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คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“คบ.ก้าวไกล แก้ไขติดตาม วางแผนประสานงาน บูรณาการงานคุ้มครอง” 

คุ้มครอง ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพคุ้มครอง ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพ 



สารบัญ 
  
      หน้า 
ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงาน คบส. ในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    2 

สรุปการรายงานตัวช้ีวัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพในส่วนภูมิภาค 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    3 

สรุปการรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    6 

ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    7 

ตัวช้ีวัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  13 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม และแนวทางดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  29 

- ตัวช้ีวัดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
(1) ผักและผลไมส้ดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  33 
(2) ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด  46 
(3) ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารหรืออาหารท่ีพบสารที่มีฤทธ์ิในการลดน้ําหนักหรือ 

เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ  55 
(4) ประเมินสถานการณ์ปัญหาด้านสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง และความถูกต้อง 

ของฉลากเคร่ืองสําอาง  75 
(5) ยาแผนโบราณมีการปลอมปนสารสเตียรอยด์  85 
(6) การโฆษณาที่ผดิกฎหมาย  90 
(7) โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัยห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)  98 

- กิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพในส่วนภูมิภาค 
(1) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) 134 
(2) ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต 136 
(3) ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรส 

ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และนํ้าเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต 145 
(4) การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 

ของผู้บริโภคท่ัวประเทศ 153 



สารบัญ (ต่อ) 
  
      หน้า 
แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 157 

การจัดสรรงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงสู่จังหวัด 
(จําแนกรายจังหวัด) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 169 

แบบรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 203 

(1) แบบรายงานตัวช้ีวัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ในส่วนภูมิภาค 
- ผักและผลไมส้ดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 205 
- ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 208 
- ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารหรืออาหารท่ีพบสารที่มีฤทธ์ิในการลดน้ําหนักหรือ 

เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 209 
- ประเมินสถานการณ์ปัญหาด้านสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง และความถูกต้อง 

ของฉลากเคร่ืองสําอาง 211 
- ยาแผนโบราณมีการปลอมปนสารสเตียรอยด์ 215 
- การโฆษณาที่ผดิกฎหมาย 216 
- โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัยห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) 218 

(2) แบบรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ในส่วนภูมิภาค 
- ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต 222 
- ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรส 

ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และนํ้าเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต 224 
- สถานประกอบการเก่ียวกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ 

ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 226 
- การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 

ของผู้บริโภคท่ัวประเทศ 227 



สารบัญ (ต่อ) 
  
      หน้า 
แบบรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

(3) แบบรายงานผลการดําเนินการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 228 
(4) แบบรายงานการดําเนินงานกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด 229 
(5) แบบรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน 231 
(6) แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ  

ให้ส่วนภูมิภาค 232 
(7) แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด 241 
(8) แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโอนเบิกแทนกัน 246 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินและสรุปการรายงานผลการดําเนินงาน คบส.  
ในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวชี้วัด  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
1. ผักและผลไม้สด 20 ธ.ค. 61 20 มี.ค. 62 20 พ.ค. 62  20 มิ.ย. 62
2. ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 10 ธ.ค. 61 20 มี.ค. 62 10 ก.ค. 62  15 ก.ย. 62
3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 20 ธ.ค. 61 20 ม.ีค. 62  20 มิ.ย. 62
4. เครื่องสําอาง 20 ธ.ค. 61 20 มี.ค. 62  20 มิ.ย. 62 20 ก.ย. 62
5. ยาแผนโบราณ 15 ส.ค. 62
6. โฆษณา 20 ธ.ค. 61 20 มี.ค. 62  20 มิ.ย. 62 20 ก.ย. 62
7. อย.น้อย 20 มี.ค. 62 20 ก.ค. 62

โครงการ/กิจกรรม  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
1. เกลือบริโภค 20 เม.ย. 62 15 ส.ค. 62
2. น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสฯ น้ําเกลือ 20 เม.ย. 62
3. วัตถุเสพติด 20 ธ.ค. 61 20 มี.ค. 62  20 มิ.ย. 62 20 ก.ย. 62
4. ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง 20 ธ.ค. 61 20 มี.ค. 62  20 มิ.ย. 62 20 ก.ย. 62

รายงานอื่นๆ  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
1. Pre-marketing  20 ต.ค. 61  20 พ.ย. 61  20 ธ.ค. 61  20 ม.ค. 62  20 ก.พ. 62  20 มี.ค. 62  20 เม.ย. 62  20 พ.ค. 62  20 มิ.ย. 62  20 ก.ค. 62  20 ส.ค. 62  20 ก.ย. 62
2. Post-marketing  20 ธ.ค. 61  20 ม.ีค. 62  20 มิ.ย. 62 20 ก.ย. 62
3. มอบอํานาจ  20 มี.ค. 62 20 ก.ย. 62
4. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด  20 มี.ค. 62 20 ก.ย. 62
5. งบประมาณโอนเบิกแทน  20 ต.ค. 61  20 พ.ย. 61  20 ธ.ค. 61  20 ม.ค. 62  20 ก.พ. 62  20 มี.ค. 62  20 เม.ย. 62  20 พ.ค. 62  20 มิ.ย. 62  20 ก.ค. 62  20 ส.ค. 62  20 ก.ย. 62

ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงาน คบส. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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มี ไม่มี
(กรุณาแนบ
แบบรายงาน)

(กรุณาระบุ
วิธีการเก็บข้อมูล)

1. ผักและผลไม้สด
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักอาหาร>

ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
(เป้าหมาย ร้อยละ 90)

1. สําเนา 
ตส.13 (60)
2. แบบรายงาน
ตรวจสถานที่ผลิต
(หน้า 206)
3. แบบรายงาน
เก็บตัวอย่าง
(หน้า 207)


พร้อมแนบ

แบบรายงาน / 
เอกสาร

 ครั้งที่ 1: 20 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 2: 20 มี.ค. 62
ครั้งที่ 3: 20 พ.ค. 62
ครั้งที่ 4: 20 มิ.ย. 62

น.ส.วรดา อ่ําบุญ
น.ส.อรสุรางค์ ธีระวัฒน์
สํานักอาหาร

0 2590 7014
0 2590 7218

2. ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักอาหาร>

ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่
ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(เป้าหมาย ร้อยละ 90)

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


พร้อมแนบ

แบบรายงาน / 
เอกสาร

 ครั้งที่ 1: เทอม 2/61
ภายใน 10 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 2: 20 มี.ค. 62
ครั้งที่ 3: เทอม 1/62
ภายใน 10 ก.ค. 62
ครั้งที่ 4: 15 ก.ย. 62

น.ส.โชตินภา เหล่าไพบูลย์
น.ส.อรสุรางค์ ธีระวัฒน์
สํานักอาหาร

0 2590 7218

3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักอาหาร>

ร้อยละของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหาร
กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารที่มีฤทธิ์ในการ
ลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
ได้รับการจัดการ 
(ร้อยละ 100)

1. แบบรายงาน
(หน้า 210)
2. สําเนาผล
วิเคราะห์


พร้อมแนบ

แบบรายงาน / 
เอกสาร

 ครั้งที่ 1: 20 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 2: 20 มี.ค. 62
ครั้งที่ 3: 20 มิ.ย. 62

น.ส.กนกเนตร รัตนจันท
น.ส.อรสุรางค์ ธีระวัฒน์
สํานักอาหาร

0 2590 7030
0 2590 7218

ประเด็น

สรุปการรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานเฉพาะ
ตัวชี้วัด 

(เป้าหมาย)
กําหนดระยะเวลา
การรายงานข้อมูล

ผู้ประสาน/
หน่วยงาน

โทรศัพท์
e-mail กอง คบ.

kb@fda.moph.go.th
หรือหนังสือราชการ

ช่องทางการรายงานข้อมูล
อื่นๆ เช่น ระบบ

อื่นๆ
(โปรดระบุ)

ระบบรายงาน
และกํากับ
ตัวชี้วัดฯ

3



มี ไม่มี
(กรุณาแนบ
แบบรายงาน)

(กรุณาระบุ
วิธีการเก็บข้อมูล)

ประเด็น

สรุปการรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานเฉพาะ
ตัวชี้วัด 

(เป้าหมาย)
กําหนดระยะเวลา
การรายงานข้อมูล

ผู้ประสาน/
หน่วยงาน

โทรศัพท์
e-mail กอง คบ.

kb@fda.moph.go.th
หรือหนังสือราชการ

ช่องทางการรายงานข้อมูล
อื่นๆ เช่น ระบบ

อื่นๆ
(โปรดระบุ)

ระบบรายงาน
และกํากับ
ตัวชี้วัดฯ

4. เครื่องสําอาง
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย>

ร้อยละของเครื่องสําอางที่ผลิตและจําหน่าย
ในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย
(ร้อยละ 80)

1. แบบรายงาน
(หน้า 213-214)
2. สําเนาผล
วิเคราะห์


พร้อมแนบ

แบบรายงาน / 
เอกสาร

 รายไตรมาส
ครั้งที่ 1: 20 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 2: 20 มี.ค. 62
ครั้งที่ 3: 20 มิ.ย. 62
ครั้งที่ 4: 20 ก.ย. 62

นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

0 2590 7277

5. ยาแผนโบราณปลอมปนสารสเตียรอยด์
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักยา>

ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงที่มีการ
ปลอมปนสารสเตียรอยด์
(ไม่เกินร้อยละ 10)

ระบบ
สารสนเทศ
สํานักยา

ระบบ
สารสนเทศ
สํานักยา

1 ครั้ง/ปี: 
ภายใน 15 ส.ค. 62

นายวราวุธ เสริมสินสิริ
สํานักยา

08 9796 1437

6. การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศรป.>

ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ผิดกฎหมาย
ได้รับการจัดการ 
(ร้อยละ 100)

แบบรายงาน
สถานการณ์
ปัญหาการ
โฆษณาฯ (ถ้ามี)
(หน้า 217)


พร้อมแนบ

แบบรายงาน / 
เอกสาร

 รายไตรมาส
ครั้งที่ 1: 20 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 2: 20 มี.ค. 62
ครั้งที่ 3: 20 มิ.ย. 62
ครั้งที่ 4: 20 ก.ย. 62
รายเดือน : 
แบบรายงานสภาพ
ปัญหาการโฆษณาฯ 
(ถ้ามี)

น.ส.ภัทรพร ทองพูล (ศรป.)
น.ส.วชิราภรณ์ นาคสิงห์ (ศรป.)
นางอรัญญา เทพพิทักษ์ (คบ.)
นายอาทิตย์ พันเดช (คบ.)

0 2590 7410
0 2590 7410
0 2590 7398
0 2590 7383
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มี ไม่มี
(กรุณาแนบ
แบบรายงาน)

(กรุณาระบุ
วิธีการเก็บข้อมูล)

ประเด็น

สรุปการรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานเฉพาะ
ตัวชี้วัด 

(เป้าหมาย)
กําหนดระยะเวลา
การรายงานข้อมูล

ผู้ประสาน/
หน่วยงาน

โทรศัพท์
e-mail กอง คบ.

kb@fda.moph.go.th
หรือหนังสือราชการ

ช่องทางการรายงานข้อมูล
อื่นๆ เช่น ระบบ

อื่นๆ
(โปรดระบุ)

ระบบรายงาน
และกํากับ
ตัวชี้วัดฯ

7.1 ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนํา
ได้รับการอบรมการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
(ร้อยละ 100)

แบบรายงาน
(หน้า 219)


พร้อมแนบ

แบบรายงาน / 
เอกสาร

 ภายใน 20 มี.ค. 62 นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

0 2590 7121
0 2590 7122

7.2 ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนํา
ซึ่งผ่านการอบรมมีการนํารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้
(ร้อยละ 100)

แบบรายงาน
(หน้า 220)


พร้อมแนบ

แบบรายงาน / 
เอกสาร

 ภายใน 20 ก.ค. 62 นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

0 2590 7121
0 2590 7122

7. อย.น้อย
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค>
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มี ไม่มี
(กรุณาแนบ
แบบรายงาน)

(กรุณาระบุ
วิธีการเก็บข้อมูล)

1. การติดตามการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์
เกลือบริโภค
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักอาหาร>

ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่
ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(20-40 ppm) 
(ร้อยละ 90)

1. แบบรายงาน
(หน้า 223) 
2. สําเนาผลวิเคราะห์


พร้อมแนบ

แบบรายงาน / 
เอกสาร

 ครั้งที่ 1: 20 เม.ย. 62
ครั้งที่ 2: 15 ส.ค. 62

น.ส.ลักษิกา คําศรี
น.ส.อรสุรางค์ ธีระวัฒน์
น.ส.ณัฐนุช สุขแก้ว
สํานักอาหาร

0 2590 7252
0 2590 7218
0 2590 7214

2. การติดตามการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์
น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อย
โปรตีนของถั่วเหลือง และ น้ําเกลือปรุงอาหาร
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักอาหาร>

ร้อยละของผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุง
รสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ
 น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต 
มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
กําหนด (ร้อยละ 60)

1. แบบรายงาน 
(หน้า 225)
2. สําเนาผลวิเคราะห์ 
กรณีใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนเป็นวัตถุดิบ


พร้อมแนบ

แบบรายงาน / 
เอกสาร

 เก็บตัวอย่าง 
ส่ง อย. 
พร้อม

แบบรายงาน

ภายใน 20 เม.ย. 62 น.ส.ลกัษิกา คําศรี
น.ส.อรสุรางค์ ธีระวัฒน์
น.ส.ณัฐนุช สุขแก้ว
สํานักอาหาร

0 2590 7252
0 2590 7218
0 2590 7214

3. วัตถุเสพติด
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
กองควบคุมวัตถุเสพติด>

สถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้
ในทางการแพทย์ดําเนินการถูกต้องตาม
กฎหมาย

ระบบรายงาน
และกํากับตัวชี้วัดฯ

 รายไตรมาส
ครั้งที่ 1: 20 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 2: 20 มี.ค. 62
ครั้งที่ 3: 20 มิ.ย. 62
ครั้งที่ 4: 20 ก.ย. 62

น.ส.กุลทรัพย์ ตันตระการสกุล
กองควบคุมวัตถุเสพติด

02 590 7772

4. การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคทั่วประเทศ
<หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง คบ.>

จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ตรวจสอบ

1. สําเนาหนังสือส่ง
ตัวอย่าง
2. สําเนาผลวิเคราะห์


พร้อมแนบ

สําเนาหนังสือ
ส่งตัวอย่างและ

สําเนาผล
วิเคราะห์

 รายไตรมาส
ครั้งที่ 1: 20 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 2: 20 มี.ค. 62
ครั้งที่ 3: 20 มิ.ย. 62
ครั้งที่ 4: 20 ก.ย. 62

ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์
ภญ.กนกวรรณ แสงห้าว
ภญ.ปานชนก ปวงนิยม
กอง คบ.

02 590 7397
02 590 7398
02 590 7395

สรุปการรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็น/กิจกรรม
กิจกรรม

(เป้าหมาย)
กําหนดระยะเวลา
การรายงานข้อมูล

ผู้ประสาน/
หน่วยงาน

โทรศัพท์

แบบรายงานเฉพาะ

e-mail กอง คบ.
kb@fda.moph.go.th

ช่องทางการรายงานข้อมูล
ระบบรายงาน
และกํากับ
ตัวชี้วัดฯ

อื่นๆ เช่น 
ระบบอื่นๆ
(โปรดระบุ)
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ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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หมวด Promotion Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ

โครงการท่ี 3. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

ระดับการแสดงผล จังหวัด 

ช่ือตัวช้ีวัด 11.รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเส่ียงท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐาน

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดยอย 11.1 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเส่ียงท่ีไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัย 

11.2 รอยละของยาแผนโบราณกลุมเส่ียงปลอดภัย ไมพบการปลอมปนสเตียรอยด 

คํานิยาม 1. ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด หมายถึง

ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง ไดแก 

- ผักและผลไมสด, นมโรงเรียน, ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารท่ีพบสารท่ีมีฤทธิ์ในการลด

น้ําหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ และเครื่องสําอางท่ีไดรับการตรวจสอบมี 

ความปลอดภัย และ 

- ยาแผนโบราณมีความปลอดภัย ไมพบการปลอมปนสเตียรอยด 

2. ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเส่ียง หมายถึง

2.1 ผักและผลไมสด

2.1.1 ผักและผลไมสด หมายถึง ผักและผลไมสดตามขอบขายของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เลขท่ี 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและ

การเก็บรักษาผักหรือผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุมเก็บ

ตัวอยาง ณ สถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดหรือสถานท่ีจําหนายเปาหมาย แลวแต

กรณี  

2.1.2 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก กลุมออรกาโน-

ฟอสเฟต กลุมคารบาเมต กลุมออรแกโนคลอรีน และกลุมไพรีทรอยด  

2.2 นมโรงเรียน หมายถึง ผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ

เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 350 พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค และประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 

ซ่ึงจําหนายภายใตโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทานั้น 

2.3 ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารท่ีพบสารท่ีมีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสราง

สมรรถภาพทางเพศ 

- ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

กาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ท่ีผลการตรวจวิเคราะหในป 2560 – 2561                   

พบการปลอมปนสารท่ีมีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ (Blacklist) 

 2.4 เครื่องสําอาง หมายถึง วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชทา ถูนวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือ

กระทําดวยวิธีอ่ืนใดกับสวนภายนอกของรางกายมนุษยและใหหมายความรวมถึงการใชกับฟนและ
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เยื่อบุในชองปากโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะท่ี

ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกปองดูแลสวนตาง ๆ นั้น ใหอยูในสภาพดีและรวมตลอดท้ัง

เครื่องประทินตาง ๆ สําหรับผิวดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัวซ่ึงเปนอุปกรณ

ภายนอกรางกาย 

 2.5 ยาแผนโบราณ 

 - ยาแผนโบราณกลุมเสี่ยง หมายถึง ยาแผนโบราณท่ีมีทะเบียนตํารับตามกฎหมาย ท่ีอยู

ในครัวเรือนของผูสูงอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป ท่ีปวยดวย โรคเรื้อรังอยางใดอยางหนึ่งใน 7 โรค ดังนี้ 

1) โรคเกา

2) โรคไขมัน

3) เบาหวาน

4) ความดัน

5) หอบหืด

6) ขอเสื่อม

7) CKD

3. การตรวจสอบ หมายถึง การเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงจากสถานท่ีเก็บตัวอยาง

ตามท่ีกําหนด เพ่ือตรวจสอบวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ และเก็บตัวอยางยาแผนโบราณกลุมเสี่ยง 

จากครัวเรือนของประชากรกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการสุมตัวอยางมาทดสอบดวยชุดทดสอบ 

อยางงาย โดยไมนับรวม เรื่องรองเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉินหรือวิเคราะหซํ้า 

หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง ใหแยกผลการตรวจวิเคราะห

จากหองปฏิบัติการและผลการทดสอบเบื้องตนโดยชุดทดสอบเบื้องตนใหชัดเจน 

4. แผน/โครงการจัดการผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเส่ียง หมายถึง แผน/โครงการจัดการผลิตภัณฑ

สุขภาพกลุมเสี่ยง 5 กลุม  

หมายเหตุ : รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของผลิตภัณฑกลุมเสี่ยงแตละกลุม ตามเอกสารแนบ 

เกณฑเปาหมาย : 

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

80 80 80 

วัตถุประสงค เพ่ือผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 

ประชากร

กลุมเปาหมาย 

ท่ัวประเทศ จําแนกเปนตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงท่ีดําเนินการโดยสวนกลางและ 

สวนภูมิภาค  

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมจากผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และนําเขาในระบบ Dashboard ของกระทรวง

สาธารณสุข โดยรายงานทุกไตรมาส 
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แหลงขอมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการขอมูล 1 A1-4 = จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงแตละกลุม ไดแก A1.= ผักและผลไมสด,                      A2

=  นมโรงเรียน, A3 = ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารท่ีพบสารท่ีมีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือ

เสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ และ A4 = เครื่องสําอาง ท่ีไดรับการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการมี

ความปลอดภัย 

รายการขอมูล 2 B1-4  = จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงแตละกลุม ไดแก B1.= ผักและผลไมสด, B2. นมโรงเรียน,  

B3  = ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารท่ีพบสารท่ีมีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสราง

สมรรถภาพทางเพศ และ B4 = เครื่องสําอาง ท่ีไดรับผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการท้ังหมด 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนยาแผนโบราณท่ีปลอดภัย ไมพบการปลอมปนสเตียรอยด (ตรวจพบจากชุดทดสอบ

อยางงาย) 

รายการขอมูล 4 D = จํานวนยาแผนโบราณกลุมเสี่ยงท้ังหมดท่ีนํามาตรวจ 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด [[(A1/B1 x 100)+(Ai /Bi x 100)] + [(C/D) x 100]]/5 หมายเหตุ : i คือ ผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง

กลุมท่ี 1 – 4  

ระยะเวลาประเมินผล 4 ครั้ง/ป รายงานทุกวันท่ี 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน 

เกณฑการประเมิน : รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 

ป 2562 - 2564 : 

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

การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเส่ียง 

มีแผน/โครงการจัดการ 

ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเส่ียง 

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  

(สวนกลาง หมายถึง พื้นท่ีกทม. 

ใชแผนจัดการความเส่ียง   

ผลิตภัณฑสุขภาพของ อย. 

สําหรับสวนภูมิภาคใหจัดทํา 

แผนจัดการความเส่ียง 

ในสวนภูมิภาค 

ดําเนินการเก็บตัวอยาง

ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเส่ียง

ไดรอยละ 50 จากเปาหมาย 

ดําเนินการเก็บตัวอยาง

ผลิตภัณฑสุขภาพ        

กลุมเส่ียงไดรอยละ 100 

จากเปาหมายรวม 

ผลิตภัณฑสุขภาพกลุม

เส่ียงไดมาตรฐาน  

รอยละ 80 

วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน : - 
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รายละเอียดขอมูล

พ้ืนฐาน 
Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพ

กลุมเสี่ยงท่ีไดรับการ

ตรวจสอบไดมาตรฐานตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ - 77.32 - 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ผักและผลไมสด

ผูใหขอมูลทางวิชาการ : 

นางสาววรดา อํ่าบุญ            สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

โทรศัพท : 02-590-7014            E-mail : law.dreamt@gmail.com 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด :  

นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน            สํานักอาหาร อย.  

โทรศัพท : 02-590-7218              โทรศัพทมือถือ : 094-131-6136 

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

2. นมโรงเรียน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ :  

นางสาวโชตินภา เหลาไพบูลย        สํานักอาหาร อย. 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7218   โทรศัพทมือถือ : 081-055-7988 

โทรสาร : 02-591-8460   E-mail : fda.schoolmilk@gmail.com 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด :  

นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน   สํานักอาหาร อย.  

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7218   โทรศัพทมือถือ : 094-131-6136 

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

3. ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารท่ีพบสารท่ีมีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสราง

สมรรถภาพทางเพศ 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ :  

นางสาวกนกเนตร รัตนจันท           สํานักอาหาร 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030    โทรศัพทมือถือ : 089-8313381 

โทรสาร : 02-591-8460               E-mail : knrc@fda.moph.go.th 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด :  

นางสาวอรสุรางค ธีระวัฒน    สํานักอาหาร    

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7218    โทรศัพทมือถือ : 094-131-6136 

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

ผูใหขอมูลทางวิชาการและผูประสานงานตัวช้ีวัด :  

นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ             สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย อย. 

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

5. ยาแผนโบราณ

ผูใหขอมูลทางวิชาการและผูประสานงานตัวช้ีวัด :  

ภก วราวุธ เสริมสินสิร ิ                  สํานักยา อย. 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-591-9623      โทรศัพทมือถือ : 089-796-1437 

E-mail : varavoot@hormail.com 

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผูรับผิดชอบ 

การรายงานผล 

การดําเนินงาน 

สวนภูมิภาค 

1.นายอาทิตย  พันเดช ตําแหนง : เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

โทรศัพทมือถือ : 084-795-6951 

E-mail : artypun@gmail.com 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-7383  

โทรสาร : 02-591-8484  

กองสงเสริมงานคุมครองฯ (คบ) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สวนกลาง 

1. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ     ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 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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ตัวช้ีวัดการตรวจราชการและนิเทศงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2  การพฒันาระบบบริการ Service Excellence 
 

หัวข้อ: การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณา
การ (AMR)   
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ 
AMR อย่างบูรณาการ 
5.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 
คํานิยาม:  

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งช้ี เป็นยาที่มีคุณภาพมีประสิทธิผลจริง 
สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เช่ือถือได้  ให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคา
เหมาะสม คุ้มค่าทางหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละกรณี ด้วยวิธีการให้ยา
และความถ่ีในการให้ยาที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์เภสัชวิทยา ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ป่วยให้การยอมรับและ
สามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเน่ือง  

การประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับอําเภอ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU Hospital และ RDU PCU 

 RDU Hospital หมายถึง การประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพศ./
รพท./รพช.) 

 RDU PCU หมายถึง การประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของหน่วยบริการปฐมภูมิลูกข่าย (รพ.
สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกช่ืออ่ืน) 

 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด  

 รายการข้อมูล 1: A1  =  จํานวนโรงพยาบาลท่ีผ่าน RDU ขั้นที่ 1  
 รายการข้อมูล 2: A2  =  จํานวนโรงพยาบาลท่ีผ่าน RDU ขั้นที่ 2  
 รายการข้อมูล 3: B  =  จาํนวนโรงพยาบาลท้ังหมด  

สูตรการคํานวณ    ร้อยละโรงพยาบาลท่ีผ่าน RDU ขั้น 1 = (A1/B )x 100  
ร้อยละโรงพยาบาลท่ีผ่าน RDU ขั้น 2 = (A2/B) x 100 
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ประเดน็การตรวจราชการทีมุ่่งเนน้  
เป้าหมาย มาตรการ

ดําเนนิการ 
แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลพัธท์ีต่้องการ 

ประเดน็การตรวจราชการทีมุ่่งเนน้ รอบ 1 และ2 
รพ.ที่ใช้ยา
อย่างสม
เหตุผล: 
RDU  ขั้นที่ 
1 และ 2 
 
 

1. โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
ตามกุญแจ 
PLEASE 
2. รพ.สต.
ส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบ 

RDU ขั้น 1 หมายถึงการดําเนนิการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี ้
RDU Hospital RDU PCU 

1. ตัวชี้วัดที่ 1 รอ้ยละรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนี้ รพ.ระดับ A≥75%, 
S≥80%, M1-M2≥85%, F1-F3≥90% 
2. ตัวชี้วัดที่ 2 มกีิจกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน RDU โดยคณะกรรมการ PTC อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3)  
3. ตัวชี้วัดที่ 3 จดัทําฉลากยามาตรฐาน ที่มีชื่อยาภาษาไทย และคําเตือนในยา 13 กลุ่ม (ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3) 
4. ตัวชี้วัดที่ 4 มรีายการยาที่ควรตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล ที่ยังคงอยู่ไม่เกิน  1 รายการ
จากรายการยาที่กําหนด 8 รายการ (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3) 
5. ตัวชี้วัดที่ 5 มีการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมการจัดซื้อ และส่งเสริมการขายยา (ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3) 

รพ.สต.ในอําเภอ ≥40% 
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการ
ใช้ยาปฏิชีวนะทั้ง 2 กลุ่ม
โรค คือ โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน และโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
 

RDU ขั้น 2 หมายถึงการดําเนนิการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี ้
RDU Hospital RDU PCU 

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด จํานวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผล

สดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกําหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกินคา่เฉลี่ยของประเทศทั้ง 
4 ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัวชี้วัดปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้  

a. กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก  
 รพศ./รพท. ≤ 30% และ รพช. ≤ 20%  
b. กลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ≤ 20% 
c. กลุ่มโรคบาดแผลสดจากอุบัติเหตุในผู้ป่วยนอก และฉุกเฉิน ≤ 50% 
d. หญิงคลอดปกติทางช่องคลอด ≤ 15% 

3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ≤ 10% 

รพ.สต.ในอําเภอ ≥60% 
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการ
ใช้ยาปฏิชีวนะทั้ง 2 กลุ่ม
โรค คือ โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน และโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
 

โรงพยาบาล มีการ
ดําเนินการการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ทั้งโรงพยาบาล และ
หน่วยบริการระดับปฐม
ภูมิ ตามเป้าหมาย 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 
95 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 
20 

15



เป้าหมาย มาตรการ
ดําเนนิการ 

แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลพัธท์ีต่้องการ 

ประเดน็การตรวจราชการทีมุ่่งเนน้ รอบ 1 และ2 
4. การใช้ยา glibenclamide ในผูป้่วยสูงอายุ หรือไตทํางานบกพร่อง (eGFR< 

60ml/min/173m2) ≤ 5% 
5. การไม่ใช้ยาที่หา้มใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ 

mechanical heart valve)  
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Small Success  
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 85 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 90 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 

RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 95  
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักยา และกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น 

2. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข 
 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  
ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน โทรศพัท/์email ประเดน็รบัผดิชอบ 

1.  ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธ์ิ เภสัชกรชํานาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 

02 590 1628 
praecu@gmail.com 

RDU 

2. ภญ.นุชรินธ์ โตมาชา  เภสัชกรชํานาญการ  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

02 590 7155 
nuchy408@gmail.com 

RDU 

3. ภญ.สรียา เวชวิฐาน เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

02 590 7392 
swech@fda.moph.go.th 

RDU 

4. ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช   เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

02 590 7155 
pharmui30@gmail.com 

RDU 

5. ภญ.คริสติน่า ลี้สุรพลานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

02 590 7395 
christina.lee@fda.moph.go.th 

RDU 

 
ผู้รบัผดิชอบรายงานผลการดําเนนิงาน  

ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน โทรศพัท/์email ประเดน็รบัผดิชอบ 

1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธ์ิ เภสัชกรชํานาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 

02 590 1628 
praecu@gmail.com 

AMR 

2.  ภญ.สรียา เวชวิฐาน เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

02 590 7392 
swech@fda.moph.go.th 

RDU 

3.  ภญ.คริสติน่า ลี้สุรพลานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

02 590 7395 
christina.lee@fda.moph.go.th 

RDU 
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5.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 
คํานิยาม:  

1. AMR : เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistance) 
2. ระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) เป็นการ

ดําเนินงาน 5 กิจกรรมสําคัญ ได้แก่ (1) กลไกการจัดการเช้ือด้ือยาอย่างบูรณาการ (2) การเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาทาง
ห้องปฏิบัติการ (3) การควบคุม กํากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ (4) การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล (5) การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ 

3. ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจราชการ จากการประเมินตนเอง (self assessment) ผ่านระบบรายงานกองบริหาร
การสาธารณสุข ปีละ 2 คร้ัง โดยมีคะแนนเต็ม 500 คะแนน 

4. การแปลผล จะแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังน้ี  
ระดับ การแปลผลการประเมิน คะแนนเต็ม 500 คะแนน 

ระดับ 1 มีการดําเนินการได้ไม่เพียงพอ (Inadequate)     0 - 150 คะแนน 

ระดับ 2 มีการดําเนินการพ้ืนฐาน (basic) ≥ 150 – 250 คะแนน และข้อบงัคับ Basic > 0 คะแนน  

ระดับ 3 มีการดําเนินการปานกลาง (Intermediate) ≥ 250 – 350 คะแนน และข้อบงัคับ Intermediate > 0 คะแนน 

ระดับ 4 มีการดําเนินการข้ันสูง (Advance) ≥ 350 – 500 คะแนน 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  
A = จํานวนโรงพยาบาลท่ีมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ Intermediate 
B = จํานวนโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ทั้งหมด  

สตูรการคํานวณ :   
ร้อยละโรงพยาบาลท่ีมีการจัดการ AMR 

อย่างบูรณาการ 
ระดับ Intermediate 

 
( A/B ) x 100 
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ประเดน็การตรวจราชการทีมุ่่งเนน้  

 
เป้าหมาย มาตรการดําเนินการ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่

ต้องการ 
โรงพยาบาล
ท่ีมีระบบ
การจดัการ 
AMR อย่าง
บูรณาการ 
 

(1) พัฒนากลไกการ
จัดการเช้ือด้ือยา
อย่างบูรณาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) พัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังเช้ือด้ือยา
ทางห้องปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) พัฒนาระบบการ
ควบคุม กํากับ ดูแล
การใช้ยาต้านจุลชีพ 
(Antimicrobial 
stewardship)  
 

รายละเอียดการประเมิน 5 กจิกรรมสาํคญั  
หมายเหตุ * เป็นข้อบังคับขั้น basic  
สามารถ download แบบประเมินตนเอง ได้ทาง https://goo.gl/qtJLuv 

