จันทบุรี 4 1 1 10 16 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

40 6 ชลบุรี 4 - 1 40 45 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

41 6 ตรำด 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

42 6 ระยอง 4 1 1 20 26 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

รวมเขต 6 32 3 8 130 173

หมายเหตุ (ข้อมูล ณ วันที ่6 ก.ย. 62)
1) ของดีของเด่น OTOP ประจ ำจังหวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภท อำหำร และ เคร่ืองส ำอำง
2) ของดีของเด่น OTOP ประจ ำจังหวัด ซ่ึงต้องเป็นผู้ประกอบกำร OTOP ในจังหวัด และ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีกำรบริโภค/กระจำย/ซ้ือฝำก เป็นจ ำนวน
มำก3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ตำมนิยำมของ พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
4) น้ ำ หมำยถึง น้ ำด่ืมบริโภคในภำชนะบรรจุทีป่ิดสนิท
5) กำรจัดสรร น้ ำ/ น้ ำแข็ง อ้ำงอิงจำกข้อมูลจ ำนวนสถำนทีผ่ลิตทีไ่ด้รับอนุญำตในฐำนข้อมูล pre-marketing ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
6) ศวก.ที ่3 นครสวรรค์****  สสจ. ขอเปล่ียนแปลงสถำนทีส่่งตัวอย่ำงจำกกรมวิทย์ฯ เป็น ศวก. ที ่3 นครสวรรค์
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1.1 อาหาร 1.2 เครื่องส าอาง

เป้าหมายการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (จ าแนกรายจังหวัด)

ล าดับ เขต จังหวัด

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวอยา่ง)
หน่วยตรวจ
วิเคราะห์

1. ของดีของเด่น OTOP ประจ าจังหวัด 2. ผลติภัณฑ์
จากสมุนไพร

3. น  า / 
น  าแข็ง

รวม

43 7 กำฬสินธ์ุ 4 1 1 30 36 ศวก.ที ่7 ขอนแก่น

44 7 ขอนแก่น 4 - 1 45 50 ศวก.ที ่7 ขอนแก่น

45 7 มหำสำรคำม 4 - 1 20 25 ศวก.ที ่7 ขอนแก่น

46 7 ร้อยเอ็ด 4 - 1 30 35 ศวก.ที ่7 ขอนแก่น

รวมเขต 7 16 1 4 125 146
47 8 บึงกำฬ 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่8 อุดรธำนี

48 8 เลย 4 - 1 15 20 ศวก.ที ่8 อุดรธำนี

49 8 หนองคำย 4 1 1 15 21 ศวก.ที ่8 อุดรธำนี

50 8 หนองบัวล ำภู 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่8 อุดรธำนี

51 8 อุดรธำนี 4 1 1 45 51 ศวก.ที ่8 อุดรธำนี

52 8 นครพนม 4 - 1 15 20 ศวก.ที ่8 อุดรธำนี

53 8 สกลนคร 4 - 1 45 50 ศวก.ที ่8 อุดรธำนี

รวมเขต 8 28 2 7 155 192
54 9 ชัยภูมิ 4 1 1 25 31 ศวก.ที ่9  นครรำชสีมำ

55 9 นครรำชสีมำ 4 - 1 35 40 ศวก.ที ่9  นครรำชสีมำ

56 9 บุรีรัมย์ 4 - 1 25 30 ศวก.ที ่9  นครรำชสีมำ

57 9 สุรินทร์ 4 - 1 20 25 ศวก.ที ่9  นครรำชสีมำ

รวมเขต 9 16 1 4 105 126
58 10 มุกดำหำร 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่10 อุบลรำชธำนี

59 10 ยโสธร 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่10 อุบลรำชธำนี

60 10 ศรีสะเกษ 4 - 1 20 25 ศวก.ที ่10 อุบลรำชธำนี

61 10 อุบลรำชธำนี 4 1 1 35 41 ศวก.ที ่10 อุบลรำชธำนี

62 10 อ ำนำจเจริญ 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่10 อุบลรำชธำนี

รวมเขต 10 20 1 5 85 111

หมายเหตุ (ข้อมูล ณ วันที ่6 ก.ย. 62)
1) ของดีของเด่น OTOP ประจ ำจังหวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภท อำหำร และ เคร่ืองส ำอำง
2) ของดีของเด่น OTOP ประจ ำจังหวัด ซ่ึงต้องเป็นผู้ประกอบกำร OTOP ในจังหวัด และ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีกำรบริโภค/กระจำย/ซ้ือฝำก เป็นจ ำนวน
มำก3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ตำมนิยำมของ พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
4) น้ ำ หมำยถึง น้ ำด่ืมบริโภคในภำชนะบรรจุทีป่ิดสนิท
5) กำรจัดสรร น้ ำ/ น้ ำแข็ง อ้ำงอิงจำกข้อมูลจ ำนวนสถำนทีผ่ลิตทีไ่ด้รับอนุญำตในฐำนข้อมูล pre-marketing ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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1.1 อาหาร 1.2 เครื่องส าอาง

เป้าหมายการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (จ าแนกรายจังหวัด)

ล าดับ เขต จังหวัด

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวอยา่ง)
หน่วยตรวจ
วิเคราะห์

1. ของดีของเด่น OTOP ประจ าจังหวัด 2. ผลติภัณฑ์
จากสมุนไพร

3. น  า / 
น  าแข็ง

รวม

63 11 ชุมพร 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่11 สุรำษฏร์ธำนี

64 11 นครศรีธรรมรำช 4 1 1 40 46 ศวก.ที ่11 สุรำษฏร์ธำนี

65 11 สุรำษฎร์ธำนี 4 1 1 30 36 ศวก.ที ่11 สุรำษฏร์ธำนี

66 11 กระบี่ 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่11/1 ภูเก็ต

67 11 พังงำ 4 - 1 10 15 ศวก.ที ่11/1 ภูเก็ต

68 11 ภูเก็ต 4 1 1 10 16 ศวก.ที ่11/1 ภูเก็ต

69 11 ระนอง 4 - 1 9 14 ศวก.ที ่11 สุรำษฏร์ธำนี

รวมเขต 11 28 3 7 119 157
70 12 พัทลุง 5 1 1 10 17 ศวก.ที ่12/1 ตรัง

71 12 ตรัง 5 1 1 10 17 ศวก.ที ่12/1 ตรัง

72 12 นรำธิวำส 3 - 1 10 14 ศวก.ที ่12 สงขลำ

73 12 ปัตตำนี 3 - 1 10 14 ศวก.ที ่12 สงขลำ

74 12 ยะลำ 3 - 1 10 14 ศวก.ที ่12 สงขลำ

75 12 สงขลำ 6 1 1 30 38 ศวก.ที ่12 สงขลำ

76 12 สตูล 3 - 1 10 14 ศวก.ที ่12/1 ตรัง

รวมเขต 12 28 3 7 90 128
77 13 กรุงเทพมหำนคร 16 5 24 - 45 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

320 30 100 1,292 1,742

หมายเหตุ (ข้อมูล ณ วันที ่6 ก.ย. 62)

รวมทั งหมด

1) ของดีของเด่น OTOP ประจ ำจังหวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภท อำหำร และ เคร่ืองส ำอำง
2) ของดีของเด่น OTOP ประจ ำจังหวัด ซ่ึงต้องเป็นผู้ประกอบกำร OTOP ในจังหวัด และ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีกำรบริโภค/กระจำย/ซ้ือฝำก เป็นจ ำนวน
มำก3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ตำมนิยำมของ พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
4) น้ ำ หมำยถึง น้ ำด่ืมบริโภคในภำชนะบรรจุทีป่ิดสนิท
5) กำรจัดสรร น้ ำ/ น้ ำแข็ง อ้ำงอิงจำกข้อมูลจ ำนวนสถำนทีผ่ลิตทีไ่ด้รับอนุญำตในฐำนข้อมูล pre-marketing ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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ที่        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.....     
……………………………………….  
………………………………………. 

      วันที่    เดือน    ปี 

เร่ือง   ขอส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด……………………….                 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 ฉบับ 
 2. บัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ จํานวน……………ฉบับ 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทําแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดให้มีกิจกรรมการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือประเมิน
สถานการณ์คุณภาพและความปลอดภัย (Situation Based) โดยดําเนินการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ของดี ของเด่น 
(OTOP) ประจําจังหวัด โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................. มีแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละ
ประเภทผลิตภัณฑ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1   

ในการน้ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................. โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขอส่งตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ประเภท…………………. จํานวน …. รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจ
วิเคราะห์ จํานวน .…… แผ่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เพ่ือทําการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ตาม
รายการที่ระบุในแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น) เมื่อได้รับผลวิเคราะห์เป็นประการใดแล้ว โปรดแจ้งผลไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
.............. และสําเนาผลวิเคราะห์ให้กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถ่ิน (กอง คบ.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ดําเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทร.   
โทรสาร   
สําเนาส่ง  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ) 

(ตัวอย่าง) หนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 
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บัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ประเภท .......................... (อาหาร/ ยาแผนโบราณ/ เครื่องสําอาง/ วัตถุอันตราย/.......) 
ตาม แผนเกบ็ตัวอย่างผลิตภณัฑ์สขุภาพชมุชน สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด.............................................................................................................. 
จํานวน ..................... ตัวอย่าง  วันที่สง่ตัวอย่าง ........................................................ (วัน เดือน ปี) 

ลําดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ (ผู้ผลิต/จําหน่าย/นําเข้า) /
เลขที่ใบอนุญาต  

(กรณีได้รับอนุญาตจาก อย. / สสจ.) 
 

เลขสารบบ/  
เลขจดแจ้ง/ 
เลขทะเบียน
ตํารับยา 

ส่วนประกอบสําคัญ / 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

MGF/ 
EXP/  

LOT NO. 

ปริมาณ/ 
จํานวน 
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ที่        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด     
……………………………………….  
………………………………………. 

      วันที่    เดือน    ปี 

เร่ือง   ขอส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณพีเิศษ/ ฉกุเฉิน/ ร้องเรียน 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย    บัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ จํานวน 1 ฉบับ 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทําแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดให้มีกิจกรรมการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในกรณีพิเศษ/ 
ฉุกเฉิน/ ร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ และ /หรือ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในกรณี
เร่ืองร้องเรียน กรณีพิเศษ หรือเป็นของกลางในการจับกุมดําเนินคดี เพ่ือใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานในการ
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปน้ัน 

ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................. โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขอส่ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภท…………………. จํานวน …. รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายตัวอย่าง
ส่งตรวจวิเคราะห์  จํานวน .…… แผ่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพ่ือทําการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
กรณีพิเศษ/ ฉุกเฉิน/ ร้องเรียน ตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)  เมื่อได้รับผลวิเคราะห์เป็นประการใดแล้ว โปรดแจ้งผลไปที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.............. และสําเนาผลวิเคราะห์ให้กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน (กอง คบ.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ดําเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทร.   
โทรสาร   
สําเนาส่ง  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ) 

(ตัวอย่าง) หนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณีเร่ืองพิเศษ/ ฉุกเฉิน/ ร้องเรียน 

ด่วนท่ีสุด 
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บัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณพีเิศษ/ ฉุกเฉิน/ ร้องเรียน ประเภท ..........................  
ตาม แผนเกบ็ตัวอย่างผลิตภณัฑ์สขุภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน  สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด.............................................................................................................. 

จํานวน ..................... ตัวอย่าง  วันที่สง่ตัวอย่าง ........................................................ (วัน เดือน ปี) 

ลําดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ (ผู้ผลิต/จําหน่าย/นําเข้า) /
เลขที่ใบอนุญาต  

(กรณีได้รับอนุญาตจาก อย. / สสจ.) 
 

เลขสารบบ/  
เลขจดแจ้ง/ 
เลขทะเบียน
ตํารับยา 

ส่วนประกอบสําคัญ / 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

MGF/ 
EXP/  

LOT NO. 

ปริมาณ/ 
จํานวน 
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ที่        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.....     
……………………………………….  
………………………………………. 