คะแนน 

1 กลไกการจัดการ AMR อย่างบรูณาการ  
(Governance mechanism on AMR)  (100 คะแนน) 
(1) คณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR *  
(2) มีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ *   
(3) เป้าหมายการจัดการ AMR ที่ชัดเจน * 
(4) แผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR * 
(5) การกํากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าใน
การดําเนินงาน  
(6) โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ 
และบุคลากร เพ่ือการแก้ไขปัญหา  
(7) มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับเขต เพ่ือให้ระบบมี
ความเข้มแข็งและย่ังยืน 

 
 
5 
10 
10 
10 
20 
 
20 
 
25 

2  การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (100 คะแนน) 
(1) การตรวจ identify เช้ือแบคทีเรียตามมาตรฐาน *  
(2) การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเช้ือตามมาตรฐาน*  
(3) ระบบ Lab Alert * 
(4) ระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเช้ือด้ือยาสําคัญสอดคล้องกับการ
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ  
(5) การจัดทํา Antibiogram ตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(6) การรายงานการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาทางห้องปฏิบัติการ  
(7) ระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(8) มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง 
เช่น CQI, R2R  
(9) รพ.ระดับ A,S มกีารรายงานเช่ือมโยงกับระดับประเทศ (NARST)  
(10)การประสานความร่วมมือในการขับเคล่ือนร่วมกับเขตสุขภาพ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์ฯ สคร.เขต 

 
10 
5 
 
10 
10 
 
10 
20 
10 
10 
5 
 
10 

3 การควบคุมกํากบัดูแลการใชย้าในโรงพยาบาล (100 คะแนน) 
(1) การวางระบบการคัดเลือก กระจาย และควบคุมกํากับดูแลการ
ใช้ยาในโรงพยาบาล และในเครือข่าย * 
(2) การขับเคลื่อนและกํากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาในโรค/
ภาวะ ได้แก่ RI, AD, FTW, APL * 

 
5 
 
5 
 

จํานวน รพ.ท่ีมี
ระบบการ

จัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ

ระดับ
Intermediate 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 
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เป้าหมาย มาตรการดําเนินการ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) พัฒนาระบบการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล 
(IPC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) พัฒนาการ
จัดการสารสนเทศ
เพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา
และการพัฒนาระบบ
ของโรงพยาบาล 

(3) การติดตามปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ * 
(4) การกําหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะนําในการเลือกใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่พบบ่อย และกํากับให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทาง * 
(5) การติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธ์ิกว้างหรือ
สงวนสําหรับเช้ือด้ือยา * 
(6) มาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม  
(7) การสอนและฝึกอบรมทักษะ 
(8) ระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่าง
เหมาะสม  
(9) มีการประเมินผลท่ีสอดคล้องตามาตรการที่ใช้ รวมทั้งสรุปการ
ดําเนินงานและสะท้อนกลับ 

5 
15 
 
 
30 
 
15 
 
10 
10 
 
5 

4 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน ร.พ. (100 คะแนน) 
(1) จํานวนพยาบาล ICN ที่เพียงพอ * 
(2) การประชุมคณะกรรมการ ICC อย่างสมํ่าเสมอ * 
(3) โรงพยาบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานเอ้ือต่อการจัดการ AMR *  
(4) IPC guideline * 
(5) ระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเช้ือด้ือยา  
(6) การจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak)  
(7) การร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ทํางานหน้างาน และมีการประเมินและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติ  
(8) การสอนและฝึกอบรมทักษะ  
(9) มีการเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)  
(10) การติดตามสถานการณ์การพบเช้ือด้ือยา ทั้ง colonization และ 
infection  
(11) มีการกํากับติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงาน IPC 

 
5 
5 
10 
5 
10 
10 
10 
 
10 
15 
10 
 
10 
 

5 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบจัดการ AMR  ของ
โรงพยาบาล และนําไปสูม่าตรการของโรงพยาบาลในการแก้ปัญหา 
AMR อย่างบูรณาการ (100 คะแนน) 
(1) การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหาเช้ือด้ือยาของโรงพยาบาล 
(2) การวิเคราะห์และการจัดการระบบของโรงพยาบาลในการ
ดําเนินงานเก่ียวกับเช้ือด้ือยา  
(3) การตอบสนองต่อการระบาดของเช้ือด้ือยาในโรงพยาบาล  
(4) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
 
50 
 
30 
 
10 
10 
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Small Success  

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

 AMR ขั้น Intermediate 
≥ 10 % 

 AMR ขั้น Intermediate 
≥ 20 % 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
หน่วยงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบรหิารการสาธารณสุข 
หน่วยงานร่วม: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักวิจัยวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 
                    กรมควบคุมโรค (สํานักระบาด และสถาบันบําราศนราดูร) 
                    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักยา 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  
 

ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน โทรศพัท/์email ประเดน็รบัผดิชอบ 

น.ส.ไพรํา บุญญะฤทธ์ิ เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กองบริหารการสาธารณสุข 

โทรศพัท์ทีท่ํางาน : 02-5901628 
โทรศพัท์มือถือ : 092-3953289 
โทรสาร : 02-5901641 
praecu@gmail.com 

การควบคุม 
กํากับ ดูแลการ
ใช้ยาต้านจุลชีพ 

ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร  
 

นักวิทยาศาสตรก์ารแพทย์เช่ียวชาญ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

โทรศพัท์ทีท่ํางาน : 
 02-9510000 ต่อ 99302  
โทรศพัท์มือถือ : 087-7059541 
โทรสาร : 02-9511486 
wantana.p@dmsc.mail.go.th 

การเฝ้าระวัง
เช้ือด้ือยาทาง
ห้องปฏิบัติการ 

นางวราภรณ์ เทียนทอง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
สถาบนับําราศนราดูร 

โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-5903652  
โทรศัพท์มือถือ : 081-3465980โทรสาร 
: 02-5903443 
varaporn.thientong2@gmail.com 
 

การเฝ้าระวัง 
ป้องกันและ
ควบคุมการติด
เช้ือใน
โรงพยาบาล 

 
ผู้รบัผดิชอบรายงานผลการดําเนนิงาน  

ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน โทรศพัท/์email ประเดน็รบัผดิชอบ 

2.  ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธ์ิ เภสัชกรชํานาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 

02 590 1628 
praecu@gmail.com 

AMR 

3. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร       นักวิทยาศาสตรก์ารแพทย์เช่ียวชาญ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

02-9510000 ต่อ 99302 
wantana.p@dmsc.mail.go.th 

AMR 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรบริการเปนเลิศ) 

แผนท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการท่ี 3.โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัด 17.รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)

คํานิยาม RDU เปนการประเมินโรงพยาบาล/เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ ซ่ึงประกอบดวยการ

ประเมิน RDU1 และ RDU2 

- RDU 1 หมายถึงโรงพยาบาลแมขาย (โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชน) 

เปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ตามเกณฑเปาหมาย 

- RDU 2 หมายถึงหนวยบริการลูกขาย (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หนวยบริการปฐมภูมิ) 

มีการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑเปาหมาย 

ระดับการพัฒนาสูการเปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้ 

 RDU ข้ันท่ี 1 หมายถึงการดําเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้

RDU 1  (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

1. อัตราการสั่งใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติผาน

เกณฑท่ีกําหนด

2. การดําเนินงานของ PTC ผานเกณฑระดับ 3

3. รายการยาท่ีควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซ่ึง

ยังคงมีอยูในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม

เกิน 1 รายการ

4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผานเกณฑระดับ 3

5. การสงเสริมจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดหายาและ

การสงเสริมการขายยา ผานระดับ 3 

จํานวน รพ.สต.ไมนอยกวารอยละ 40 

ของ รพ.สต.ท้ังหมดในเครือขายระดับ

อําเภอท่ีมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน

กลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน

และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผาน

เกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค 

 RDU ข้ันท่ี 2 หมายถึง การดําเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้

RDU 1 RDU 2 

1. ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด จํานวน 5 ตัวชี้วัด

ตาม RDU ข้ันท่ี 1

2. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อทางเดิน

หายใจสวนบน โรคอุจาระรวงเฉียบพลัน แผลสด

อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกําหนดคลอด

ทางชองคลอด ผานเกณฑท้ัง 4 ตัวชี้วัด

3. การใชยา NSAIDs ผูปวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ข้ึนไป

ไมเกินรอยละ10

จํานวน รพ.สต.ไมนอยกวารอยละ 60 

ของ รพ.สต.ท้ังหมดในเครือขายระดับ

อําเภอ ท่ีมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุม

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนและโรค

อุจจาระรวงเฉียบพลันผานเกณฑ

เปาหมายท้ัง 2 โรค 
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4. การใชยา glibenclamide ในผูปวยสูงอายุ หรือ

ไตทํางานบกพรอง ไมเกินรอยละ 5

5. การไมใชยาท่ีหามใชในสตรีตั้งครรภ ไดแก

warfarin*, statins, ergots (* ยกเวนกรณีใส 

mechanical heart valve)

เกณฑเปาหมาย : 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

RDU ข้ันท่ี 1 80% 

RDU ข้ันท่ี 2 20% 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ 95 % 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 % 

RDU ข้ันท่ี 2 80% 

RDU ข้ันท่ี 3 20% 

RDU ข้ันท่ี 3 80% 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหเกิดความคุมคาและปลอดภัยในการใชยา

2. เพ่ือลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการปวยจากเชื้อดื้อยา

ประชากรกลุมเปาหมาย RDU: โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และหนวยบริการปฐมภูมิใน

เครือขายระดับอําเภอ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงาน 

แหลงขอมูล ขอมูลจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

รายการขอมูล 1 (RDU) A1 = จํานวนโรงพยาบาลผาน RDU ข้ันท่ี 1 

A2 = จํานวนโรงพยาบาลผาน RDU ข้ันท่ี 2 

รายการขอมูล 2 (RDU) B = จํานวนโรงพยาบาลท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด RDU ข้ันท่ี 1  = (A1/B) x 100 

RDU ข้ันท่ี 2  = (A2/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแตตนปงบประมาณ)) 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

RDU ข้ันท่ี 1 ≥ 80 % 

RDU ข้ันท่ี 2 ≥ 10 % 

RDU ข้ันท่ี 1 ≥ 85 % 

RDU ข้ันท่ี 2 ≥ 10 % 

RDU ข้ันท่ี 1 ≥ 90 % 

RDU ข้ันท่ี 2 ≥ 15 % 

RDU ข้ันท่ี 1 ≥ 95 % 

RDU ข้ันท่ี 2 ≥ 20 % 

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

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
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วิธีการประเมินผล : การรายงาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบผล 

เอกสารสนับสนุน : รายการตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสูการเปนหนวยบริการสงเสริมการใชยาอยางสม

เหตุผล 

รายละเอียดขอมูล

พ้ืนฐาน 

Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

RDU รอยละ - RDU ข้ันท่ี 1 

รอยละ 61.49 

RDU ข้ัน 1 รอยละ 95.30 

และ RDU ข้ัน 2 รอยละ 

9.51  

(ขอมูล 9 เดือน) 

(ไมผานเกณฑเปาหมาย รอย

ละ 15) 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 

/ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901628 โทรศัพทมือถือ : 092-3953289 

โทรสาร : 02-5901634 E-mail : praecu@gmail.com 

สํานักบริหารการสาธารณสุข (ตัวช้ีวัด RDU และ AMR)

2. ภญ.นุชรินธ  โตมาชา เภสัชกรชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907155 โทรศัพทมือถือ : 061-7317779 

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

สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตัวช้ีวัด RDU)

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล  

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (AMR) 

กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RDU) 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

1. ภญ.สรียา เวชวิฐาน เภสัชกรชํานาญการ 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5907392                        โทรศัพทมือถือ :  

โทรสาร : 02-5918486                                  E-mail : swech@fda.moph.go.th 

กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น  

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2.ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901628              โทรศัพทมือถือ : 092-3953289 

โทรสาร : 02-5901634               E-mail : praecu@gmail.com 

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

24

mailto:praecu@gmail.com
mailto:praecu@gmail.com


หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรบริการเปนเลิศ) 

แผนท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการท่ี 3.โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัด 18.รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)

คํานิยาม  AMR เปนการประเมินระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (Integrated AMR 

Management System) ของโรงพยาบาล โดยการใชแบบประเมินตนเอง (self assessment) 

และรายงานผลการดําเนินงานของท้ัง 5 กิจกรรมสําคัญ ผานระบบรายงานกองบริหารการ

สาธารณสุข   ปละ 2 ครั้ง ดังนี้  

กิจกรรม AMR  (download แบบประเมินตนเอง ไดทาง https://goo.gl/qtJLuv) 

1 กลไกการจดัการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)  

(1) คณะกรรมการท่ีมีบทบาทดานการจัดการ AMR (2) มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ  (3) 

เปาหมายการจัดการ AMR ท่ีชัดเจน (4) แผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR (5) การกํากับ

ติดตามขอมูล วิเคราะห และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน (6) โรงพยาบาลใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณ อุปกรณเครื่องมือ และบุคลากร เพ่ือการแกไขปญหา (7) มีการจัดการ 

AMR อยางบูรณาการในระดับเขต เพ่ือใหระบบมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

2  การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ 

(1) การตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐาน (2) การเลือกชนิดของยาในการ

ทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (3) ระบบ Lab Alert  (4) ระบบการเฝาระวัง

พิเศษในเชื้อดื้อยาสําคัญสอดคลองกับการเฝาระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ (5) 

การจัดทํา Antibiogram ตามมาตรฐานอยางนอยปละ 1 ครั้ง (6) ระบบบันทึกผล

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส (7) การรายงานการเฝาระวังเชื้อดื้อยาทาง

หองปฏิบัติการ (8) นําเสนอสรุปรายงานการพบเชื้อดื้อยา พรอมท้ังวิเคราะหแนวโนม

ปญหา (9) มีการพัฒนาระบบเฝาระวังทางหองปฏิบัติการอยางตอเนื่อง เชน CQI, R2R 

(10) รพ.ระดับ A,S มีการรายงานเชื่อมโยงกับระดับประเทศ (NARST) (11) การประสาน

ความรวมมือในการขับเคลื่อนรวมกับเขตสุขภาพ ศูนยวิทยฯ สคร. 

3 การควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล 

(1) การวางระบบการคัดเลือก กระจาย และควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล และใน

เครือขาย (2) การขับเคลื่อนและกํากับติดตามมาตรการลดการใชยาในโรค/ภาวะ ไดแก RI, AD, 

FTW, APL (3) การกําหนดแนวทางการรักษา/ขอแนะนําในการเลือกใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ี

พบบอย และกํากับใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง (4) การติดตามและประเมินการใชยาปฏิชีวนะท่ี

มีฤทธิ์กวางหรือสงวนสําหรับเชื้อดื้อยา (5) มาตรการพรอมแนวปฏิบัติในการใชยาปฏิชีวนะอยาง

เหมาะสม (6) การสอนและฝกอบรมทักษะ (7) ระบบคอมพิวเตอรท่ีสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช
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ยาอยางเหมาะสม (8) การติดตามปริมาณการใชยา ท้ังภาพรวมและเฉพาะกลุมยา เชน

Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Betalactam/Betalactamase Inhibiotor 

(BLBI), Colistin (9) มีการติดตามมูลคาการใชยา (10) การมีสรุปรายงาน พรอมท้ังวิเคราะห

แนวโนมการใชยา 

4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

(1) จํานวนพยาบาล ICN ท่ีเพียงพอ (2) การประชุมคณะกรรมการ ICC อยางสมํ่าเสมอ (3) 

โรงพยาบาลมีโครงสรางพ้ืนฐานเอ้ือตอการจัดการ AMR  (4) IPC guideline (5) ระบบการรับ-สง

ตอผูปวยติดเชื้อดื้อยา (6) การจัดการเม่ือเกิดการระบาด (Outbreak) (7) การรวมคิดโดยผู

ปฏิบัติท่ีทํางานหนางาน และมีการประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบัติ (8) การสอนและฝกอบรม

ทักษะ (9) มีการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance) (10) การติดตาม

สถานการณการพบเชื้อดื้อยา ท้ัง colonization และ infection (11) มีการกํากับติดตาม 

วิเคราะห และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน IPC 

5 การวิเคราะหสถานการณปญหา และระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และนําไปสูมาตรการ

ของโรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ  

โรงพยาบาลมีการวิเคราะหสถานการณตางๆ ดาน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพปญหา 

และนําไปสูมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกปญหา AMR ในโรงพยาบาล 

เกณฑเปาหมาย : 

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 20 ของ รพศ./รพท. 

มีระบบการจัดการ AMR 

อยางบูรณาการ 

(intermediate) 

การติดเชื้อ AMR ลดลง 50 

% จาก baseline ป 60 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหเกิดความคุมคาและปลอดภัยในการใชยา

2. เพ่ือลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการปวยจากเชื้อดื้อยา

ประชากรกลุมเปาหมาย AMR: โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงาน 

แหลงขอมูล ขอมูลจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปท่ีมีการจัดการ AMR ระดับ intermediate 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด (A/B)x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 
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เกณฑการประเมิน : 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

AMR ข้ัน Intermediate 

≥ 10 % 

AMR ข้ัน Intermediate 

≥ 20 % 

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

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

วิธีการประเมินผล : การรายงาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบผล 

เอกสารสนับสนุน : รายการตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสูการเปนหนวยบริการสงเสริมการใชยาอยางสม

เหตุผล 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

AMR รอยละ - - 88.98 

(ผานเกณฑเปาหมายข้ัน 

basic รอยละ 70) 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /ผู

ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901628 โทรศัพทมือถือ : 092-3953289 

โทรสาร : 02-5901634 E-mail : praecu@gmail.com 

สํานักบริหารการสาธารณสุข (ตัวช้ีวัด RDU และ AMR)

2. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร นักวิทยาศาสตรการแพทยเช่ียวชาญ 

     โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9510000 ตอ 99302   โทรศัพทมือถือ : 087-7059541 

     โทรสาร : 02-5910343     E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th 

   กรมวิทยาศาสตรการแพทย (ตัวช้ีวัด AMR) 

3. นางวราภรณ เทียนทอง

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903652 โทรศัพทมือถือ : 081-3465980 

โทรสาร : 02-5903443 E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com 

สถาบันบําราศนราดูร (ตัวช้ีวัด AMR)
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หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล  

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (AMR) 

กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RDU) 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. ภญ.สรียา เวชวิฐาน เภสัชกรชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907392                 โทรศัพทมือถือ :  

โทรสาร : 02-5918486                        E-mail : swech@fda.moph.go.th 

กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2.ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901628              โทรศัพทมือถือ : 092-3953289 

โทรสาร : 02-5901634               E-mail : praecu@gmail.com 

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวช้ีวัด กิจกรรม และแนวทางการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาค 
และการสนับสนุนงบประมาณใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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คํานิยาม 
 

1. ตัวชี้วัดงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ สุขภาพ หมายถึง ตัว วัดความสํา เร็จของ                       
การดําเนินงานที่กําหนดข้ึน มาจากการกําหนดประเด็นสําคัญและเปาหมายรวมกันระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสะทอนเปาประสงคของ                 
การดําเนินงานรวมกัน มีการจัดเก็บขอมูลการดําเนินงาน การรายงานผลการดําเนินงาน และ            
การประเมินผล 

2. Agenda based หมายถึง การเชื่อมโยงการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ        
ตามนโยบายของ อย. และสอดคลองกับสถานการณของพื้นท่ีไปสูการดําเนินงานในสวนภูมิภาค 

3. Area based หมายถึง การเชื่อมโยงการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ยึด
พื้นที่เปนหลัก มีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานโดยสวนภูมิภาค เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของพ้ืนที ่

4. กิจกรรม/ความรวมมือ หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินการหรือประสานความรวมมือกันระหวาง อย. 
และ สสจ. เพื่อสงถึงเปาหมายที่ตั้งไวหรือสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพ  
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ตัวชี้วัด 
การดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพในสว่นภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

1. ร้อยละของ
อาหารสดและ
อาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย 
 
(เป็นตัวชี้วัด
ภาพรวมของ  
- ผักและผลไม้ 
- นมโรงเรียน)  

ร้อยละของผัก
และผลไม้สดมี
ความปลอดภัย
จากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 

ร้อยละ 90 สถานการณ/์ความสาํคญัของตัวชี้วัด : 
1. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติมีนโยบายขับเคลื่อนผักและผลไม้สดปลอดภัย

ตลอดห่วงโซ่  โดยให้บูรณาการการดําเนินงานระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน (5P) 

2. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการการจัดการสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในผักและผลไม้สด 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 การยกระดับการกํากับ
ดูแลคุณภาพและความปลอดภัยผักและผลไม้สด มาตรการที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ
ด่านอาหารและยา (กรณีการกํากับดูแลการนําเข้าผัก/ผลไม้) และมาตรการที่ 3 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง (National Surveillance Plan) 

3. ข้อมูลสถานการณ์การตกค้างสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดทั้งประเทศ 
ตั้งแต่ปี 2559-2561 เป็นดังนี้ 

Baseline data หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
25591 25602 25612

ร้อยละของผักและผลไม้
สดมีความปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

ร้อยละ 97.82 63.33 81.71
(ข้อมูล ณ วันที่ 5
กันยายน 2561) 

หมายเหตุ  1  ตรวจด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย GT test kit และ TM/2 ครอบคลุม สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม  
                      2  ตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ ครอบคลุม 132 ชนิดสาร  
 

 

ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด 
นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ 
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบ 
สํานักอาหาร 
โทรศัพท์: 0-2590-7214 
e-mail: 
planning.food@gmail.com 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
นางสาววรดา อ่ําบุญ 
หน่วยงาน: : กลุ่มกํากับดูแล 
หลังออกสู่ตลาด 
สํานักอาหาร 
โทรศัพท์: 0-2590-7014 
e-mail: 
vegetteam01@gmail.com 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมาย้อนหลงั 3 ปี (ปี 2559 – 2561)
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก เพื่อยกระดับสถานที่ผลิต 
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ให้มีระบบประกันคุณภาพ และตามสอบย้อนกลับได้ 
มีผลบังคับใช้สําหรับผู้ผลิตรายใหม่วันที่ 25 สิงหาคม 2561 และผู้ผลิตรายเก่า 
วันที่ 25 สิงหาคม 2562  

2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสํารวจและประเมินความพร้อมสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 
ตามขอบข่าย ปสธฯ เลขที่ 386 ทั้งประเทศ  

3. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดอบรมชี้แจง ปสธฯ เลขที่ 386 
สําหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า และผู้จําหน่าย รวมทั้งจัดทําคู่มือการขออนุญาตและ
พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 

4. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต และ
สถานที่จําหน่าย ก่อน ปสธฯ เลขที่ 386 มีผลบังคับใช้  

แนวทางการดําเนนิงานส่วนภูมิภาค :  
 ด้านข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการเก็บ 

- การตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด  
- การสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่จําหน่าย 
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 ด้านการเฝ้าระวัง เตือนภัยผู้บริโภค 
- สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่จําหน่าย 

(แล้วแต่กรณี) โดยใช้ผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สดที่ตกมาตรฐาน ปีงบประมาณ 
2561 เป็นข้อมูล 
 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

- 
พื้นที่เป้าหมาย : 
- ทุกจังหวัด 

กลุ่มเป้าหมาย :  
- สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) และสถานที่จําหน่ายผักและผลไม้สดตามนิยาม  

ใน ปสธฯ ฉบับที่ 386 

งบประมาณสนับสนุนจังหวัด :  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 
1. การลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ

ผลไม้สด ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือขออนุญาต) หรือ กรณีที่จังหวัด 
ไม่มีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ตามขอบข่าย ปสธฯ 386 ให้ดําเนินงานจัดอบรมให้
ความรู้แก่สถานที่จําหน่าย/ผู้บริ โภค หรือผู้ที่ เ กี่ยวข้องรับทราบถึงมาตรการ  
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยโอนงบประมาณให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. การสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้
สด หรือสถานที่จําหน่าย (แล้วแต่กรณี) รวมทั้ง ค่าจัดส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ไป
ยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยโอนงบประมาณให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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3. การตรวจวิเคราะห์สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด อ้างอิงมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ.2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง  
ณ ห้องปฏิบัติการ โดยโอนงบประมาณให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

แนวทางการดําเนนิงาน/สิ่งที่สนบัสนุนจากส่วนกลาง :  
1. กิจกรรมการตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด  

1.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไม้สด ที่ได้รับการสํารวจตามขอบข่ายของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ.2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้  
ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน  
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบตัวชี้วัด 1-1) 

1.2 สสจ. ตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ตาม
หลักเกณฑ์กําหนด วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผัก
หรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก ดังนี้ 

1.2.1 กรณีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดผ่านเกณฑ์และได้รับ
การอนุญาตแล้ว ขอให้ สสจ. บันทึกข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 
ในแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1 

1.2.2 กรณีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดไม่ผ่านเกณฑ์ 
(อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือขออนุญาต) ขอให้ สสจ.ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ตรวจประเมินสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด โดยใช้
แบบฟอร์ม ตส 13 (60)  
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(2) ให้คําแนะนําในการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
(3) บันทึกข้อมูลในแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1 

2. กิจกรรมการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่จําหน่าย  
2.1 สสจ. วางแผนการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด โดยใช้ผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้

สด ปีงบประมาณ 2561 เป็นข้อมูล โดยมีเป้าหมายจังหวัดละ 7 ตัวอย่าง 
2.1.1 ขอให้ สสจ. นําข้อมูลผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สดปีงบประมาณ 

2561 ที่พบตกมาตรฐาน มาเป็นเป้าหมายการเฝ้าระวังปีงบประมาณ 2562 โดยสุ่ม
เก็บตัวอย่าง ณ สถานที่เก็บตัวอย่างเดิม  

2.1.2 กรณีข้อมูลที่พบตกมาตรฐานไม่ถึงจํานวนเป้าหมาย หรือข้อมูลผล  
การเฝ้าระวังปีงบประมาณ 2561 ไม่พบตกมาตรฐาน ขอให้ สสจ. สุ่มเก็บตัวอย่างผัก
หรือผลไม้สด ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่จําหน่าย โดยพิจารณาข้อมูลตามความเสี่ยง
ของสถานการณ์ภาพรวมทั้งประเทศหรือพื้นที่ 

2.2 สสจ. สุ่มเก็บตัวอย่างผักหรือผลไม้สด จํานวนจังหวัดละ 7 ตัวอย่าง ตามแผน
ที่กําหนดในข้อ 2.1  และบันทึกข้อมูลในใบนําส่งตัวอย่าง  

วิธีการเก็บตัวอย่าง  
1. ปริมาณตัวอย่าง 

- ตัวอย่างขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เช่น ส้ม แตงกวา พริก เป็นต้น 
เก็บตัวอย่างปริมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง  

- ตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น กะหล่ําปลี แตงโม เป็นต้น เก็บตัวอย่าง
ปริมาณ 2 กิโลกรัม/ตัวอย่าง  

2) นําตัวอย่างผักหรือผลไม้สด มาบรรจุในภาชนะบรรจุสําหรับเก็บ
ตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปิดภาชนะบรรจุที่บรรจุตัวอย่าง โดยให้
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รวบปากถุงแล้วคาดเทปกาวพันรอบปากถุง  
3) ติดป้ายชี้บ่ง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อตัวอย่าง ชื่อ-ที่ตั้ง

สถานที่เก็บตัวอย่าง จํานวนหรือปริมาณ วันที่เก็บ ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง บนภาชนะที่บรรจุ
ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว (ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณ์รักษาความ
เย็น (เช่น ice pack หรือน้ําแข็ง) ไว้ในกล่องที่เก็บตัวอย่างด้วย เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ของผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการขนส่ง)  

2.3 สสจ. ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ในวันจันทร์-พุธ ภายในเดือนที่กําหนด โดยส่งไปยังสํานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่าง ดังนี้ 

1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “ผักและผลไม้สด” ด้วยตัวอักษร  
สีแดง  

2) ในช่องหมายเหตุระบุว่า  
    - “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด โครงการพัฒนาสถานที่

ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด งบประมาณ พ.ศ. 2562”  
          - ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)  
2.4 บันทึกข้อมูลและรายงานผลในแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2 
2.5 กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้สดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ขอให้ 

สสจ. ดําเนินการทางกฎหมาย 
3. รายงานผลการดําเนินงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kb@fda.moph.go.th หรือ
ส่งเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) 

38



ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

4. สสจ. รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1 หรือ แบบรายงาน
ตัวชี้วัดที่ 1-2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือ
ราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) โดยรายงาน ดังนี้ 

ครั้งที่ ระยะเวลาการรายงาน
1 ภายใน 20 ธ.ค. 61 
2 ภายใน 20 มี.ค. 62 
3 ภายใน 20 พ.ค. 62 
4 ภายใน 20 มิ.ย. 62 

หมายเหตุ : ตัดข้อมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 
5. อย. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของประเทศ 
สิ่งทีส่นบัสนุนจากส่วนกลาง :  

- คู่มือการตรวจสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมส้ดสําหรับเจ้าหน้าที่ 
- คู่มือการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดสําหรับผู้ประกอบการ 

�
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น : ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ผกัและผลไม้) 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
คํานยิาม 1. ผักและผลไม้สด หมายถึง ผักและผลไม้สดตามขอบข่ายของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  
ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซึ่งสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือ
สถานที่จําหน่ายเป้าหมาย แล้วแต่กรณี 
2. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มออร์กาโน-
ฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์แกโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์ 
3. สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หมายถึง สถานที่ผลิตตามขอบข่าย
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ.2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตหรือการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและ  
การแสดงฉลาก 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 90 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผักและผลไมส้ด ณ สถานทีผ่ลิต (คัดและบรรจุ) หรือสถานที่จําหน่าย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากแบบรายงาน ดังน้ี

1. กิจกรรมการตรวจประเมินและพัฒนาสถานท่ี (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด  
1.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและ

บรรจุ) ผักและผลไม้สด ที่ได้รับการสํารวจตามขอบข่ายของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ.2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  
ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 
15 ตุลาคม 2561 ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบตัวช้ีวัด 1-1) 

1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ (คัดและบรรจุ) 
ผักและผลไม้สด ตามหลักเกณฑ์กําหนด วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก ดังน้ี 

1.2.1 กรณีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดผ่านเกณฑ์และได้รับ
การอนุญาตแล้ว ขอให้ สสจ. บันทึกข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 
ในแบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 1-1  

1.2.2 กรณีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดไม่ผ่านเกณฑ์ 
(อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือขออนุญาต) ขอให้ สสจ.ดําเนินการ ดังน้ี 
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ตัวช้ีวัด ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 (1) ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด โดยใช้

แบบฟอร์ม ตส 13 (60)  
(2) ให้คําแนะนําในการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 
(3) บันทึกข้อมูลในแบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 1-1 

2. กิจกรรมการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิตหรือสถานท่ีจําหน่าย  
2.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด วางแผนการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด โดยใช้

ผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ปีงบประมาณ 2561 เป็นข้อมูล โดยมีเป้าหมาย
จังหวัดละ 7 ตัวอย่าง 

2.1.1 ขอให้ สสจ. นําข้อมูลผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สดปีงบประมาณ 
2561 ที่พบตกมาตรฐาน มาเป็นเป้าหมายการเฝ้าระวังปีงบประมาณ 2562 โดยสุ่มเก็บ
ตัวอย่าง ณ สถานที่เก็บตัวอย่างเดิม  

2.1.2 กรณีข้อมูลที่พบตกมาตรฐานไม่ถึงจํานวนเป้าหมาย หรือข้อมูลผล  
การเฝ้าระวังปีงบประมาณ 2561 ไม่พบตกมาตรฐาน ขอให้ สสจ. สุ่มเก็บตัวอย่างผัก
หรือผลไม้สด ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่จําหน่าย โดยพิจารณาข้อมูลตามความเสี่ยง
ของสถานการณ์ภาพรวมทั้งประเทศหรือพ้ืนที่ 

2.2 สสจ. สุ่มเก็บตัวอย่างผักหรือผลไม้สด จํานวนจังหวัดละ 7 ตัวอย่าง ตามแผนที่
กําหนดในข้อ 2.1  และบันทึกข้อมูลในใบนําส่งตัวอย่าง  

วิธีการเก็บตัวอย่าง  
1) ปริมาณตัวอย่าง 

- ตัวอย่างขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เช่น ส้ม แตงกวา พริก เป็นต้น  
เก็บตัวอย่างปริมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง  

- ตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น กะหล่ําปลี แตงโม เป็นต้น เก็บตัวอย่าง
ปริมาณ 2 กิโลกรัม/ตัวอย่าง  

2) นําตัวอย่างผักหรือผลไม้สด มาบรรจุในภาชนะบรรจุสําหรับเก็บตัวอย่าง 
เช่น ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปิดภาชนะบรรจุที่บรรจุตัวอย่าง โดยให้รวบปากถุงแล้ว
คาดเทปกาวพันรอบปากถุง  

3) ติดป้ายช้ีบ่ง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ช่ือตัวอย่าง ช่ือ-ที่ต้ังสถานที่
เก็บตัวอย่าง จํานวนหรือปริมาณ วันที่เก็บ ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง บนภาชนะที่บรรจุตัวอย่าง
เรียบร้อยแล้ว (ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณ์รักษาความเย็น 
(เช่น ice pack หรือนํ้าแข็ง) ไว้ในกล่องที่เก็บตัวอย่างด้วย เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการขนส่ง) 
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ตัวช้ีวัด ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 2.3 สสจ. ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ในวันจันทร์-พุธ ภายในเดือนที่กําหนด โดยส่งไปยังสํานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่าง ดังนี้ 

1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “ผักและผลไม้สด” ด้วยตัวอักษร  
สีแดง  

2) ในช่องหมายเหตุระบุว่า  
- “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด โครงการพัฒนาสถานที่

ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด งบประมาณ พ.ศ. 2562”  
- ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

(กอง คบ.)  
2.4 บันทึกข้อมูลและรายงานผลในแบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 1-2 
2.5 กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้สดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ขอให้ สสจ. 

ดําเนินการทางกฎหมาย

แหล่งข้อมูล 
ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนของผักและผลไม้สดที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน  

รายการข้อมูล 2 
B = จํานวนของผักและผลไม้สดที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

สูตรคาํนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) โทรศัพท์ 02-590-7214
วิธีการรายงาน/ความถ่ี   

ในการรายงาน 
รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 1-1 หรือ แบบรายงานตัวช้ีวัด    
ที่ 1-2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการ
มายังสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา  
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) 
โดยรายงาน ดังน้ี 

ครั้งที่ ระยะเวลาการรายงาน
1 ภายใน 20 ธ.ค. 61
2 ภายใน 20 มี.ค. 62
3 ภายใน 20 พ.ค. 62
4 ภายใน 20 มิ.ย. 62

หมายเหตุ : ตัดข้อมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 
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ตัวช้ีวัด ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

หน่วยงานท่ีรายงาน 
ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ : 
นางสาววรดา อํ่าบุญ                    สํานักอาหาร  
โทรศัพท์ : 02-590-7014 
E-mail : vegetteam01@gmail.com 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์            สํานักอาหาร 
โทรศัพท์ : 02-590-7218              โทรศัพท์มือถือ : 094-131-6136 
โทรสาร : 02-591-8460               E-mail : planning.food@gmail.com 

หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
การนําข้อมูลไปใช้

ประโยชน ์
ใช้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด  
เพ่ือวางแผนการเก็บตัวอย่างและหามาตรการจัดการต่อไป 
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เลขสถานที่
ผลิต/นําเข้า

หมวด
ที่ 1

หมวด
ที่ 2

หมวด
ที่ 3

หมวด
ที่ 4

หมวด
ที่ 5

หมวด
ที่ 6

คะแนน
รวม

ข้อบกพร่อง
รุนแรง

หมวด
ที่ 1

หมวด
ที่ 2

หมวด
ที่ 3

หมวด
ที่ 4

หมวด
ที่ 5

หมวด
ที่ 6

คะแนน
รวม

ข้อบกพร่อง
รุนแรง

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ       นางสาววรดา อ่ําบุญ โทรศัพท์ 02-590-7014
นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ / นางสาวณัฐนุช สุขแก้ว โทรศัพท์ 02-590-7214

ชนิดผักและผลไม้
สดที่คัดและบรรจุ 
(ระบุสายพันธุ์)

ได้รับการอนุญาตสถานที่ผลิต อยู่ระหว่างการขออนุญาตหรือพัฒนา

เข้าข่าย
โรงงาน

ไม่เข้าข่าย
โรงงาน

ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต (ตส.13(60)) (ร้อยละ) ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต (ตส.13(60)) (ร้อยละ)

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1

แบบรายงานตัวชี้วัด 1-1 สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้ที่ได้รับการประเมินและพัฒนา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..........................................................................................

ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน....................................................................................................โทร......................................................................e-mail..............................................................................................
วันที่รายงาน.....................................................................................

ลําดับ ชื่อสถานที่ผลิต/ สถานที่นําเข้า
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ/

 ผู้รับอนุญาต

สถานที่ผลิต

ที่ตั้ง
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หมายเหตุ

ชื่อสถานที่จําหน่าย ชื่อผู้ผลิต
1
2
3
4
5
6
7

 ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด : นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ / นางสาวณัฐนุช  สุขแก้ว  โทรศัพท์ 02-590-7214
      2. ส่งรายงานทาง e-mail : kb@fda.moph.goth

เลขสถานที่ผลิต

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1 - 2 : ร้อยละของผักผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...................................................
ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน ...............................................................โทร..............................e-mail…………………………………….

วันที่รายงาน...............................................

เลขสถานที่นําเข้า
Organics 
Thailand

อื่นๆ

วันที่เก็บตัวอย่าง...................................................................................

ชื่อสถานที่ผลิต

หมายเหตุ : 1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : นางสาววรดา อ่ําบุญ  โทรศัพท์ 02-590-7014

ลําดับ
ชนิดผักผลไม้ 
(ระบุสายพันธ์)

สถานที่เก็บตัวอย่าง
ยี่ห้อสินค้า 
(ถ้ามีระบุ)

เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย (ถ้ามี)
ชื่อสถานที่จําหน่าย

สัญลักษณ์ Q เลขที่ กษ
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

1. ร้อยละของ
อาหารสดและ
อาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย 
 
(เป็นตัวชี้วัด
ภาพรวมของ  
- ผักและผลไม้ 
- นมโรงเรียน) 

ร้อยละของผลติภัณฑ์
นมโรงเรียน 
ณ สถานทีผ่ลิต  
มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ร้อยละ 90 สถานการณ์และผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) :
* ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางการดําเนนิงานส่วนภูมิภาค (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานทีผ่ลติ 41 จังหวัด) :  
 ด้านข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการเก็บ 

- ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่ง 2 ครั้ง/ปี 
- สุ่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนทุกเดือน 

 ด้านการเฝ้าระวัง เตือนภัยผู้บริโภค 
- หากพบผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์        
นมโรงเรียนไม่เข้ามาตรฐานจะส่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  
นอกเหนือจากการดําเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต่อไป 

Baseline data 
ผลการดําเนนิงาน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561

ร้อยละของผลติภัณฑ์นมโรงเรียน 
ณ สถานทีผ่ลิต มีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

95.97 96.4 96.18

ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด 
นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ 
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบ 
สํานักอาหาร 
โทรศัพท์: 0-2590-7214 
e-mail : 
planning.food@gmail.com 
 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
นางสาวโชตินภา เหล่าไพบูลย์ 
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบ 
สํานักอาหาร 
โทรศัพท์: 02-590-7218 
e-mail :  
fda.schoolmilk@gmail.com 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  
- 

พื้นทีเ่ปา้หมาย : 
จังหวัดที่มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต 

การสนับสนนุจังหวัด : 
ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างนมโรงเรียนจากสถานที่ผลิต รวม 224 ตัวอย่าง 

แนวทางการดําเนนิงาน/สิ่งที่สนบัสนุนจากส่วนกลาง : 
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมเฝ้าระวังประจําปี 
 1.1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัด ตาม

หลักเกณฑ์์ GMP  
(1) นมโคชนิดพาสเจอร์ไรส์ตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (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 และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ํา 
และชนิดปรับกรด โดยใช้แบบตรวจ ตส.11 (56) 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

1.1.2 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต และส่งตัวอย่าง
เพื่อตรวจวิเคราะห์์คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) 
พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่อง 
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค โดยมีรายการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 

(1) นมโคชนิดพาสเจอร์ไรส์ ตรวจวิเคราะห์จํานวน 10 รายการ 
ได้แก่ เนื้อนมไม่รวมมันเนย, มันเนย, โปรตีน, แบคทีเรียทั้งหมด, แบคทีเรียชนิด 
โคลิฟอร์ม, Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Listeria 
monocytogenes และ Bacillus cereus 

(2) นมโคชนิดยูเอชที ตรวจวิเคราะห์จํานวน 9 รายการ ได้แก่ เนื้อ
นมไม่รวมมันเนย, มันเนย, โปรตีน, แบคทีเรียทั้งหมด, Escherichia coli, Salmonella 
spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Bacillus cereus 

 โดยดําเนินการเก็บตัวอย่าง จํานวน 2 ครั้ง (1 ครั้ง/ภาคการศึกษา) ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือน พ.ย. 61 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือน มิ.ย. 62 

 ทั้งนี้ การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์์หรือ  
ศูนย์์วิทยาศาสตร์์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 (1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “นมโรงเรียน” ด้วยตัวอักษรสีแดง 
 (2) หัวหนังสือด้านขวาบน ระบุว่า “รอบสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา”  
 (3) ในช่องหมายเหตุระบุว่า  

 “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

 ขอให้ส่งสําเนารายงานผลการตรวจวิ เคราะห์ ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)” 

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

1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังประจําเดือน 
 1.2.1 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต ตรวจวิเคราะห์

คุณภาพมาตรฐานเฉพาะ ด้านเ ชื้อจุลินทรี ย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) 
พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค  

โดยดําเนินการเก็บตัวอย่าง ทุกเดือน นอกเหนือจากแผนการเฝ้าระวัง
ประจําปี โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ และ
รายงานผลการดําเนินงานในแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 2 

 ทั้งนี้ การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์์หรือศูนย์์
วิทยาศาสตร์์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

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

วิเคราะห์ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)” 

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

2. รายงานข้อมูล ดังนี้ 
2.1 ผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

49



ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

: kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น) โดยรายงานดังนี้  

ครั้งที่ ระยะเวลาการรายงาน
1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ภายในวันที่ 10  ธันวาคม 2561* 
2 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562
3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562* 
4 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

หมายเหตุ :  1. *เนื่องจากต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์         
ในการจัดสรรสิทธิ์ 

  2. ตัดข้อมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 
2.2 ส่งสําเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและรายงานผลวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน โดยส่งเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น) 

3. อย. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของประเทศ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น : ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (นมโรงเรียน) 
 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

คํานยิาม นมโรงเรียน คือ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมด่ืม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ. 2556 เร่ืองนมโค และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เร่ือง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค 
ซึ่งจําหน่ายภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เท่าน้ัน 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 90 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากแบบรายงาน ดังน้ี

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

1.1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัด ตาม
หลักเกณฑ์์ GMP 

(1) นมโคชนิดพาสเจอร์ไรส์ตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิต เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่าน
กรรมวิธีการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ โดยใช้แบบตรวจ ตส.5 (50)  

(2) นมโคชนิดยูเอชทีตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิด
ปรับกรด โดยใช้แบบตรวจ ตส.11(56) 

1.1.2 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต และส่งตัวอย่าง
เพ่ือตรวจวิเคราะห์์คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) 
พ.ศ. 2556 เร่ือง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่อง 
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค โดยมีรายการตรวจวิเคราะห์ ดังน้ี 

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

(2) นมโคชนิดยูเอชที ตรวจวิเคราะห์จํานวน 9 รายการ ได้แก่ เน้ือนม
ไม่รวมมันเนย มันเนย โปรตีน แบคทีเรียทั้งหมด Escherichia coli, Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Bacillus cereus 
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ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 โดยดําเนินการเก็บตัวอย่าง จํานวน 2 ครั้ง (1 ครั้ง/ภาคการศึกษา) ดังน้ี
 ภาคการศีกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือน พ.ย. 61 
 ภาคการศีกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือน มิ.ย. 62 
ทั้งน้ี การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ์หรือ  

ศูนย์์วิทยาศาสตร์์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
(1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “นมโรงเรียน” ด้วยตัวอักษรสีแดง  
(2) หัวหนังสือด้านขวาบน ระบุว่า “รอบสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา”  
(3) ในช่องหมายเหตุระบุว่า  

 “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 ขอให้ส่ งสํ า เนารายงานผลการตรวจวิ เคราะห์ ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)” 

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

1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังประจําเดือน 
 1.2.1 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต ตรวจวิเคราะห์

คุณภาพมาตรฐาน เฉพาะ ด้านเ ช้ือจุลินทรี ย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) 
พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค  

 โดยดํา เ นินการเก็บ ตัวอย่าง  ทุกเ ดือน  นอกเหนือจากแผน  
การเฝ้าระวังประจําปี โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ
วิเคราะห์ และรายงานผลการดําเนินงานในแบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 2 

ทั้งน้ี การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์์หรือศูนย์์
วิทยาศาสตร์์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

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

ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)” 
หมายเหตุ : สถานประกอบการใดที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส ์
ต้องเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอย่าง รวม 2 ตัวอย่าง)
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ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพมาตรฐานทั้งหมด 

สูตรคาํนวณตัวชี้วัด (A/B)x100 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร)
โทรศัพท์ 02-590-7214 

วิธีการรายงาน/ 
ความถ่ีในการรายงาน 

รายงานข้อมูล ดังนี้
1. รายงานผลการดําเ นินงานตามแบบรายงานตัว ช้ี วัดที่  2 ทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) โดยรายงานดังน้ี  

ครั้งที่ ระยะเวลาการรายงาน 
1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ภายในวันที่ 10  ธันวาคม 2561* 
2 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562
3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562* 
4 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

หมายเหตุ :  1. * เนื่องจากต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ในการ
จัดสรรสิทธ์ิ 

  2.  ตัดข้อมูลภายในวันท่ีกําหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 
2. ส่งสําเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและรายงานผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นม

โรงเรียน โดยส่งเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)  

หน่วยงานท่ีรายงาน ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : 
นางสาวโชตินภา เหล่าไพบูลย์            สํานักอาหาร 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7218       โทรศัพท์มือถือ : 081-055-7988 
โทรสาร : 02-591-8460                  E-mail : fda.schoolmilk@gmail.com 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์       สํานักอาหาร    
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7218       โทรศัพท์มือถือ : 094-131-6136 
โทรสาร : 02-591-8460                   E-mail : planning.food@gmail.com  

หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การนําข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน ์

เพ่ือรายงานผลต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการจัดสรรสิทธ์ิ  
นมโรงเรียน และเพ่ือกําหนดมาตรการการเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ในปีถัดไป 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

2. ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารหรือ
อาหารทีพ่บสาร
ที่มีฤทธิ์    ใน
การลดน้ําหนัก
หรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพ 
ทางเพศ 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารหรอื
อาหารกลุ่มเป้าหมายที่
ตรวจพบสารทีม่ีฤทธิใ์น
การลดน้ําหนกัหรือ
เสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางเพศได้รับการ
จัดการ 

ร้อยละ 100 สถานการณ์และผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561):

Baseline data หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561*

ร้อยละของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารหรืออาหารที่สงสัยว่า 
มีการอวดอ้างสรรพคุณ 
ลดน้ําหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ พบการ
ปลอมปนสารทีม่ีฤทธิด์ังกล่าว
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 42.22 32.47 25.66

ร้อยละของอาหารหรอือาหาร
ที่สงสัยว่ามกีารอวดอ้าง
สรรพคุณลดน้ําหนักหรือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
พบการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์
ดังกล่าว ณ สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่จําหน่ายในต่างจังหวัด 

ร้อยละ - 34.47 -

* ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2561 

ผู้ประสานงานด้านวิชาการ 
นางสาวกนกเนตร รตันจันท 
หน่วยงาน : กลุ่มกํากับดูแล 
หลังออกสู่ตลาด 
สํานักอาหาร 
โทรศัพท์ : 02-590-7030 
e-mail : 
knrc@fda.moph.go.th 
 
ผู้ประสานงาน 
ด้านการรายงานผล 
นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน ์
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบ 
สํานักอาหาร 
โทรศัพท์ : 02-590-7214 
e-mail : 
planning.food@gmail.com 

�
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  จําแนกได้ดงันี้
1. ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารที่สงสัยว่ามีการอวดอ้างสรรพคุณลดน้ําหนัก
หรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 พบการ
ปลอมปนสารดังกล่าวดังนี้ ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 42.22 (จําแนกเป็นกลุ่มลดน้ําหนักร้อยละ 
61.84 กลุ่มทางเพศร้อยละ 38.16 ), ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 32.47 (จําแนกเป็นกลุ่มลดน้ําหนัก
ร้อยละ 64.36 กลุ่มทางเพศ ร้อยละ 35.64), ปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2561) คิดเป็นร้อย
ละ 25.66 (จําแนกเป็นกลุ่มลดน้ําหนักร้อยละ 56.9 กลุ่มทางเพศร้อยละ 43.10)  
2. ปีงบประมาณ 2560 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่ามีการ
อวดอ้างสรรพคุณลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่
จําหน่าย พบว่าการปลอมปนของสารที่มีฤทธิ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 34.47 (จําแนกเป็นกลุ่ม
ลดน้ําหนักร้อยละ 59.28 กลุ่มทางเพศร้อยละ 40.73)  

แนวทางการดําเนินงานส่วนภูมิภาค :  
 ด้านข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการเก็บ  

1. ข้อมูลผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารที่จังหวัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
วิเคราะห์แล้วพบการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ  

2. ผลการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์อาหารเป้าหมาย (Blacklist)  
 ด้านการเฝ้าระวัง เตือนภัยผู้บริโภค 

กรณีตรวจสอบพบการกระทําความผิดตามกฎหมาย เช่น ผลวิเคราะห์พบการปลอมปน
สารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ขอให้แจ้งเตือนภัยผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร , แจ้งข้อมูลในระบบ Product Safety 
Alert ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองแผนงานและวิชาการ) หรือช่องทางอื่น ๆ 
ของจังหวัด
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   ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  
- 

พื้นที่เป้าหมาย : 
จังหวัดที่มีสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่จัดจําหน่าย หรือด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง

กับผลิตภัณฑ์อาหารเป้าหมาย (Blacklist) 
กลุ่มเป้าหมาย : 

ผลิตภัณฑ์อาหารเป้าหมาย (Blacklist) 
การสนับสนุนจังหวัด : 

ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เก็บ ณ สถานที่ผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย 
รวม 500 ตัวอย่าง 
แนวทางการดําเนินงาน/สิ่งทีส่นับสนุนจากสว่นกลาง : 

1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร
กลุ่มเป้าหมาย (Blacklist) ปี 2560-2561 ให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

2. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารกลุ่มเป้าหมาย (Blacklist) ขอให้ สสจ. 
ดําเนินการตรวจติดตามเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย  ดังนี้  

2.1 กรณีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต/ นําเข้า/จัดจําหน่าย ตั้งอยู่ในพื้นที่ ขอให้ 
1) เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย หรือตรวจสอบสถานที่

นําเข้าฯ หรือสถานที่จัดจําหน่าย (แล้วแต่กรณี) 
2) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารกลุ่มเป้าหมาย (Blacklist)  

- กรณีไม่พบผลิตภัณฑ์ตาม Blacklist แต่พบอาหารอื่นที่พิจารณาแล้วมีแนวโน้ม
ปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ให้เก็บตัวอย่างอาหารนั้น
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- และส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารที่มีฤทธิ์ในการ
ลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-1) 

2.2 กรณีเป็นจังหวัดที่มีด่านอาหารและยาตั้งอยู่ในพื้นที่ ขอให้ 
1) ดําเนินการตามมาตรการกักกันของสํานักด่านอาหารและยา  
2) สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตาม Blacklist ณ ด่านอาหารและยา และส่งตัวอย่าง

เพื่อตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารที่มีฤทธิ์ทางยาในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสรรพคุณดังกล่าว 
(เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-1) 

2.3 กรณีเป็นจังหวัดที่พบการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารตาม Blacklist ขอให้ดําเนินการ ดังนี้ 
1) รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย ณ สถานที่จําหน่าย 
2) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารกลุ่มเป้าหมาย (Blacklist)  

และส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-1) 
หมายเหตุ 

1. ปริมาณตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่เก็บเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ แสดงใน
เอกสารชี้แจง KPI Template ในส่วนของภาคผนวก 

2. จํานวนตัวอย่างที่สามารถเก็บได้ ประมาณ 6-7 ตัวอย่าง/จังหวัด 
3. การส่งตัวอย่างตรวจวิ เคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย ์

วิทยาศาสตร์์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า 
 “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)”
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3. กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่าย หรือผลการตรวจวิเคราะห์ไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ขอให้ สสจ. ดําเนินการทางกฎหมายตามแนวทางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-2 

4. รายงานผลการดําเนินการ ตามแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
kb@fda.moph.go.th หรือส่งเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) ดังนี้  

ครั้งที ่ ระยะเวลาการรายงาน 
1 ภายใน 20 ธันวาคม 2561
2 ภายใน 20 มีนาคม 2562 
3 ภายใน 20 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ : ตัดข้อมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 

สิ่งที่สนับสนุนจากสว่นกลาง : 
1. คู่มือแนวทางการดําเนินการทางกฎหมาย 
2. ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการ (กรณีมีการร้องขอ) ในเรื่องที่มีความเสี่ยง ยุ่งยากซับซ้อน 

มีผลกระทบในวงกว้าง และต้องการกําลังสนับสนุน 
�
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น : ผลติภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารท่ีพบสารทีมี่ฤทธิใ์นการลดนํ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารท่ีมีฤทธิ์
ในการลดน้าํหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้รบัการจัดการ 

คํานยิาม 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ 
หรือเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ผลการตรวจวิเคราะห์ในปี 2560-2561  
พบการปลอมปนสารท่ีมีฤทธ์ิในการลดนํ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (Blacklist)  
2. ได้รับการจัดการ หมายถึง การตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ตรวจติดตาม เก็บ
ตัวอย่าง ยึด อายัด การดําเนินการทางอาญา เ ช่น เปรียบเทียบปรับ ฟ้องคดี หรือ  
การดําเนินการทางปกครอง เช่น แจ้งงดผลิต ประกาศผลการตรวจพิสูจน์ การยกเลิก  
เลขสารบบอาหาร หรือ   อ่ืน ๆ เช่น การแจ้งเตือนภัยประชาชน เป็นต้น 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 100 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ น้อยกว่า 85 85.00-
89.99 

90.00-
94.99 

95.00-
99.99 

100 

 
ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมาย (Blacklist) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร
กลุ่มเป้าหมาย (Blacklist) ปี 2560-2561 ให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
2. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารกลุ่มเป้าหมาย (Blacklist) ขอให้ สสจ. ดําเนินการ
ตรวจติดตามเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย  ดังน้ี  

2.1 กรณีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต/ นําเข้า/จัดจําหน่าย ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ขอให้ 
1) เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย หรือตรวจสอบสถานที่

นําเข้าฯ หรือสถานที่จัดจําหน่าย (แล้วแต่กรณี) 
2) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารกลุ่มเป้าหมาย (Blacklist)  

- กรณีไม่พบผลิตภัณฑ์ตาม Blacklist แต่พบอาหารอ่ืนที่พิจารณาแล้วมีแนวโน้ม
ปลอมปนสารที่มีฤทธ์ิในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ให้เก็บตัวอย่าง
อาหารน้ัน และ 

- ส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารที่มีฤทธ์ิในการลดน้ําหนัก
หรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 3-1) 
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ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารท่ีมีฤทธิ์
ในการลดน้าํหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้รบัการจัดการ 

 2.2 กรณีเป็นจังหวัดที่มีด่านอาหารและยาต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ขอให้ 
1) ดําเนินการตามมาตรการกักกันของสํานักด่านอาหารและยา  

2) สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตาม Blacklist ณ ด่านอาหารและยา และส่งตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารท่ีมีฤทธ์ิทางยาในกลุ่มที่เก่ียวข้องกับสรรพคุณดังกล่าว 
(เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 3-1) 

2.3 กรณีเป็นจังหวัดที่พบการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารตาม Blacklist ขอให้ดําเนินการ 
ดังน้ี 

1) รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย ณ สถานที่จําหน่าย 
2) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารกลุ่มเป้าหมาย (Blacklist)  

และส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารที่มีฤทธ์ิในการลดน้ําหนักหรือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 3-1) 
หมายเหตุ : เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-1 

1) ปริมาณตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่เก็บเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์  

การอวดอ้าง
สรรพคณุ 

รายการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณ 
(กรัม/ตัวอย่าง) 

1. ลดนํ้าหนัก 1. กลุ่มยาหรือสารที่ลดความอ้วน เช่น 
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

รายการ
วิเคราะห์ได้
ต้ังแต่รายการ 

ที่ 1-5) 
2. เสริมสร้าง
สมรรถภาพ 
ทางเพศ 

Sildenafil, Tadalafil และ Vardenafil อย่างน้อย 30 
กรัม 

2 )  การ ส่ ง ตัวอ ย่างตรวจ วิ เคราะห์  ณ  กรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ์ห รือ  
ศูนย์์วิทยาศาสตร์์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า 
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ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารท่ีมีฤทธิ์
ในการลดน้าํหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้รบัการจัดการ 

  “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)”  
3. กรณีผลการตรวจสอบสถานทีผ่ลิต/นําเข้า/จําหน่าย หรือผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ขอให้ สสจ. ดําเนินการทางกฎหมายตามแนวทางเอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 3-2 

แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดการ 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในจังหวัด  

สูตรคาํนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100  

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 02-590-7214 

วิธีการรายงาน/
ความถ่ีในการ

รายงาน 

รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 3 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) ดังน้ี  

ครั้งที่ ระยะเวลาการรายงาน
1 ภายใน 20 ธันวาคม 2561
2 ภายใน 20 มีนาคม 2562
3 ภายใน 20 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ : ตัดข้อมูลภายในวันที่กําหนดและจะดึงข้อมลูในวันถัดไป 
หน่วยงานท่ีรายงาน ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงาน

รับผิดชอบตัวชี้วัด 
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ตัวชี้วัด ร้อยละของผลติภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารท่ีมีฤทธิ์
ในการลดน้าํหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้รบัการจัดการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
ทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน

ตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ : 
นางสาวกนกเนตร รัตนจันท                  สํานักอาหาร 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7030           โทรศัพท์มือถือ : 089-8313381 
โทรสาร : 02-591-8460                       e-mail : knrc@fda.moph.go.th 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด :  
นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์           สํานักอาหาร    
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7218           โทรศพัท์มือถือ : 094-131-6136 
โทรสาร : 02-591-8460                       e-mail : planning.food@gmail.com 

หน่วยงานนาํเข้า
ข้อมูล 

ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การนําข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน ์

เพ่ือนําข้อมูลไปจัดทํามาตรการในการจัดการและกํากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีความเสี่ยง
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ผลิต นําเข้า
จํา  
หน่าย

พบ ไม่พบ
ลด

น้ําหนัก
ทางเพศ ผ่าน ไม่ผ่าน

วิเคราะห์หา ผลวิเคราะห์
ระบุชื่อสารที่พบลําดับ

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 

การ
แจ้ง

เตือนภัย

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

หมายเหตุ

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 :ร้อยละของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้รับการจัดการ

ที่ตั้ง วันที่ตรวจ เลข อย.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                                                            /ด่านอาหารและยา                                                      .
ชื่อ-สกุลผู้รายงาน                                                                     โทร                                                 e-mail                                                  วันที่รายงาน                                   .

1.หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวกนกเนตร รัตนจันท  โทร 02-5907030
ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด: นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ โทร 02-5907218

2.ส่งรายงานทาง e-mail kb@fda.moph.go.th

ชื่อสถานที่
ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ

ตัวอย่าง

Blacklistประเภทสถานที่
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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

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 
(ตัวอย่าง) แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 :ร้อยละของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้รับการจัดการ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                     สมุทรปราการ                    /ด่านอาหารและยา             -                              .

ชื่อ-สกุลผู้รายงาน           นาย ก                                          โทร                                       e-mail                                        วันที่รายงาน      20 ธันวาคม 2561               .

หมายเหตุเลข อย.
ผลวิเคราะห์

1.หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวกนกเนตร รัตนจันท  โทร 02-5907030

ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ
ตัวอย่าง



ลําดับ
การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

วิเคราะห์หา
วันที่ตรวจ

2 ธค.2561 

ระบุชื่อสารที่พบ
การ
แจ้ง

เตือนภัย

ประเภทสถานที่ Blacklist
ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง

ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด: นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ โทร 02-5907218
2.ส่งรายงานทาง e-mail kb@fda.moph.go.th

1
บริษํท พี.พี.เนเจอร์ 

แคร์ จํากัด

เลขที่ 119/190 ม.
 3 ต.แพรกษาใหม่

 อ .เมือง
สมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ

65



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)

วิเคราะห์หา ผลวิเคราะห์
ระบุชื่อสารที่พบ

การ
แจ้ง

เตือนภัย
ที่ตั้ง วันที่ตรวจ

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 
(ตัวอย่าง) แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 :ร้อยละของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้รับการจัดการ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                     สมุทรปราการ                    /ด่านอาหารและยา             -                              .

ชื่อ-สกุลผู้รายงาน           นาย ก                                          โทร                                       e-mail                                        วันที่รายงาน      20 มิถุนายน 2562               .

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ

ตัวอย่าง
เลข อย.