      วันที่    เดือน    ปี 

เร่ือง   ขอส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (น้ํา/น้ําแข็ง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (น้ํา/น้ําแข็ง) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด…………              
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 ฉบับ 
 2. บัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ จํานวน……………ฉบับ 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทําแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดให้มีกิจกรรมการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือประเมิน
สถานการณ์คุณภาพและความปลอดภัย (Situation Based) โดยดําเนินการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ น้ํา/น้ําแข็ง โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................. มีแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ น้ํา/น้ําแข็ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1   

ในการน้ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................. โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขอส่งตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ น้ํา/น้ําแข็ง จํานวน …. รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ จํานวน .…… 
แผ่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เพ่ือทําการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ น้ํา/น้ําแข็ง ตามรายการที่ระบุในแผนเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) เมื่อ
ได้รับผลวิเคราะห์เป็นประการใดแล้ว โปรดแจ้งผลไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.............. และสําเนาผล
วิเคราะห์ให้กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน (กอง คบ.) 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ดําเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทร.   
โทรสาร   
สําเนาส่ง  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ) 

(ตัวอย่าง) หนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณีน้ํา/น้ําแข็ง 
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บัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ประเภท .......................... (น้ํา/น้ําแข็ง) 
ตาม แผนเกบ็ตัวอย่างผลิตภณัฑ์สขุภาพชมุชน สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน  สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด.............................................................................................................. 
จํานวน ..................... ตัวอย่าง  วันที่สง่ตัวอย่าง ........................................................ (วัน เดือน ปี) 

ลําดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ (ผู้ผลิต) /
เลขที่ใบอนุญาต  

 
 

เลขสารบบ
อาหาร  

 
 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์/ภาชนะบรรจ ุ
MGF/ 
EXP/  

LOT NO. 

ปริมาณ/ 
จํานวน 

    

    

    

    

หมายเหตุ : วิเคราะห์ตามรายการวิเคราะห์ที่ระบุในแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)  
               ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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การจัดสรรงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงสู่จังหวัด 
(จําแนกรายจังหวัด) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แนวทางการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

****************************** 

1. การตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง (ผัก ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องส าอาง
กลุ่มเสี่ยง และ สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง) 

1.1 ขอความร่วมมือจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 (มีนาคม 2562) 
1.2 เบิกจ่ายงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 (มิถุนายน 2563) 

2. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
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1. ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัด
Agenda based Agenda based
1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม 1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม

สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนา สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนาเครอืข่าย
กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ เครอืข่าย คบส. กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ คบส.

(ผัก ผลไม้สด, ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค (เครือ่งส าอาง) ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค
อาหารเสรมิ, และยา วัตถุเสพติด และยา วัตถุเสพติด
เครือ่งส าอาง ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค
และสมุนไพร)

1,114,500

366,790 2,097,480 1,000,000 1,114,500 550,180 3,146,210 1,000,000
เขต 1 เชียงราย 63,000 43,000 20,000

เชียงใหม่ 984,700 63,000 352,680 40,000 529,020
น่าน 478,980 35,500 153,190 24,000 12,500 229,790 24,000

พะเยา 39,000 31,000 8,000
แพร่ 39,000 31,000 8,000

แม่ฮ่องสอน 38,000 30,500 7,500
ล าปาง 53,000 38,000 15,000
ล าพนู 133,600 31,500 37,440 8,500 56,160

รวมทั้งสิ้น 12,102,660
6,291,770 5,810,890

2,827,500
3,464,270 4,696,390

การจัดสรรงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาลงสู่จังหวดั 
(จ าแนกรายจังหวดั) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยแบง่ตามภารกิจ Agenda based, Area based และกิจกรรม/ความร่วมมือ

เขต จังหวัด
งบประมาณ

(บาท)

( 1 ) ( 2 )
โอนงบประมาณ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2562) โอนงบประมาณ งวดที่ 2

ประเด็น ประเด็น

2. กิจกรรมความรว่มมือ 2. กิจกรรมความรว่มมือ
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1. ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัด
Agenda based Agenda based
1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม 1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม

สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนา สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนาเครอืข่าย
กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ เครอืข่าย คบส. กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ คบส.

(ผัก ผลไม้สด, ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค (เครือ่งส าอาง) ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค
อาหารเสรมิ, และยา วัตถุเสพติด และยา วัตถุเสพติด
เครือ่งส าอาง ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค
และสมุนไพร)

เขต จังหวัด
งบประมาณ

(บาท)

( 1 ) ( 2 )
โอนงบประมาณ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2562) โอนงบประมาณ งวดที่ 2

ประเด็น ประเด็น

2. กิจกรรมความรว่มมือ 2. กิจกรรมความรว่มมือ

เขต 2 ตาก 139,040 35,500 36,420 12,500 54,620
พษิณุโลก 58,000 40,500 17,500
เพชรบรูณ์ 41,500 32,250 9,250
สุโขทยั 68,000 30,500 15,000 7,500 15,000

อุตรดิตถ์ 38,500 30,750 7,750
เขต 3 ก าแพงเพชร 76,500 34,750 15,000 11,750 15,000

ชัยนาท 38,000 30,500 7,500
นครสวรรค์ 48,000 33,000 15,000

พจิิตร 38,000 30,500 7,500
อุทยัธานี 324,000 29,500 144,000 6,500 144,000
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1. ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัด
Agenda based Agenda based
1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม 1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม

สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนา สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนาเครอืข่าย
กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ เครอืข่าย คบส. กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ คบส.

(ผัก ผลไม้สด, ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค (เครือ่งส าอาง) ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค
อาหารเสรมิ, และยา วัตถุเสพติด และยา วัตถุเสพติด
เครือ่งส าอาง ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค
และสมุนไพร)

เขต จังหวัด
งบประมาณ

(บาท)

( 1 ) ( 2 )
โอนงบประมาณ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2562) โอนงบประมาณ งวดที่ 2

ประเด็น ประเด็น

2. กิจกรรมความรว่มมือ 2. กิจกรรมความรว่มมือ

เขต 4 นครนายก 38,500 30,750 7,750
นนทบรีุ 113,000 68,000 45,000
ปทมุธานี 113,000 68,000 45,000

พระนครศรีอยุธยา 53,500 38,250 15,250
ลพบรีุ 53,000 38,000 15,000
สระบรีุ 53,000 38,000 15,000
สิงหบ์รีุ 40,500 31,750 8,750
อ่างทอง 88,500 31,750 24,000 8,750 24,000

เขต 5 กาญจนบรีุ 112,500 36,750 24,800 13,750 37,200
นครปฐม 90,500 56,750 33,750

ประจวบคีรีขันธ์ 53,000 38,000 15,000
เพชรบรีุ 43,000 33,000 10,000
ราชบรีุ 106,500 40,750 24,000 17,750 24,000

สมุทรสงคราม 38,500 30,750 7,750
สมุทรสาคร 252,130 48,000 71,650 25,000 107,480
สุพรรณบรีุ 47,500 32,750 14,750
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1. ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัด
Agenda based Agenda based
1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม 1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม

สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนา สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนาเครอืข่าย
กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ เครอืข่าย คบส. กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ คบส.

(ผัก ผลไม้สด, ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค (เครือ่งส าอาง) ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค
อาหารเสรมิ, และยา วัตถุเสพติด และยา วัตถุเสพติด
เครือ่งส าอาง ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค
และสมุนไพร)

เขต จังหวัด
งบประมาณ

(บาท)

( 1 ) ( 2 )
โอนงบประมาณ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2562) โอนงบประมาณ งวดที่ 2

ประเด็น ประเด็น

2. กิจกรรมความรว่มมือ 2. กิจกรรมความรว่มมือ

เขต 6 จันทบรีุ 58,000 40,500 17,500
ฉะเชิงเทรา 61,500 42,250 19,250

ชลบรีุ 497,000 68,000 192,000 45,000 192,000
ตราด 40,500 31,750 8,750

ปราจีนบรีุ 90,000 32,500 24,000 9,500 24,000
ระยอง 398,500 46,750 164,000 23,750 164,000

สมุทรปราการ 113,000 68,000 45,000
สระแก้ว 366,200 31,000 130,880 8,000 196,320

เขต 7 กาฬสินธุ์ 45,500 34,250 11,250
ขอนแก่น 97,000 48,000 12,000 25,000 12,000

มหาสารคาม 45,500 34,250 11,250
ร้อยเอ็ด 47,500 35,250 12,250
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1. ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัด
Agenda based Agenda based
1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม 1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม

สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนา สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนาเครอืข่าย
กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ เครอืข่าย คบส. กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ คบส.

(ผัก ผลไม้สด, ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค (เครือ่งส าอาง) ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค
อาหารเสรมิ, และยา วัตถุเสพติด และยา วัตถุเสพติด
เครือ่งส าอาง ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค
และสมุนไพร)

เขต จังหวัด
งบประมาณ

(บาท)

( 1 ) ( 2 )
โอนงบประมาณ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2562) โอนงบประมาณ งวดที่ 2

ประเด็น ประเด็น

2. กิจกรรมความรว่มมือ 2. กิจกรรมความรว่มมือ

เขต 8 นครพนม 381,200 28,000 137,280 10,000 205,920
บงึกาฬ 316,800 30,500 111,520 7,500 167,280

เลย 250,660 28,250 84,860 10,250 127,300
สกลนคร 38,500 30,750 7,750
หนองคาย 533,580 32,750 196,430 9,750 294,650

หนองบวัล าภู 90,000 35,500 21,000 12,500 21,000
อุดรธานี 517,060 39,250 184,630 16,250 276,930

เขต 9 ชัยภมูิ 364,500 33,750 160,000 10,750 160,000
นครราชสีมา 117,000 58,000 12,000 35,000 12,000

บรีุรัมย์ 53,000 38,000 15,000
สุรินทร์ 42,500 32,750 9,750

เขต 10 มุกดาหาร 450,740 30,500 165,100 7,500 247,640
ยโสธร 38,000 30,500 7,500

ศรีสะเกษ 39,000 31,000 8,000
อ านาจเจริญ 38,000 30,500 7,500
อุบลราชธานี 561,640 39,500 190,260 15,000 16,500 285,380 15,000
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1. ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัด
Agenda based Agenda based
1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม 1.1 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ตรวจสอบ 2.2 ตรวจสอบ 2.3 การประชุม

สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนา สุขภาพ เฝ้าระวัง เฝ้าระวัง สัมมนาเครอืข่าย
กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ เครอืข่าย คบส. กลุ่มเสี่ยง ผลิตภณัฑ์น าเข้า การลักลอบ คบส.

(ผัก ผลไม้สด, ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค (เครือ่งส าอาง) ณ ด่านอาหาร น าเข้า ในส่วนภมูิภาค
อาหารเสรมิ, และยา วัตถุเสพติด และยา วัตถุเสพติด
เครือ่งส าอาง ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค
และสมุนไพร)

เขต จังหวัด
งบประมาณ

(บาท)

( 1 ) ( 2 )
โอนงบประมาณ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2562) โอนงบประมาณ งวดที่ 2

ประเด็น ประเด็น

2. กิจกรรมความรว่มมือ 2. กิจกรรมความรว่มมือ

เขต 11 กระบี่ 130,650 30,500 37,060 7,500 55,590
ชุมพร 40,500 31,750 8,750

นครศรีธรรมราช 212,000 40,500 154,000 17,500
พงังา 33,000 25,500 7,500
ภเูก็ต 46,500 34,750 11,750
ระนอง 313,000 30,500 110,000 7,500 165,000

สุราษฎร์ธานี 231,100 41,500 68,440 18,500 102,660
เขต 12 ตรัง 211,600 33,000 67,440 10,000 101,160

นราธวิาส 281,880 31,500 96,750 8,500 145,130
ปตัตานี 35,000 26,500 8,500
พทัลุง 48,000 35,500 12,500
ยะลา 247,000 25,500 85,600 7,500 128,400
สงขลา 242,000 55,500 32,500 154,000
สตูล 342,600 30,500 121,840 7,500 182,760

141



142



143



144



145



146



147



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
รำยละเอียดกำรโอนจัดสรรเงินงบประมำณให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเบิกแทน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (พ.ศ.2562 พลำงก่อน)

โดยแบ่งตำมภำรกิจ Agenda  based และกิจกรรม/ควำมร่วมมือ
 รหัสงบประมำณ : <ดูใต้ช่ือโครงกำร>   รหัสกิจกรรม : 21002XXXX99999    แหล่งของเงิน : 63112XX 

****  XXXX = รหัสพ้ืนท่ี 4 หลัก , XX = รหัสประเภทค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเบิก  ****
กอง คบ.