ประเภทสถานที่ Blacklist

ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด: นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ โทร 02-5907218
2.ส่งรายงานทาง e-mail kb@fda.moph.go.th

1.หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวกนกเนตร รัตนจันท  โทร 02-5907030

1

ลําดับ ชื่อสถานที่

ส่งเรื่องให้ อย.
พิจารณาพักใช้
ใบอนุญาต

บริษํท พี.พี.เนเจอร์ 
แคร์ จํากัด

เลขที่ 119/190 ม.
 3 ต.แพรกษาใหม่

 อ .เมือง
สมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 2 ธค.2561 
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-1 

 

รายการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารที่สงสัยว่าปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 

การอวดอ้างสรรพคุณ รายการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณ (กรัม/ตัวอย่าง) 

1. ลดน้ําหนัก 1. กลุ่มยาหรือสารที่ลดความอ้วน เช่น Sibutramine, Fenfluramine 
2. กลุ่มยาหรือสารที่ลดความอยากอาหาร เช่น Fluoxetine, 

Ephedrine, และ Phentermine 
3. กลุ่มยาระบาย เช่น Phenophthaline และ Bisacodyl 
4. กลุ่มยาขับไขมัน เช่น Orlistat 
5. สาร 2-Diphenyl methylpyrrolidine (Desoxy-D2PM) 

 
อย่างน้อย 30 กรัม 

(ใน 1 ตัวอย่างสามารถระบุรายการวิเคราะห์ได้
ตั้งแต่รายการที่ 1-5) 

2. เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ Sildenafil, Tadalafil และ Vardenafil อย่างน้อย 30 กรัม 
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                           เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3-2

กรณี
การกระทําการฝ่าฝืน 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หลักฐานที่ต้องการ ความผิด บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูก
สุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

1.1 การได้รับอนุญาต
สถานที่ผลิต/สถานที่
นําเข้าอาหารเพื่อ
จําหน่าย

สถานที่ผลิต
1.1.1  กรณีแหล่งผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหน่าย แต่ไม่ได้
รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต                    
           ตัวอย่างเช่น : 
           - กรณีสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหน่ายมีเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต
ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป แต่ไม่มีใบอนุญาตผลิต
อาหาร

 
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) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตาม
ม.63 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับ
เป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล่าว

1.1.2  กรณีแหล่งผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหน่าย แต่ยัง
ไม่ได้รับเลขประจําสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน (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 กรณีสถานที่นําเข้ามีการนําเข้าอาหารเพื่อจําหน่ายโดยยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาต 

 
1. บันทึกตรวจสถานที่นําเข้า
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3.บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง
4. บันทึกคําให้การ
5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

 
ฝ่าฝืน ม. 15 วรรคหนึ่ง

 
โทษตาม ม. 53

 
- สั่งให้งดนําเข้าจนกว่าจะได้รับอนุญาต โดยอาศัยอํานาจ
ตามม. 30(2) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตามม. 63 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวัน
ละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว

1.2 หน้าที่ของผู้รับ
อนุญาต

1.2.1 กรณีผู้รับอนุญาตตาม ม. 14 หรือ ม. 15
ผลิต/นําเข้า หรือเก็บอาหารนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
           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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มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูก
สุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

1.2 หน้าที่ของผู้รับ
อนุญาต (ต่อ)

1.2.2 กรณีผู้รับอนุญาตตาม ม. 14 หรือ ม. 15 ย้ายสถานที่ผลิต สถานที่
นําเข้า หรือสถานที่เก็บอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
          ตัวอย่างเช่น :
          - กรณีสถานที่ผลิตอาหารได้รับอนุญาตผลิตอาหาร ระบุเลขที่ 1 
ซอย 2 ถนนดินสอ… แต่มีการย้ายสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหน่าย ไปยัง ณ 
เลขที่ 8 ซอย 8 ถนนดินสอ... โดยยังไม่ได้รับอนุญาต และได้เลิกกิจการ ณ 
เลขที่เดิมที่ได้รับอนุญาตด้วยแล้ว เป็นต้น

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิต หรือนําเข้า
2. บันทึกคําให้การ
3. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 21    โทษตาม 
ม. 55

-

1.2.3 กรณีผลิตหรือนําเข้าซึ่งอาหารภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วโดย
มิได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
   ตัวอย่างเช่น : 
   - ใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้า ระบุ "ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31
 ธันวาคม พ.ศ.2558" ต้องยื่นคําขอต่ออายุภายในวันที่ที่ระบุ แต่เมื่อวันที่ 25
 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจพบว่ามีการผลิตหรือนําเข้าเพื่อจําหน่ายภายหลังที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุจะพิจารณานับจํานวนวันทําการตั้งแต่สิ้นอายุจนถึงวันที่
ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต (นับตั้งแต่ 1 มค. ถึง 25 กพ.2559)

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิต หรือนําเข้า
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่
เกี่ยวข้อง
4. บันทึกคําให้การ
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ม. 74 ระบุว่า ผู้รับอนุญาตผู้ใดผลิต
หรือ นําเข้า ซึ่งอาหารภายหลังที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว โดยมิได้ยื่น
คําขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องระวาง
โทษปรับเป็นรายวันๆละไม่น้อยกว่า
ห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท

โทษตาม ม. 74 ถือว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุแล้ว ดังนั้นหากผู้ประกอบการ
ประสงค์จะผลิตหรือนําเข้าอาหารต่อไป ต้องยื่นขอ
ใบอนุญาตใหม่ ไม่สามารถมาต่ออายุและไม่สามารถใช้
ใบอนุญาตเดิมได้

1.3 สุขลักษณะ
สถานที่ผลิต/กรณี
กฎหมายกําหนด
วิธีการผลิตและเก็บ
รักษาอาหาร

1.3.1 กรณีสุขลักษณะสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหน่ายไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
หมายเหตุ เกณฑ์กําหนดให้ไม่พบข้อบกพร่องรุนแรงและคะแนนแต่ละหัวข้อ
และคะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- GMP ทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉ.193) พ.ศ.2543 เรื่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหาร :ร้อยละ 60
 - GMP อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ําและชนิดที่
ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉ.349) พ.ศ.2556 เรื่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด:ร้อยละ 
70

1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําให้การ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตาม ม. 6(7) โทษตาม ม. 49  - ขอความร่วมมือให้งดผลิตจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
 - กรณีเข้าข่ายโรงงาน หากพบข้อบกพร่องที่ต้องออก
คําสั่งให้แก้ไขดัดแปลงสถานที่ผลิต หรือ สถานที่เก็บ
อาหาร โดยอาศัยอํานาจตาม ม. 30(1) หากฝ่าฝืนคําสั่งมี
โทษตาม
ม. 62 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
- เสนอคณะกรรมการอาหารพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตไม่
เกิน 120 วันในกรณีที่สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน 
(ตามความรุนแรงของปัญหาและการกระทําความผิด
ซ้ําซาก) โดยอาศัยอํานาจตาม ม. 46 พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522
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พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
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มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูก
สุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

2.1 การได้รับอนุญาต 2.1.1 กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายโรงงานหรือไม่เข้าข่ายโรงงาน ได้รับ
ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือเลขประจําสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)
 แล้ว แต่ผลิตภัณฑยังไม่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร (สําหรับประเภท
อาหารซึ่งถูกบังคับให้แสดงเลขสารบบอาหารตามประกาศ) 

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารหรือสิ่งที่
เกี่ยวข้อง
4. บันทึกคําให้การ
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามม. 6(10) โทษตามม. 51  - ขอความร่วมมือให้งดผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์นั้นจนกว่า
จะได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร

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 (อาหาร
ผิดมาตรฐาน) และ ม. 58 

(อาหารไม่บริสุทธิ์)

 - สั่งงดผลิตจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาศัยอํานาจตาม ม. 30(2) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตาม
 ม. 63 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับ
เป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล่าว
 - ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารโดยอาศัยอํานาจตาม
 ม. 30(3) 
 - แจ้งขอให้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นการผลิตที่พบ
ปัญหา

2.2.2 ด้านฟิสิกส์ ไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น แคปซูลแตกไม่
สมบูรณ์ หรือไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตามชนิดของผลิตภัณฑ์นั้น

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําให้การ
4. ผลวิเคราะห์
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม.25(3) โทษตาม ม. 60  - 

2. ผลิตภัณฑ์
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มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูก
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2.2 คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
(ต่อ)

2.2.3 ด้านเคมี เช่น พบสารหนู ตะกั่ว ฯลฯ ไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ.ศ. 2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสาร
ปนเปื้อน

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําให้การ
4. ผลวิเคราะห์
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 25(3)   โทษตาม ม. 60  - 

           2.2.3.1 กรณีผลวิเคราะห์ตรวจพบวัตถุเจือปนอาหารไม่เป็นไปตาม
ประกาศฯ (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)   
(ตามชนิดอาหารและปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาต) 
          
           
                                                                                         

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําให้การ
4. ผลวิเคราะห์
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 6 (5)  โทษตาม ม.47 

โทษตาม ม. 58

                        

           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

 
 - สั่งงดผลิตจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาศัยอํานาจตามม. 30(2) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตาม
ม. 63 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับ
เป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล่าว
 - ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารโดยอาศัยอํานาจตาม
 ม. 30(3) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
 - แจ้งขอให้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นการผลิตที่พบ
ปัญหา
- เสนอคณะกรรมการอาหารพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตไม่
เกิน 120 วันในกรณีที่สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน 
โดยอาศัยอํานาจตาม ม. 46 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522
-ยกเลิกเลขสารบบอาหาร
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กรณี
การกระทําการฝ่าฝืน 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หลักฐานที่ต้องการ ความผิด บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูก
สุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

2.3 ฉลากผลิตภัณฑ์ 2.3.1 กรณีผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
       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
 หรือพยายามลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ 
หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต
       ตัวอย่างเช่น : 
       - ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร ของผู้ผลิตรายอื่น
       - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับอนุญาตตามสูตรส่วนประกอบ A แต่
ปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีการผลิตเพื่อจําหน่ายตามสูตรส่วนประกอบ B โดยใช้
ชื่อและเลขสารบบอาหารของ 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  และโทษ
ตาม ม. 59

 - สั่งงดผลิตจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาศัยอํานาจตาม ม. 30(2) หากฝ่าฝืนคําสั่งมีโทษตาม
 ม. 63 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับ
เป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล่าว
 - ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารโดยอาศัยอํานาจตาม
 ม. 30(3) 
 - แจ้งขอให้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นการผลิตที่พบ

2.4 บรรจุภัณฑ์ 2.4.1 กรณีผลิตภัณฑ์ ใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําให้การ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามตาม ม. 
6(6)

 โทษตาม ม. 48
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กรณี
การกระทําการฝ่าฝืน 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หลักฐานที่ต้องการ ความผิด บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูก
สุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

3.การโฆษณา 3.1 กรณีโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็น
เท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
     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 ให้ผู้อนุญาตตรวจ
พิจารณาก่อนโฆษณา
     
    

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3.บันทึกการยึดหรืออายัดสื่อโฆษณา
4. บันทึกคําให้การ
5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่าฝืน ม. 41 โทษตาม ม. 71 ระงับการโฆษณา โดยอาศัยอํานาจตาม ม. 42 กรณีไม่
ระงับการโฆษณาอาหารตามคําสั่งของผู้อนุญาต หรือไม่
ระงับการผลิต การนําเข้า การขายการโฆษณาอาหารที่
คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ 
คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่ได้โฆษณา ฝ่าฝืนตาม ม. 42 
โทษตาม ม. 72 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ และให้ปรับ
เป็นรายวันอีกวันละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท แต่ไม่เกิน
หนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว

4.สถานที่จําหน่าย 4.1 กรณีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากหรือที่แสดงฉลากไม่
ถูกต้อง
      ตัวอย่างเช่น :
      - จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แสดงฉลากไม่ครบถ้วนตามประกาศที่
เกี่ยวข้อง

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําให้การ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
5. บันทึกยึดหรืออายัด

ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตาม ม. 6 (10) โทษตามม. 51  -

4.2 กรณีจําหน่ายอาหารที่ไม่มีเลขสารบบอาหารหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 
และแสดงฉลากเพื่อลวง
     ตัวอย่างเช่น :
     - จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่มีเลขสารบบอาหาร แต่นําเลข
สารบบอาหารของผู้อื่นมาแสดง

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําให้การ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
5. บันทึกยึดหรืออายัด

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

โทษตาม ม. 51 และม.59  - ขอให้งดจําหน่ายและเรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นการ
ผลิตที่พบปัญหา

4.3 กรณีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่เข้ามาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์ 
หรือฟิสิกส์ หรือเคมี  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
     ตัวอย่างเช่น :
     -   กรณีผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เข้า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําให้การ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลวิเคราะห์
5. บันทึกยึดหรืออายัด

ฝ่าฝืน ม. 25(3) โทษตาม ม. 60

-
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กรณี
การกระทําการฝ่าฝืน 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หลักฐานที่ต้องการ ความผิด บทลงโทษ

มาตรการเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูก
สุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

4.สถานที่จําหน่าย (ต่อ) 4.4 กรณีจําหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการกระทําความผิดตาม ม.
 48 ม. 50 ม.58 ม. 59 ม. 60 ม. 61 ม. 69 
     ตัวอย่างเช่น :
        - ร้านมินิมาร์ทจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
แต่ผลการตรวจวิเคราะห์พบยา sibutramine (อาหารไม่บริสุทธิ์)

1. บันทึกตรวจสถานที่
2. บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร ฉลากอาหาร
3. บันทึกคําให้การ
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลวิเคราะห์
5. บันทึกยึดหรืออายัด

 

กระทําความผิดตาม
ม.58

 

โทษตามม. 73 กรณีผู้
จําหน่ายปลีกให้แก่
ผู้บริโภคโดยตรงมีโทษ
ตามม. 73 
แต่ถ้าผู้นั้นกระทํา
ความผิดซ้ําอีกภายในหก
เดือนนับแต่วันที่ได้กระทํา
ความผิดครั้งก่อนต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

 - 

 - ขอให้งดจําหน่าย
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 
3. ประเมิน
สถานการณ์
ปัญหา 
ด้านสถานที่ผลิต 
เครื่องสําอาง 
และความถกูต้อง
ของฉลาก
เครื่องสําอาง 

ร้อยละของ
เครื่องสําอางที่ผลิต
และจําหน่ายใน
ประเทศถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 

ร้อยละ 80 สถานการณ์และผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558 - 2560) :
สาเหตุสําคัญของความเสี่ยงจากการใช้เครื่องสําอางที่นําไปสู่ภัยสุขภาพ คือ

การใช้เครื่องสําอางที่มีการผลิตไม่ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้ จากข้อมูลเรื่องร้องเรียนและ
การดําเนินคดีด้านเครื่องสําอาง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2560 พบเรื่องร้องเรียน 
ด้านเครื่องสําอาง 230, 225 และ 262 เรื่อง (ตามลําดับ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 
64.01 การโฆษณา ร้อยละ 27.19 และสถานที่ ร้อยละ 8.78 การฝ่าฝืนกฎหมาย  
ด้านผลิตภัณฑ์จําแนกเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย ไม่จดแจ้ง  
เครื่องสําอางปลอม และเครื่องสําอางไม่มีคุณภาพ ร้อยละ 42.04, 26.58, 17.43, 
10.02 และ 3.93 ตามลําดับ ด้านความปลอดภัยตรวจพบสารห้ามใช้ ร้อยละ 29.66, 
22.00 และ 20.00 ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบเครื่องสําอางผิดกฎหมายถูกร้องเรียน
ซ้ําจํานวนมาก โดยพบกรณีหนึ่งที่สะท้อนถึงปัญหาได้ดี เมื่อผู้ประกอบการรายหนึ่ง  
จดแจ้งผลิตเครื่องสําอางจํานวนมาก แต่มิได้ทําการผลิตเองและว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นทํา
การผลิตให้ แล้วให้นําเลขที่รับแจ้งของตนไปแสดงบนฉลาก จึงเป็นการผลิตที่ไม่ตรง
ตามที่จดแจ้งไว้ ดังนั้น การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง เพื่อประเมิน
สถานการณ์การฝ่าฝืนกฎหมาย และกําหนดแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง
ประเมินความถูกต้องของฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่วางขายในท้องตลาด 
เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย และกําหนดแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตรายเก่า และเตรียม
ความพร้อมผู้ผลิตรายใหม่ก่อนรับจดแจ้งให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
 

 นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ 
หน่วยงาน : สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย 
โทรศัพท์ :  0-2590-7277 
e-mail : 
chat2345@fda.moph.go.th 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา:
ผลการดําเนนิงานในปงีบประมาณ 2558 - 2560  

ผลการดําเนนิการ 2558 2559 2560 

จํานวนเครื่องสําอางที่ตรวจสอบ 447,307 273,681 238,341

ผ่านมาตรฐาน(ร้อยละ) 92.97 96.59 97.65 

สุ่มตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง (รายการ) 

699 744 1,261 

ผ่านมาตรฐาน (ร้อยละ) 57.20 60.06 71.64 

จํานวนครั้งการรณรงค์ ให้ความรู้
(ครั้ง) 

1,842 468 466 

แนวทางการดําเนนิงานส่วนภูมิภาค :  
ด้านข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการเก็บ 
1. จํานวนและรายชื่อสถานที่ผลิตเครื่องสําอางที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานสถานที่ผลิต 
2. จํานวนสถานที่ขายส่งเครื่องสําอางที่ได้รับการตรวจประเมินด้านฉลาก 
3. จํานวนฉลากเครื่องสําอางที่ได้รับการตรวจ (พร้อมประเด็นที่ตกมาตรฐานตาม

แบบตรวจสํารวจ) 
4. การดําเนินการจัดการกรณีสถานที่ผลิต (ตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิต) 

สถานที่ขายส่ง (ตรวจฉลากเครื่องสําอาง) ตกมาตรฐาน 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 
5. จํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ พร้อมผลการตรวจวิเคราะห์ตามแบบบันทึกผล

(เฉพาะ 4 จังหวัดตัวแทนที่มีตลาดชายแดน) 
6. จํานวนผู้เข้ารับการอบรมสร้างเครือข่าย และผลการประเมิน 

ด้านการเฝ้าระวัง เตือนภัยผู้บริโภค 
 มีรายชื่อผู้ประสานงานเฉพาะ ในการประสานแจ้งเตือนภัย กรณีเร่งด่วน 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  
 สร้างเครือข่ายอย่างน้อย 1 เครือข่าย โดยเน้นเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้และขาย

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในพื้นที่ (ระดับอาชีวศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

พื้นที่เปา้หมาย : 
1. สถานที่ผลิตเครื่องสําอางที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 
2. สถานที่ขายส่งหรือแหล่งกระจายสินค้าเครื่องสําอางรายใหญ่หรือสถานที่ขาย      

ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนมัธยม 

กลุ่มเป้าหมาย : 
1. ผู้ผลิตเครื่องสําอางที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 
2. ผู้ประกอบการร้านขายส่งหรือแหล่งกระจายสินค้าเครื่องสําอางหรือสถานที่ขาย

ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 
3. นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือนักเรียนระดับมัธยมปลาย จังหวัดละ 100 คน 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

แนวทางการดําเนนิงาน : 
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งข้อมลูสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง

ที่ได้จดแจ้งไว้กับสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ใช้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานภายในวันที่ 15 
ตุลาคม 2561  

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ดําเนินการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง
ตามแบบตรวจประเมินฯ พร้อมตรวจสอบฉลากเครื่องสําอางตามแบบฟอร์ม
รายงาน หากสถานที่ผลิต ไม่ผ่านตามเกณฑ์ในการตรวจประเมินครั้งที่ 1 กรณี
เป็นผู้ผลิตรายใหม่ที่จดแจ้งหลังวันที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้ ให้ดําเนินคดีตาม
กฎหมาย แต่หากเป็นผู้ประกอบการรายเก่า ให้แนะนําแนวทางในการพัฒนา
สถานที่ และให้ระยะเวลาแก้ไข ปรับปรุง แล้วตรวจสอบซ้ํา โดย สสจ. ให้
คําแนะนําในการแก้ไข และกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบซ้ํา ภายใน 2 ปี 
นับจากวันที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้   

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ดําเนินการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง ณ สถานทีข่ายส่งหรือแหล่งกระจายเครื่องสําอางรายใหญ่ ที่ตั้งใน
เขตจังหวัด จํานวน 500 รายการ/จังหวัด โดยพิจารณาความถูกต้องของฉลาก
ตามเอกสารแบบรายงานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทําขึน้ 
กรณีฉลากไมถ่กูต้องตามกฎหมาย ในการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ให้แนะนาํ
ผู้ประกอบการ แก้ไข ปรับปรุง แล้วตรวจสอบซ้ํา กรณีตรวจสอบซ้ําแล้วยังพบ
ฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ สสจ. ดําเนินคดีตามกฎหมาย  
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ดําเนินการจัดอบรมเครือข่ายนักศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา หรือในกรณีที่ไม่มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ให้จัดอบรม
นักเรียนระดับมัธยมปลาย จํานวน 100 คน และมีการประเมินผลก่อนและหลัง
การอบรม ตามแบบประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทําขึ้น 
และรายงานผลการอบรม พร้อมผลการประเมิน  

5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เฉพาะที่มีที่ตั้งของด่านอาหารและยา      
ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค จํานวน 4 แห่ง ที่มีการนําเข้าเครื่องสําอาง
ผสมสมุนไพรหรือผสมสาร Whitening เฝ้าระวัง สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องสําอาง
กลุ่มเสี่ยง จํานวน 25 ตัวอย่าง จากที่สถานที่ขายเครื่องสําอางที่ตั้งอยู่บริเวณ
ตลาดด่านชายแดน โดยให้ดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างและส่งวิเคราะห์ในช่วง
เดือนมกราคม 2562 

6. รายงานผลการดําเนินงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Kb@fda.moph.go.th 
หรือส่งเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา       
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)        
โดยรายงานเปน็รายไตรมาส  

สิ่งทีส่นบัสนุนจากส่วนกลาง : 
1. สนับสนุนสื่อการอบรม/เอกสาร 
2. แบบฟอร์มการรายงานและเนื้อหาการประเมิน 
3. ชุดทดสอบเบื้องต้น 
4. ค่าตรวจวิเคราะห์ (เฉพาะ 4 จังหวัดที่เป็นตัวแทน) 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม :  
1. ร้อยละ 60 ของสถานที่ผลิตเครื่องสําอางที่ตั้งในเขตจังหวัดได้รับการตรวจ

ประเมิน (นับจาํนวนเฉพาะผู้ผลิตที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่งฐานข้อมูลให้) 

2. ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อ 1 
ได้รับการจัดการให้ ปรับปรุง แก้ไข แนะนําหรือดําเนินคดี 

3. ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ณ สถานที่ผลิต สถานที่ขายส่ง จํานวน 
500 รายการ/จังหวัด (นับจํานวนรายการเครื่องสําอางที่ตรวจสอบ โดยนับ 1 
เลขที่ใบรับจดแจ้งเป็น 1 รายการ เช่น เครื่องสําอาง เลขที่ใบรับจดแจ้งหนึ่ง 
มีจํานวน 50 ชิ้น และแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ให้นับเป็น 1 รายการที่ตรวจสอบ) 

4. ร้อยละ 100 ของฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ได้รับการตรวจสอบตามข้อ 3 
ถูกต้องตามกฎหมายหรือได้รับการจัดการ (ได้รับการตักเตือนและตรวจสอบซ้ํา
ไม่พบการฝ่าฝืนฯ หรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

5. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย(นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือนักเรียนระดับ
มัธยมปลาย จาํนวน 100 คนต่อจังหวัด) เข้าร่วมอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
เครื่องสําอางปลอดภัย 

6. ร้อยละ 60 ของเครื่องสําอางผสมสารไวท์เทนนิ่งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์หา
สารห้ามใช้ในเครื่องสําอางมีคุณภาพด้านความปลอดภัย (เฉพาะ 4 จังหวัดที่
เป็นตัวแทน) 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น : ผลติภัณฑ์เครื่องสําอางท่ีผลิตและจําหนา่ยในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย 

ชื่อตัวชี้วัด 
ร้อยละของเครื่องสําอางท่ีผลิตและจําหนา่ยในประเทศถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 

คํานยิาม “เครื่องสําอาง” หมายความว่า วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถูนวด โรย พ่น 
หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์และให้
หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเย่ือบุในช่องปากโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความ
สะอาด ความสวยงาม หรือเปล่ียนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย 
หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ น้ัน ให้อยู่ในสภาพดีและรวมตลอดทั้งเคร่ืองประทิ่น
ต่าง ๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์
ภายนอกร่างกาย 
“เครื่องสําอางที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย” หมายถึง  
1. เคร่ืองสําอางที่มีฉลากภาษาไทย 
2. เคร่ืองสําอางที่แสดงฉลากภาษาไทยครบถ้วน ถูกต้อง  
3. เคร่ืองสําอางที่แสดงเลขจดแจ้งบนฉลากตรงตามท่ีได้รับจดแจ้งไว้ 

ต่อผู้รับจดแจ้ง  
4. ไม่เป็นเครื่องสําอางที่มีรายช่ือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 29 

กุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 34 รายการ เรื่องกําหนดช่ือเคร่ืองสําอางที่ห้ามผลิต 
นําเข้า หรือขาย 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. สถานทีผ่ลิต 

2. สถานทีข่ายเคร่ืองสําอางในจังหวัด  
3. ร้านขายเคร่ืองสําอางบริเวณตลาดชายแดน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สํารวจสถานทีผ่ลิต  สถานทีข่ายเคร่ืองสําอางในจังหวัด และร้านขายเคร่ืองสําอาง
บริเวณตลาดชายแดน  
-   รวบรวมจํานวนรายการเครื่องสําอางทั้งหมดที่สํารวจในจังหวัด  
- รวบรวมจํานวนเครื่องสําอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย และแสดงฉลากภาษาไทยไม่

ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง รวมถึงแสดงเลขจดแจ้งบนฉลากไม่ตรงตามที่ได้รับจดแจ้ง
ไว้ต่อผู้รับจดแจ้ง และเครื่องสําอางตามรายช่ือที่มีประกาศฯ ห้ามผลิต นําเข้า 
หรือขาย  (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
จํานวน 34 รายการ) 

แหล่งข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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ชื่อตัวชี้วัด 
ร้อยละของเครื่องสําอางท่ีผลิตและจําหนา่ยในประเทศถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนรายการเครื่องสําอางที่สํารวจทั้งหมดในจังหวัด 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนเคร่ืองสําอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย และแสดงฉลากภาษาไทยไม่

ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง รวมถึงแสดงเลขจดแจ้งบนฉลากไม่ตรงตามที่ได้รับจดแจ้งไว้
ต่อผู้รับจดแจ้ง และเคร่ืองสําอางตามรายช่ือที่มีประกาศฯ ห้ามผลิต นําเข้า หรือ
ขาย (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 34 
รายการ) 

สูตรการคํานวณ (A-B) / A x 100
การรายงานผลการดําเนินงาน ระบบ คบส. ภูมิภาค

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิธีการรายงาน/ความถ่ี 

ในการรายงาน 
รายงานผ่านระบบ คบส. online/ทุกไตรมาส

หน่วยงานท่ีรายงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้กํากับตัวชี้วัด นางสาวอนัญญา มณีภาค
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โทร. 0-2590-7273-4 โทรสาร 0-2591-8468 

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

ผู้ประสานงาน/จัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด 

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

การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ ประเมินสถานการณ์ปัญหาด้านสถานที่ผลิต เคร่ืองสําอาง และความถูกต้อง       
ของฉลากเคร่ืองสําอาง เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการปัญหา
แบบบูรณาการ 
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ลําดับที่ ชื่อภาษาไทย(ระบุ) เลขที่จดแจ้ง(ระบุ) ปริมาณ
(ระบุ)

วิธีใช้
 

ส่วนประกอบ


ครั้งที่ผลิต
(ระบุ)

วันเดือน
ปีที่ผลิต
(ระบุ)

วันเดือน
ปีที่

หมดอายุ
(ระบุ)

โอ้
อวด


ลักษณะเนื้อ
(ระบุ)

ส่วนที่ใช้
(ระบุ)

ผู้ผลิต ผู้นําเข้า


ผู้จําหน่าย(ระบุ)

ตัวอย่าง ครีมแอ๊ปเปิ้ลสาหร่าย 10-1-5905622 7 กรัม    AA19812 12/2017 12/2019   ครีม หน้า   ร้านเบลเลซ่า
199/184 ถ.เชิดวุฒา
กาศ แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กทม.

1
2
3
4
5

จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

แบบรายงานตัวชี้วัดประเด็นที่ 4 ประเมินสถานการณ์ ปัญหาด้านสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง และความถูกต้องของฉลากเครื่องสําอาง
แบบรายงานการสํารวจฉลาก
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*รายงานเฉพาะ 4 จังหวัดเป้าหมายที่มีตลาดชายแดน: เชียงราย สระแก้ว หนองคาย และสงขลา
ลําดับที่ ชื่อภาษาไทย(ระบุ) เลขที่จดแจ้ง(ระบุ) ปริมาณ

(ระบุ)
วิธีใช้
 

ส่วนประกอบ


ครั้งที่ผลิต
(ระบุ)

วันเดือน
ปีที่ผลิต
(ระบุ)

วันเดือน
ปีที่

หมดอายุ
(ระบุ)

โอ้
อวด


ลักษณะเนื้อ
(ระบุ)

ส่วนที่ใช้
(ระบุ)

ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้จําหน่าย(ระบุ) ผลการตรวจ(ระบุ)

ตัวอย่าง ครีมแอ๊ปเปิ้ลสาหร่าย 10-1-5905622 7 กรัม    AA19812 12/2017 12/2019   ครีม หน้า   ร้านเบลเลซ่า
199/184 ถ.เชิดวุฒา
กาศ แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กทม.

พบสารปรอท

1
2
3
4
5

จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

แบบรายงานตัวชี้วัดประเด็นที่ 4 ประเมินสถานการณ์ ปัญหาด้านสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง และความถูกต้องของฉลากเครื่องสําอาง
แบบรายงานสารห้ามใช้
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
4. ยาแผนโบราณ    
มีการปลอมปน 
สารสเตียรอยด์ 

ร้อยละของยาแผนโบราณ
กลุ่มเสี่ยงที่มีการปลอมปน      
สารสเตียรอยด ์

ไม่เกินรอ้ยละ 
10 

สถานการณ์และผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) : 
 ในปี 2548-2552 พบยาแผนโบราณทั้งรูปแบบ ผง ลูกกลอน ยาน้ํา และ

แคปซูล มีการปนเปื้อนสเตียรอยด์ร้อยละ 30.5, 41.8, 40.8 และ 18.7  
ตามลําดับ  

 ผลการสํารวจโครงการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ปี 2558 พบการปลอมปน 
สเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 21 / ปี 2560 พบการปลอมปน 
ร้อยละ 10.3  

 ความชุกของปัญหาทางคลินิกจาก steroid abuse 93 ต่อ 1000 คน 
(ภาคเหนือ 100, N/E 61, กลาง 96, ตะวันออก 101, ใต้ 131 ต่อ 1000 คน) 

 อัตราการตายจาก steroid abuse 6.4 ต่อ 100 คน 
 ปัญหาทางคลินิก เช่น Cushing’s syndrome (48/1000), metabolic 

disorders (43/1000), adrenal crisis (4/1000), adrenal insufficiency 
(9/1000), โอกาสติดเชื้อและเลือดออกใน GI เป็น 4.8 และ 3 เท่าของผู้ที่ไม่ได้
รับสเตียรอยด์ 

แนวทางการดําเนินงานส่วนภูมิภาค :  
 ด้านการเฝ้าระวัง เตือนภัยผู้บริโภค 

o พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง (อย น้อย อสม เภสัชโรงพยาบาล (อาการแสดง 
การบริโภคสเตียรอยด์) เภสัชปฐมภูมิ  

o สนับสนุนการนํา Application การเฝ้าระวังมาใช้ 
o พัฒนาช่องทางการตือนภัยสเตียรอยด์ระดัยประเทศ สู่ระดับพื้นที่  

 ภก. วราวุธ เสรมิสินสิริ  
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนา
ระบบ สํานักยา 
โทรศัพท์ : 0897961437 
e-mail : 
varavoot@hormail.com 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 
o พัฒนากลไก Epidemiology Investigation

 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  
 การอบรมพัฒนาสมรรถนะ และ เปิดให้เข้ามามีส่วนร่วม 

ด้านข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการเก็บ  
 ข้อมูลผลการตรวจยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย 
 ข้อมูลพื้นฐานยาแผนโบราณที่ตรวจพบการปลอมปนสเตียรอยด์ 

กลุ่มเป้าหมาย : ยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยง คือ ยาแผนโบราณที่มีทะเบียนตํารบัตาม
กฎหมาย ทีอ่ยู่ในครัวเรอืนของผู้สูงอายุมากกวา่ 60 ปีขึ้นไป ทีป่่วยดว้ย โรคเรือ้รงั 

แนวทางการดําเนินงาน/สิ่งทีส่นับสนุนจากสว่นกลาง :  
• FDA Reporter 
• ปรับปรงุกฎหมาย* 
• บูรณการบังคับใช้กฎหมาย ปราบปรามต้นน้ํา 
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กฎหมายที่ต้องปรับปรุง 

 (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปและยาสําเร็จรูป เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ....  

 (ร่าง) ระเบียบ กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นําเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปและยาสําเร็จรูป เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
 กฎกระทรวงกําหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. 2555 เพื่อ
กําหนดการขายเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมเข้มงวด เช่น สเตียรอยด์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการฯ กําหนด ซึ่งสามารถกําหนดเงื่อนไข
เพื่อให้เกิดการกระจายอย่างเหมาะสมได้ อีกทั้งเพื่อจํากัดไม่ให้ขายเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้กับผู้รับอนุญาตขาย (ปลีก) ยาแผนปัจจุบัน 

 ประกาศกําหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ (ฉบับที่ 2) โดยให้มี           
การจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ผลิตหรือนําเข้า และส่งรายงานการผลิตหรือนําเข้าและรายงานการขายผ่านระบบ FDA Reporter เพื่อควบคุมการกระจายยาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 กฎหมายเกี่ยวกับ การเตือนภัย 
 

 
ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ประเด็น : ยาแผนโบราณมีการปลอมปนสารสเตียรอยด์ 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงที่มีการปลอมปนสารสเตียรอยด์  

คํานิยาม ยาแผนโบราณ หมายถงึ ยาแผนโบราณที่มทีะเบียนตํารับตามกฎหมาย 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละยาแผนโบราณกลุ่มเส่ียงมีการปลอมปนสเตียรอยด์ ไม่เกินร้อยละ 10  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ยาแผนโบราณกลุ่มเส่ียง คือ ยาแผนโบราณทีม่ีทะเบียนตํารับตามกฎหมาย ทีอ่ยู่ใน
ครัวเรอืนของผู้สูงอายุมากกวา่ 60 ปีขึ้นไป ที่ปว่ยดว้ย โรคเรือ้รงัอย่างใดอย่างหนึ่งใน  
7 โรค ดงันี ้

1) โรคเก๊า 
2) โรคไขมัน 
3) เบาหวาน 
4) ความดัน 
5) หอบหืด 
6) ข้อเส่ือม 
7) CKD 

วิธีการจัดเก็บขอ้มูล 
จัดเก็บตัวอย่าง ยาแผนโบราณกลุ่มเส่ียง จากครัวเรือนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง * มาทดสอบด้วยชุดทดสอบอย่าง่าย  

แหลง่ข้อมูล เก็บขอ้มูลด้วยการ สํารวจข้อมลูจากครัวเรือนผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  
รายการข้อมูล 1 จํานวนยาแผนโบราณที่ปลอมปนสเตียรอยด์ (ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่าย)
รายการข้อมูล 2             จํานวนยาแผนโบราณกลุ่มเส่ียงทั้งหมดที่นํามาตรวจ 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด จํานวนยาแผนโบราณที่ปลอมปนสเตียรอยด์ (ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่าย) X 100

            จํานวนยาแผนโบราณกลุ่มเส่ียงทั้งหมดที่นํามาตรวจ 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และรวบรวม

ผ่านระบบสารสนเทศที่สํานักยา พัฒนาขึ้น  
วิธีการรายงาน/ 

ความถี่ในการรายงาน รายงานตามแบบรายงาน โดยให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่จัดทําขึ้น   

หน่วยงานที่รายงาน สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั (พื้นที่จงัหวัดที่รบัผิดชอบ) 
สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (พื้นที่ กทม)  

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มกํากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สํานักยา 
ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ชื่อ-นามสกุล : ภก วราวธุ เสรมิสินสิริ  
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบ สํานักยา 
โทรศัพท์ : 0897961437 
e-mail : varavoot@hormail.com

หน่วยงานนําเข้าข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั / สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ลดความเส่ียงอนัตรายจากการได้รับสารสเตยีรอยด์โดยไม่มขี้อบ่งชี้ทางการแพทย์
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* การสุ่มตัวอย่างครัวเรือน 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในในสว่นภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ประเด็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 

5. การโฆษณาที่
ผิดกฎหมาย 

ร้อยละของโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทางสื่อวทิยกุระจาย 
เสียงที่ผิดกฎหมาย
ได้รับการจัดการ 

ร้อยละ 100
 
(ดําเนินการ
ต่อเนื่องจากปี 
61 โดย 
เฝ้าระวัง สถานี
วิทย ุ
กระจายเสียง 
ตามแผนและ
ครอบคลุม  
ทุกสถานีวิทยุ     
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

สถานการณ์และผลการดําเนินงานย้อนหลัง  
จากนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 

ของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งจากการดําเนินการที่ผ่านมา พบ
สถานการณ์ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุกระจายเสียงทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เช่น ผลิตภัณฑ์ยาหรืออาหารที่มี     การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ 
บําบัด บรรเทา รักษาโรค หรือใช้เสียงสัมภาษณ์ผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วหายจากโรคที่
เป็นอยู่ ทําให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุหลงเชื่อบริโภคทําให้เสียโอกาสในการรักษาโรค โดยล่าสุด
เมื่อวันที่ 5 ก.ย.61 พบข่าวหญิงสูงอายุวัย 59 ปี พร้อมญาติออกมาร้องสื่อ อ้างซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีพนักงานนํามาเสนอขาย โดยบรรยายสรรพคุณว่าสามารถดื่มรักษาอาการปวด
ขาและใช้หยอดตา เพื่อรักษาต้อเนื้อ แต่ต่อมาปรากฎว่าดวงตาติดเชื้อรุนแรง แพทย์ต้องผ่าตัด
ควักลูกตา ก่อนเชื้อลามไปอวัยวะส่วนอื่น ต้องสูญเสียดวงตาข้างขวา และตาบอดไปตลอดชีวิต 

จากข้อมูลย้อนหลัง ช่วงปีงบประมาณ 2560 และ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 20 
กรกฎาคม 2561) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เป็น
ประเด็นโฆษณาเกินจริงจํานวนร้อยละ 60 และ 72 ตามลําดับ ซึ่งเกินครึ่งหนึ่งจากประเด็น
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย. จึงได้ร่วมกับสํานักงาน กสทช. 
บูรณาการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายร่วมกัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 4 
พฤษภาคม – 4 สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 90 วัน (3 เดือน) ได้ร่วมกันตรวจสอบและ
ดําเนินการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุฯ เชิงรุกแล้ว 59 รายการ ซึ่งเป็น
เรื่องร้องเรียนจากการตรวจสอบโฆษณาในส่วนภูมิภาคทั้งหมด  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 
จะมีการนํารูปแบบ (Model) เชิงรุกดังกล่าว ถ่ายทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ลงสู่

 นางอรญัญา เทพพิทกัษ์  
หน่วยงาน : กอง คบ. 
โทรศัพท์ : 0-2590-7398  
เบอร์มือถือ 081 702 6094 
 
 นายอาทิตย์ พันเดช 
หน่วยงาน : กอง คบ.  
โทรศัพท์ :  0-2590-7383  
เบอร์มือถือ 084 795 6951 
 
 น.ส.ภัทรพร ทองพูล 
หน่วยงาน : ศรป. 
โทรศัพท์ :  0-2590-7410 
e-mail : 
chounbee@fda.moph.go.th 
 
 น.ส.วชิราภรณ์ นาคสิงห์ 
หน่วยงาน : ศรป. 
โทรศัพท์ : 0-2590-7410 
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ประเด็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 

ภูมิภาค ในการใช้กลไกการทํางานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และสํานักงาน กสทช. ส่วนกลาง ภาคและเขต เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน คบส.
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/61 จัดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนเภสัช สสจ. ระดับเขต/ภาค/ประเทศ ได้มีมติให้จัดทําเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดและแนวทางการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นปัญหาที่สําคัญโดยมีประเด็น       การโฆษณาเกินจริงอยู่
ด้วย และจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ส่วน
ภูมิภาค เมื่อวันที่ 22 -24 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี  ที่ประชุมได้เสนอตัวชี้วัดการ
ดําเนินงานคือ  
“ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสือ่วิทยกุระจายเสยีงทีผ่ิดกฎหมายได้รับการ
จัดการ” 

สูตรการคํานวณ   = (X/Y) x 100 
X = จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยกุระจายเสียงในเขตพื้นที่ ที่
ได้รับการจัดการใหถู้กต้องตามกฎหมาย 
Y = จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยกุระจายเสียงในเขตพื้นที่
ทั้งหมด 

Baseline Data 
ในปีงบประมาณ 2561 ในส่วนภูมิภาคได้เฝ้าระวังและตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยมีเป้าหมาย 50% ของจํานวนสถานีวิทยุกระจายเสียงใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่พบการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายต้องได้รับการจัดการร้อยละ 100 โดยจาก
ข้อมูลรายงานในระบบ คบส.ออนไลน์ พบการดําเนินงานในส่วนภูมิภาค มีการตรวจสอบ 
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ประเด็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 

เฝ้าระวัง โฆษณา จํานวน 2,544 รายการ แบ่งเป็น ยา 848 รายการ อาหาร 945 รายการ 
เครื่องมือแพทย์ 6 รายการ เครื่องสําอาง 731 รายการ วัตถุอันตราย 12 รายการ และ
ยาเสพติดให้โทษ 2 รายการ โดยพบการโฆษณาที่ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน 351 รายการ  (คิดเป็นร้อยละ 13.80) แบ่งเป็น ยา 102 รายการ อาหาร 225 รายการ 
และเครื่องสําอาง 24 รายการ ซึ่งการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ
แล้วมีจํานวน 284 รายการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 54 รายการ สรุปการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 95.62 

โดยรูปแบบการจัดการของพื้นที่ คือการดําเนินการด้วยวิธีใด ๆ เพื่อไม่ให้เผยแพร่
โฆษณาที่ผิดกฎหมาย เช่น การเรียกผู้ประกอบการมาชี้แจง ป้องปราม สั่งระงับ โฆษณา 
เปรียบเทียบปรับ ส่งฟ้องศาล และส่งข้อมูลให้ กสทช. เป็นต้น 
แนวทางการดําเนินงานส่วนภูมิภาค : 
 ด้านข้อมูล 

- สํารวจขอ้มูลปัจจุบันของสถานวีิทยกุระจายเสียงทีอ่ยู่ในพื้นทีจ่ังหวดัทัง้หมด  
- รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล สถานีวิทยุกระจายเสียงและผลิตภัณฑ์ที่พบ           

การโฆษณาผิดกฎหมาย (แหล่ง: เฝ้าระวัง/ร้องเรยีน)  
- รายงานสถานการณ์ปญัหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแบบฟอร์ม (ถ้าม)ี ส่ง อย. และ

รายงานผ่านระบบ คบส.ออนไลน์ ทุก 3 เดือน  
 ด้านการเฝ้าระวัง เตือนภัยผู้บริโภค 

- วิเคราะห์สถานการณ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาผิดกฎหมาย และคัดเลือกผลิตภัณฑ์
กลุ่มเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห ์

- ประชาสัมพันธ์ หรือแจง้เตือนภัยผู้บริโภคกรณีพบผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหา                
ด้านคุณภาพความปลอดภัย 
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ประเด็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 

 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่าย เช่น จดัประชุม อบรมให้ความรู้ หรือสื่อสาร

กับผู้ประกอบการสื่อในพื้นที่ใหด้ําเนินการอย่างถกูต้อง 
- ส่งเสริมมาตรการการกํากับดูแลของเครือข่าย สร้างมาตรการเชิงรกุเพื่อปอ้งกนัปัญหา 
- พัฒนารูปแบบการทํางานเชิงรุกร่วมกันระหว่าง กสทช.ส่วนกลาง ภาค เขตและ สสจ. 

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจดัการปัญหาโฆษณาไดท้ันท่วงท ี

พื้นที่เป้าหมาย : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และ กทม. 

กลุ่มเป้าหมาย : สถานีวิทยกุระจายเสียงซึง่มีทีต่ั้งของสถานอียูใ่นจังหวัด และ กทม. 

แนวทางการดําเนินงาน : 
1. มีการจดัประชุม อบรมให้ความรู้ หรอืสื่อสารกบัผู้ประกอบการสื่อในพื้นที ่
2. มีการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาทางสื่อในพื้นที ่ 
3. กรณพีบการกระทําผิดให้ดําเนนิการตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)        การ

เฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
3.1 สั่งระงับโฆษณา 
3.2 เชิญผู้ประกอบการที่กระทําการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายมาชีแ้จง และหรือ

เปรียบเทียบปรบัหรือส่งพนักงานสอบสวน 
3.3 ส่งหนังสือแจ้งขอ้มูลการกระทําผิดของผู้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการ

วิทยกุระจายเสียง ให้แก่ สํานักงาน กสทช. ส่วนกลาง เพือ่ดําเนินการตอ่ไป 
3.4 ส่งผลการดาํเนินงานให้ อย. เพื่อรวบรวมผลดําเนินคดี และประสาน 

 การดําเนินการกับ กสทช. ส่วนกลาง 
3.5 พิจารณาดาํเนินการตามมาตรการทางปกครองแล้วแต่กรณี เช่น การยกเลิกเลข

สารบบอาหาร กรณีฝ่าฝืนโฆษณาตาม มาตรา 40 
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ประเด็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 

งบประมาณสนับสนุนจังหวัด :  
จัดสรรงบประมาณตามจํานวนสถานีวิทยกุระจายเสียง 

สิ่งทีส่นับสนุนจากส่วนกลาง :  
1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) การเฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพในส่วนภูมิภาค 
2. คู่มือการขออนุญาตโฆษณา /คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณา 
3. ฐานข้อมูลสืบค้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.asp 
4. ระบบฐานข้อมลูการอนุญาตโฆษณา https://privus.fda.moph.go.th/ 
5. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
6. ระบบรายงานฯ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น : การโฆษณาทีผ่ิดกฎหมาย 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ือวิทยุกระจายเสียง 
ที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ 

คํานยิาม โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง โฆษณาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยากํากับดูแล  8 ประเภท ได้แก่ อาหาร 
ยา เคร่ืองมือแพทย์ เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย (ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง  
การสาธารณสุข) วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  ยาเสพติดให้โทษ และ
สารระเหย  
สถานีวิทยุกระจายเสียง หมายถึง สถานที่ที่ใช้สําหรับทําการส่งข่าวสาร
สาธารณะหรือรายการของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไม่ว่าจะเป็น
การส่งผ่านโครงข่ายของตนเอง หรือของผู้อ่ืนก็ตาม (ที่มา: พ.ร.บ.การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551) 
หมายเหตุ  ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
ประกอบด้วย   
              ส่วนกลาง : สื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งมีที่ต้ังของสถานีที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 
              ส่วนภูมิภาค : สื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งมีที่ต้ังของสถานีอยู่ใน
จังหวัด 
การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย หมายถึง การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง ที่พบว่าฝ่าฝืนกฎหมาย โดยผลิตภัณฑ์อาหารเน้นที่กลุ่มเสี่ยง 
ได้แก่กลุ่มที่อวดอ้างสรรพคุณลดนํ้าหนัก เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และ
รักษาโรค 
การจัดการ หมายถึง การวิเคราะห์ แยกประเด็นข้อมูลการโฆษณาที่ผิด
กฎหมาย และดําเนินการวิธีใดๆ เพ่ือไม่ให้เผยแพร่ โฆษณาที่ผิดกฎหมาย เช่น 
การเรียก ผู้ประกอบการมาช้ีแจง ป้องปราม สั่งระงับ โฆษณา เปรียบเทียบ
ปรับ ส่งฟ้องศาล และส่งข้อมูลให้ กสทช. เป็นต้น 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 100
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพทางสื่อสถานีวิทยุกระจายเสยีงซึ่งมีที่ต้ังของสถานี

อยู่ในเขตพ้ืนที่ กทม. และจังหวัด  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงานผลการดําเนินงาน

แหล่งข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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ตัวช้ีวัด ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ือวิทยุกระจายเสียง 
ที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ 

รายการข้อมูล 1 X = จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในเขตพ้ืนที่ ที่ได้รับการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

รายการข้อมูล 2 Y = จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด 

สูตรคาํนวณตัวชี้วัด    (X/Y)  x 100
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
ร้อยละ  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
วิธีการรายงาน/ความถ่ีในการ

รายงาน 
- รายงานข้อมูลผ่านระบบรายงาน คบส. ออนไลน์ ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส  (ทุก 3 เดือน) 
- รายงานตามแบบรายงานสถานการณ์ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ถ้ามี) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th (ทุกเดือน) 

หน่วยงานท่ีรายงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงาน 

จัดทํารายงานตัวชี้วัด/โทรศัพท์ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถ่ิน (กอง คบ.) 
นางอรัญญา เทพพิทักษ์  โทร. 02-590-7398  เบอร์มือถือ  081 702 6094 
นายอาทิตย์  พันเดช     โทร. 02-590-7383  เบอร์มือถือ  084 795 6951 
ศูนย์จัดการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) 
นางสาวภัทรพร ทองพูล โทร. 02-5907410 
นางสาววชิราภรณ์ นาคสิงห ์โทร. 02-5907410 

หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการจัดการแก้ไข

โฆษณาที่ฝ่าฝนืกฎหมายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ซึ่งนําไปสู่การวางแผน ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ตลอดจนการดําเนินการตามมาตรการ
ทางปกครอง  และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยผู้บริโภค เพ่ือแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป 
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เจ้าของสื่อวิทยุ

เรียก
ผู้ประกอบการ

มาชี้แจง

แจ้งระงับ
การโฆษณา

ดําเนินคดี/
เปรียบเทียบ

ปรับ

ส่งเรื่องให้ 
กสทช.

ดําเนินการ
1

2

หมายเหตุ: 

1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสาวภัทรพร ทองพูล (ศรป.) เบอร์โทรศัพท์ 0-2590-7410 และนางอรัญญา เทพพิทักษ์ (กอง คบ.) เบอร์โทรศัพท์ 0-2590-7398

2. ส่งรายงานทาง e-mail : kb@fda.moph.go.th และสําเนาถึง sccfda@gmail.com

การดําเนินการ

ที่

ชื่อคลื่นและ
หมายเลข

คลื่นสถานีวิทยุ
กระจายเสียง

วันและเวลา
ออกอากาศ

ชื่อผลิตภัณฑ์

เลข
ทะเบียน
ผลิตภัณฑ์

(ถ้ามี)

ชื่อ ที่อยู่
ผู้ผลิต

ความผิด
ตาม พ.ร.บ.
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

สาระสําคัญ
ของ

ข้อความ
โฆษณา

ชื่อ ที่อยู่
ดีเจ/
นักจัด
รายการ

แบบรายงานสภาพปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน ..................................... โทร. .......................................  e-mail ..............................................
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................. ประจําเดือน........................... พ.ศ............. (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ของแต่ละเดือน (ถ้ามี))

ตัวชี้วัด ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ (ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัดประเด็นที่ 6 การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย

หมายเหตุ

ดีเจ/นักจัดรายการ/
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (ผู้ผลิต)
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 

6. โครงการเด็กไทย
บริโภคปลอดภัย 
ห่างไกลโรค NCDs    
(อย.น้อย) 

- ร้อยละของจํานวน
โรงเรียนที่ครูแกนนํา
ได้รับการอบรมการใช้
รูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของ
นักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
- ร้อยละของจํานวน
โรงเรียนที่ครูแกนนํา
ซึ่งผ่านการอบรม มี
การนํารูปแบบ 
การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมการบริโภค
อาหารของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นไป
ใช ้

ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

สถานการณ์และผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561): 
- อย. โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (กอง พศ.) ได้เริ่มมีการนํา “รูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นําร่องตั้งแต่ปี 58 จํานวน 4 โรงเรียน ขยายเป็น 12 โรงเรียนในปี 59 และขยายไปทั่วประเทศ
ในปี 60 โดยมีการจัดอบรมครูแกนนําเกี่ยวกับการใช้รูปแบบฯ จํานวน 4 ภาค อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ ในปี 62 จะจัดสรรงบประมาณให้ สสจ. เป็นผู้จัดอบรมให้แก่ครูแกนนํา อย.น้อย 

แนวทางการดําเนินงานส่วนภูมิภาค:  
 ด้านข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการเก็บ 
- จํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนําได้รับการอบรมรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชุดการเรียนการสอน/แผนการสอน) 
- จํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนําที่ผ่านการอบรมมีการนํารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชุดการเรียนการสอน/แผนการสอน) ไปใช้
สอนให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างน้อย 1 ห้องเรียน 

พื้นที่เป้าหมาย: 
- ดําเนินการทุกจังหวัด 

กลุ่มเป้าหมาย: 
- ครูแกนนํา อย.น้อย (อย. กําหนดโควตาจํานวนโรงเรียนให้แต่ละจังหวัด รายละเอียดจํานวน
โรงเรียนระบุใน “รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณของโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย 
ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) ลงสู่จังหวัด (จําแนกรายจังหวัด) ประจําปีงบประมาณ 

 นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ
หน่วยงาน : กองพัฒนา 
ศักยภาพผู้บริโภค  
โทรศัพท์ : 0-2590-7121,  
0-2590-7122  
e-mail : 
snrj@fda.moph.go.th 
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พ.ศ. 2562”) นอกจากนี้ อย. ได้แจ้งรายชื่อโรงเรียน รายชื่อครูแกนนํา และรายชื่อ สสจ. ที่
ผ่านการอบรมรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ชุดการเรียนการสอน/แผนการสอน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 

งบประมาณสนับสนุนจังหวัด:   
1) งบสนับสนุนการจดัอบรมการใช้รูปแบบฯ (ชุดการเรียนการสอน/แผนการสอน) เพื่อใช้
สําหรับการจัดอบรมครูแกนนําในการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชุดการเรียนการสอน/แผนการสอน)  
2) งบสนับสนุนให้ตามเขตพื้นทีก่ารศึกษา สพป. และงบสนับสนุนให้ตามเขตพืน้ที่การศึกษา 
สพม. (จดัสรรให้ สพป. ละ 4,000 บาท จดัสรรตาม สพม. เฉลี่ยจังหวัดละ 10,000 บาท) เพื่อ
ใช้สําหรับการดาํเนินกิจกรรมอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อย.น้อย 

แนวทางการดําเนินงาน/สิ่งทีส่นับสนุนจากสว่นกลาง: 
- กิจกรรมการจัดอบรมการใช้รูปแบบฯ (ชุดการเรียนการสอน/แผนการสอน) 
1. สสจ .ปรึกษาครูแกนนําที่จะเป็นวิทยากรในจังหวัด [ครูแกนนําที่ ผ่านการอบรมใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 และเป็นครูแกนนําที่มีการนํารูปแบบฯ (ชุดการเรียนการ
สอน/แผนการสอน) ไปใช้] ว่าในการจัดอบรม 1 class ควรจัดอบรมให้แก่ครูแกนนํา
จํานวนกี่คนจึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด เช่น ครูแกนนําที่จะเป็นวิทยากรแจ้งว่า 1 class 
ควรจัดอบรมครูแกนนํา จํานวน 50 คน ฯลฯ 

2. อย. โอนเงินงบประมาณไปให้ สสจ. โดยสมมติว่า อย. โอนเงินมาให้สําหรับการจัดอบรมได้ 
100 โรงเรียน (ครูแกนนํา 100 คน) >> สสจ. ก็จะมีการจัดอบรม 2 class (จัดอบรม 
จํานวน 2 ครั้ง) >> โดยคํานวณมาจาก ตัวเลข 100 ในข้อ 2 หารด้วยตัวเลข 50 ในข้อ 1 

3. สสจ. จัดให้มีการอบรมภายในไตรมาสที่ 2 แล้วแจ้งผลมายังกอง พศ. ภายในไตรมาสที่ 2 
ทั้งนี้ครูแกนนําที่ผ่านการอบรมที่จัดโดย สสจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเข้าใจ
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รูปแบบฯ (ชุดการเรียนการสอน/แผนการสอน) และสามารถนําไปสอนต่อ ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนได้ 

4. สสจ. ติดตามผลว่าภายหลังจากที่มีการอบรมครูไปแล้ว ครูได้มีการนํารูปแบบฯ     (ชุดการ
เรียนการสอน/แผนการสอน) ไปสอนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือไม่ โดยต้อง
สอนอย่างน้อย 1 ห้องเรียน แล้วแจ้งผลมายังกอง พศ. ภายในเดือนแรกของไตรมาสที่ 4 

หมายเหตุ:  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเริ่มต้นในเดือน พ.ย. 61 สิ้นสุดปลาย 
ก.พ./ต้น มี.ค. 62 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเริ่มต้นในเดือน พ.ค. 62 
- กิจกรรมอื่น ๆ  

1. จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนในจังหวัด  
2. ติดตามการขยายผลการนํารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ใน
โรงเรียน อย.น้อย ในโรงเรียนที่ครูแกนนําผ่านการอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ประเมินโรงเรียน อย.น้อย  
4. รายงานผลการดําเนินงาน  

สิ่งที่สนับสนุนจากส่วนกลาง : 
- สื่อรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ชุดการเรียนการสอน/แผนการสอน) สนับสนุนตามโควตาจํานวนโรงเรียนที่ต้องจัดอบรม 
- สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้จาก oryornoi.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น : โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย. น้อย) 

ตัวชี้วัด ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนําได้รับการอบรมการใช้รูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

คํานยิาม - จํานวนโรงเรียนที่ อย. กําหนดให้มีการจัดอบรม หมายถึง อย. โดยกองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค (กอง พศ.) จะจัดสรรงบประมาณตามโควตาให้แต่ละจังหวัด 
พร้อมทั้งกําหนดจํานวนครูแกนนํา อย . น้อย ที่ สสจ . ต้องไปจัดอบรม 
(ครูแกนนํา อย.น้อย 1 คน/โรงเรียน) 
- รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง ชุดการเรียนการสอน/แผนการสอน สําหรับครู
แกนนํา อย.น้อย เพ่ือนําไปสอนให้แก่เด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ห่างไกลจากโรค 
NCDs 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จํานวนโรงเรียนที่ อย. กําหนดให้มีการจัดอบรม (ตามงบประมาณท่ีจัดสรร) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงาน 

แหล่งข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนโรงเรียนที่ สสจ. มีการจัดอบรม
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนโรงเรียนที่ อย. กําหนดให้มีการจัดอบรม 

สูตรคาํนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

วิธีการรายงาน/ 
ความถ่ีในการรายงาน 

- รายงานผ่านระบบ คบส. online (ภายในไตรมาสท่ี 2)  
- รายงานตามแบบรายงานให้ กอง พศ. (ภายในไตรมาสท่ี 2)  

หน่วยงานท่ีรายงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ช่ือ-นามสกุล : นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
โทรศัพท์ : 0-2590-7121, 0-2590-7122  
โทรศัพท์มือถือ 08-1563-5288 โทรสาร 0-2590-7122 
E-mail : snrj@fda.moph.go.th 

หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ นําไปปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป
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ตัวชี้วัด ร้อยละของจํานวนโรงเรียนทีค่รูแกนนําซ่ึงผา่นการอบรมมีการนํารูปแบบการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นไปใช ้

คํานยิาม - จํานวนโรงเรียนที่ อย. กําหนดให้มีการจัดอบรม หมายถึง อย. โดยกองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค (กอง พศ.) จะจัดสรรงบประมาณตามโควตาให้แต่ละจังหวัด 
พร้อมทั้งกําหนดจํานวนครูแกนนํา อย. น้อย ที่ สสจ. ต้องไปจัดอบรม (ครูแกนนํา 
อย.น้อย 1 คน/โรงเรียน) 
- ครูแกนนําที่ผ่านการอบรม หมายถึง ครูแกนนําที่ผ่านการอบรมที่จัดโดย สสจ. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- ครูแกนนําที่มีการนํารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ หมายถึง ครูแกนนํา อย.น้อย ที่มีการนํา
รูปแบบฯ (ชุดการเรียนการสอน/แผนการสอน) ไปสอนให้แก่เด็กนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
ห่างไกลจากโรค NCDs อย่างน้อย 1 ห้องเรียน 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 100 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จํานวนโรงเรียนที่ผ่านการอบรมจาก สสจ. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงาน  

แหล่งข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

รายการข้อมูล 1 
A = จํานวนโรงเรียนที่มีการนํารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนโรงเรียนที่ สสจ. มีการจัดอบรม 
สูตรคาํนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
วิธีการรายงาน/ 

ความถ่ีในการรายงาน 
- รายงานผ่านระบบ คบส. online (ภายในเดือนแรกของไตรมาสที่ 4) 
- รายงานตามแบบรายงานให้ กอง พศ. (ภายในเดือนแรกของไตรมาสที่ 4)  

หน่วยงานท่ีรายงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ช่ือ-นามสกุล : นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค   
โทรศัพท์ : 0-2590-7121, 0-2590-7122  
โทรศัพท์มือถือ 08-1563-5288 โทรสาร 0-2590-7122 
E-mail : snrj@fda.moph.go.th 

หน่วยงานนาํเข้าข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

การนาํข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ นําไปปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป
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เขต จงัหวัด
สนับสนุนให้ตาม

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สพม.

3,728,000 เขตพ้ืนที่ ยอดเงนิ รวมให้ สพป. รวมให้ สพม. จ านวน รร. ยอดเงนิ 

ทีจ่ัดอบรม

เขต 1 เชียงราย 74,000 4 4,000 16,000 10,000 60 48,000
เชียงใหม่ 98,000 6 4,000 24,000 10,000 80 64,000
นา่น 46,000 2 4,000 8,000 10,000 35 28,000
พะเยา 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
แพร่ 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
แมฮ่่องสอน 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
ล าปาง 46,000 3 4,000 12,000 10,000 30 24,000
ล าพูน 30,000 2 4,000 8,000 10,000 15 12,000

เขต 2 ตาก 42,000 2 4,000 8,000 10,000 30 24,000
พิษณุโลก 66,000 3 4,000 12,000 10,000 55 44,000
เพชรบรูณ์ 70,000 3 4,000 12,000 10,000 60 48,000
สุโขทัย 42,000 2 4,000 8,000 10,000 30 24,000
อตุรดิตถ์ 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000

เขต 3 ก าแพงเพชร 50,000 2 4,000 8,000 10,000 40 32,000

ชัยนาท 30,000 1 4,000 4,000 10,000 20 16,000

นครสวรรค์ 62,000 3 4,000 12,000 10,000 50 40,000

พิจิตร 42,000 2 4,000 8,000 10,000 30 24,000

อทุัยธานี 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000

เขต 4 นครนายก 22,000 1 4,000 4,000 10,000 10 8,000
นนทบรีุ 30,000 2 4,000 8,000 10,000 15 12,000
ปทุมธานี 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
พระนครศรีอยุธยา 46,000 2 4,000 8,000 10,000 35 28,000
ลพบรีุ 42,000 2 4,000 8,000 10,000 30 24,000
สระบรีุ 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
สิงหบ์รีุ 26,000 1 4,000 4,000 10,000 15 12,000
อา่งทอง 26,000 1 4,000 4,000 10,000 15 12,000

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สพป.

สนับสนุนให้ตาม สนับสนุนการจัดอบรม

การใช้รูปแบบ

การพัฒนาพฤติกรรม

เอกสารหมายเลข 1  
รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณของ โครงการ "เดก็ไทยบรโิภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)"

ลงสูจ่งัหวัด (จ าแนกรายจงัหวัด) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณทีจ่ดัสรร

รวมจ านวนเงนิทัง้สิน้

หนา้ที ่1
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เขต จงัหวัด
สนับสนุนให้ตาม

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สพม.

3,728,000 เขตพ้ืนที่ ยอดเงนิ รวมให้ สพป. รวมให้ สพม. จ านวน รร. ยอดเงนิ 

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สพป.

สนับสนุนให้ตาม สนับสนุนการจัดอบรม

การใช้รูปแบบ

การพัฒนาพฤติกรรม

รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณของ โครงการ "เดก็ไทยบรโิภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)"

ลงสูจ่งัหวัด (จ าแนกรายจงัหวัด) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณทีจ่ดัสรร

รวมจ านวนเงนิทัง้สิน้

เขต 5 กาญจนบรีุ 58,000 4 4,000 16,000 10,000 40 32,000
นครปฐม 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
ประจวบคีรีขันธ์ 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
เพชรบรีุ 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
ราชบรีุ 38,000 2 4,000 8,000 10,000 25 20,000
สมทุรสงคราม 22,000 1 4,000 4,000 10,000 10 8,000
สมทุรสาคร 22,000 1 4,000 4,000 10,000 10 8,000
สุพรรณบรีุ 46,000 3 4,000 12,000 10,000 30 24,000

เขต 6 จันทบรีุ 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
ฉะเชิงเทรา 46,000 2 4,000 8,000 10,000 35 28,000
ชลบรีุ 46,000 3 4,000 12,000 10,000 30 24,000
ตราด 26,000 1 4,000 4,000 10,000 15 12,000
ปราจีนบรีุ 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
ระยอง 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
สมทุรปราการ 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
สระแกว้ 38,000 2 4,000 8,000 10,000 25 20,000

เขต 7 กาฬสินธุ์ 74,000 3 4,000 12,000 10,000 65 52,000
ขอนแกน่ 118,000 5 4,000 20,000 10,000 110 88,000
มหาสารคาม 62,000 3 4,000 12,000 10,000 50 40,000
ร้อยเอด็ 90,000 3 4,000 12,000 10,000 85 68,000

เขต 8 นครพนม 50,000 2 4,000 8,000 10,000 40 32,000
บงึกาฬ 30,000 1 4,000 4,000 10,000 20 16,000
เลย 54,000 3 4,000 12,000 10,000 40 32,000
สกลนคร 82,000 3 4,000 12,000 10,000 75 60,000
หนองคาย 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000
หนองบวัล าภู 42,000 2 4,000 8,000 10,000 30 24,000
อดุรธานี 98,000 4 4,000 16,000 10,000 90 72,000

หนา้ที ่2
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เขต จงัหวัด
สนับสนุนให้ตาม

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สพม.

3,728,000 เขตพ้ืนที่ ยอดเงนิ รวมให้ สพป. รวมให้ สพม. จ านวน รร. ยอดเงนิ 

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สพป.