 2.1 ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
ผลิตภัณฑ์น ำเข้ำณ ด่ำน

อำหำรและยำส่วนภูมิภำค

 2.2 ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
กำรลักลอบน ำเข้ำวัตถุเสพ

ติดส่วนภูมิภำค

 2.3 กำรประชุมสัมมนำ
เครือข่ำย คบส.ในส่วน

ภูมิภำค

2100235024001000 2100239001002000 2100239001002000 2100206014001000 2100239001002000

760,000.00 2,067,500.00 366,790.00 2,097,480.00               1,000,000.00               6,291,770.00         
เขต 1 80,000.00 223,500.00 37,440.00 505,870.00 24,000.00 870,810.00            

สสจ.เชียงใหม่ 10,000.00 53,000.00 352,680.00 415,680.00
สสจ.ล ำพูน 10,000.00 21,500.00 37,440.00 68,940.00
สสจ.ล ำปำง 10,000.00 28,000.00 38,000.00
สสจ.แพร่ 10,000.00 21,000.00 31,000.00
สสจ.น่ำน 10,000.00 25,500.00 153,190.00 24,000.00 212,690.00
สสจ.พะเยำ 10,000.00 21,000.00 31,000.00
สสจ.เชียงรำย 10,000.00 33,000.00 43,000.00
สสจ.แม่ฮ่องสอน 10,000.00 20,500.00 30,500.00

เขต 2 50,000.00 119,500.00 - 36,420.00 15,000.00 220,920.00            
สสจ.อุตรดิตถ์ 10,000.00 20,750.00 30,750.00
สสจ.ตำก 10,000.00 25,500.00 36,420.00 71,920.00
สสจ.สุโขทัย 10,000.00 20,500.00 15,000.00 45,500.00
สสจ.พิษณุโลก 10,000.00 30,500.00 40,500.00
สสจ.เพชรบูรณ์ 10,000.00 22,250.00 32,250.00

เขต

รหัสงบประมำณ 

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน
2. กิจกรรม/ควำมร่วมมือกับส่วนภูมิภำค

หน่วยงำนผู้เบิกแทน

1. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับกำร
ตรวจสอบมีควำมปลอดภัยตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

(ผัก ผลไม้สด, อำหำรเสริม, เคร่ืองส ำอำง และสมุนไพร)

ส ำนักอำหำร/ส ำนัก สว./ส ำนักยำ
1. ตัวช้ีวัดงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ

(Agenda based)

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ
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กอง คบ.

 2.1 ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
ผลิตภัณฑ์น ำเข้ำณ ด่ำน

อำหำรและยำส่วนภูมิภำค

 2.2 ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
กำรลักลอบน ำเข้ำวัตถุเสพ

ติดส่วนภูมิภำค

 2.3 กำรประชุมสัมมนำ
เครือข่ำย คบส.ในส่วน

ภูมิภำค

2100235024001000 2100239001002000 2100239001002000 2100206014001000 2100239001002000

เขต

รหัสงบประมำณ 

รวมท้ังส้ิน
2. กิจกรรม/ควำมร่วมมือกับส่วนภูมิภำค

หน่วยงำนผู้เบิกแทน

1. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับกำร
ตรวจสอบมีควำมปลอดภัยตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

(ผัก ผลไม้สด, อำหำรเสริม, เคร่ืองส ำอำง และสมุนไพร)

ส ำนักอำหำร/ส ำนัก สว./ส ำนักยำ
1. ตัวช้ีวัดงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ

(Agenda based)

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ

เขต 3 50,000.00 108,250.00 - - 159,000.00 317,250.00            
สสจ.ชัยนำท 10,000.00 20,500.00 30,500.00
สสจ.นครสวรรค์ 10,000.00 23,000.00 33,000.00
สสจ.อุทัยธำนี 10,000.00 19,500.00 144,000.00 173,500.00
สสจ.ก ำแพงเพชร 10,000.00 24,750.00 15,000.00 49,750.00
สสจ.พิจิตร 10,000.00 20,500.00 30,500.00

เขต 4 80,000.00 264,500.00 - - 24,000.00 368,500.00            
สสจ.นนทบุรี 10,000.00 58,000.00 68,000.00
สสจ.ปทุมธำนี 10,000.00 58,000.00 68,000.00
สสจ.พระนครศรีอยุธยำ 10,000.00 28,250.00 38,250.00
สสจ.อ่ำงทอง 10,000.00 21,750.00 24,000.00 55,750.00
สสจ.ลพบุรี 10,000.00 28,000.00 38,000.00
สสจ.สิงห์บุรี 10,000.00 21,750.00 31,750.00
สสจ.สระบุรี 10,000.00 28,000.00 38,000.00
สสจ.นครนำยก 10,000.00 20,750.00 30,750.00

เขต 5 80,000.00 236,750.00 71,650.00 24,800.00 24,000.00 437,200.00            
สสจ.รำชบุรี 10,000.00 30,750.00 24,000.00 64,750.00
สสจ.กำญจนบุรี 10,000.00 26,750.00 24,800.00 61,550.00
สสจ.สุพรรณบุรี 10,000.00 22,750.00 32,750.00
สสจ.นครปฐม 10,000.00 46,750.00 56,750.00
สสจ.สมุทรสำคร 10,000.00 38,000.00 71,650.00 119,650.00
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กอง คบ.

 2.1 ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
ผลิตภัณฑ์น ำเข้ำณ ด่ำน

อำหำรและยำส่วนภูมิภำค

 2.2 ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
กำรลักลอบน ำเข้ำวัตถุเสพ

ติดส่วนภูมิภำค

 2.3 กำรประชุมสัมมนำ
เครือข่ำย คบส.ในส่วน

ภูมิภำค

2100235024001000 2100239001002000 2100239001002000 2100206014001000 2100239001002000

เขต

รหัสงบประมำณ 

รวมท้ังส้ิน
2. กิจกรรม/ควำมร่วมมือกับส่วนภูมิภำค

หน่วยงำนผู้เบิกแทน

1. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับกำร
ตรวจสอบมีควำมปลอดภัยตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

(ผัก ผลไม้สด, อำหำรเสริม, เคร่ืองส ำอำง และสมุนไพร)

ส ำนักอำหำร/ส ำนัก สว./ส ำนักยำ
1. ตัวช้ีวัดงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ

(Agenda based)

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ

สสจ.สมุทรสงครำม 10,000.00 20,750.00 30,750.00
สสจ.เพชรบุรี 10,000.00 23,000.00 33,000.00
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 10,000.00 28,000.00 38,000.00

เขต 6 80,000.00 280,750.00 - 130,880.00 380,000.00 871,630.00            
สสจ.สมุทรปรำกำร 10,000.00 58,000.00 68,000.00
สสจ.ชลบุรี 10,000.00 58,000.00 192,000.00 260,000.00
สสจ.ระยอง 10,000.00 36,750.00 164,000.00 210,750.00
สสจ.จันทบุรี 10,000.00 30,500.00 40,500.00
สสจ.ตรำด 10,000.00 21,750.00 31,750.00
สสจ.ฉะเชิงเทรำ 10,000.00 32,250.00 42,250.00
สสจ.ปรำจีนบุรี 10,000.00 22,500.00 24,000.00 56,500.00
สสจ.สระแก้ว 10,000.00 21,000.00 130,880.00 161,880.00

เขต 7 40,000.00 111,750.00 - - 12,000.00 163,750.00            
สสจ.ขอนแก่น 10,000.00 38,000.00 12,000.00 60,000.00
สสจ.มหำสำรคำม 10,000.00 24,250.00 34,250.00
สสจ.ร้อยเอ็ด 10,000.00 25,250.00 35,250.00
สสจ.กำฬสินธ์ุ 10,000.00 24,250.00 34,250.00
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กอง คบ.

 2.1 ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
ผลิตภัณฑ์น ำเข้ำณ ด่ำน

อำหำรและยำส่วนภูมิภำค

 2.2 ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
กำรลักลอบน ำเข้ำวัตถุเสพ

ติดส่วนภูมิภำค

 2.3 กำรประชุมสัมมนำ
เครือข่ำย คบส.ในส่วน

ภูมิภำค

2100235024001000 2100239001002000 2100239001002000 2100206014001000 2100239001002000

เขต

รหัสงบประมำณ 

รวมท้ังส้ิน
2. กิจกรรม/ควำมร่วมมือกับส่วนภูมิภำค

หน่วยงำนผู้เบิกแทน

1. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับกำร
ตรวจสอบมีควำมปลอดภัยตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

(ผัก ผลไม้สด, อำหำรเสริม, เคร่ืองส ำอำง และสมุนไพร)

ส ำนักอำหำร/ส ำนัก สว./ส ำนักยำ
1. ตัวช้ีวัดงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ

(Agenda based)

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ

เขต 8 70,000.00 155,000.00 - 714,720.00 21,000.00 960,720.00            
สสจ.บึงกำฬ 10,000.00 20,500.00 111,520.00 142,020.00
สสจ.หนองบัวล ำภู 10,000.00 25,500.00 21,000.00 56,500.00
สสจ.อุดรธำนี 10,000.00 29,250.00 184,630.00 223,880.00
สสจ.เลย 10,000.00 18,250.00 84,860.00 113,110.00
สสจ.หนองคำย 10,000.00 22,750.00 196,430.00 229,180.00
สสจ.สกลนคร 10,000.00 20,750.00 30,750.00
สสจ.นครพนม 10,000.00 18,000.00 137,280.00 165,280.00

เขต 9 40,000.00 122,500.00 - - 172,000.00 334,500.00            
สสจ.นครรำชสีมำ 10,000.00 48,000.00 12,000.00 70,000.00
สสจ.บุรีรัมย์ 10,000.00 28,000.00 38,000.00
สสจ.สุรินทร์ 10,000.00 22,750.00 32,750.00
สสจ.ชัยภูมิ 10,000.00 23,750.00 160,000.00 193,750.00

เขต 10 50,000.00 112,000.00 190,260.00 165,100.00 15,000.00 532,360.00            
สสจ.ศรีสะเกษ 10,000.00 21,000.00 31,000.00
สสจ.อุบลรำชธำนี 10,000.00 29,500.00 190,260.00 15,000.00 244,760.00
สสจ.ยโสธร 10,000.00 20,500.00 30,500.00
สสจ.อ ำนำจเจริญ 10,000.00 20,500.00 30,500.00
สสจ.มุกดำหำร 10,000.00 20,500.00 165,100.00 195,600.00
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กอง คบ.

 2.1 ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
ผลิตภัณฑ์น ำเข้ำณ ด่ำน

อำหำรและยำส่วนภูมิภำค

 2.2 ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
กำรลักลอบน ำเข้ำวัตถุเสพ

ติดส่วนภูมิภำค

 2.3 กำรประชุมสัมมนำ
เครือข่ำย คบส.ในส่วน

ภูมิภำค

2100235024001000 2100239001002000 2100239001002000 2100206014001000 2100239001002000

เขต

รหัสงบประมำณ 

รวมท้ังส้ิน
2. กิจกรรม/ควำมร่วมมือกับส่วนภูมิภำค

หน่วยงำนผู้เบิกแทน

1. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับกำร
ตรวจสอบมีควำมปลอดภัยตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

(ผัก ผลไม้สด, อำหำรเสริม, เคร่ืองส ำอำง และสมุนไพร)

ส ำนักอำหำร/ส ำนัก สว./ส ำนักยำ
1. ตัวช้ีวัดงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ

(Agenda based)

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ

เขต 11 70,000.00 165,000.00 - 215,500.00 154,000.00 604,500.00            
สสจ.นครศรีธรรมรำช 10,000.00 30,500.00 154,000.00 194,500.00
สสจ.กระบ่ี 10,000.00 20,500.00 37,060.00 67,560.00
สสจ.พังงำ 10,000.00 15,500.00 25,500.00
สสจ.ภูเก็ต 10,000.00 24,750.00 34,750.00
สสจ.สุรำษฎร์ธำนี 10,000.00 31,500.00 68,440.00 109,940.00
สสจ.ระนอง 10,000.00 20,500.00 110,000.00 140,500.00
สสจ.ชุมพร 10,000.00 21,750.00 31,750.00

เขต 12 70,000.00 168,000.00 67,440.00 304,190.00 - 609,630.00            
สสจ.สงขลำ 10,000.00 45,500.00 55,500.00
สสจ.สตูล 10,000.00 20,500.00 121,840.00 152,340.00
สสจ.ตรัง 10,000.00 23,000.00 67,440.00 100,440.00
สสจ.พัทลุง 10,000.00 25,500.00 35,500.00
สสจ.ปัตตำนี 10,000.00 16,500.00 26,500.00
สสจ.ยะลำ 10,000.00 15,500.00 85,600.00 111,100.00
สสจ.นรำธิวำส 10,000.00 21,500.00 96,750.00 128,250.00
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
รำยละเอียดกำรโอนจัดสรรเงินงบประมำณให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเบิกแทน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562 พลำงก่อน) จ ำแนกตำมแผนงำน/ผลผลิต

แผนงำน : บูรณำกำร
ป้องกัน ปรำบปรำม 
และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำ
เสพติด

 แผนงำน : 
ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริม
ให้คนมีสุขภำวะท่ีดี

 แผนงำน : พ้ืนฐำน
ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน

ผลผลิต : โครงกำร
ควบคุมตัวยำ 
เคมีภัณฑ์และสำรต้ัง
ต้นท่ีเป็นวัตถุเสพติดให้
เป็นไปตำมกฎหมำย

 ผลผลิต : โครงกำร
ส่งเสริมสุขภำวะของ
ประชำชนจำกกำร
บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

 ผลผลิต : ผู้บริโภค
ได้รับควำมรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ี
ถูกต้อง

2,097,480.00          760,000.00            3,434,290.00          6,291,770.00     

1 สสจ.สมุทรปราการ P1100 2100200076 10,000.00               58,000.00               68,000.00
2 สสจ.นนทบุรี P1200 2100200078 10,000.00               58,000.00               68,000.00
3 สสจ.ปทุมธานี P1300 2100200081 10,000.00               58,000.00               68,000.00
4 สสจ.พระนครศรีอยุธยา P1400 2100200083 10,000.00               28,250.00               38,250.00
5 สสจ.อ่างทอง P1500 2100200086 10,000.00               45,750.00               55,750.00
6 สสจ.ลพบุรี P1600 2100200088 10,000.00               28,000.00               38,000.00
7 สสจ.สิงห์บุรี P1700 2100200091 10,000.00               21,750.00               31,750.00
8 สสจ.ชัยนาท P1800 2100200094 10,000.00               20,500.00               30,500.00
9 สสจ.สระบุรี P1900 2100200096 10,000.00               28,000.00               38,000.00
10 สสจ.ชลบุรี P2000 2100200099 10,000.00               250,000.00              260,000.00
11 สสจ.ระยอง P2100 2100200101 10,000.00               200,750.00              210,750.00
12 สสจ.จันทบุรี P2200 2100200103 10,000.00               30,500.00               40,500.00
13 สสจ.ตราด P2300 2100200105 10,000.00               21,750.00               31,750.00
14 สสจ.ฉะเชิงเทรา P2400 2100200107 10,000.00               32,250.00               42,250.00
15 สสจ.ปราจีนบุรี P2500 2100200109 10,000.00               46,500.00               56,500.00
16 สสจ.นครนายก P2600 2100200111 10,000.00               20,750.00               30,750.00
17 สสจ.สระแก้ว P2700 2100200113 130,880.00              10,000.00               21,000.00               161,880.00
18 สสจ.นครราชสีมา P3000 2100200115 10,000.00               60,000.00               70,000.00
19 สสจ.บุรีรัมย์ P3100 2100200117 10,000.00               28,000.00               38,000.00
20 สสจ.สุรินทร์ P3200 2100200119 10,000.00               22,750.00               32,750.00
21 สสจ.ศรีสะเกษ P3300 2100200121 10,000.00               21,000.00               31,000.00
22 สสจ.อุบลราชธานี P3400 2100200123 10,000.00               234,760.00              244,760.00
23 สสจ.ยโสธร P3500 2100200125 10,000.00               20,500.00               30,500.00
24 สสจ.ชัยภูมิ P3600 2100200127 10,000.00               183,750.00              193,750.00
25 สสจ.อ านาจเจริญ P3700 2100200129 10,000.00               20,500.00               30,500.00
26 สสจ.บึงกาฬ P3800 2100200264 111,520.00              10,000.00               20,500.00               142,020.00
27 สสจ.หนองบัวล าภู P3900 2100200131 10,000.00               46,500.00               56,500.00
28 สสจ.ขอนแก่น P4000 2100200133 10,000.00               50,000.00               60,000.00
29 สสจ.อุดรธานี P4100 2100200136 184,630.00              10,000.00               29,250.00               223,880.00
30 สสจ.เลย P4200 2100200138 84,860.00               10,000.00               18,250.00               113,110.00

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

ล ำดับ
ท่ี

หน่วยงำนผู้เบิกแทน รหัสพ้ืนท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย
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แผนงำน : บูรณำกำร
ป้องกัน ปรำบปรำม 
และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำ
เสพติด

 แผนงำน : 
ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริม
ให้คนมีสุขภำวะท่ีดี

 แผนงำน : พ้ืนฐำน
ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน

ผลผลิต : โครงกำร
ควบคุมตัวยำ 
เคมีภัณฑ์และสำรต้ัง
ต้นท่ีเป็นวัตถุเสพติดให้
เป็นไปตำมกฎหมำย

 ผลผลิต : โครงกำร
ส่งเสริมสุขภำวะของ
ประชำชนจำกกำร
บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

 ผลผลิต : ผู้บริโภค
ได้รับควำมรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ี
ถูกต้อง

2,097,480.00          760,000.00            3,434,290.00          6,291,770.00     

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

ล ำดับ
ท่ี

หน่วยงำนผู้เบิกแทน รหัสพ้ืนท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย

31 สสจ.หนองคาย P4300 2100200140 196,430.00              10,000.00               22,750.00               229,180.00
32 สสจ.มหาสารคาม P4400 2100200142 10,000.00               24,250.00               34,250.00
33 สสจ.ร้อยเอ็ด P4500 2100200144 10,000.00               25,250.00               35,250.00
34 สสจ.กาฬสินธ์ุ P4600 2100200146 10,000.00               24,250.00               34,250.00
35 สสจ.สกลนคร P4700 2100200148 10,000.00               20,750.00               30,750.00
36 สสจ.นครพนม P4800 2100200150 137,280.00              10,000.00               18,000.00               165,280.00
37 สสจ.มุกดาหาร P4900 2100200152 165,100.00              10,000.00               20,500.00               195,600.00
38 สสจ.เชียงใหม่ P5000 2100200154 352,680.00              10,000.00               53,000.00               415,680.00
39 สสจ.ล าพูน P5100 2100200156 10,000.00               58,940.00               68,940.00
40 สสจ.ล าปาง P5200 2100200158 10,000.00               28,000.00               38,000.00
41 สสจ.อุตรดิตถ์ P5300 2100200160 10,000.00               20,750.00               30,750.00
42 สสจ.แพร่ P5400 2100200162 10,000.00               21,000.00               31,000.00
43 สสจ.น่าน P5500 2100200164 153,190.00              10,000.00               49,500.00               212,690.00
44 สสจ.พะเยา P5600 2100200166 10,000.00               21,000.00               31,000.00
45 สสจ.เชียงราย P5700 2100200169 10,000.00               33,000.00               43,000.00
46 สสจ.แม่ฮ่องสอน P5800 2100200171 10,000.00               20,500.00               30,500.00
47 สสจ.นครสวรรค์ P6000 2100200173 10,000.00               23,000.00               33,000.00
48 สสจ.อุทัยธานี P6100 2100200175 10,000.00               163,500.00              173,500.00
49 สสจ.ก าแพงเพชร P6200 2100200177 10,000.00               39,750.00               49,750.00
50 สสจ.ตาก P6300 2100200179 36,420.00               10,000.00               25,500.00               71,920.00
51 สสจ.สุโขทัย P6400 2100200182 10,000.00               35,500.00               45,500.00
52 สสจ.พิษณุโลก P6500 2100200185 10,000.00               30,500.00               40,500.00
53 สสจ.พิจิตร P6600 2100200187 10,000.00               20,500.00               30,500.00
54 สสจ.เพชรบูรณ์ P6700 2100200189 10,000.00               22,250.00               32,250.00
55 สสจ.ราชบุรี P7000 2100200191 10,000.00               54,750.00               64,750.00
56 สสจ.กาญจนบุรี P7100 2100200196 24,800.00               10,000.00               26,750.00               61,550.00
57 สสจ.สุพรรณบุรี P7200 2100200199 10,000.00               22,750.00               32,750.00
58 สสจ.นครปฐม P7300 2100200202 10,000.00               46,750.00               56,750.00
59 สสจ.สมุทรสาคร P7400 2100200204 10,000.00               109,650.00              119,650.00
60 สสจ.สมุทรสงคราม P7500 2100200206 10,000.00               20,750.00               30,750.00
61 สสจ.เพชรบุรี P7600 2100200219 10,000.00               23,000.00               33,000.00
62 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ P7700 2100200221 10,000.00               28,000.00               38,000.00
63 สสจ.นครศรีธรรมราช P8000 2100200223 10,000.00               184,500.00              194,500.00
64 สสจ.กระบ่ี P8100 2100200225 37,060.00               10,000.00               20,500.00               67,560.00
65 สสจ.พังงา P8200 2100200227 10,000.00               15,500.00               25,500.00
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แผนงำน : บูรณำกำร
ป้องกัน ปรำบปรำม 
และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำ
เสพติด

 แผนงำน : 
ยุทธศำสตร์สร้ำงเสริม
ให้คนมีสุขภำวะท่ีดี

 แผนงำน : พ้ืนฐำน
ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน

ผลผลิต : โครงกำร
ควบคุมตัวยำ 
เคมีภัณฑ์และสำรต้ัง
ต้นท่ีเป็นวัตถุเสพติดให้
เป็นไปตำมกฎหมำย

 ผลผลิต : โครงกำร
ส่งเสริมสุขภำวะของ
ประชำชนจำกกำร
บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

 ผลผลิต : ผู้บริโภค
ได้รับควำมรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ี
ถูกต้อง

2,097,480.00          760,000.00            3,434,290.00          6,291,770.00     

รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

ล ำดับ
ท่ี

หน่วยงำนผู้เบิกแทน รหัสพ้ืนท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย

66 สสจ.ภูเก็ต P8300 2100200230 10,000.00               24,750.00               34,750.00
67 สสจ.สุราษฎร์ธานี P8400 2100200232 68,440.00               10,000.00               31,500.00               109,940.00
68 สสจ.ระนอง P8500 2100200235 110,000.00              10,000.00               20,500.00               140,500.00
69 สสจ.ชุมพร P8600 2100200237 10,000.00               21,750.00               31,750.00
70 สสจ.สงขลา P9000 2100200239 10,000.00               45,500.00               55,500.00
71 สสจ.สตูล P9100 2100200242 121,840.00              10,000.00               20,500.00               152,340.00
72 สสจ.ตรัง P9200 2100200244 10,000.00               90,440.00               100,440.00
73 สสจ.พัทลุง P9300 2100200246 10,000.00               25,500.00               35,500.00
74 สสจ.ปัตตานี P9400 2100200248 10,000.00               16,500.00               26,500.00
75 สสจ.ยะลา P9500 2100200250 85,600.00               10,000.00               15,500.00               111,100.00
76 สสจ.นราธิวาส P9600 2100200253 96,750.00               10,000.00               21,500.00               128,250.00
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แบบรายงาน 
ผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คําอธิบายแบบรายงานผลการดําเนินงาน คบส. ในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. แบบรายงานตัวช้ีวัดและกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค

1.1 แบบรายงานตัวช้ีวัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค

 - รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
 - กําหนดการรายงาน: เอกสาร "สรุปการรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

1.2 แบบรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค

 - รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
 - กําหนดการรายงาน: เอกสาร "สรุปการรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

2. แบบรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
รายงานรายเดือน
 - แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโอนเบิกแทนกัน

รายงานรายไตรมาส
 - แบบรายงานการดําเนินงานกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด
 - แบบรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน

 - รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
การรายงานราย 6 เดือน
 - แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด

 - รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
 - แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค

 - รายงานเป็นข้อมูลการดําเนินงานเฉพาะในช่วงไตรมาสนั้นๆ
หมายเหตุ:
1. กรุณาส่งรายงานผ่านระบบกํากับติดตามตัวชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โดย log in ผ่านระบบ SKYNET (https://privus.fda.moph.go.th/)

2. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ท่ี กอง คบ. โทร. 02 590 7395, 02 590 7390, 084 427 3360 
   e-mail : kb@fda.moph.go.th

3. สามารถ download แบบรายงานได้ท่ี website กอง คบ. ในหน้า "เก่ียวกับส่วนภูมิภาค"
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ผลงาน ผ่าน รอผล ผลงาน ผ่าน รอผล ผลงาน ผ่าน รอผล ผลงาน ผ่าน รอผล

1.1.1 ระดับความสําเร็จของจังหวัดที่

รับคําขอและ/หรือพิจารณา

อนุญาตผ่านระบบ SKYNET

1 การรับคําขอและ/หรือพิจารณาอนุญาต

ผ่านระบบ SKYNET
ระดับ ระดับ 5

1.1.2 ร้อยละของคําขอ สบ. 7 ที่

พิจารณาแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

2 คําขอ สบ. 7 ที่พิจารณาแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

ระดับ ระดับ 5

1.1.3 ระดับความสําเร็จการบริหาร

จัดการ Smart Counter Service
 ระดับขั้นพื้นฐาน

3 การบริหารจัดการ Smart Counter 
Service ระดับขั้นพื้นฐาน

ระดับ ระดับ 5

หมายเหตุ:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
2. กรุณาส่ง “แบบสํารวจออนไลน์การรับคําขอและหรือพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ SKYNET” ผ่าน URL:  http://bit.ly/35lIZqj
3. กรุณาส่ง “การประเมินตนเองด้านความพร้อมการให้บริการประชาชน และแผนพัฒนาการให้บริการประชาชน” ผ่าน URL:  http://bit.ly/2rVDNLh
4. กอง คบ. จะเป็นผู้ลงข้อมูลในระบบ PerforMA

ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

ลําดับ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงระบบ ประเด็นที่ 1.1 Pre-marketing

เกณฑ์
เป้าหมาย

ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)

ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

จํานวนสถานที่ผลิตน้ํา น้ําแข็ง 
ร้านขายยา ที่ได้รับการตรวจสอบได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 
และลงข้อมูลผ่านระบบ PreSurv

แห่ง ร้อยละ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - น้ํา/น้ําแข็ง แห่ง

 - ร้านขายยา แห่ง

หมายเหตุ:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
2. กรุณาบันทึกผลการตรวจสถานที่ผลิตผ่านระบบ PreSurv
3. กอง คบ. จะเป็นผู้ลงข้อมูลในระบบ PerforMA

ผลงาน ผ่าน รอผล ผลงาน ผ่าน รอผล ผลงาน ผ่าน รอผล ผลงาน ผ่าน รอผล

1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบ Safety Alert ของจังหวัด

5 การพัฒนาระบบ Safety Alert ของ
จังหวัด

ระดับ ระดับ 5

หมายเหตุ:
ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

ตัวชี้วัดเชิงระบบ ประเด็นที่ 1.3 Safety Alert

เกณฑ์

ตัวชี้วัดเชิงระบบ ประเด็นที่ 1.2 Post-marketing
ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4

ลําดับ ตัวชี้วัด
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ
ปัญหาอุปสรรคที่พบ/

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

1.2.1 ร้อยละของสถานที่ผลิตน้ํา น้ําแข็ง 
ร้านขายยา ที่ได้รับการตรวจสอบ

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมาย

กําหนด และลงข้อมูลผ่านระบบ 
PreSurv

4

ลําดับ ตัวชี้วัด
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ

เป้าหมาย
ที่กําหนด

เกณฑ์
เป้าหมาย

ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

6 จํานวนสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) 
ผักและผลไม้สดผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

แห่ง

7 จํานวนผักและผลไม้สดที่แสดงฉลาก

ถูกต้อง

ตัวอย่าง

8 จํานวนผักและผลไม้สดที่ส่งตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผ่าน
มาตรฐาน

ตัวอย่าง ร้อยละ 80

หมายเหตุ:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
2. กรุณาแนบ "แบบรายงานตรวจสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด", "แบบรายงานเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด" และ "แบบรายงานตรวจฉลากผักและผลไม้สด" ในระบบ PerforMA หรือส่งผ่าน e-mail: kb@fda.moph.go.th

ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

2.1.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหาร

กลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัย

จากสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนัก

หรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ

9 จํานวนผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายที่

มีผลตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารที่มีฤทธิ์ใน

การลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางเพศ

ตัวอย่าง ร้อยละ 80

หมายเหตุ:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
2. กรุณาแนบ "แบบรายงานผลการดําเนินการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" และ "สําเนาผลวิเคราะห์" ในระบบ PerforMA หรือส่งผ่าน e-mail: kb@fda.moph.go.th

ร้อยละของผักและผลไม้สด

มีความปลอดภัยจากสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช

ผลงานไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)

ผลงานไตรมาส 3

ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4

ผลงานไตรมาส 2
รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ เกณฑ์

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1

ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ เกณฑ์
เป้าหมาย

ทั้งปี
ลําดับ ตัวชี้วัด

ลําดับ ตัวชี้วัด
ลําดับ
ย่อย

ผลงานไตรมาส 1 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)

2.1.1

ตัวชี้วัดเชิงประเด็น ประเด็นที่ 2.1.1 ผักและผลไม้

ตัวชี้วัดเชิงประเด็น ประเด็นที่ 2.1.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

ตรวจ/
ได้รับการ
อบรม

ผ่าน รอผล
ตรวจ/

ได้รับการ
อบรม

ผ่าน รอผล
ตรวจ/

ได้รับการ
อบรม

ผ่าน รอผล
ตรวจ/

ได้รับการ
อบรม

ผ่าน รอผล

จํานวนผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางกลุ่มเสี่ยงที่

ได้รับการตรวจสอบมีความถูกต้อง 
ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กําหนด

ตัวอย่าง ร้อยละ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - การแสดงฉลากถูกต้อง ตัวอย่าง

 - ผลวิเคราะห์ไม่พบสารห้ามใช้ ตัวอย่าง

11 จํานวนสถานที่ผลิตเครื่องสําอางที่ผ่าน

การตรวจประเมิน (รายเก่า)
แห่ง

12 จํานวนสถานที่ผลิตเครื่องสําอางที่ผ่าน

การตรวจประเมิน (รายใหม่)
แห่ง

13 จํานวนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรือ
นักเรียน ม.ปลาย ได้รับการอบรมและ

ผ่านการอบรม

คน 100

หมายเหตุ:
ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

ผลงานไตรมาส 4
ปัญหาอุปสรรคที่พบ/

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้าหมาย

ทั้งปี
หน่วยนับลําดับ

ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม

ร้อยละของผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ

ตรวจสอบมีความถูกต้อง 
ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กําหนด

2.1.3 10

ตัวชี้วัดเชิงประเด็น ประเด็นที่ 2.1.3 เครื่องสําอาง

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

2.1.4 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่ม

เสียงไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์

14 จํานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสียงไม่

พบการปลอมปนสเตียรอยด์

ตัวอย่าง ร้อยละ 80

หมายเหตุ:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
2. รายงานรายละเอียดในระบบสารสนเทศสํานักยา (www.rdu-community.com)

ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

2.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยา

อย่างสมเหตุผล (RDU)
15 จํานวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU 

ขั้นที่ 2
แห่ง ร้อยละ 50

16 จํานวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU 
ขั้นที่ 3

แห่ง ร้อยละ 20

หมายเหตุ:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
2. กรุณารายงานข้อมูลผ่านระบบรายงานกองบริหารการสาธารณสุข
3. กอง คบ. จะเป็นผู้ลงข้อมูลในระบบ PerforMA

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)

ผลงานไตรมาส 3

ตัวชี้วัดเชิงระบบ ประเด็นที่ 2.2 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ลําดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์หน่วยนับรายละเอียด/กิจกรรม
ลําดับ
ย่อย

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4
โรงพยาบาล

ทั้งหมด

ผลงานไตรมาส 4

ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)
ลําดับ ตัวชี้วัด

ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ เกณฑ์

ตัวชี้วัดเชิงประเด็น ประเด็นที่ 2.1.4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

2.3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

 ณ สถานที่ผลิตมีคุณภาพ

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

17 จํานวนสถานที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการ

ตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(รอบ อย. เทอม 2/2562)

แห่ง

18 จํานวนสถานที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการ

ตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(รอบ อย. เทอม 1/2563)

แห่ง

19 จํานวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่

ผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่

กําหนด

ตัวอย่าง ร้อยละ 80

หมายเหตุ:
1. รายงานเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต
2. ลําดับย่อยที่ 17-18 ขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมของแต่ละภาคการศึกษา
3. ลําดับย่อยที่ 19 ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
4. กรุณาแนบ "สําเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต" และ "สําเนาผลวิเคราะห์" ในระบบ PerforMA หรือส่งผ่าน e-mail: kb@fda.moph.go.th

ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ เกณฑ์
ผลงานไตรมาส 3ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

ผลงานไตรมาส 1
ลําดับ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ทั้งปี

ตัวชี้วัดเชิงประเด็น ประเด็นที่ 2.3 นมโรงเรียน

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

1.1 1 จํานวนสถานที่ผลิตเกลือบริโภค 
ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

แห่ง

2 จํานวนผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคที่เก็บ

ตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต มีมีปริมาณ

ไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กําหนด (20-40 
ppm)

ตัวอย่าง ร้อยละ 90

หมายเหตุ:
1. รายงานเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต
2. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
3. กรุณาแนบ "แบบรายงานกิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต"  และ "สําเนาผลวิเคราะห์"  ในระบบ PerforMA หรือส่งผ่าน e-mail: kb@fda.moph.go.th

ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค 
ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีน

ตามเกณฑ์ที่กําหนด (20-40 ppm)

ผลงานไตรมาส 2
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม
ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

หน่วยนับ เกณฑ์
เป้าหมาย

ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1

ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

กิจกรรมที่ 1 เกลือบริโภค

ลําดับ กิจกรรม

แบบรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

แบบรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

2.1 3 จํานวนสถานที่ผลิตผ่านมาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่กําหนด

แห่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- น้ําปลา แห่ง

 - ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อย

โปรตีนของถั่วเหลือง

แห่ง

 - น้ําเกลือปรุงอาหาร แห่ง

4 จํานวนผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุง

รสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 
และ น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต 
มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมาย

กําหนด

ตัวอย่าง ร้อยละ 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- น้ําปลา ตัวอย่าง

 - ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อย

โปรตีนของถั่วเหลือง

ตัวอย่าง

 - น้ําเกลือปรุงอาหาร ตัวอย่าง

หมายเหตุ:
1. รายงานเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต
2. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
3. กรุณาแนบ "แบบรายงานกิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต"
และ "สําเนาผลวิเคราะห์กรณีใช้เกลือเสริมไอโอดีนเป็นวัตถุดิบ" ในระบบ PerforMA หรือส่งผ่าน e-mail: kb@fda.moph.go.th
4. กรุณาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มายังสํานักอาหาร ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)

ผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุง

รสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่ว

เหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ณ
 สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีน

ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

ผลงานไตรมาส 2
กิจกรรมที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร

ลําดับ กิจกรรม
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ เกณฑ์
ผลงานไตรมาส 3

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

แบบรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับ

การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - อาหาร (OTOP) ตัวอย่าง

 - เครื่องสําอาง (OTOP) ตัวอย่าง

 - ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ตัวอย่าง

 - น้ํา/น้ําแข็ง ตัวอย่าง

หมายเหตุ:
1. เป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนเก็บตัวอย่าง
2. ในแต่ละไตรมาสเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
3. กรุณาแนบ "สําเนาหนังสือรายละเอียดการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์" และ "สําเนาผลการตรวจวิเคราะห์" ในระบบ PerforMA หรือส่งผ่าน e-mail: kb@fda.moph.go.th

กิจกรรมที่ 3 การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
ผลงานไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

ลําดับ กิจกรรม
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ
ผลงานไตรมาส 3

เป้าหมาย
ทั้งปี

เกณฑ์

3.1 จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์

ตามแผน

5

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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เป้าหมาย
ทั้งปี ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ %เป้าหมาย ผ่าน รอผล ร้อยละ

1.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ (รายการ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายละเอียดลงในแบบการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ยา 0
อาหาร 0
เครื่องมือแพทย์ 0
เครื่องสําอาง 0
วัตถุอันตราย 0
วัตถุออกฤทธิ์ 0
ยาเสพติดให้โทษ 0

1.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบฉลาก (รายการ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายละเอียดลงในแบบการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ยา 0
อาหาร 0
เครื่องมือแพทย์ 0
เครื่องสําอาง 0
วัตถุอันตราย 0
วัตถุออกฤทธิ์ 0
ยาเสพติดให้โทษ 0

1.3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจโฆษณา (รายการ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายละเอียดลงในแบบการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ยา 0
อาหาร 0
เครื่องมือแพทย์ 0
เครื่องสําอาง 0
วัตถุอันตราย 0
วัตถุออกฤทธิ์ 0
ยาเสพติดให้โทษ 0

แบบรายงานการดําเนินงานกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัด …………………..  ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

1. การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ตัวชี้วดั / หน่วยนับ ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2

ผู้รายงานข้อมูล.................................................................โทร. .............................
ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตังแต่ 1 ตุลาคม 2562

ผลงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4 ผลงานทั้งปีได้มาตรฐาน หมายเหตุ/สาเหตุตกมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

หมายเหตุ : ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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แบบรายงานการดําเนินงานกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัด …………………..  ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

ผู้รายงานข้อมูล.................................................................โทร. .............................
ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตังแต่ 1 ตุลาคม 2562

เป้าหมาย
ทั้งปี ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ %เป้าหมาย ผ่าน รอผล ร้อยละ

สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจสอบ (แห่ง)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 ยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน 0
สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 0
สถานที่นําสั่งยาฯ 0
สถานที่เก็บยา 0
สถานที่ขายยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ใบอนุญาต ข.ย.1 0
ใบอนุญาต ข.ย.2 0
ใบอนุญาต ข.ย.3 0
ใบอนุญาต ข.ย.บ 0

2.2 อาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ผลิตอาหาร 0
สถานที่นําเข้าอาหาร 0
สถานที่จําหน่ายอาหาร 0

2.3 เครื่องมือแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ 0
สถานที่นําเข้าเครื่องมือแพทย์ฯ 0
สถานที่ขายเครื่องมือแพทย์ 0

2.4 เครื่องสําอาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง 0
สถานที่นําสั่งเครื่องสําอางฯ 0
สถานที่จําหน่ายเครื่องสําอาง 0

2.5 วัตถุอันตราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย 0
สถานที่นําเข้าวัตถุอันตรายฯ 0
ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพื่อใช้รับจ้าง 
(กําจัดแมลง และ/หรือทําความสะอาด)

0

2.6 สถานประกอบการอื่นๆ 
(ได้แก่ สถานที่ถูกร้องเรียน/กรณีพิเศษ/อื่นๆ)

0

หมายเหตุ/สาเหตุตกมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3 ผลงานทั้งปีได้มาตรฐานผลงานไตรมาส 1
2. การกํากับดูแลสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด / หน่วยนับ ผลงานไตรมาส 4 ผลงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

หมายเหตุ : ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ หมายเลขวิเคราะห์ ชื่อผลิตภัณฑ์ เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ รุ่นการผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ สถานที่ผลิต สถานที่เก็บตัวอย่าง สาเหตุตกมาตรฐาน รายละเอียดตกมาตรฐาน

แบบรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัด………………..  ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

1.  ยา 1) การออกใบอนุญาต
- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย1) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ (ขย3) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขย4) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (นย1) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ (ขยบ) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร (นยบ) 0 ฉบับ

- ขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ ตามที่ได้รับมอบอํานาจ/มอบหมาย 0 ทะเบียน

- การโฆษณา เฉพาะในเขตพื้นที่สื่อนั้นตั้งอยู่ 0 รายการ

2) การต่ออายุใบอนุญาต
- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย1) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย2) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ (ขย3) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขย4) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (นย1) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ (ขยบ) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร (นยบ) 0 ฉบับ

3) การรับและจัดส่งรายงานประจําปี ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ
- รายงานการผลิตยาแผนโบราณ 0 ฉบับ

- รายงานการนําหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร 0 ฉบับ

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

1.  ยา (ต่อ) 4) การพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต
- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย1) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย2) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ (ขย3) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขย4) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (นย1) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ (ขยบ) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร (นยบ) 0 ฉบับ

- ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ ตามที่ได้รับมอบอํานาจ/มอบหมาย 0 ทะเบียน

- การสั่งระงับการโฆษณาขายยา เฉพาะในเขตพื้นที่สื่อนั้นตั้งอยู่ 0 รายการ

5) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้า แต่วัตถุที่อายัดมีการ
เก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาวัตถุที่ต้อง
อายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว

0 รายการ

6) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้น
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

0 รายการ

7) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
- จํานวนผู้รับอนุญาต 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ 0 บาท

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

2.  วัตถุที่ออกฤทธิ์ 1) การออกใบอนุญาต
ต่อจิตและประสาท - ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 0 ฉบับ

และยาเสพติดให้โทษ - ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 ประเภท 4 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 0 ฉบับ

2) การต่ออายุใบอนุญาตและออกใบแทน
- ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 ประเภท 4 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 0 ฉบับ

4) การยกเลิกใบอนุญาต
- ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 ประเภท 4 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 0 ฉบับ

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

2.  วัตถุที่ออกฤทธิ์ 5) การพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาต
ต่อจิตและประสาท - ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 0 ฉบับ

และยาเสพติดให้โทษ (ต่อ) - ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 ประเภท 4 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 0 ฉบับ

6) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้า แต่วัตถุที่อายัดมีการ
เก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาวัตถุที่ต้อง
อายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว

- วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 0 รายการ

7) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้น
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

- วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 0 รายการ

- ยาเสพติดให้โทษ 0 รายการ

8) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
- จํานวนผู้รับอนุญาต วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 0 บาท

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

3.  อาหาร 1) การออกใบอนุญาต (เฉพาะประเภทตามที่ได้รับมอบอํานาจ)
- ใบอนุญาตผลิตอาหาร/ แบ่งบรรจุอาหาร (อ.2) 0 ฉบับ

- เลขสถานที่ผลิตอาหารแบ่งบรรจุอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย (อ.7) 0 ฉบับ

- ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (อ.18 ) 0 ทะเบียน

- ใบคําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3) 0 ทะเบียน

- ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) 0 ทะเบียน

- ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.7) 0 ทะเบียน

- การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหาร เฉพาะในเขตพื้นที่สื่อนั้นตั้งอยู่ 0 รายการ

2) การต่ออายุ (เฉพาะประเภทตามที่ได้รับมอบอํานาจ)
- ใบอนุญาตผลิตอาหาร/ แบ่งบรรจุอาหาร (อ.2) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย (อ.7) 0 ฉบับ

3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
- ใบอนุญาตผลิตอาหาร/แบ่งบรรจุอาหาร (อ.2) 0 ฉบับ

- เลขสถานที่ผลิตอาหารแบ่งบรรจุอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย (อ.7) 0 ฉบับ

- ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (อ.18 ) 0 ทะเบียน

- ใบคําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3) 0 ทะเบียน

- ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) 0 ทะเบียน

- ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.7) 0 ทะเบียน

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

3.  อาหาร (ต่อ) 4) การควบคุมอาหาร การพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาต
- พักใช้/ เพิกถอน การอนุญาต 0 ฉบับ

- ออกคําสั่งแก้ไขสถานที่/ งดผลิต/ งดนําเข้า 0 รายการ

- สั่งยกเลิกหลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร (เพิกถอนทะเบียนตํารับอาหาร) 0 ทะเบียน

- ประกาศผลการตรวจพิสูจน์ 0 รายการ

- สั่งให้ระงับการโฆษณาอาหาร เฉพาะในเขตพื้นที่สื่อนั้นตั้งอยู่ 0 รายการ

5) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้า แต่วัตถุที่อายัดมีการ
เก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาวัตถุที่ต้อง
อายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว

0 รายการ

6) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชนทั้งสาเหตุแห่งการนั้น
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

0 รายการ

7) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
- จํานวนผู้รับอนุญาต 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ 0 บาท

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

4.  เครื่องสําอาง 1) การรับจดแจ้ง และออกใบรับจดแจ้ง 0 ฉบับ

2) การต่ออายุใบรับจดแจ้ง 0 ฉบับ

3) การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง 0 รายการ

4) การออกใบแทนใบรับจดแจ้ง 0 ฉบับ

5) การสั่งระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง และประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามดังกล่าว ให้ประชาชนทราบเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภคได้ตามควรแก่กรณี

0 รายการ

6) การเพิกถอนใบรับจดแจ้ง 0 ฉบับ

7) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้า แต่วัตถุที่อายัดมีการ
เก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาวัตถุที่ต้อง
อายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว

0 รายการ

8) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้น
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

0 รายการ

9) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
- จํานวนผู้รับอนุญาต 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ 0 บาท

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

5.  วัตถุอันตราย 1) การรับแจ้งข้อเท็จจริง วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1
ที่ใช้ในบ้านเรือน - ผลิต 0 ฉบับ

- นําเข้า 0 ฉบับ

2) การออกใบรับแจ้งการดําเนินการ วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2
- ผลิต 0 ฉบับ

- นําเข้า 0 ฉบับ

- ส่งออก 0 ฉบับ

- มีไว้ในครอบครอง (สถานที่เก็บอยู่ในเขตพื้นที่) 0 ฉบับ

3) การออกใบอนุญาต วัตถุอันตราย ชนิดที่ 3
- ผลิต 0 ฉบับ

- นําเข้า 0 ฉบับ

- ส่งออก 0 ฉบับ

- มีไว้ในครอบครอง (สถานที่เก็บอยู่ในเขตพื้นที่) 0 ฉบับ

4) การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สําหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสําเร็จรูปที่แบ่งบรรจุหรือรวม
บรรจุเพื่อการส่งออกในพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนดให้เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นํามาแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุต้องเคยได้รับการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตหรือ
แจ้งดําเนินการผลิตหรือนําเขา้มาก่อนแล้วเท่านั้น

0 ทะเบียน

5) การต่ออายุใบรับแจ้ง วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2
- ผลิต 0 ฉบับ

- นําเข้า 0 ฉบับ

- ส่งออก 0 ฉบับ

- มีไว้ในครอบครอง 0 ฉบับ

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

5.  วัตถุอันตราย 6) การต่ออายุใบอนุญาต วัตถุอันตราย ชนิดที่ 3
ที่ใช้ในบ้านเรือน (ต่อ) - ผลิต 0 ฉบับ

- นําเข้า 0 ฉบับ

- ส่งออก 0 ฉบับ

- มีไว้ในครอบครอง 0 ฉบับ

7) การต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 0 ทะเบียน

8) การสั่งพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต วัตถุอันตราย ชนิดที่ 3
- ผลิต 0 ฉบับ