สนับสนุนให้ตาม สนับสนุนการจัดอบรม

การใช้รูปแบบ

การพัฒนาพฤติกรรม

รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณของ โครงการ "เดก็ไทยบรโิภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)"

ลงสูจ่งัหวัด (จ าแนกรายจงัหวัด) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณทีจ่ดัสรร

รวมจ านวนเงนิทัง้สิน้

เขต 9 ชัยภมูิ 70,000 3 4,000 12,000 10,000 60 48,000

นครราชสีมา 150,000 7 4,000 28,000 10,000 140 112,000

บรีุรัมย์ 114,000 4 4,000 16,000 10,000 110 88,000

สุรินทร์ 102,000 3 4,000 12,000 10,000 100 80,000

เขต 10 มกุดาหาร 34,000 1 4,000 4,000 10,000 25 20,000

ยโสธร 46,000 2 4,000 8,000 10,000 35 28,000

ศรีสะเกษ 94,000 4 4,000 16,000 10,000 85 68,000

อ านาจเจริญ 30,000 1 4,000 4,000 10,000 20 16,000

อบุลราชธานี 118,000 5 4,000 20,000 10,000 110 88,000

เขต 11 กระบี่ 30,000 1 4,000 4,000 10,000 20 16,000

ชุมพร 42,000 2 4,000 8,000 10,000 30 24,000

นครศรีธรรมราช 78,000 4 4,000 16,000 10,000 65 52,000

พังงา 26,000 1 4,000 4,000 10,000 15 12,000

ภเูกต็ 22,000 1 4,000 4,000 10,000 10 8,000

ระนอง 22,000 1 4,000 4,000 10,000 10 8,000

สุราษฎร์ธานี 62,000 3 4,000 12,000 10,000 50 40,000

เขต 12 ตรัง 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000

นราธิวาส 38,000 3 4,000 12,000 10,000 20 16,000

ปตัตานี 34,000 3 4,000 12,000 10,000 15 12,000

พัทลุง 34,000 2 4,000 8,000 10,000 20 16,000

ยะลา 30,000 3 4,000 12,000 10,000 10 8,000

สงขลา 50,000 3 4,000 12,000 10,000 35 28,000

สตูล 26,000 1 4,000 4,000 10,000 15 12,000

182 2,800  

3,728,000  728,000 760,000 2,240,000

หนา้ที ่3
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รายชื่อเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีเข้าร่วมอบรมการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปีงบประมาณ 2560 - 2561
ลําดับ ปีที่อบรม คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด

1 2560 นาง วราภรณ์ รักษาสุรสาร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัด กาญจนบุรี
2 2560 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญยก เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัด กาญจนบุรี
3 2560 นางสาว กุศลิน เดชสุภา เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จันทบุรี
4 2560 นางสาว เกษกมล ทนุพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จันทบุรี
5 2560 นาย ไพบูลย์ เจษฎาไพสิฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา
6 2560 นาย ศักด์ินเรศ กล่ินกุหลาบทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี
7 2560 นาย สมศักด์ิ จําปาทอง เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบเคลื่อนท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี
8 2560 นางสาว พิณชฎาภรณ์ เกตุแก้ว เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตราด
9 2560 นาง นิตย์รดี วงศ์สุวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครนายก
10 2560 นางสาว สุธิดา ปังพูนทรัพย์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครนายก
11 2560 นางสาว รวิพิมพ์ พิมพ์กลัด เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครปฐม
12 2560 นางสาว จินตนา อภิรัตน์คุณากร เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี
13 2560 นางสาว ธิรีพรรณ พะระรามันห์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี
14 2560 นางสาว จินตนา อภิรัตน์คุณากร เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี
15 2560 นางสาว ธิรีพรรณ พะระรามันห์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี
16 2560 นางสาว ขนิษฐา จินดาวัฒนวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
17 2560 นางสาว อุมาภรณ์ ภิญโญ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
18 2560 นาย อภินันท์ ชุ่มช่ืนสระน้อย เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี
19 2560 นางสาว สุรีพร เสียงใส เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี
20 2560 นาง กรรณิกา โมฬีฤกษ์ภูมิ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
21 2560 นาง วันเพ็ญ วงศ์แสง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
22 2560 นาย ณัฏฐ์ ประจักษ์รัตน์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี
23 2560 นางสาว พิมพ์รัมภา  เปี่ยมสกุล นักวิเคราะห์หน่วยเคลื่อนท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี
24 2560 นางสาว พิมพ์ธีรา วิสูง เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ระยอง
25 2560 นาย ธีรวิทย์ พรหมเสนา เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบุรี
26 2560 นางสาว มลธิรา ชัยชนะ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบุรี
27 2560 นาย สมทรง กิจสมโภชน์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี
28 2560 นาย ธนภณ ผ่องใส เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี
29 2560 นางสาว ณัฐยาภรณ์ วงศ์บุญเกื้อกูล เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ
30 2560 นางสาว วรียา  ลิยี่เก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ
31 2560 นางสาว สุอาภา กล่ันประเสริฐ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสงคราม
32 2560 นาง สุภพิชญ์ จันทร์ชัย เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร
33 2560 นาย นวพรรษ นาครอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว
34 2560 นาย ชรัช ทิพย์วัลย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว
35 2560 นาย ธนัชชัย หิรัญญะสิริ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สระบุรี
36 2560 นางสาว นันทนีย์ ศรีสวัสด์ิ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สิงห์บุรี
37 2560 นาง สุประวีณ์ โพธ์ิน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี
38 2560 นางสาว รติยา จันทวี เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี
39 2560 นาย จิรพงษ์ เกิดฤทธ์ิ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อ่างทอง
40 2560 นาย ชรัณ ประยูรเสถียร เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท
41 2560 นาย มนัส ครุธาโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท
42 2560 นางสาว ปวรินทร์  สุ่มมาตย์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กําแพงเพชร
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ลําดับ ปีที่อบรม คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด
43 2560 นาย นัฐพงษ์ สมศักด์ิ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย
44 2560 นางสาว ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่
45 2560 นาง แพรวพรรณ ดีพลภักด์ิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่
46 2560 นาย มนตรี แสงโพธ์ิ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตาก
47 2560 นาย พิษณุ คงเมือง เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตาก
48 2560 นาง สุภาภรณ์ สัจวรรณ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครสวรรค์
49 2560 นางสาว กมลทิพย์ เจริญสุข เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครสวรรค์
50 2560 นาง ปนัดดา หน่อแก้ว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด น่าน
51 2560 นาง กิ่งเพชร มหาวงศนันท์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด น่าน
52 2560 นางสาว รัตติญากร วงศ์จุมปู เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พะเยา
53 2560 นางสาว สิริวิมล มณี เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พะเยา
54 2560 นางสาว นฤมลชนก ส่งวัฒนา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจิตร
55 2560 นาง โรจนา  แดงเผ่ือน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก
56 2560 นางสาว ประภัสสรา พิมพ์ประสานต์ เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนท่ีตรวจสอบอาหาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก
57 2560 นางสาว นิภาพร  พูลศรี เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์
58 2560 นาย พีรณัฐศักด์ิ เงินจันทร์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์
59 2560 นาย กฤษณะ จันทร์ทอง เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แพร่
60 2560 นาง กรรณิการ์ วงศ์ศักด์ิสิทธ์ิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แพร่
61 2560 นางสาว นางสาวกนกกร เทพวัง เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แม่ฮ่องสอน
62 2560 นางสาว นางสาววรางคณา สันเทพ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลําปาง
63 2560 นาง นางพะยอม คุณูปถัมภ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลําปาง
64 2560 นาง นางวิมลพรรณ จันทร์หอม เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลําพูน
65 2560 นางสาว นางสาวไข่มุก บุญชัย เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลําพูน
66 2560 นางสาว นางสาวณัฐสิรี หนูดา เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุโขทัย
67 2560 นางสาว นางสาวธันยาภรณ์ หนูหนุน เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุโขทัย
68 2560 นางสาว นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์
69 2560 นางสาว นางสาวปารวี มั่นสุ่ม เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี
70 2560 นางสาว นางสาววรรณประภา เหล่าเขตต์กิจ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี
71 2560 นางสาว นางสาวณัฐวิภา ต้ังใจ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาฬสินธ์ุ
72 2560 นางสาว นางสาวรัตติยา แดนดงยิ่ง เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาฬสินธ์ุ
73 2560 นาง นางยงรัตน์ วงศ์สุนะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น
74 2560 นาย นายปรัชญา เขตเจริญ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น
75 2560 นาง นางรุ่งเรือง แสนโกษา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม
76 2560 นางสาว นางสาวลัดดาวัลย์ สุทธิประภา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม
77 2560 นางสาว นางสาวดารณี ชิตทรงสวัสด์ิ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยเอ็ด
78 2560 นางสาว นางสาวพัณณสญาส์ คําสีแก้วรัศ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยเอ็ด
79 2560 นางสาว นางสาวศรัณยา ลาจันทึก เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครพนม
80 2560 นางสาว นางสาวหยาดพิรุณ คาภัยวงศ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครพนม
81 2560 นางสาว นางสาววนิดา ฉายดิลก เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เลย
82 2560 นาง นางรัตนศักด์ิ ศรีนุเสน เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เลย
83 2560 นาย นายไชยวิชิต ไชยสิทธ์ิ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนคร
84 2560 นางสาว นางสาวกันยามาส เกียรติศิริวัฒนะ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองบัวลําภู
85 2560 นางสาว นางสาวพัชราวรินทร์ วริองค์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองบัวลําภู
86 2560 นาย นายเสกสรร ขันศรีมนต์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี
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ลําดับ ปีที่อบรม คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด
87 2560 นาย นายอดุลย์ ลาวภะแนน เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี
88 2560 นางสาว นางสาวณัฐจิรา  กองจอหอ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยภูมิ
89 2560 นาย นายสุขสันต์ รอนณรงค์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยภูมิ
90 2560 นาย นายจักรี แก้วคําบัง เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา
91 2560 นาง นางอรวรรณ กล้ิงทะเล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา
92 2560 นางสาว นางสาวชลธิชา จึงมั่งคง เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์
93 2560 นางสาว นางสาวกัญญารัตน์ คุณหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์
94 2560 นาย นายสรชา งามทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์
95 2560 นาง นางสยุมพร ประไวย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์
96 2560 นาย นายสุภาพ วงศ์พัฒนวุฒิ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร
97 2560 นาย นายเฉลิมชัย ล้ิมวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร
98 2560 นาย นายเขมรินทร์ อินทรวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร
99 2560 นางสาว นางสาวจินดาพร อุปถัมภ์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ
100 2560 นางสาว นางสาวฐิติพร อินศร เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ
101 2560 นาง นางพัทยา หวังสุข เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อํานาจเจริญ
102 2560 นางสาว นางสาวศิรินทิพย์ ตะวงศ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อํานาจเจริญ
103 2560 นาย นายกิฏฐา ก้องสมุทร เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
104 2560 นาย นายวีรนาท การุณรัตน์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
105 2560 นาย นายกิตติธัช ภูเก้าล้วน เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กระบ่ี
106 2560 นาย นายปฏิภาน อ้นเงิน เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชุมพร
107 2560 นาง นางสุประภานันท์ นันทประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชุมพร
108 2560 นาง นางสุทธิดา ผกากรอง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช
109 2560 นาง นางธารินี แก้วกระจก เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช
110 2560 นางสาว นางสาวติยอนันต์ สุทธิจุฑามณี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พังงา
111 2560 นางสาว นางสาวงามใจ อุดมผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พังงา
112 2560 นาง นางพุทธชาด สังข์ประพันธ์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต
113 2560 นางสาว นางสาวนิชาภา ดอนกําเหนิด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต
114 2560 นาย นายสมทบ เลิศการณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ระนอง
115 2560 นาย นายอัครเดช มาศธนพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ระนอง
116 2560 นางสาว นางสาวพรเพ็ญ ศรีสุชล เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชนชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี
117 2560 นาง นางอรวรรณ รอดเจริญ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชนชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี
118 2560 นางสาว นางสาวสุพัตรา คงจริง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรัง
119 2560 นางสาว นางสาวณัฐวรรณ กล่อมทอง เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรัง
120 2560 นางสาว นางสาวกมลรัช คงประเสริฐ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส
121 2560 นางสาว นางสาวซารีนี แวอูเซ็ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส
122 2560 นาง นางพรชนก เจนศิริศักด์ิ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี
123 2560 นาย นายสัญญา ชัยหาญ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี
124 2560 นางสาว นางสาวชญานิศ ฮิลมี เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ยะลา
125 2560 นาย นายดุริพัธ แจ้งใจ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา
126 2560 นางสาว นางสาวอารยา ส่องศรี เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา
127 2560 นาง นางศิริเพ็ญ เจ๊ะสือแม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สตูล
128 2560 นาง นางสุฑาภรณ์ รักษ์ศรีทอง เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สตูล
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ลําดับ ปีที่อบรม คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด
1 2561 นาง กรรณิกา โมฬฤกษ์ภูมิ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
2 2561 น.ส. สิริลักษณ์ บุญยก เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาญจนบุรี
3 2561 นาย ไพบูลย์ เจษฎาไพสิฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา
4 2561 นาย นวพรรษ นาครอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว
5 2561 น.ส. สุอาภา กล่ินประเสริฐ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสงคราม
6 2561 น.ส. แววตา หงษ์เวียงจันทร์ เจ้าหน้าท่ี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสงคราม
7 2561 น.ส. รติยา จันทวี เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี
8 2561 น.ส. ศรีสุดา รุจิรวัฒนกุล เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ
9 2561 น.ส. นันทนีย์ ศรีสวัสด์ิ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สิงห์บุรี
10 2561 น.ส. เกษกมล ทนุพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จันทบุรี
11 2561 นาง นิตย์รดี วงศ์สุวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครนายก
12 2561 นาย ศักด์ินเรศ กล่ินกุหลาบทอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี
13 2561 นาย สมศักด์ิ จําปาทอง เจ้าหน้าท่ีหน่วยเคลื่อนท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี
14 2561 นาย อภินันท์ ชุ่มช่ืนสระน้อย เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี
15 2561 น.ส. รวิพิมพ์ พิมพ์กลัด เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครปฐม
16 2561 น.ส. จินตนา อภิวันทนคุณากร เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี
17 2561 น.ส. มลธิรา ชัยชนะ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบุรี
18 2561 นาย รัฐนันท์ เจียมวชิระ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร
19 2561 นาย ณัฏฐ ประจักษ์รัตน์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี
20 2561 น.ส. พริ้มเพรา เพียรลิขิต เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี
21 2561 น.ส. ปองขวัญ เอกจิตต์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตราด
22 2561 น.ส. พิมพ์ธีรา วิสูง เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ระยอง
23 2561 นาง ชนากานต์ เชวงกูล นักวิชาการสาธาณสุขขํานการการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สระบุรี
24 2561 น.ส. ปารวี มั่นสุ่ม เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี
25 2561 น.ส. วรรณประภา เหล่าเขตต์กิจ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี
26 2561 น.ส. เมทิณี จัตุรภัทร์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครสวรรค์
27 2561 น.ส. ชาลิณี แพงจีน เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด น่าน
28 2561 น.ส. รัตติญากร วงศ์จุมปู เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พะเยา
29 2561 น.ส. วรางคณา สันเทพ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลําปาง
30 2561 นาง ณัฐธิกา พฤกษิกานนท์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุโขทัย
31 2561 น.ส. ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่
32 2561 น.ส. กนกกร เทพวัง เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แม่ฮ่องสอน
33 2561 นาง รติพร สําเภานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แพร่
34 2561 นาย มนัส ครุธาโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท
35 2561 นาง ศุภชัญญา โชคดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย
36 2561 น.ส. ปวรินทร์ สุ่มมาตย์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กําแพงเพชร
37 2561 นาย ธิชานนท์ สธาพุด เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตาก
38 2561 น.ส. ภัทรนัน ไทยดี เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์
39 2561 นาง จุฬาลักษณ์ ประเสริฐกุล เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก
40 2561 นาง วิมลพรรณ จันทร์หอม เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลําพูน
41 2561 น.ส. นิภาพร พูลศรี เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์
42 2561 น.ส. นฤมลชนก ส่งวัฒนา เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจิตร
43 2561 นาย กิตติพศ ใครบุตร เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บึงกาฬ
44 2561 นาง เพ็ญพร ส่งเมือง เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองคาย
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ลําดับ ปีที่อบรม คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด
45 2561 นาย มานิตย์ ทวีหันต์ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยเอ็ด
46 2561 นาย กิฏฐา ก้องสมุทร เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
47 2561 น.ส. สุพัตรา ถามะพันธ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อํานาจเจริญ
48 2561 น.ส. กัญญารัตน์ คุณหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์
49 2561 น.ส. สุนันทา ขันธ์แก้ว เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองบัวลําภู
50 2561 น.ส. ศรัณยา ลาจันทึก เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครพนม
51 2561 น.ส. ชุตินันท์ สุวรรณกูฏ นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร
52 2561 นาง อรวรรณ กล้ิงทะเล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา
53 2561 น.ส. จินดาพร อุปถัมภ์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ
54 2561 นาย ปรัชญา เขตเจริญ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น
55 2561 นาย สรชา งามทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์
56 2561 นาย ไชยวิชิต ไชยสิทธ์ิ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนคร
57 2561 น.ส. ณัฐวิภา ต้ังใจ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาฬสินธ์ุ
58 2561 นาย เสกสรร ขันศรีมนต์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี
59 2561 นาง ณิชารัตน์ ภิรมย์รักษ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.20 (อุดรธานี) อุดรธานี
60 2561 นาง รุ่งเรือง แสนโกษา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม
61 2561 น.ส. ณัฐจิรา กองจอหอ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยภูมิ
62 2561 นาย เขมรินทร์ อินทรวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร
63 2561 น.ส. จรีวรรณ ชูอักษร เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง
64 2561 นาย ดุริพัธ แจ้งใจ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา
65 2561 น.ส. อารยา ส่องศรี เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา
66 2561 นาย อําไพ สัจจาพันธ์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สตูล
67 2561 นาง ธารินี แก้วกระจก เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช
68 2561 น.ส. กรกช เขียนวารี เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช
69 2561 นาง พุทธชาด สังข์ประพันธ์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต
70 2561 นาย คชาพล นิ่มเดช เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี
71 2561 นาย ณัฐวุฒิ ทองดียิ่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรัง
72 2561 น.ส. วานีตา ดอเลาะ เจ้าพนักงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี
73 2561 นาง โศภิต สิทธ์ิพันธ์ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส
74 2561 นาย โชติวัฒน์ พูลสิน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พังงา
75 2561 นาง สุประภานันท์ นันทประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชุมพร
76 2561 น.ส. ชญานิศ ฮิลมี เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ยะลา
77 2561 นาย พนม มุทาพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ระนอง
78 2561 น.ส. เรณุ เผ่าวณิช เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กระบ่ี
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รายชื่อครู อย.น้อย ท่ีเข้าร่วมอบรมการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปีงบประมาณ 2560-2561
ลําดับ ปีที่อบรม จังหวัด ช่ือโรงเรียน คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล มือถือ

1 1 2560 สมุทรสาคร สมุทรสาครวิทยาลัย นาง ณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์ 061-635-5491
2 2560 สมุทรสาคร สมุทรสาครวิทยาลัย นาย ณัฐพงศ์ วีระชุนย์ 061-839-5057
3 2560 สมุทรสาคร วัดศิริมงคล นาย อาทิตย์ กุ่ยสาคร 083-772-8750
4 2560 สมุทรสาคร หลักสองส่งเสริมวิทยา นางสาว พรพิมล ลาภเจริญโชค 087-995-9739
5 2560 สมุทรสาคร วัดบางนํ้าวน (รอดพิทยาคม) นาง สุพัตรา ออกกิจวัตร 089-4402508
6 2560 สมุทรสาคร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม   นางสาว นลินรัตน์ ควรประกอบกิจ 086-7993275
7 2560 สมุทรสาคร วัดบางป้ิง                                นางสาว พนิดา เพชรจวงจันทร์ 086-8117136
8 2560 สมุทรสาคร สมุทรสาครบูรณะ นางสาว วิลาสินี เทพบางจาก 085-4406958
9 2560 สมุทรสาคร เทศบาลวัดเจษฎาราม 

(เชยวิทยาทาน)
นาง ธัญญ์ชยา ศักด์ิโสภณ 061-6355491

2 10 2560 ชลบุรี ตันตรารักษ์ นาย คมสัน ศิริดาวรรัตน์ 081-256 6402
11 2560 ชลบุรี บ้านเนินพลับหวาน นางสาว อังคณา นามศรี 080-931 9389
12 2560 ชลบุรี สุรศักด์ิวิทยาคม นางสาว ธมลวรรณ พัฒน์ธนสุวรรณ 081-637-7059
13 2560 ชลบุรี วัดสุทธาวาส นาง วรรณภา วงศ์สืบ 089-093-9478
14 2560 ชลบุรี กุญแจคริสเตียนวิทยา นางสาว ตรีดามาศ พรหมสุข 083-676-3575
15 2560 ชลบุรี ท่าข้ามพิทยาคม นางสาว เก๋ ใจตรง 087-581-3739
16 2560 ชลบุรี เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)     นางสาว ปวีณา ฉุยกลม  -

3 17 2560 จันทบุรี ศรียานุสรณ์ นาง ผ่องศรี เกล้ือนรัตน์ 086-322 7292
18 2560 จันทบุรี ศรียานุสรณ์ นางสาว ช่อผกา จันทรากร 089-447 1703
19 2560 จันทบุรี เบญจมราชูทิศ จันทบุรี    นาง สุพรรณี ภูสีนํ้า 089-768 3592
20 2560 จันทบุรี คิชฌกูฎวิทยา นาง ปัญชลีย์ แพทย์ชัยวงษ์ 092-661 1185
21 2560 จันทบุรี สอยดาววิทยา นางสาว อทิตยา ขาวคม 089-0973279
22 2560 จันทบุรี แหลมสิงห์วิทยาคม นาย ณรงค์ ขาวนวล 090-381 5794
23 2560 จันทบุรี แก่งหางแมวพิทยาคาร นาง ณัฐรดา สู่ไชย 089-5422766
24 2560 จันทบุรี ท่าใหม่ "พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล" นาง ปัญจรัตน์ แสนสุข 084-3621041

4 25 2560 สิงห์บุรี ศรีวินิตวิทยาคม นาง กฤษณา แป้นงาม 085-114 7626
26 2560 สิงห์บุรี ศรีวินิตวิทยาคม นาย วินิต แป้นงาม  -
27 2560 สิงห์บุรี สิงห์บุรี นางสาว วรรณวณัช ฉาบเพชร 081-947 1440
28 2560 สิงห์บุรี ท่าช้างวิทยาคาร นางสาว อมรรัตน์ พิมพะ  -
29 2560 สิงห์บุรี วัดบางปูน นาง ทัศนา ยอดสร้อย 086-8016211
30 2560 สิงห์บุรี บ้านแป้งวิทยา นาง ณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 087-9174632

5 31 2560 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านมะเดื่อทอง นางสาว วิรัญญา คล้ายยา 090-976 7633
32 2560 ประจวบคีรีขันธ์ ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรต่ิง) นาง วิญญู ดวงงามยิ่ง  -
33 2560 ประจวบคีรีขันธ์ ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรต่ิง) นาง ธันย์ชนก คิดเห็น  -
34 2560 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านดอนสําราญ นาย นิติดล วุฑฒกนก  -

111



ลําดับ ปีที่อบรม จังหวัด ช่ือโรงเรียน คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล มือถือ
6 35 2560 ปทุมธานี วัดเทียนถวาย นาย โกศล เศษสุวรรณ 084-926 8863

36 2560 ปทุมธานี ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)

นาง อรชุมา เอื้อเฟ้ือ 086-0140510

37 2560 ปทุมธานี หนองเสือวิทยาคม นาย รัชชานนท์ พิพิธธนพงษ์ 089-4410197
38 2560 ปทุมธานี ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ นาง กรองทิพย์ เศรษโฐ 080-1927096
39 2560 ปทุมธานี ธัญรัตน์ นาง อนงค์ธนางค์ พิมพ์ทนต์ 081-4263588
40 2560 ปทุมธานี บ้านใหม่วัฒนา นาง นงลักษณ์ บุตระ 081-9285903

7 41 2560 สระบุรี แก่งคอย นางสาว ลักขณา สุนะศรี 089-8087765
42 2560 สระบุรี แก่งคอย นางสาว ธารินี แสนตลาด 082-3162474
43 2560 สระบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี นาง จําลอง โกมารทัต 082-2395923
44 2560 สระบุรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี นาง หน่ึงนภา ใจผ่อง 081-2981963
45 2560 สระบุรี เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" นาง วรรณา ศราวุฒิ 084-7622824
46 2560 สระบุรี ประเทียบวิทยาทาน นางสาว คณาภรณ์ อภิญ 097-0788580

8 47 2560 นครปฐม วัดไร่ขิงวิทยา นาง เมตตา กันใจวิน 089-269-2114
48 2560 นครปฐม กําแพงแสนวิทยา นาง พรสินี วงศ์หงษ์ทอง 092-2511799
49 2560 นครปฐม คงทองวิทยา นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิจักร 061-9747855
50 2560 นครปฐม วัดศรีมหาโพธิ์ นางสาว เครือวัลย์ ใหญ่สิมา 086-0657804
51 2560 นครปฐม วัดมะเกลือ นาง ชวลิดา รัตนวงศากุล 080-0851024
52 2560 นครปฐม บ้านหนองงูเหลือม นาง กรณ์กนก ชํานาญพล 098-2674889

9 53 2560 ระยอง แกลง "วิทยสถาวร" นาง เบ็ญจพร สัตย์อุดม 090-261-9822
54 2560 ระยอง มาบตาพุดพันพิทยาคาร นางสาว สุปราณี ศรีวิชา 098-646 9293
55 2560 ระยอง ชํานาญสามัคคีวิทยา นางสาว ใจภักด์ิ ไชยวัฒน์ 081-588386
56 2560 ระยอง ระยองวิทยาคมปากนํ้า นาง ธีรนุช ป้องเพชร 089-9364304
57 2560 ระยอง ห้วยยางศึกษา นาง ศิริอัจฉรา กล้าหาญ 092-3291217
58 2560 ระยอง บ้านสํานักทอง นาง ศิริภัณฑ์ สุริวรรณ์ 090-7801939
59 2560 ระยอง วัดท่าเรือ นาง นาตยา ธงสุวรรณ 080-2694147
60 2560 ระยอง วัดท่าเรือ นางสาว นริศรา พิทักษ์ถาวรสกุล 082-3939653
61 2560 ระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยนางสาว ณัฏฐ์ชุดา ทองมณี 085-4216787

10 62 2560 ตราด คลองใหญ่วิทยาคม นางสาว บัวภา จางวางแก้ว 081-575 7380
63 2560 ตราด คลองใหญ่วิทยาคม นางสาว คณภร อัตจริต 084-3468441
64 2560 ตราด สตรีประเสริฐศิลป์ นางสาว ปัทมา เฟ่ืองภูมิ 092-2303666
65 2560 ตราด แหลมงอบวิทยาคม นาง ฤทัย สุดสาคร 083-7829043
66 2560 ตราด บ่อไร่วิทยาคม นาย จารึก สุขสิงห์  -
67 2560 ตราด บ่อไร่วิทยาคม นางสาว บุษราภรณ์ รุ้งประสาท  -
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ลําดับ ปีที่อบรม จังหวัด ช่ือโรงเรียน คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล มือถือ
11 68 2560 ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 นาง อรุณี ม่ันทัพ 089-603 4054

69 2560 ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 3 นางสาว วิภารัตน์ จันทรสําเภา 091-8121872
70 2560 ฉะเชิงเทรา วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) นาง ษมนวรรณ เหล่ือมสีจันทร์ 089-280-6220
71 2560 ฉะเชิงเทรา วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) นาง สุกัญญา สุวรรณดี 095-252-0593
72 2560 ฉะเชิงเทรา วัดบางสมัคร นางสาว จิตรา บัวศรี 097-015-1906
73 2560 ฉะเชิงเทรา วัดบางสมัคร นางสาว ณฐมน แดงมี 088-8451558
74 2560 ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ (ประชารัฐบํารุง) นางสาว กรรณิการ์ ม่ิงสอน 087-539-5699
75 2560 ฉะเชงิเทรา วัดนาเหล่าบก (สัมฤทธ์ิราษฎร์วิทยา) นางสาว สุวิญญาณ์ ทิพประเสริฐ 081-636-2828
76 2560 ฉะเชิงเทรา สามัคคีราษฎร์บํารุง นาง วงษมน เหมทานนท์ 083-9938892
77 2560 ฉะเชิงเทรา บ้านคลองยายสร้อย นางสาว พรชนก มโนเจริญ 081-7706326

12 78 2560 สระแก้ว ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร นาง สุนีย์ คงสมจิตร 089-8183699
79 2560 สระแก้ว บ้านหนองผักแว่น นาง ชุติกาญจน์ ศักด์ิคําคม 082-1361769
80 2560 สระแก้ว บ้านหนองปรือ นางสาว สุนันทา เลียมอยู่ 087-0164021
81 2560 สระแก้ว บ้านโคกสามัคคี นางสาว ยุภาพร นาสา 093-4186467
82 2560 สระแก้ว บ้านหนองเตียน นาง สุมาลี ถาม่ังมี 080-0147171
83 2560 สระแก้ว บ้านชุมทอง นาง ละม้าย เสนตา 089-833 4755
84 2560 สระแก้ว บ้านคลองนํ้าใส นาง นารีย์ จะยันรัมย์ 081-983 4669

13 85 2560 สุพรรณบุรี เทศบาล 3 วัดไชนาวาส นาง สมพร นํ้าวิวัฒน์ 081-988 6871
86 2560 สุพรรณบุรี เทศบาล 1 วัดประตูสาร นางสาว ภัทรพร รามโกมุท 091-556 6651
87 2560 สุพรรณบุรี อู่ทอง นาย พงษ์ระพี ศรีคําทา 081-7590756
88 2560 สุพรรณบุรี อู่ทองศึกษาลัย นาง พรทิพย์ ป่ินกุมภีร์ 087-0975030
89 2560 สุพรรณบุรี บางปลาม้า"สูงสุมาลย์ผดุงวิทย์" นาง สัญญา ชาดิษฐ์ 086-1660284
90 2560 สุพรรณบุรี กรรณสูตศึกษาลัย นางสาว ศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม 084-0024458

14 91 2560 พระนครศรีอยุธยา วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) นาง เต็มศิริ พานทอง 097-075 9914
92 2560 พระนครศรีอยุธยา เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" นาง ภารดี ช่วยนา 091-5483362
93 2560 พระนครศรีอยุธยา ไตรราชวิทยา นางสาว นัทตวัน ภูกิ่งเงิน 086-3635655
94 2560 พระนครศรีอยุธยา บางบาล นาง รัตนา รัตนทิพย์ 089-9058745
95 2560 พระนครศรีอยุธยา วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) นาง สุทธีรา อรรถโสภา 087-1217558
96 2560 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา นางสาว ฐิติพร แสงสําลี 084-9057649
97 2560 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน นาง เบญจวรรณ ดัดวงษ์ 084-7032356

15 98 2560 ลพบุรี พิบูลวิทยาลัย นาง มลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์ 089-807-9635
99 2560 ลพบุรี พิบูลวิทยาลัย นาย สราวุฒิ ศักดี 094-192 8562
100 2560 ลพบุรี ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาว รัตนา เพ่ิมสิริปัญญา 081-9460603
101 2560 ลพบุรี เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) นาง มะลิวัลย์ พลทอง 081-9467396
102 2560 ลพบุรี พระนารายณ์ นางสาว รุ่งทิพย์ มหาเรือนทรง 091-6982583
103 2560 ลพบุรี ชัยบาดาลวิทยา นาง ทรรศน์มน สุขสวัสด์ิ 087-0583680
104 2560 ลพบุรี บ้านบัวชุม นาง กรรณิการ์ คูณจันทร์ทึก 081-9481905
105 2560 ลพบุรี สระโบสถ์วิทยาคาร นางสาว ศิริลักษณ์ ป๊กคํา 096-1288609
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16 106 2560 ราชบุรี บางแพปฐมพิทยา นาง จิราภรณ์ จันทร์สว่าง 081-554 0653

107 2560 ราชบุรี บางแพปฐมพิทยา นาง เลิศลักษณ์ ภู่ระหงษ์  -

108 2560 ราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี นาง ชูศรี สุวรรณรัตน์ 081-293-1999
109 2560 ราชบุรี ราชโบริกานุเคราะห์ นางสาว พรสุรีย์ พงษ์เศวต 081-5824190
110 2560 ราชบุรี ดรุณาราชบุรี นางสาว นราภรณ์ จุลลาย 087-8174074

17 111 2560 เพชรบุรี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นางสาว วรรณี เตียววนากูล 091-884-0336
112 2560 เพชรบุรี บ้านยางนํ้ากลัดใต้ นาง สุธิมา เทศถมยา 090-7644131
113 2560 เพชรบุรี ชะอําคุณหญิงเน่ืองบุรี นางสาว กัณฐิมา ส่งแสง 083-6899488
114 2560 เพชรบุรี วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) นาง สุมาลี สุธาประดิษฐ์ 081-1991172

18 115 2560 นนทบุรี ปากเกร็ด นาง สมอุรา ทองรุ่งโรจน์ 081-332 9798
116 2560 นนทบุรี ปากเกร็ด นาย อภิสิทธ์ิ สองศรี 087-2187343
117 2560 นนทบุรี พระแม่สกลสงเคราะห์ นางสาว คะนึงรัตน์ มีแต้ม 089-1364823
118 2560 นนทบุรี พระแม่สกลสงเคราะห์ นาย นรา ภิญโญ  -
119 2560 นนทบุรี พระหฤทัยนนทบุรี นาง วรนุช ศิริกุล 084-0054567
120 2560 นนทบุรี ราษฎร์นิยม นาย บุญรอด ทรัพย์สําเริง 082-3240795
121 2560 นนทบุรี เบญจมาราชานุสรณ์ นาง นพเก้า เสมาเพชร 085-1084163
122 2560 นนทบุรี เบญจมาราชานุสรณ์ นางสาว นิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์  -
123 2560 นนทบุรี สตรีนนทบุรี นาย จําเริญ มีแสน 091-7094343

19 124 2560 กาญจนบุรี ประชามงคล นาย ปรีดี สมอ 083-965 3329
125 2560 กาญจนบุรี พระแท่นดงรังวิทยาคาร นางสาว ธชยา ทองสุขโข  -
126 2560 กาญจนบุรี อนุบาลบ่อพลอย นาย ธนาธิป ทรัพย์อินทร์  -

20 127 2560 สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี นาง เนาวรัตน์ โต้ตอบ 085-3317190
128 2560 สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นาย นายสุรเชฎฐ์ จันทัน 092-3817140
129 2560 สมุทรปราการ หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา นาง เพียงใจ พงษ์ยิ้มแย้ม 081-3797725
130 2560 สมุทรปราการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ นาย มนตรี หิรัญสีทอง 084-9248174
131 2560 สมุทรปราการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ นาย เกียรติชัย โกฎิสืบ  -
132 2560 สมุทรปราการ วัดบางนํ้าผ้ึงใน นางสาว สุพรจิตร พระสุนิน 082-1638828
133 2560 สมุทรปราการ วัดราษฎร์บูรณะ นาง เพ็ญศิริ คงสวัสด์ิ 089-7908107
134 2560 สมุทรปราการ วัดบางพลีน้อย นางสาว ยุภาภรณ์ สิงห์โสดา  -

21 135 2560 อ่างทอง วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นางสาว จิรนันท์ บุญสุข 080-4747229
136 2560 อ่างทอง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นางสาว ศรัณยา ปานหงษ์ 080-4396119
137 2560 อ่างทอง กีฬาจังหวัดอ่างทอง นาง มยุรี ม่วงมี 086-7777628
138 2560 อ่างทอง วัดท่าชุมนุม  นางสาว ปาจรีย์ ภู่สวรรค์ 088-463-8221

22 139 2560 สมุทรสงคราม ถาวรานุกูล นาง เกศนี สังข์ศิริ 091-004 3591
140 2560 สมุทรสงคราม ท้ายหาด นางสาว ยุวรีย์ สุธานนท์ 081-9953087
141 2560 สมุทรสงคราม สกลวิสุทธิ นาย รัตนภาส วงษ์ไร 082-4423405
142 2560 สมุทรสงคราม วัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) นาง นันทวัน ประสงค์สุข 086-1228810
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23 143 2560 นครนายก นวมราชานุสรณ์ นาง กัญยารัตน์ เจริญยิ่ง 081-6530721

144 2560 นครนายก ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ นางสาว สมาพร สามเต้ีย 081-7337073
145 2560 นครนายก วัดสันตยาราม นางสาว สิริมา ภู่สวัสด์ิ 087-7450156
146 2560 นครนายก องครักษ์ นาง สมจิตร์ หอมลําดวน 067-4598692
147 2560 นครนายก บ้านนา "นายกพิทยากร" นางสาว อุษา สรหงษ์ 087-1357552
148 2560 นครนายก ปากพลีวิทยาคาร นาง วัลภา อุ่นเรือน 083-0964802

24 149 2560 ปราจีนบุรี ประจันตราษฎร์บํารุง นาย สุริยา บัวหอม 087-805 7021
150 2560 ปราจีนบุรี ร่มเกล้า ปราจีนบุรี นางสาว มินตรา จันทร์ศรีเมือง 091-0644739
151 2560 ปราจีนบุรี บ้านโป่งตะเคียน นางสาว จินตนา พนมเชื้อ 081-7323594
152 2560 ปราจีนบุรี ชิตใจช่ืน นางสาว สุภาพ ด้ินสกุล 083-1347937
153 2560 ปราจีนบุรี ไทยรัฐวิทยา 93 (ลาดตะเคียน) นางสาว สุวาณี นิยมสุข 081-5604570

25 154 2560 กําแพงเพชร นครไตรตรึงษ์ นาย ภิญโญ แก่งศิริ 088-149 1994
155 2560 กําแพงเพชร นครไตรตรึงษ์ นาง อโณทัย กมุทชาติ 088-149 1994
156 2560 กําแพงเพชร มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กําแพงเพชร นาง วรวีร์ มรกฎ  -

157 2560 กําแพงเพชร วัชรวิทยา นาง สกุณา นิยมเดช  -

158 2560 กําแพงเพชร นาบ่อคําวิทยาคม นาย สุวิทย์ ผลาผล  -

26 159 2560 เชียงใหม่ สันป่าตองวิทยาคม นาง จันทร์เพ็ญ ศิริแก้ว 089-555-9297
160 2560 เชียงใหม่ สันป่าตองวิทยาคม นางสาว มุฑิตา กาปวน  -
161 2560 เชียงใหม่ สันป่าตองวิทยาคม นางสาว ณฐกฤษกา มงคล  -
162 2560 เชียงใหม่ จอมทอง นาง ณัฐพร วาทีทอง 097-920 7254
163 2560 เชียงใหม่ บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) นาย ประทีป ด้วงเขียว 090-4744615
164 2560 เชียงใหม่ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นาง ณัฎฐา สวยสด  -

27 165 2560 เชียงราย แม่ต๋ําตาดควันวิทยาคม นาง ศศิภรณ์  ปันต๊ะรังษี 095-6797945
166 2560 เชียงราย บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) นาย ประจวบ แสงศรีจันทร์ 084-6111758
167 2560 เชียงราย เทิงวิทยาคม นาง นฤมล ปินตามูล 087-1858649
168 2560 เชียงราย เชียงของวิทยาคม นางสาว สุภาภรณ์ ประรุมรัมย์ 061-2893807
169 2560 เชียงราย บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) นาง วนิดา รัศมี 083-5719839
170 2560 เชียงราย ขุนขวากพิทยา นาง ปราณี ปันก้อนแก้ว 089-8537339

28 171 2560 แพร่ ร้องกวางอนุสรณ์  นาง นันทิชา คําตุ้ม 087-0865149
172 2560 แพร่ สองพิทยาคม นางสาว มณีรัตน์ แก้วมงคล 095-9822631
173 2560 แพร่ เทพนารี นางสาว วารี จินดาเสน 089-4349135
174 2560 แพร่ เทพนารี นางสาว อจัฉราภรณ์ กอบกํา  -
175 2560 แพร่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นาย ภิญญาพงศ์ เนตรบุตร 081-7168512

29 176 2560 พะเยา บ้านร่องจว้า นาง มาลี นันตาลิต 089-637 6347
177 2560 พะเยา บ้านร่องจว้า นางสาว ปทิตตา จํารัส  -
178 2560 พะเยา ภูซางวิทยาคม นาง นงเยาว์ เทพนากิจ 081-0318035
179 2560 พะเยา อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) นาง ประจิน เครืออินทร์ 081-0265873
180 2560 พะเยา ขุนควรวิทยาคม นาง อนุพัฒนชลี กุลสะโมรินทร์ 098-2622453
181 2560 พะเยา ดงเจนวิทยาคม นางสาว นพวรรณ ใสวรรณ์ 080-1264646
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30 182 2560 ลําปาง สบปราบพิทยาคม นาง ธมลพรรณ์ ยอดคํา 089-9533025

183 2560 ลําปาง กีฬาจังหวัดลําปาง นาง จันทร์สุดา ต้ังการ 086-9146276
184 2560 ลําปาง ลําปางกัลยาณี นาย ฐิติพงศ์ ม่ิงเช้ือ 089-6330889
185 2560 ลําปาง แม่พริกวิทยา นางสาว พรทิพย์ โพธาชัย 086-6575706
186 2560 ลําปาง แม่ทะวิทยา นาง สราดา สุขพันธ์ 083-5165155
187 2560 ลําปาง แม่เมาะวิทยา นาง ทัศนีย์ กาววิลัย
188 2560 ลําปาง ห้างฉัตรวิทยา นาง ศรีวารินทร์ สารศรี 081-9939565
189 2560 ลําปาง วิชชานารี นางสาว กาญจนา วิชัยคํา 089-8523598
190 2560 ลําปาง บุญวาทย์วิทยาลัย นาง ประภัสสร แก้วสถิตย์  -
191 2560 ลําปาง บุญวาทย์วิทยาลัย นาง ลัคนา ชาญชนะภัย  -
192 2560 ลําปาง บุญวาทย์วิทยาลัย นาง อังคณา อยู่หัตถ์  -

31 193 2560 สุโขทัย ชัยมงคลวิทยา นาง ษิญาภา รัตนะธนโชค 097-973 1667
194 2560 สุโขทัย หนองปลาหมอวิทยาคม นาง นงเยาว์ ไชยมุติ 086-9329451
195 2560 สุโขทัย สวรรค์อนันต์วิทยา 2 นางสาว นงลักษณ์ สันตะวา 089-9867543
196 2560 สุโขทัย ไกรในวิทยาคมรัชมังคลาพิเษก นาง ถนอมศรี จั่นแก้ว 080-6615790
197 2560 สุโขทัย เมืองเชลียง นางสาว ภัทรารัตน์ พิกุลแกม 089-8603528
198 2560 สุโขทัย กงไกรลาศวิทยา นาง สุนทรี อินทโชติ 064-3567705
199 2560 สุโขทัย บ้านด่านลานหอยวิทยา นาง นิภา โคตรผาย 080-0115129

32 200 2560 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง นางสาว ปัฐพงศ์ แก้วอี๊ด  -
201 2560 แม่ฮ่องสอน ทองสวัสด์ิวิทยาคาร นาย ณัฐภัทร เลิศการค้าสุข 089-0944262
202 2560 แม่ฮ่องสอน ราชประชานุเคราะห์ 21 นาง มาลัย ถาวรทรัพย์สุข 093-2435184
203 2560 แม่ฮ่องสอน สังวาลย์วิทย์ 3 นางสาว จันจิรา โมลาดุก  -
204 2560 แม่ฮ่องสอน ขุนยวมวิทยา นางสาว เครือวัน อุ่นใจ  -
205 2560 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ นาย สุทธิพงษ์ เหรียญทอง 087-1826928
206 2560 แม่ฮ่องสอน ห้องสอนศึกษา นาง ทิพย์ภวรรณ วงษ์สุข 093-2820606

33 207 2560 อุทัยธานี หนองฉางวิทยา นางสาว วาสนา นฤคนธ์ 082-1676628
208 2560 อุทัยธานี ทัพทันอนุสรณ์ นาง ศิริพร หิรัญสูตร์ 089-5645940
209 2560 อุทัยธานี ตลุกดู่วิทยา นางสาว สุชาดา หาญสาริกิจ 089-5689084
210 2560 อุทัยธานี อุทัยวิทยาคม นาง กนกนิจ จูทา 080-5066275
211 2560 อุทัยธานี บ้านไร่วิทยา นาง ศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์ 084-6195794
212 2560 อุทัยธานี ลานสักวิทยา นาง ศรัญญา บุญวรรณ์ 091-6198727

34 213 2560 นครสวรรค์ บ้านเนิน นางสาว หทัยภัทร คุ้มแกว้ 089-269 6996
214 2560 นครสวรรค์ บ้านเนิน นาง สุจิตรา ไกรศรีวรรธนะ 086-202 5557
215 2560 นครสวรรค์ วัดหนองตางู นางสาว ชุติมา กันสุ่ม 085-731 4434
216 2560 นครสวรรค์ วัดหนองตางู นางสาว ทักษกร แก้ววิเชียร  -
217 2560 นครสวรรค์ หนองบัว นางสาว เอราวัณ บุญม่ัน 080-5073883
218 2560 นครสวรรค์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นาง นรมน กวยะปาณิก 086-2151741
219 2560 นครสวรรค์ ส่วนป่าแม่กะสี นาย มนตรี อัมเรศ 088-2534638
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35 220 2560 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย นาง จุฬามณี ลาภอารมณ์ 086-936 8569

221 2560 เพชรบูรณ์ วังโป่งศึกษา นาง มลฤดี เกตุแก้ว 081-9736640
222 2560 เพชรบูรณ์ บ้านป่าบง นาง ชนตระการ ลีลา 096-0923867
223 2560 เพชรบูรณ์ บ้านเข็กน้อย นางสาว นิตยา อินหาดกรวด 083-9611484
224 2560 เพชรบูรณ์ บ้านซับตะแบก นางสาว นุจรินทร์ เทพจันทร์ 082-1699846

36 225 2560 พิษณุโลก บ้านพัฒนาดงน้อย นางสาว นงลักษณ์ สังเกตุ 096-6515453
226 2560 พิษณุโลก วัดโบสถ์ศึกษา นาง ลักขณา กุลเจ๊ก 084-8215553
227 2560 พิษณุโลก พิณพลราษฎร์ต้ังตรงจิตร 12 นาง เย็นฤดี คุ้มสุพรรณ 081-5964058
228 2560 พิษณุโลก นครไทย นาง กาญจนา กัณฑษา 089-7036453
229 2560 พิษณุโลก จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นาง ศุภลักษณ์ ปู่ซ้ึง 087-5742969
230 2560 พิษณุโลก บ้านร่มเกล้า นาง สุภาพร จินดาแสน 084-3142446

37 231 2560 อุตรดิตถ์ เทศบาลท่าอิฐ นาง พิกุลทอง สนิทอินทร์ 096-6645066
232 2560 อุตรดิตถ์ ฟากท่าวิทยา นางสาว อัญชลี ศรีวิชัย 084-3695119
233 2560 อุตรดิตถ์ อนุบาลชุมชนหัวดง นาง ณัฐกานต์ คงกะศรี 086-2022424
234 2560 อุตรดิตถ์ เทศบาลวัดหนองผา นาง กรอบดาว อิ่มชาลี 095-5705444

38 235 2560 ลําพูน จักรคําคณาทร นาง สุคนธ์ จินดาหลวง 087-726-2607
236 2560 ลําพูน เทศบาลประตูล้ี นางสาว กมลชนก สะคําปัน 095-4530429
237 2560 ลําพูน นาทรายวิทยาคม นาง ศศิธร มีสวน 095-4530429
238 2560 ลําพูน ราชประชานุเคราะห์ 26 นาง รัชนี ตันม่ิง 089-4248729
239 2560 ลําพูน ป่าตาลบ้านธิพิทยา นางสาว วรางคสิริ ทองไชย 098-2896222
240 2560 ลําพูน ตําบลริมปิง นาย ชิษณุชา ลครศรี 084-0414642
241 2560 ลําพูน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน นาย ภากร วงค์มูล 081-0313461

39 242 2560 ตาก แม่ปะวิทยาคม นาย ดํารง กอบฝ้ัน 081-9055502
243 2560 ตาก ตากพิทยาคม นางสาว ปิยะพร ไกลถิ่น 080-4422605
244 2560 ตาก เทศบาล 1 กิตติขจร นางสาว สุนันทา ยิ้มละมัย 080-0425288
245 2560 ตาก เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม นาง ไพลิน จารี 091-8425406
246 2560 ตาก พบพระวิทยาคม นาย ชวนัส แก้วพรม 089-7654492
247 2560 ตาก สรรพวิทยาคม นางสาว กรรณิการ์ ดิษชกรร 088-2256276

40 248 2560 น่าน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นาง สุธีรา งานชูกิจ 081-681 8192
249 2560 น่าน เชียงกลาง (ประชาพัฒนา) นาง อุบล เครือคําอ้าย 093-273 0708
250 2560 น่าน สตรีศรีน่าน นาง ศิวรินทร์ ตาเต็ง 082-8971544
251 2560 น่าน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นาง สุภารัตน์ วรรณวัฒน์ 082-8932806
252 2560 น่าน สา นาง เยาวลักษณ์ คํากวน 091-0283146
253 2560 น่าน สา นางสาว ภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง  -
254 2560 น่าน ปัว นางสาว อําพร เนตรทิพย์ 081-7836579
255 2560 น่าน ศรีนครน่าน นาง อังคณา เพ็ชรแก้ว 086-9271830

41 256 2560 พิจิตร วัดใหม่วังหว้า นาง วิไลวรรณ แก้วชะเนตร 095-937-4622
257 2560 พิจิตร วัดใหม่วังหว้า นาย ภูริทัต แก้วชะเนตร 087-2060877
258 2560 พิจิตร วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ นาง กัญญารัตน์ กันน้อย 087-4639963
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42 259 2560 ชัยนาท คุรุประชาสรรค์ นาง ชุลีกร ป่ินแก้ว 093-581 5965

260 2560 ชัยนาท หันคาพิทยาคม นาง นภัค สุพรรณไสว 081-6742255
261 2560 ชัยนาท ห้วยกรดวิทยา นาง วัฒนา สุนิมิตร 089-5677323
262 2560 ชัยนาท ศรีสโมสรวิทยา นางสาว กนกศิลป์ ม่ันคง  -
263 2560 ชัยนาท ชัยนาทพิทยาคม นาง รุญณี ศรีภูธร 097-9209312
264 2560 ชัยนาท สรรพยาวิทยา นางสาว มนัญชยา ชัยประสิทธ์ิ 084-1811770
265 2560 ชัยนาท อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นาง เจือจันทร์ คําขาว 081-6745849

43 266 2560 สกลนคร สว่างแดนดิน นางสาว จีระวรรณ ศิริขันธ์ 081-975-5650
267 2560 สกลนคร สว่างแดนดิน นาย สุบรรณ ป้องสุข 088-359 8189
268 2560 สกลนคร กุสุมาลย์วิทยาคม นาง กุศลวรรณ ศุภวิทยะ 087-4205100
269 2560 สกลนคร มัธยมวานรนิวาส นาง อินถวา หัสดร 098-5972136
270 2560 สกลนคร เจริญศิลป์ศึกษา "โพธ์ิคําอนุสรณ์" นางสาว เบญจมาศ ไชยช่วย 085-7410693
271 2560 สกลนคร อนุบาลสกลนคร นางสาว พัชราภรณ์ เสมอพิทักษ์ 087-2215790

44 272 2560 ชัยภูมิ ภูเขียว นาง เสาวลักษณ์ ป้องปาน 088-326 0954
273 2560 ชัยภูมิ บ้านแท่นวิทยา นาย นนทวัฒน์ ชนะบุตร 080-010-7010
274 2560 ชัยภูมิ บ้านหนองดินดํา (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) นาง วารินี ประโพศรี 062-4950741
275 2560 ชัยภูมิ บ้านหนองสองห้อง นาง แช่มช้อย สานสันเทียะ 099-8281312
276 2560 ชัยภูมิ ตรีประชาพัฒนศึกษา นาย ภูวดล เหลืองวิภาดา 090-3485920
277 2560 ชัยภูมิ โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก นางสาว ประภัสสร ดวงวิญญาณ 088-3632285

45 278 2560 อุบลราชธานี บ้านคํากลาง นาง สุวิสา ใจแน่น 087-877 4642
279 2560 อุบลราชธานี นารีนุกูล นาง ขจีรัตน์ นนทะภา 089-4452828
280 2560 อุบลราชธานี ปทุมวิทยากร นาง ประไพ อัฒจักร 087-4437365
281 2560 อุบลราชธานี บ้านด้ามพร้า นาย สุรชาติ สุภักดี 091-0203422
282 2560 อุบลราชธานี เทศบาล 1 (บ้านโพธ์ิกลาง) นาง วิลาวรรณ พรมดี 085-7549923

46 283 2560 ร้อยเอ็ด จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ นาง วรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักด์ิ 092-893 5649
284 2560 ร้อยเอ็ด พนมไพรวิทยาคาร นาง สุปราณี พลพันธ์งาม 086-264 3172
285 2560 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิทิพยไพศาล นางสาว อารีรัตน์ บุตตะไมล์  -
286 2560 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์พิทยาคม นางสาว วิภาพร ศรีสุลัย 081-052 4556
287 2560 ร้อยเอ็ด โพนทองพัฒนาวิทยา นางสาว รัตนาวดี ปากวิเศษ 090-296 7906
288 2560 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางสาว จันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์ 085-4577889

47 289 2560 กาฬสินธ์ุ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นางสาว พิชญา ตริสกุล 095-219 9905
290 2560 กาฬสินธ์ุ อนุกูลนารี นางสาว พรทิพย์ รักมิตร 093-4379014
291 2560 กาฬสินธ์ุ สมเด็จพิทยาคม นางสาว สุริสา ไวแสน 084-9139466

080-3585579,
092-8125831

293 2560 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึงพิทยา นาง ลัดดา กิ่งภูเขา 098-5869478
294 2560 กาฬสินธ์ุ เขาวงพิทยาคาร นาง สุชีรา กันอุปัทว์ 085-8500017
295 2560 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ นาง สุมัทนา วิชัยโย 081-0556510

ทิพศร จอมทรักษ์292 2560 กาฬสินธ์ุ บัวขาว นาง
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48 296 2560 มหาสารคาม นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาง อุมาพร สิทธิสุรินทร์ 080-189-8218

297 2560 มหาสารคาม ประชาพัฒนา นาง จันทิมา สุขพนัส 084-9565446
298 2560 มหาสารคาม นาเชือกพิทยาสรรค์ นาง ทวีป มหาสะโร 087-855-9119
299 2560 มหาสารคาม สารคามพิทยาคม นาง สุชาวดี พรหมทา 081-2633146
300 2560 มหาสารคาม เชียงยืนพิทยาคม นาง ประคอง คุณแสน 091-2165446
301 2560 มหาสารคาม ช่ืนชมพิทยาคาร นางสาว ศรัญนภา กิมาวหา 088-5951578
302 2560 มหาสารคาม ช่ืนชมพิทยาคาร นางสาว จุรีพร เขียววิเศษ  -
303 2560 มหาสารคาม นาภูพิทยาคม นางสาว ฉวีวรรณ์ ศิริสําราญ  -

49 304 2560 มุกดาหาร มุกดาหาร นางสาว กิ่งไผ่ พรมบาง 085-4118048
305 2560 มุกดาหาร คําชะอีวิทยาคาร นาง จินตนา จูมแพง 093-4560901
306 2560 มุกดาหาร บ้านป่าเตย นางสาว หทัยภัทร ธานี 098-6054505
307 2560 มุกดาหาร หนองสูงสามัคคีวิทยา นาง นภามาศ แสนโคตร  -
308 2560 มุกดาหาร หว้านใหญ่วิทยา นางสาว สุมาลี จันทร์หาญ  -

50 309 2560 หนองคาย นาหนังพัฒนศึกษา นางสาว สมพร นนทะนํา 089-5718115
310 2560 หนองคาย ปากสวยพิทยาคม นาง สลักจิตร เฉิดฉาย 088-4761895
311 2560 หนองคาย ร่มธรรมานุสรณ์ นาง เทียนทอง คําอ้อ 081-1839935
312 2560 หนองคาย โพธ์ิตากพิทยาคม นาย ครรชิต เทพวงค์ษา 087-8542929
313 2560 หนองคาย หนองนางพิทยาคม นาง จตุพร มหิงษา 089-5704579
314 2560 หนองคาย พระพุทธบาทวิทยาคม นางสาว สร้อยเพชร คําดวง 095-6535859

51 315 2560 สุรินทร์ บ้านโคกจําเริญ  นาง พัฒนา แสงโพธ์ิ 082-125-8961
316 2560 สุรินทร์ บัวเชดวิทยา นางสาว ดําเนิน ยิ่งหาญ 093-3383980
317 2560 สุรินทร์ บัวเชดวิทยา นางสาว ธีรารัตน์ คงทน 095-6058510
318 2560 สุรินทร์ บ้านพลวง (พรหมบํารุงราษฎร์) นาง กนกวรรณ แสงจง 083-3748682
319 2560 สุรินทร์ บ้านตาเสาะ นาย อรรณพ เล่ียมดี 085-4145279
320 2560 สุรินทร์ ปราสาทวิทยาคาร นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกตุ 062-541 6624
321 2560 สุรินทร์ ตาเบาวิทยา นาง กัญญา สัญจรดี 082-7569302

52 322 2560 ยโสธร บ้านดู่ลาด นาง จันทร์เพ็ญ ทองบ่อ 096-9961653
323 2560 ยโสธร บ้านดู่ลาด นาย ประจักษ์ ทองบ่อ  -
324 2560 ยโสธร ทรายมูลวิทยา นางสาว กฤษณา นามแก้ว 098-1041588
325 2560 ยโสธร สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ นางสาว แสงเดือน บกน้อย 087-246-3509
326 2560 ยโสธร ยโสธรพิทยาสรรค์ นาง จิตตรี พรหมมาศ  -
327 2560 ยโสธร คําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นางสาว อํานวย ทองสันต์ 082-3201332
328 2560 ยโสธร ป่าต้ิววิทยา นางสาว สนุกภรณ์ชนก ชูชัยโตธนพัฒน์ 086-265-4445

53 329 2560 อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ นาง ทัศนีย์ อรรถรัตนศักด์ิ 089-8447496
330 2560 อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ นาง เพ็ญภักด์ิ แก้วพิลา 081-7300552
331 2560 อํานาจเจริญ พนาศึกษา นาง ฉวีวรรณ ผาใหญ่ 087-962 5847
332 2560 อํานาจเจริญ พนาศึกษา นางสาว วาสนา บันลือ 080-706 9887
333 2560 อํานาจเจริญ หัวตะพานวิทยาคม นาง อารีย์ ภาคสุโพธ์ิ 095-5405925
334 2560 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม นาง สําราญ โลหะสาร 091-8295278
335 2560 อํานาจเจริญ ลืออํานาจวิทยาคม นาง ลัดดาวัลย์ ผ่องแผ้ว 086-2651484
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54 336 2560 ศรีสะเกษ บ้านสวนกล้วย  นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข 081-389-2972

337 2560 ศรีสะเกษ บ้านสวนกล้วย  นาย กิตติกวิน มนตรี  -
338 2560 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนาง เนาวรัตน์ เข็มทอง 098-5850121
339 2560 ศรีสะเกษ คลีกล้ิงพัฒนาทร นางสาว พิรพร แสวงผล 081-7893699
340 2560 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ นางสาว ณปภา วิเศษหม่ืน 099-2848090
341 2560 ศรีสะเกษ กําแพง นาย กวีศิลป์ เพชรนาม 083-3849948
342 2560 ศรีสะเกษ ศรีรัตนวิทยา นาง นารีรัฐ หล้าธรรม 096-6091500

55 343 2560 อุดรธานี เพ็ญพิทยาคม นาง อัมพร รัตนปรีดานนนท์ 088-5725940
344 2560 อุดรธานี โนนสูงพิทยาคาร นาง กุหลาบ เหลืองกระโทก 092-3751549
345 2560 อุดรธานี สร้างคอมวิทยา นางสาว ศิวิชญา กันหาชิน 085-6430320
346 2560 อุดรธานี บ้านดุงวิทยา นาย อัครพล น้อยอุ่น 089-4178063
347 2560 อุดรธานี อุดรธรรมานุสรณ์ นาง คันธนีย์ จันทู 081-6017872
348 2560 อุดรธานี มัธยมเทศบาล 6 อุดรธานี นาง มณีรัตน์ ดอสิริฤทธิกุล 089-5691455
349 2560 อุดรธานี มัธยมเทศบาล 6 อุดรธานี นาง ญาดา ไทยประยูร 083-1483303

56 350 2560 นครราชสีมา ชุมชนบ้านเสิงสาง นาง วราภรณ์ โสภักดี 087-239 9502
351 2560 นครราชสีมา ชุมชนบ้านเสิงสาง นาง ทองยุฒ พระไตรยะ 081-076 2731
352 2560 นครราชสีมา วังโรงใหญ่สามัคคี นาง ดวงใจ พลพัฒนา 084-8287543
353 2560 นครราชสีมา เกียรติคุณวิทยา นาง ปรียาภัทร์ ณัฐวรวลัญซ์ 093-3215045
354 2560 นครราชสีมา บ้านประสุข นาง ประทีบ ทิชัย 089-2830889
355 2560 นครราชสีมา บ้านประสุข นาย สมคิด ทิชัย  -
356 2560 นครราชสีมา บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นางสาว อภิญญา ศรีหนองบัว 085-4697230
357 2560 นครราชสีมา กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎร์สามัคคี) นางสาว สุภาพร ใจกล้า 091-3497378
358 2560 นครราชสีมา มัธยมด่านขุนทด นาย ปัญจพงษ์ พิชญพงศ์โสภณ 081-7182973

57 359 2560 นครพนม บ้านแพงพิทยาคม นาง ภาวิณี เจริญยุทธ 096-909 6889
360 2560 นครพนม บ้านฝ่ังแดง (พระเทพวรมุณีอุปถัมภ์) นาง สุพัตรา เจริญศรี 061-0869897
361 2560 นครพนม นางัวราษฎร์รังสรรค์ นาง คุนัญญา ศรีแพน 085-0066415
362 2560 นครพนม วังยางวิทยาคม นาง นุชจิรา หลานเศรษฐา 086-2584224
363 2560 นครพนม นครพนมวิทยาคม นาง พิลาสลักษณ์ จงตระการสมบัติ 083-6766488
364 2560 นครพนม นาทมวิทยา นาง วิภาวรรณ การมงคล 093-3924016

58 365 2560 บึงกาฬ ปากคาดพิทยาคม นาง รัชนีกร ไชยคําภา 087-9517443
366 2560 บึงกาฬ หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาว มณิดา คําภูแก้ว  -
367 2560 บึงกาฬ ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) นาง กีรติกา บ่อคํา 083-3295479
368 2560 บึงกาฬ บ้านท่าเชียงเครือ นาง พุทธรักษ์ อินธิจักร 081-1831933
369 2560 บึงกาฬ บ้านบัวโคก นาย พรสวรรค์ เหลาเวียง 083-4533557

59 370 2560 หนองบัวลําภู โนนเมืองวิทยาคาร นางสาว ศุภรานันท์ นาใจตึก 090-6049204
371 2560 หนองบัวลําภู บ้านโคกทุ่งน้อย นาง ศิริอร เขียวศิริ 098-1032877
372 2560 หนองบัวลําภู คําแสนวิทยาสรรค์ นางสาว มยุรี นาชัยสิทธ์ิ 086-4598611
373 2560 หนองบัวลําภู นาวังศึกษาวิช นาง กรณ์ญาฏิกิต วิบูลย์กุล 092-6282627
374 2560 หนองบัวลําภู หนองสวรรค์วิทยาคาร นางสาว สุนันทา วงศ์สารศรี 097-3022458
375 2560 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาว สุจินดา นามบํารุง 086-8600028
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60 376 2560 ขอนแก่น มัญจาศึกษา นาง อรุณลักษณ์ จตุรบูรณ์ 099-473-8884

377 2560 ขอนแก่น ชุมชนหนองกุงวิทยา นาง ศุทธิษา รุ่งเรือง 061-1355325
378 2560 ขอนแก่น หนองสองห้องวิทยา นางสาว เกศิณี สีหามาตย์ 083-1562522
379 2560 ขอนแก่น หนองสองห้องวิทยา นาย มงคล พรศักด์ิหาญ  -
380 2560 ขอนแก่น หนองเรือวิทยา นางสาว กวินทิพย์ พรหมพินิจ 084-5128926
381 2560 ขอนแก่น สาวะถีพิทยาสรรพ์ นางสาว ภารดี สงวนศิลป์ 085-6451257
382 2560 ขอนแก่น เปือยน้อยศึกษา นาง สุภาภรณ์ จัตุชัย 095-6644512

61 383 2560 เลย เลยพิทยาคม นาง ดวงจันทร์ อาจศัตรู 061-024 9785
384 2560 เลย ปากชมวิทยา นาง ศุภมาส โสวรรณา 081-9651590
385 2560 เลย ธาตุพิทยาคม นาง จินดาภา ชัยโยแสง 081-1746354
386 2560 เลย ภูกระดึงวิทยาคม นาง จารุนีย์ สิงห์ทองลา 081-2630441
387 2560 เลย จุฬาภรณ์ราชวิทยา นางสาว บังอร มูลโพธ์ิ 086-2766067

62 388 2560 บุรีรัมย์ บ้านป่าไม้สหกรณ์ นาง กัญญพัชร ดิษฐ์ขุนทด 086-019 2118
389 2560 บุรีรัมย์ บ้านป่าไม้สหกรณ์ นาง พรชิพา จ้อยสาคู  -
390 2560 บุรีรัมย์ หนองกี่พิทยาคม นาย ชาลี ขาวงาม 093-3204611
391 2560 บุรีรัมย์ ตูมใหญ่วิทยา นาย ทิพยา ฉ่ําเมืองปักษ์  -

63 392 2560 กระบ่ี อํามาตย์พานิชนุกูล นาง สุภางค์ เอ่งฉ้วน 087-275 4454
393 2560 กระบ่ี อ่าวลึกประชาสรรค์ นางสาว อนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์ 063-7560349
394 2560 กระบ่ี พนมเบญจา นาง ผุสดี อินทรวสุ 086-2799760
395 2560 กระบ่ี ปลายพระยาวิทยาคม นางสาว อิศราภรณ์ เหนือคลอง 081-5266598
396 2560 กระบ่ี เทศบาล 2 (คลองจิหลาด) นาย อเนก เกื้อมา 086-091 5644