- นําเข้า 0 ฉบับ

- สง่ออก 0 ฉบับ

- มีไว้ในครอบครอง 0 ฉบับ

9) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้า แต่วัตถุที่อายัดมีการ
เก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาวัตถุที่ต้อง
อายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว

0 รายการ

10) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้น
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

0 รายการ

11) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
- จํานวนผู้รับอนุญาต 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ 0 บาท

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

6.  เครื่องมือแพทย์ 1) การออกใบอนุญาต
- ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้ประกาศเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขออนุญาต 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เฉพาะในเขตพื้นที่ที่สื่อนั้นตั้งอยู่ 0 รายการ

2) การต่ออายุใบอนุญาต
- ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้ประกาศเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขออนุญาต 0 ฉบับ

3) การพักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และสั่งระงับโฆษณา
- ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้ประกาศเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขออนุญาต 0 ฉบับ

- ระงับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เฉพาะในเขตพื้นที่ที่สื่อนั้นตั้งอยู่ 0 รายการ

4) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้า แต่วัตถุที่อายัดมีการ
เก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาวัตถุที่ต้อง
อายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว

0 รายการ

5) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้น
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

0 รายการ

6) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
- จํานวนผู้รับอนุญาต 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ 0 บาท

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงาน การมอบอํานาจ การมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค 
และการดําเนินการตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………
ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

7.  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1) การออกใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0 ฉบับ

2) การแก้ไขรายการในใบอนุญาต
- ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0 ฉบับ

3) การต่ออายุใบอนุญาต
- ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตนําเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0 ฉบับ

4) การสั่งระงับโฆษณา
- ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฉพาะในเขตพื้นที่ที่สื่อนั้นตั้งอยู่ 0 รายการ

5) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นําเข้า 
แต่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อายัดมีการเก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็น
ที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้ทําการอายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องเหตุแห่งการอายัดเรียบร้อยแล้ว

0 รายการ

6) การถอนการยึด หรือถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่งการ
ยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้นได้รับ
การแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

0 รายการ

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ลําดับ สถานประกอบการ จํานวน หมายเหตุ

1 สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน (แห่ง)
2 สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (แห่ง)
3 สถานที่นําเข้ายาแผนปัจจุบัน (แห่ง)
4 สถานที่นําเข้ายาแผนโบราณ (แห่ง)
5 สถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบัน ข.ย.4 (แห่ง)
6 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ข.ย.1 (แห่ง)
7 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ ข.ย.2 (แห่ง)
8 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ ข.ย.3 (แห่ง)
9 สถานที่ขายยาแผนโบราณ ข.ย.บ. (แห่ง)
10 ร้านยาคุณภาพ (แห่ง) 

1 สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)
2 สถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ (แห่ง)
3 สถานที่จําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 3 (แห่ง)
4 สถานที่ขายวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทประเภท 3,4 (แห่ง)
5 สถานที่ขายสารระเหย (แห่ง)
6 โรงพยาบาลของรัฐที่มีใบอนุญาตจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (แห่ง)
7 สถานพยาบาลเอกชน ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (แห่ง)
8 สถานพยาบาลเอกชน ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (แห่ง)

1 สถานที่นําเข้าอาหารทุกประเภท (แห่ง)
2 สถานที่ผลิตอาหารทุกประเภท ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
3 สถานที่ผลิตอาหารทุกประเภท ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
4 สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย (ประกาศ สธ ฉบับที่ 342 พ.ศ. 2555) (แห่ง)
5 เกลือบริโภค ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
6 เกลือบริโภค ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
7 นํ้าเกลือปรุงอาหาร ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
8 นํ้าเกลือปรุงอาหาร  ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลจังหวัด....................................ข้อมูล ณ วันท่ี...................

ผู้รายงานข้อมูล.................................. โทร..................

ข้อมูลพื้นฐานด้านยา

ข้อมูลพื้นฐานด้านวัตถุเสพติด

ข้อมูลพื้นฐานด้านอาหาร
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ลําดับ สถานประกอบการ จํานวน หมายเหตุ

แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลจังหวัด....................................ข้อมูล ณ วันท่ี...................

ผู้รายงานข้อมูล.................................. โทร..................

9 นํ้าปลา  ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
10 นํ้าปลา  ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
11 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง ประเภทซอสปรุงรส ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
12 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง ประเภทซอสปรุงรส ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง) 
13 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง  ประเภทซีอ้ิว ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
14 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง ประเภทซีอ้ิว ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
15 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
16 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ที่เข้าไม่ข่ายโรงงาน (แห่ง)
17 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประเภทขนมจีน ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
18 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประเภทขนมจีน ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
19 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประเภทบะหมี่และแผ่นเก๊ียว ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
20 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประเภทบะหมี่และแผ่นเก๊ียว ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
21 นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
22 นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
23 นํ้าแข็ง ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
24 นํ้าแข็ง ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
25 นมโค ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
26 นมโค ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
27 นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว  ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
28 นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
29 นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

30 นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสตูรต่อเน่ืองสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

31 อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่เข้าข่ายโรงงาน(แห่ง)
32 อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(แห่ง)
33 ไอศกรีม ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง) 
34 ไอศกรีม ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง) 
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ลําดับ สถานประกอบการ จํานวน หมายเหตุ

แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลจังหวัด....................................ข้อมูล ณ วันท่ี...................

ผู้รายงานข้อมูล.................................. โทร..................

35 อาหารแช่เยือกแข็งที่ได้ผ่านการเตรียม (prepared) และหรือการแปรรูป (processed) 
ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

36 อาหารแช่เยือกแข็งที่ได้ผ่านการเตรียม (prepared) และหรือการแปรรูป (processed) 
ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

37 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศ สธ ฉบับที่ 355 พ.ศ. 2556 ข้อ 3 (2) 
ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

38 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศ สธ ฉบับที่ 355 พ.ศ. 2556 ข้อ 3 (2) 
ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(แห่ง)

39 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศ สธ ฉบับที่ 355 พ.ศ. 2556 ข้อ 3 (1) 
ที่มีกรรมวิธีการผลิตตามประกาศ ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

40 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ตามประกาศ สธ ฉบับที่ 355 พ.ศ. 2556 ข้อ 3 (1) 
ที่มีกรรมวิธีการผลิตตามประกาศ ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

41 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศ สธ ฉบับที่ 356 พ.ศ. 2556 ข้อ 3 (1)  
ที่เข้าข่ายโรงงาน(แห่ง)

42 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศ สธ ฉบับที่ 356 พ.ศ. 2556 ข้อ 3 (1)  
ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

43 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ตามประกาศ สธ ฉบับที่ 356 พ.ศ. 2556 ข้อ 6 (2) 
ที่มีกรรมวิธีการผลิตตามประกาศ ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

44 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ตามประกาศ สธ ฉบับที่ 356 พ.ศ. 2556 ข้อ 6 (2) 
ที่มีกรรมวิธีการผลิตตามประกาศ ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)

45 อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมนํ้าหนัก ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
46 อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมนํ้าหนัก ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
47 ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ (ประกาศ สธ ฉบับที่ 243 พ.ศ. 2544) ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
48 ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ (ประกาศ สธ ฉบับที่ 243 พ.ศ. 2544) ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
49 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
50 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
51 สถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้สด ที่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
52 สถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้สด ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แห่ง)
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ลําดับ สถานประกอบการ จํานวน หมายเหตุ

แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลจังหวัด....................................ข้อมูล ณ วันท่ี...................

ผู้รายงานข้อมูล.................................. โทร..................

1 สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง (แห่ง)
2 สถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง (แห่ง)

1 สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ (แห่ง)
2 สถานที่ขายเครื่องมือแพทย์ (แห่ง)

1 สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่1 (แห่ง)
2 สถานที่นําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่1 (แห่ง)
3 สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ3 (แห่ง)
4 สถานที่นําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ3 (แห่ง)
5 สถานประกอบการใช้รับจ้างวัตถุอันตราย (กําจัดแมลง และ/หรือทําความสะอาด) (แห่ง)

1 ตําแหน่งเภสัชกร (คน)
2 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (คน)
3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (คน)
4 ตําแหน่งอ่ืนๆ (คน)

ข้อมูลจํานวนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อมูลพื้นฐานด้านเคร่ืองสําอาง

ข้อมูลพื้นฐานด้านเคร่ืองมือแพทย์

ข้อมูลพื้นฐานด้านวัตถุอันตราย
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ลําดับ สถานประกอบการ จํานวน หมายเหตุ

แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลจังหวัด....................................ข้อมูล ณ วันท่ี...................

ผู้รายงานข้อมูล.................................. โทร..................

1 ร้านขายส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่ได้ขายยาหรือวัตถุเสพติดหรือเครื่องมือแพทย์ (แห่ง)
2 ร้านขายส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ขายยาหรือวัตถุเสพติดหรือเครื่องมือแพทย์ (แห่ง)
3 ซุปเปอร์มาเก็ต 

(หมายถึง สถานที่จัดเตรียม ผลิต จําหน่าย และสะสมอาหาร รวมทั้งสินค้าต่างๆ แบบบริการตนเอง 
โดยที่อาหารและสินค้าจัดวางแยกตามประเภทของสินค้า และส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม.
ข้ึนไป และควรปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่4/2549) (แห่ง)

4 ตลาดสด ของเทศบาล/รัฐ (แห่ง)
5 ตลาดสด ของเอกชน (แห่ง)
6 กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (แห่ง)
7 จํานวนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตั้งอยู่ในจังหวัด (แห่ง)
8 จํานวนสถานีเคเบ้ิลทีวีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด (แห่ง)
9 จํานวนเทศบาลนคร (แห่ง)
10 จํานวนเทศบาลเมือง (แห่ง)
11 จํานวนเทศบาลตําบล (แห่ง)
12 จํานวน อบต. (แห่ง)
13 จํานวน รพ.สต. (แห่ง)
14 จํานวนสถานีอนามัย (ไม่นับรวม รพ.สต.) (แห่ง)

ข้อมูลพื้นฐานด้านอ่ืนๆ
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เบิกจ่ายรวม ผูกพัน เบิกจ่ายใน คงเหลือ (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท) (บาท) GFMIS (บาท) (จัดสรร-GFMIS)

1 ตัวชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(ผักและผลไม้สด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องสําอาง และสมุนไพร)

2100235024001000/
2100239001002000

0.00 0.00

2 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นําเข้า ณ ด่านอาหาร
และยาส่วนภูมิภาค

2100239001002000 0.00 0.00

3 ตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนําเข้าวัตถุเสพติด

ส่วนภูมิภาค

2100206014001000 0.00 0.00

4 การประชุมสัมมนาเครือข่าย คบส. ในส่วนภูมิภาค 2100239001002000 0.00 0.00
5 โครงการยกระดับคุณภาพของฝากในผลิตภัณฑ์

อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย สําหรับ

ผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม

 (SME) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2100219021001000 0.00 0.00

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างวัตถุอันตราย 2100239001002000 0.00 0.00
7 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค 

NCDs (อย.น้อย)
0.00 0.00

8 โครงการอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
(โปรดระบุชื่อโครงการ งบประมาณ)

0.00 0.00

จังหวัด ........................................... เดือน............... วันที่รายงาน ..........................
แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโอนเบิกแทนกัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลํา
ดับ

ชื่อโครงการ
รหัส

งบประมาณ

งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร 

(บาท)
เบิกจ่ายจริง (บาท)

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
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เลขสถานที่ผลิต หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 คะแนนรวม ข้อบกพร่องรุนแรง

หมายเหตุ :
1.  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นายกริชเพชร ผรณจินดา โทรศัพท์ 02-590-7218, นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว / นางสาวณัฐนุช สุขแก้ว โทรศัพท์ 02-590-7214
2. ส่งรายงานทางระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. หรือ e-mail: kb@fda.moph.go.th

ได้รับการอนุญาตสถานที่ผลิต

เข้าข่ายโรงงาน
ไม่เข้าข่าย
โรงงาน

ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต (ตส.13(60)) (ร้อยละ)ลําดับ ชื่อสถานที่ผลิต/ สถานที่นําเข้า
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ/

 ผู้รับอนุญาต

สถานที่ผลิต
ที่ตั้ง

แบบรายงานตรวจสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้ที่ได้รับการประเมินและพัฒนา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..........................................................................................

ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน....................................................................................................โทร......................................................................e-mail..............................................................................................
วันที่รายงาน.....................................................................................

ชนิดผักและผลไม้สด
ที่คัดและบรรจุ 
(ระบุสายพันธุ์)
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หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7

หมายเหตุ : 
1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดตอ่ ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว  โทรศัพท์ 02-590-7014

ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด : นายกริชเพชร ผรณจินดา / นางสาวณัฐนุช  สุขแก้ว  โทรศัพท์ 02-590-7214
2. ส่งรายงานทางระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. หรือ e-mail: kb@fda.moph.go.th

ชนิดผักผลไม้ 
(ระบุสายพันธ์)

ยี่ห้อสินค้า (ถ้ามีระบุ)
สัญลักษณ์ Q เลขที่ กษ เลขสถานที่ผลิต

เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย (ถ้ามี)

เลขสถานที่ผลิตชื่อสถานที่ผลิต
Organics 
Thailand

สถานที่เก็บตัวอย่าง

แบบรายงานเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด : ร้อยละของผักผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...................................................

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน ...............................................................โทร..............................e-mail…………………………………….
วันที่รายงาน...............................................

วันที่เก็บตัวอย่าง...................................................................................

อื่นๆ
ลําดับ
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ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต เลขสถานที่ผลิต การบ่งชี้รุ่นการผลิต
แสดง “ผู้ผลิต” หรือ “ผลิตโดย” แสดงกลุ่มตัวเลข ขนาดไม่เล็กกว่า ๒ มิลลิเมตร แสดงวันที่ผลิต เครื่องหมาย

หรือ "สํานักงานใหญ่" กํากับไว้ ในกรอบสี่เหลี่ยม และสีของตัวเลขตัดกับสีพื้นของกรอบ บาร์โคด หรือ คิวอาร์โคด
ตัวอย่าง คะน้า  √  √ X ABC

1
2
3
4

แบบรายงานตรวจฉลากผักและผลไม้สด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...................................................

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน ............................................................... โทร.............................. e-mail…………………………………….
วันที่รายงาน...............................................

วันที่เก็บตัวอย่าง...................................................................................

ลําดับ
ชนิดผักผลไม้ 
(ระบุสายพันธุ์)

การแสดงฉลาก  √  หรือ  X

ยี่ห้อสินค้า (ถ้ามี)
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ผลิต นําเข้า
จํา  
หน่าย

พบ ไม่พบ
ลด

น้ําหนัก
ทางเพศ ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ: 

2. ส่งรายงานทางระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. หรือ e-mail: kb@fda.moph.go.th

แบบรายงานผลการดําเนินการ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัยจากสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสรรมถภาพทางเพศ

ที่ตั้ง วันที่ตรวจ เลข อย.ลําดับ
ประเภทสถานที่ วิเคราะห์หา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                                                            /ด่านอาหารและยา                                                      .

Blacklist

1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว  โทร 0 2590 7214

ผลวิเคราะห์

แบบรายงานผลการดําเนินการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ชื่อสถานที่

ชื่อ-สกุลผู้รายงาน                                                                     โทร                                                 e-mail                                                  วันที่รายงาน                                   .

ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ
ตัวอย่าง

ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด: นายกริชเพชร ผรณจินดา โทร 0 2590 7218

การ
แจ้ง

เตือนภัย

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

หมายเหตุระบุชื่อสารที่พบ
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ผลิต นําเข้า
จํา  
หน่าย

พบ ไม่พบ
ลด

น้ําหนัก
ทางเพศ ผ่าน ไม่ผ่าน

1. ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร อมาโด้ ชิเรรุ
11-1-11054-1-
0468  รอผลวิเคราะห์

2. ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร มิซมี่
11-1-11054-1-
0637  รอผลวิเคราะห์

หมายเหตุ: 

2. ส่งรายงานทางระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. หรือ e-mail: kb@fda.moph.go.th

หมายเหตุเลข อย.
ผลวิเคราะห์

ระบุชื่อสารที่พบ
การ
แจ้ง

เตือนภัย

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

แบบรายงานผลการดําเนินการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

(ตัวอย่าง) แบบรายงานผลการดําเนินการ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัยจากสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสรรมถภาพทางเพศ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                     สมุทรปราการ                    /ด่านอาหารและยา             -                              .

ชื่อ-สกุลผู้รายงาน           นาย ก                                          โทร                                       e-mail                                        วันที่รายงาน      20 ธันวาคม 2561               .

ลําดับ ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง วันที่ตรวจ
ประเภทสถานที่ Blacklist

1.หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว  โทร 0 2590 7214
ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด: นายกริชเพชร ผรณจินดา โทร 0 2590 7218

1
บริษํท พี.พี.เนเจอร์ 

แคร์ จํากัด

เลขที่ 119/190 ม.
 3 ต.แพรกษาใหม่

 อ .เมือง
สมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ
ตัวอย่าง

วิเคราะห์หา

2 ธค.2561  
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ผลิต นําเข้า
จํา  
หน่าย

พบ ไม่พบ
ลด

น้ําหนัก
ทางเพศ ผ่าน ไม่ผ่าน

1. ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร อมาโด้ ชิเรรุ
11-1-11054-1-
0468   Sildenafil 


(ดําเนินคดี
อาหารไม่บริสุทธิ์)

2. ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร มิซมี่
11-1-11054-1-
0637   Sibutramine 


(ดําเนินคดี

อาหารไม่บริสุทธิ์)

หมายเหตุ: 

2. ส่งรายงานทางระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. หรือ e-mail: kb@fda.moph.go.th

ผลวิเคราะห์

แบบรายงานผลการดําเนินการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

(ตัวอย่าง) แบบรายงานผลการดําเนินการ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัยจากสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสรรมถภาพทางเพศ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                     สมุทรปราการ                    /ด่านอาหารและยา             -                              .

ชื่อ-สกุลผู้รายงาน           นาย ก                                          โทร                                       e-mail                                        วันที่รายงาน      20 มิถุนายน 2562               .

ลําดับ ชื่อสถานที่
การ
แจ้ง

เตือนภัย
วันที่ตรวจ

ประเภทสถานที่ Blacklist

บริษํท พี.พี.เนเจอร์ 
แคร์ จํากัด

เลขที่ 119/190 ม.
 3 ต.แพรกษาใหม่

 อ .เมือง
สมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 

1.หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  

ระบุชื่อสารที่พบ

1 2 ธค.2561 

ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ
ตัวอย่าง

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว  โทร 0 2590 7214

ที่ตั้ง

ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด: นายกริชเพชร ผรณจินดา โทร 0 2590 7218

ส่งเรื่องให้ อย.
พิจารณาพักใช้

ใบอนุญาต

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

หมายเหตุเลข อย.
วิเคราะห์หา
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มี ไม่มี มี ไม่มี

หมายเหตุ :
1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวลักษิกา คําศรี โทร. 02-590-7252

ผู้ประสานงาน: กริชเพชร ผรณจินดา โทร. 02-590-7218 / ณัฐนุช สุขแก้ว โทร. 02-590-7214
2. ส่งรายงานทางระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. หรือ e-mail: kb@fda.moph.go.th

หม
วด

 1

Tit
rat

ion
 

หม
วด

 5

หม
วด

 6

คะ
แน

นร
วม

ข้อ
บก

พร
่อง

รุน
แร

ง

หม
วด

 4

หมายเหตุ

ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค (ร้อยละ)  (ตส.เกลือบริโภค) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค (มก./กก.)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

หม
วด

 3

Tit
rat

ion
 รอ

บท
ี่ 1

Tit
rat

ion
 รอ

บท
ี่ 2

แบบรายงานกิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ...............................................................................

ชื่อผู้รายงาน................................................................................................................ โทร..............................................................

วันที่รายงาน ...............................................................

ลําดับ

หม
วด

 3

ผลิต

สถานะสถานที่
นํา

เข้
า

หม
วด

 2

ชื่อสถานที่ผลิต

/นําเข้า
ที่อยู่

ชื่อผลิตภัณฑ์

/ชื่อการค้า

เข้
าข่

าย
โร

งง
าน

ไม
่เข้

าข่
าย

โร
งง

าน

หม
วด

 1

สถานที่ผลิต

การลงบันทึกการควบคุม

กระบวนการผลิต

หม
วด

 2

คะ
แน

นร
วม

ผลิตภัณฑ์

หม
วด

 4

หม
วด

 5

หม
วด

 6

ผล
กา

รดํ
าเ
นิน

กา
ร

ตา
มก

ฎห
มา

ย

เลขสารบบอาหาร

ผล
กา

รดํ
าเ
นิน

คดี

I-R
ea

de
r

ข้อ
บก

พร
่อง

รุน
แร

ง การลงบันทึกการควบคุม

กระบวนการผลิต
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เข้า
มาตรฐาน

ไม่เข้า
มาตรฐาน

   (3) หากผลิตภัณฑ์มีการทําให้แห้งในลักษณะเป็นผง โปรดระบุวิธีการเตรียมตัวอย่าง (สัดส่วนการละลายตัวอย่าง) ก่อนการตรวจวิเคราะห์ โดยแนบเป็นเอกสารมาพร้อมกับตัวอย่าง

   (4) หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวลักษิกา คําศรี โทร. 02-590-7252
ผู้ประสานงาน: กริชเพชร ผรณจินดา โทร. 02-590-7218 / ณัฐนุช สุขแก้ว โทร. 02-590-7214

   (5) ส่งรายงานทางระบบกํากับตัวชี้วัดงาน คบส. หรือ e-mail: kb@fda.moph.go.th

สถานที่ผลติ/จัดจําหน่าย

แบบรายงานกิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ...............................................................................
ชื่อผู้รายงาน................................................................................................................ โทร..............................................................

วันที่รายงาน ...............................................................

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต (ทุกแห่งในจังหวัด) 
 ที่ผลิตในสถานที่ผลิตนั้น ๆ แห่งละ 1 ตัวอย่าง ที่เป็นตัวแทนของแต่ละผลิตภัณฑ์

                   บนฉลากแสดงข้อความ "เกลือบริโภค" "เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน" ให้เขียนข้อความดังกล่าว ลงในช่อง ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

เติมสารละลาย

ไอโอดีนใน

ผลิตภัณฑ์สุดท้าย

ใช้เกลือบริโภค

เสริมไอโอดีน
ไม่ระบุ

จํากัดการบริโภค

ไอโอดีน

หมายเหตุ   (1)  กระบวนการผลิต   โปรดทําเครื่องหมาย  /  ในช่องกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีวัตถุดิบที่ใช้ในการเสริมไอโอดีนในสถานที่ผลิตหรือไม่ ได้แก่ สารโพแทสเซียมไอโอเดต เกลือบริโภค โดยเกลือบริโภคให้ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานด้วย

             (2) การแสดงฉลากเกี่ยวกับไอโอดีน โปรดระบุข้อความตามที่มีการแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ในช่องว่าง  เช่น บนฉลากแสดงข้อความ "ผสมไอโอดีน"  "ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม" ให้เขียนข้อความดังกล่าว ลงในช่อง เติมสารละลายไอโอดีนในผลิตภัณฑ์

ลําดับ ชื่อตราสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ เลขสารบบ

ตรวจสอบกระบวนการผลิต และ วัตถุดิบ : 
การเสริมไอโอดีน (1)

(/×)

การแสดงฉลากเกี่ยวกับไอโอดีน (2)
(/×)

เติม

สารละลาย

ไอโอดีนใน

ผลิตภัณฑ์

สุดท้าย

ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 
ในกระบวนการผลิต 

(20-40 ppm)

                   บนฉลากแสดงข้อความ "ไอโอดีน ……  มก./ลิตร" ให้เขียนข้อความดังกล่าว ลงในช่อง เติมสารละลายไอโอดีนในผลิตภัณฑ์
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