64 397 2560 ภูเก็ต บ้านบางเทา นาง จิรานี สําราญ 081-970 0599
398 2560 ภูเก็ต บ้านบางเทา นางสาว อรอุมา เรืองเดช 080-868 6538
399 2560 ภูเก็ต อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นาง ยุพา คงวงศ์ 083-648 5779
400 2560 ภูเกต็ ถลางพระนางสร้าง นางสาว วิไล ถาวร 095-4211432
401 2560 ภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนาง ดลพร เข็มทอง 083-5508798

65 402 2560 สงขลา บ้านเทพา นาง ผาสุข แก้วพรหม 081-7483458
403 2560 สงขลา พะตงประธานคีรีวัฒน์ นาง ธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า 086-958-3119
404 2560 สงขลา ระโนดวิทยา นาง ทิพยรัตน์ ธรรมเสน่ห์ 086-2990018
405 2560 สงขลา วรนารีเฉลิม นาง เดือนฉาย สุวรรณมุสิก 086-6988696
406 2560 สงขลา บ้านป่าโอน นางสาว ปาริสา แหลหมัน 083-3973714
407 2560 สงขลา วัดเลียบ นาง ดาเรศ จิตรัตน์ 089-8705286
408 2560 สงขลา วัดเลียบ นาง ศิวรา ศิริวรรณ์  -
409 2560 สงขลา สหศาสตร์วิทยาคาร นาง ลิดา หมาดมานัง 081-5390586
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66 410 2560 นครศรีธรรมราช ปากพนัง นาง ราตรี ลือแล้ว 084-198 6481

411 2560 นครศรีธรรมราช ปากพนัง นางสาว ธัญลักษณ์ ไกรสยาม 081-349 7627
412 2560 นครศรีธรรมราช นาบอน นางสาว สุภาพร อินบุญนะ 081-9566170
413 2560 นครศรีธรรมราช ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นาง สมพร ทองสมัคร 081-9586601
414 2560 นครศรีธรรมราช สิชลคุณาธารวิทยา นาง กาญจนา พรหมคีรี 086-9520637
415 2560 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง นาง ฐานิต คงเสน 080-6931117
416 2560 นครศรีธรรมราช ทางพูนวิทยาคาร นาง วาสนา จาริยะ 083-8250923
417 2560 นครศรีธรรมราช สตรีปากพนัง นาง นิภา ส่งทวน 086-9526772

67 418 2560 สุราษฎร์ธานี นาสาร นาง อุษณี โชติช่วง 089-474-8196
419 2560 สุราษฎร์ธานี บ้านห้วยด่าน นางสาว เทียนใจ คงไพร 081-6762979
420 2560 สุราษฎร์ธานี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี นางสาว อาทิตยา ทองปลอด 082-2716443
421 2560 สุราษฎร์ธานี เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก นาย อู๊ต ตรีอุดม 089-4723392
422 2560 สุราษฎร์ธานี เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก นางสาว ปริวฉัตร พลฤทธ์ิ  -
423 2560 สุราษฎร์ธานี บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ว่าท่ีร้อยตรี มนตรี สรรเพ็ชร 080-0400269
424 2560 สุราษฎร์ธานี บ้านควนยูง นางสาว อาริสา หนูกล่ิน 087-6739557
425 2560 สุราษฎร์ธานี เยาวเรศศึกษา นาง วีณา พิมพ์สร 087-4647909
426 2560 สุราษฎร์ธานี เยาวเรศศึกษา นางสาว ลภัสรดา ยิ้มวรรณ 061-2369152

68 427 2560 ชุมพร ศรียาภัย นางสาว ศิริพร จิ๋วสุวรรณ 087-8962301
428 2560 ชุมพร สอาดเผดิมวิทยา นาง ทัศนีย์ ไชยมงคล 094-6739090
429 2560 ชุมพร สวนศรีวิทยา นางสาว พรรณวิลาส อยู่ถาวร 085-9304250
430 2560 ชุมพร ชุมชนวัดหาดสําราญ นางสาว พัลลภา สุขเล้ียง 087-3873294
431 2560 ชุมพร วัดประสาทนิกร นางสาว กนกวรรณ สมวงษ์ 093-765488
432 2560 ชุมพร ทุ่งตะโกวิทยาคาร นางสาว เกษรินทร์ สังขวิจิตร 085-704-1849

69 433 2560 ระนอง ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) นาง ธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร 083-692-9239
434 2560 ระนอง ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) นางสาว ชุติมน อั้นเต้ง  -
435 2560 ระนอง สตรีระนอง นาย ธีระชัย จุฑาเทพ 094-592-6415
436 2560 ระนอง บ้านนา นาง สุภาวดี นาควิเชียร 081-0842941
437 2560 ระนอง ละอุ่นวิทยาคาร นาง ขวัญดาว รอดช่วง 093-6653820
438 2560 ระนอง ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) นางสาว สวรรยา อั้นเต้ง 086-4165487

70 439 2560 ตรัง ปะเหลียนผดุงศิษย์ นาง กัลยา เอ้งฉ้วน 093-640 7150
440 2560 ตรัง ปะเหลียนผดุงศิษย์ นางสาว สายชล ณ ลําพูน 089-4693883
441 2560 ตรัง กันตังพิทยากร นาง วันเพ็ญ ไชยกุล 081-7285622
442 2560 ตรัง ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นาง อุไรวรรณ รามรักษ์ 089-723-9306
443 2560 ตรัง รัษฎา นาย สุริยา จันทสุวรรณ 089-5351310
444 2560 ตรัง สามัคคีศึกษา นาง มาลี ศิริกุลพิทักษ์ 086-6855401
445 2560 ตรัง ตรังคริสเตียนศึกษา นาง ปัทมา วงศ์เจริญ 081-397-1708
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71 446 2560 สตูล สตูลวิทยา นาง วรรณี บุญเพ่ิม 089-975 8952

447 2560 สตูล สตูลวิทยา นางสาว นิตยา ชํานาญคราด 099-315 9779
448 2560 สตูล ควนโดนวิทยา นาง สารอ แซะอาหลี 082-2697335
449 2560 สตูล บ้านเขาไคร นางสาว ทิพวรรณ ชอบทํากิจ 087-2745051
450 2560 สตูล ราชประชานุเคราะห์ท่ี 42 นางสาว จิตตวัฒนา พรหมวิเชียร 088-8329028
451 2560 สตูล บ้านบางแก้ว นาย สมาน หวังผล 087-3952875

72 452 2560 พังงา ทุ่งโพธิ์วิทยา นาง วาสนา เจนการ 086-595-2618
453 2560 พังงา ทุ่งโพธ์ิวิทยา นาง จันจิรา ทองคํา 095-256 0510
454 2560 พังงา เทศบาลย่านยาว นาง เสาวนีย์ สงวนจะบก 084-4718585
455 2560 พังงา ดีบุกพังงาวิทยายน นาย บรรเจิด นิจอภัย 084-240794

73 456 2560 พัทลุง อนุบาลศรีนครินทร์ นางสาว กระสินธ์ พลรักษ์ 084-398-6954
457 2560 พัทลุง บางแก้วพิทยาคม นาง ดวงฤดี แก้วมณี 089-6535596
458 2560 พัทลุง บางแก้วพิทยาคม นาง วรรณณา ศรียา 089-299-5116
459 2560 พัทลุง หานโพธ์ิพิทยาคม นาง เพ็ญศรี เรืองสุวรรณ 095-4393266
460 2560 พัทลุง ปากพะยูนพิทยาคาร นาง ขัตติยา ดลสมัน 084-199-9050
461 2560 พัทลุง อะมาดิยะห์มูลนิธิ นางสาว ซัลวา ไมละหมาด 098-0544807
462 2560 พัทลุง นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ นางสาว ปารีด๋ะ เตะเหมทอง 093-6938986

74 463 2560 ยะลา คณะราษฎร์บํารุง จังหวัดยะลา นาง บุตรธิกรณ์  จุมพล 084-854-1352
464 2560 ยะลา คณะราษฎร์บํารุง จังหวัดยะลา นางสาว ศิริญญา สุวรรณโชติ 062-614 6929
465 2560 ยะลา พัฒนาวิทยา นาง อัปศร ยะหริ่ง 080-710-2468

75 466 2560 ปัตตานี ดรุณศาสน์วิทยา นางสาว นิตยา ดราโอะ 084-3972056
467 2560 ปัตตานี ดรุณศาสน์วิทยา นางสาว อาสม๊ะ สามะ 098-0568708
468 2560 ปัตตานี ซอลีฮียะห์ นางสาว นาดา โตะสัน 088-5055595
469 2560 ปัตตานี ซอลีฮียะห์ นางสาว ฟัดลีนา หายีดอเลาะ 087-2863098

76 470 2560 นราธิวาส ดารุสสาลาม นางสาว มารีเยาะ แวอาลี 089-465 5515
471 2560 นราธิวาส รอมาเนีย นางสาว ไมมุง ยะปา 087-9690233
472 2560 นราธิวาส อัครศาสน์วิทยา นาย วรวุธ มะ  -
473 2560 นราธิวาส สวนพระยาวิทยา นางสาว นาดีย๊ะ มิสุทาน 089-5955189
474 2560 นราธิวาส เวียงสุวรรณวิทยาคม นางสาว ไซนับ สะรี 093-7322958
475 2560 นราธิวาส ศึกษาสงเคราะห์ นราธิวาส นาง ปราณี สุขแดงพรหม 088-8355291

77 476 2560 กรุงเทพฯ บางปะกองวิทยาคม นาง จิณณพัต จันทบูรณ์
477 2560 กรุงเทพฯ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นาง อุทุมพร ณ นคร
478 2560 กรุงเทพฯ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 3 นางสาว สุนัน ชํานิด
479 2560 กรุงเทพฯ ราชดําริ นางสาว พิมพ์ชนก แกนทอง
480 2560 กรุงเทพฯ พระมหาไถ่ศึกษา นาง ลัดดา พรมวัง
481 2560 กรุงเทพฯ เซนต์เทเรซา นาง กฤชกร นาควิสุทธ์ิ
482 2560 กรุงเทพฯ บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) นาง วรินทร เสาเงิน
483 2560 กรุงเทพฯ นาหลวง นาง เพ็ญแข ลือหาญ
484 2560 กรุงเทพฯ วัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) นางสาว เลิศลักขณา ยงยุทธตระกูล
485 2560 กรุงเทพฯ วัดเกาะสุวรรณาราม นางสาว จุติร นธะสนธ์ิ
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1 1 2561 สมุทรสาคร สมุทรสาครวิทยาลัย นาง ณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์ 061-635-5491

2 2561 สมุทรสาคร สมุทรสาครวิทยาลัย นาย ณัฐพงศ์ วีระชุนย์ 061-839-5057
3 2561 สมุทรสาคร วัดศิริมงคล นาย อาทิตย์ กุ่ยสาคร 083-772-8750
4 2561 สมุทรสาคร หลักสองส่งเสริมวิทยา นางสาว พรพิมล ลาภเจริญโชค 087-995-9739

2 5 2561 ชลบุรี ตันตรารักษ์ นาย คมสัน ศิริดาวรรัตน์ 081-256 6402
6 2561 ชลบุรี บ้านเนินพลับหวาน นางสาว อังคณา นามศรี 080-931 9389
7 2561 ชลบุรี วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม นาง กษมา กสมาเกตุศิริ 085-435 8907
8 2561 ชลบุรี พนัสพิทยาคาร นางสาว ภรณ์ทิพย์ ศรีขจร 095-817 8183
9 2561 ชลบุรี พลูตาหลวงวิทยา นาง อรัญญา ประยูรเพ็ชร์ 099-398 9941

3 10 2561 จันทบุรี ศรียานุสรณ์ นาง ผ่องศรี เกล้ือนรัตน์ 086-322 7292
11 2561 จันทบุรี ศรียานุสรณ์ นางสาว ช่อผกา จันทรากร 089-447 1703
12 2561 จันทบุรี อนุบาลจันทบุรี นาง เมตตา ภัทราภรณ์ไพบูลย์095-639 6867
13 2561 จันทบุรี ขลุงรัชดาภิเษก นางสาว อัธยา บุณยรัตเศรณี 099-633 7800

4 14 2561 สิงห์บุรี ศรีวินิตวิทยาคม นาง กฤษณา แป้นงาม 085-114 7626
15 2561 สิงห์บุรี สิงห์บุรี นางสาว วรรณวณัช ฉาบเพชร 081-947 1440
16 2561 สิงห์บุรี สิงห์บุรี นาง วิณุรา ฉันทชาติ  -
17 2561 สิงห์บุรี บางระจันวิทยา นางสาว อรอุมา ปานคีรี 080-654 6355
18 2561 สิงห์บุรี ทองเอนวิทยา นางสาว ศศิมา สาดทอง 095-554 1695
19 2561 สิงห์บุรี ค่ายบางระจันวิทยาคม นางสาว อัชฌา แพรสุวรรณ์ 086-124 5356

5 20 2561 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านมะเดื่อทอง นางสาว วิรัญญา คล้ายยา 090-976 7633
21 2561 ประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาประชานุเคราะห์ นางสาว สมทรง ชัยศิริเลิศนภากุล 089-546 9349
22 2561 ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) นางสาว นฤมล ศรีราย 083-619 9100
23 2561 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองยิงหมี นางสาว ณัฐทิชา สุกแก้ว 083-169 4966

6 24 2561 ปทุมธานี วัดเทียนถวาย นาย โกศล เศษสุวรรณ 084-926 8863
25 2561 ปทุมธานี หนองเสือวิทยาคม นางสาว กิรติกาญจน์ เมฆแสงสี 095-643 3630
26 2561 ปทุมธานี หนองเสือวิทยาคม นางสาว เปรมฤดี พิมพิสาร 087-851 8874

7 27 2561 สระบุรี ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ นางสาว วันชุลี มณีวงษ์ 085-424 9470
28 2561 สระบุรี ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ นาง เยาวเรศ คัมภีร์ 089-540 1001
29 2561 สระบุรี บ้านซับสนุ่น นางสาว ธิดารัตน์ การันต์ 085-016 4739
30 2561 สระบุรี บ้านซับสนุ่น นาย ผดุงศักด์ิ รื่นถวิล 082-778 2705

8 31 2561 นครปฐม วัดไร่ขิงวิทยา นาง เมตตา กันใจวิน 089-269-2114
32 2561 นครปฐม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นาง มัทนี เสียงเสนาะ 089-676 2011
33 2561 นครปฐม ราชินีบูรณะ นางสาว พรทิพย์ รอดพลอย 081-608 8101
34 2561 นครปฐม รัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายา ในพนาย ประเสริฐ ดีเอี่ยม 098-604 0461
35 2561 นครปฐม รัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายา ในพนาย เอกราช อยู่ฤกษ์ 088-878 5577
36 2561 นครปฐม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนนางสาว อุมาวดี วุฒินาม 089-084 3236

9 37 2561 ระยอง แกลง "วิทยสถาวร" นาง เบ็ญจพร สัตย์อุดม 090-261-9822
38 2561 ระยอง แกลง "วิทยสถาวร" นิภาพร ศิริเจริญ
39 2561 ระยอง มาบตาพุดพันพิทยาคาร นางสาว สุปราณี ศรีวิชา 098-646 9293
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10 40 2561 ตราด คลองใหญ่วิทยาคม นางสาว บัวภา จางวางแก้ว 081-575 7380

41 2561 ตราด คลองใหญ่วิทยาคม นางสาว คณภร อัตจริต
11 42 2561 ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 นาง อรุณี ม่ันทัพ 089-603 4054

43 2561 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์นวิทยา นาย ธรรมรัตน์ ขาวมะลิ 090-805 6773
44 2561 ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังฤษฎิ์ 5 นางสาว สุจิตตรา มูลอินทร์ 086-156 8698
45 2561 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต นางสาว วาสนา ผลาผล 090-559 2516

12 46 2561 สระแก้ว ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร นาง สมฤทัย รอดประเสริฐ
47 2561 สระแก้ว บ้านชุมทอง นาง ละม้าย เสนตา 089-833 4755
48 2561 สระแก้ว บ้านคลองนํ้าใส นาง นารีย์ เวียงจันทร์ 081-983 4669

13 49 2561 สุพรรณบุรี เทศบาล 1 วัดประตูสาร นางสาว ภทัรพร รามโกมุท 091-556 6651
50 2561 สุพรรณบุรี เทศบาล 3 วัดไชนาวาส นาง สมพร นํ้าวิวัฒน์ 081-988 6871
51 2561 สุพรรณบุรี เทศบาล 2 วัดปราสาททอง นาย สราวุธ นุชโพธิ์พันธ์ุ 089-118 6528

14 52 2561 พระนครศรีอยุธยา วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) นาง เต็มศิริ พานทอง 097-075 9914
53 2561 พระนครศรีอยุธยา อยุธยานุสรณ์ นาง นิจ สังข์กาศ 089-900 4358
54 2561 พระนครศรีอยุธยา จอมสุรางค์อุปภัมถ์ นาง นาฏพิมล คุณเผือก 086-397 1601
55 2561 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา นางสาว ฐิติพร แสงสําลี 084-905 7649
56 2561 พระนครศรีอยุธยา อยุธยาวิทยาลัย นาง นาฏนลิน จุลโมกข์ 081-682 7779

15 57 2561 ลพบุรี พิบูลวิทยาลัย นาง มลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์ 089-807-9635
58 2561 ลพบุรี พิบูลวิทยาลัย นาย สราวุฒิ ศักดี 094-192 8562
59 2561 ลพบุรี ดงตาลวิทยา นาง มาลัย ล้ีสกุล 081-274-5745
60 2561 ลพบุรี นํ้าสุดวิไลประชาสรรค์ นางสาว ณิชาภา สมัครลาน 086-136-0988
61 2561 ลพบุรี นํ้าสุดวิไลประชาสรรค์ นางสาว วรรณนิดา สุขโสม
62 2561 ลพบุรี ยางรากวิทยา นางสาว ฐิติมา เหล่ียมดี 088-541-5754

16 63 2561 ราชบุรี บางแพปฐมพิทยา นาง นงนุช รัตนมุง 081-148-6699
64 2561 ราชบุรี บางแพปฐมพิทยา นาง จิราภรณ์ จันทร์สว่าง 081-554 0653
65 2561 ราชบุรี รัตนราษฎร์บํารุง นาง ทัศนีย์ ใจซ่ือ 098-823 5614
66 2561 ราชบุรี รัตนราษฎร์บํารุง นาง ณัฏฐินี เพ่ิมพูน 083-007 2697
67 2561 ราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี นาง ชูศรี สุวรรณรัตน์ 081-293-1999

17 68 2561 เพชรบุรี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นางสาว วรรณี เตียววนากูล 091-884-0336
69 2561 เพชรบุรี จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี นาย สุรพล ทองเหลือ 083-900-0183
70 2561 เพชรบุรี จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี นาย รัตนชัย หนูนาค

18 71 2561 นนทบุรี ปากเกร็ด นาง สมอุรา ทองรุ่งโรจน์ 081-332 9798
72 2561 นนทบุรี ปากเกร็ด นางสาว สุภาณัน ยศมงคล 081-057 6351
73 2561 นนทบุรี วัดลาดปลาดุก นาง วัลลภา วินิจฉัยพัฒนกิจ 089-117 7088
74 2561 นนทบุรี วัดลาดปลาดุก นางสาว นิภาวรรณ สินธ์ุเกษมสุข 094-005 8809
75 2561 นนทบุรี วัดไทรใหญ่ นาง เนตรทราย ทองทา 092-268 8257
76 2561 นนทบุรี วัดใหม่ผดุงเขต นางสาว จุฑารัตน์ มะโรงศรี
77 2561 นนทบุรี ชุมชนไมตรีอุทิศ นาง ยุพาภรณ์ แซ่ต้ัง 098-926 7004
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19 78 2561 กาญจนบุรี ประชามงคล นาย ปรีดี สมอ 083-965 3329

79 2561 กาญจนบุรี พระแท่นดงรังวิทยาคาร นางสาว รัชยา ทองสุขโข 095-889 3666
80 2561 กาญจนบุรี ห้วยกระเจาพิทยาคม นางสาว นิกานดา สุคนธมณี 089-584 9114
81 2561 กาญจนบุรี สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต นางสาว ศุภลักษณ์ บุญยมัย 081-080 9510

20 82 2561 สมุทรปราการ วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) นางสาว นวลนิตย์ อุ่นเรือน 089-696 6874
83 2561 สมุทรปราการ วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) นาง อังคณา พัชรอานนท์
84 2561 สมุทรปราการ วัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นาง บํารุง หาญสุวรรณ 096-860 1457
85 2561 สมุทรปราการ วัดจรเข้ใหญ่ นาง ธันยาภรณ์ ผูกเพทาย 098-939 6979
86 2561 สมุทรปราการ วัดแพรกษา นางสาว กันยารัตน์ มาวงษ์นอก 082-753 6335
87 2561 สมุทรปราการ วัดแพรกษา นางสาว วัลภา แสงสมดี 081-430 0017

21 88 2561 อ่างทอง วัดท่าชุมนุม  นางสาว ปาจรีย์ ภู่สวรรค์ 088-463-8221
89 2561 อ่างทอง วัดท่าชุมนุม  นางสาว พิศนีย์ พันธุ 086-752 2635
90 2561 อ่างทอง วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นางสาว ชมนาด ป่านแก้ว 081-132 2189
91 2561 อ่างทอง วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นางสาว จินตนา แย้มคงเมือง 098-257 6889

22 92 2561 สมุทรสงคราม ถาวรานุกูล นาง เกศนี สังข์ศิริ 091-004 3591
93 2561 สมุทรสงคราม ถาวรานุกูล นางสาว ปนัดดา เพชรฉวี 092-269 6626
94 2561 สมุทรสงคราม ศรัทธาสมุทร นางสาว นภศร มิลินทานุช 086-372 5939
95 2561 สมุทรสงคราม อัมพวันวิทยาลัย นาง ณัทณัน ธูปแพ 087-904 7198
96 2561 สมุทรสงคราม วัดแก้วเจริญอํานวยวิทย์ นางสาว วรนุช พูลสวัสด์ิ 087-351 1204
97 2561 สมุทรสงคราม ไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ 087-009 1551

23 98 2561 นครนายก นวมราชานุสรณ์ นางสาว เพชรรัตน์ เชียงคํา 092-575 4290
99 2561 นครนายก วัดบ้านพริก นาย วรพงษ์ ศีรมงคล 086-345 9162
100 2561 นครนายก บ้านดงวิทยาคาร นางสาว จินดารัตน์ ช่ืนศิริรุ่งเรือง 084-193 8383
101 2561 นครนายก วัดศรีจุฬา นางสาว อภิญญา สลีวงศ์ 095-506 5519

24 102 2561 ปราจีนบุรี ประจันตราษฎร์บํารุง นาย สุริยา บัวหอม 087-805 7021
25 103 2561 กําแพงเพชร นครไตรตรึงษ์ นาย ภิญโญ แก่งศิริ 088-149 1994

104 2561 กําแพงเพชร นครไตรตรึงษ์ นาง อโณทัย กมุทชาติ 088-149 1994
105 2561 กําแพงเพชร โกสัมพีวิทยา ส.อ.หญิง อรพิน แจ้งเจน 085-050 8481
106 2561 กําแพงเพชร คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ นาง ทิพย์พาที วิชาพร 084-152 5113

26 107 2561 เชียงใหม่ สันป่าตองวิทยาคม นาง จันทร์เพ็ญ ศิริแก้ว 089-555-9297
108 2561 เชียงใหม่ จอมทอง นาง ณัฐพร วาทีทอง 097-920 7254
109 2561 เชียงใหม่ สองแคววิยาคม นาง กมลรัตน์ ชัยวุฒิ 081-724 0390
110 2561 เชียงใหม่ ยุพราชวิทยาลัย นาย สิทธ์ิวิศรุฒ พยุหมนตรี 084-042 2040
111 2561 เชียงใหม่ ยุพราชวิทยาลัย นางสาว จิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร 082-819 7729
112 2561 เชียงใหม่ ปางต้นเด่ือ นาง อาภารัศม์ิ กองใจ 095-452 6063
113 2561 เชียงใหม่ ราชประชานุเคราะห์ 30 นางสาว ชเนรินทร์ ทองแก้ว 096-808 9155
114 2561 เชียงใหม่ ฮอดพิทยาคม นาง ทิพจุฑา ดวงไทย 092-248 5624

27 115 2561 เชียงราย อนุบาลเชียงของ นางสาว ปิยะพร สุมทุม 062-708 0579
116 2561 เชียงราย วัดถ้ําปลาวิทยาคม นาง วิภานันท์ โพธ์ิทิพย์ 062-242 3514
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28 117 2561 แพร่ เทพนารี นาง พนัชกร วงชัย 093-295 0959

118 2561 แพร่ สูงเม่นชนูปถัมภ์ นาง นัยนา กาวิน
119 2561 แพร่ บ้านบ่อแก้ว นาง อังศุมาศ กุลดิลก 095-453 6283
120 2561 แพร่ นํ้าริน ( คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางสาว ศิริพร ยานการ 091-857 2629

29 121 2561 พะเยา บ้านร่องจว้า นาง มาลี นันตาลิต 089-637 6347
122 2561 พะเยา บ้านร่องจว้า นาง นริชา สําราญใจ 096-241 2834
123 2561 พะเยา ภูซางวิทยาคม นาย ประสิทธ์ิ ถวิลวงศ์ 093-383 5032
124 2561 พะเยา พะเยาประสาธน์วิทย์ นางสาว ฤทัยรัตน์ สมเป็ง 081-163 6738
125 2561 พะเยา เชียงคําวิทยาคม นาง ญาโณทัย ถาคําวงศ์ 083-323 9147
126 2561 พะเยา ถ้ําปินวิทยาคม นาง ทัศนีย์ ชุ่มลือ 090-471 9320

30 127 2561 ลําปาง สบปราบพิทยาคม นางสาว ดารุณี คํานวณ 061-903 3331
128 2561 ลําปาง อักษรศิลป์ นางสาว นางจุฑาทิพย์ คําเพ่ิมพูล 080-499 4435
129 2561 ลําปาง อนุบาลเกาะคา นาง นงลักษณ์ ต้นปลูก 081-111 6720
130 2561 ลําปาง เสริมงามวิทยาคม นาง เครือวัลย์ สุริยะวรรณ 081-473 1593
131 2561 ลําปาง วังโป่ง นาง ภิมลพรรณ เจริญนวกุล 096-089 8677

31 132 2561 สุโขทัย ชัยมงคลวิทยา นาง ษิญาภา รัตนะธนโชค 097-973 1667
133 2561 สุโขทัย ชัยมงคลวิทยา นางสาว กัญญา รวมทรัพย์
134 2561 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียมชนูปถัมป์ นางสาว นันทิกานต์ เดียวเจริญ 095-717 9240
135 2561 สุโขทัย บ้านแก่งวิทยา นาย วัชระ มีชัย 086-446 2900
136 2561 สุโขทัย ศรีสําโรงชนูปถัมป์ นางสาว นิฐาพรรณ ช่างนาวา 093-369 5891
137 2561 สุโขทัย สุโขทัยวิทยาคม นางสาว นิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์ 090-248 7010

32 138 2561 แม่ฮ่องสอน ขุนยวมวิทยา นางสาว สาลี แสนทวีสุข 080-482 5598
139 2561 แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง นาง พรรณภา ก้อนคลังทอง 081-022 2177
140 2561 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยสิงห์ นาง กาญจนา สิงห์สูตร 086-180 4118
141 2561 แม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นาง ณัฏฐพร มินานนท์ 081-288 1315
142 2561 แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผ้ึงใหม่ นางสาว จินตนา ยาวิชัย 089-559 5738

33 143 2561 อุทัยธานี บ้านน้ําพุ นาย กมล เสาวภาคสุข 086-209 4324
144 2561 อุทัยธานี หนองฉางวิทยา นาย ศัลย์ สุขเสือ 093-134 8455
145 2561 อุทัยธานี สว่างอารมณ์วิทยาคม นางสาว นลทพร คุ้มไพรี 089-047 1179
146 2561 อุทัยธานี ร่องตาทีวิทยา นางสาว มลฤดี ศรีพรมมา 087-205 3519
147 2561 อุทัยธานี พุทธมงคลวิทยา นาง อมลมณี อ่อนผาง 089-909 6365

34 148 2561 นครสวรรค์ บ้านเนิน นางสาว หทัยภัทร คุ้มแก้ว 089-269 6996
149 2561 นครสวรรค์ บ้านเนิน นาง สุจิตรา ไกรศรีวรรธนะ 086-202 5557
150 2561 นครสวรรค์ วัดหนองตางู นางสาว ชุติมา กันสุ่ม 085-731 4434
151 2561 นครสวรรค์ วัดหนองตางู นางสาว ดวงพร จิตรตระกูลชัย
152 2561 นครสวรรค์ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นาง กนกพร จีนมหันต์ 081-280 7233
153 2561 นครสวรรค์ โพฒิสาร นาง พรทิพย์ คําเอี่ยม 080-573 3052
154 2561 นครสวรรค์ พยุหะศึกษาคาร นางสาว กมลวรรณ ทับโต 061-564 1999
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35 155 2561 เพชรบูรณ์ วังโป่งศึกษา นาง มลฤดี เกตุแก้ว 088-273 0269

156 2561 เพชรบูรณ์ วังโป่งศึกษา นาย พิเชษฐ์ เกตุแก้ว 081-973 6640
157 2561 เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย นาง จุฬามณี ลาภอารมณ์ 086-936 8569
158 2561 เพชรบูรณ์ อนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) นาง พรพิมล พันธ์อาทิตย์ 085-734 8657
159 2561 เพชรบูรณ์ หล่มเก่าพิทยาคม  นาง อาจินต์ เหง้าสา 081-281 6042
160 2561 เพชรบูรณ์ หล่มเก่าพิทยาคม  นางสาว ชิตา จันเทียน 087-195 0081

36 161 2561 พิษณุโลก บางกระทุ่มพิทยาคม นาง จุฑามาศ เจิมปล่ัง 081-5328496
162 2561 พิษณุโลก วังทองพิทยาคม นางสาว อุทัยวรรณ มูรามัญ 082-393-4164

37 163 2561 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาว วาสนา จันทรน้อย
164 2561 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นาง อาภรณ์ สอนจรูญ 094-636 3291
165 2561 อุตรดิตถ์ ลับแลพิทยาคม  นาง ชลาลัย บุณย์ศรีสิริไท
166 2561 อุตรดิตถ์ ทองแสนขันวิทยา นางสาว ทิวา ธิปัญญา 086-189 4356
167 2561 อุตรดิตถ์ บ้านนายาง ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐวรรธน์ สมอคํา 062-254 2599
168 2561 อุตรดิตถ์ บ้านปากปาด นาย วัชรินทร์ โพธ์ิศรี 093-316 4774

38 169 2561 ลําพูน จักรคําคณาทร นาง สุคนธ์ จินดาหลวง 087-726-2607
170 2561 ลําพูน ทางขุมเงินวิทยาคาร นางสาว อรพรรณ คํากาศ 090-320-1809
171 2561 ลําพูน เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภนาง มัลลิกา อินมะโน 085-623 9922
172 2561 ลําพูน อุโมงค์วิทยาคม นางสาว อรอนงค์ ใจมา 080-790-4520

39 173 2561 ตาก สรรพวิทยาคม นาง กนกวรรณ สวนใต้ 098-748 6280
174 2561 ตาก เทศบาล 1 กิตติขจร    นางสาว สุนันทา ยิ้มละมัย 080-042 5288
175 2561 ตาก พบพระวิทยาคม นาย ชวนัส แก้วพรม 087-765 4472
176 2561 ตาก ตากพิทยาคม นางสาว ศิวพร  แพทย์ขิม 091-070 8457

40 177 2561 น่าน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นาง สุธีรา งานชูกิจ 081-681 8192
178 2561 น่าน เชียงกลาง (ประชาพัฒนา) นาง อุบล เครือคําอ้าย 093-273 0708
179 2561 น่าน ท่าวังผาวิทยาคม นาง วัชราพรรณ วิเศษกาศ 082-172 7126
180 2561 น่าน น่านนคร นาง อัจฉรียา แสนอาทิตย์ 086-189 2031
181 2561 น่าน นาน้อย นางสาว มนัสนันท์ สร้อยคําศิริกุล 094-636 1658

41 182 2561 พิจิตร วัดใหม่วังหว้า นาง วิไลวรรณ แก้วชะเนตร 095-937-4622
183 2561 พิจิตร สระหลวงพิทยาคม นาง รัชนี ชูเมือง 095-634-6482
184 2561 พิจิตร บางมูลนากภูมิวิทยาคม นาย ธนาภัทร จินดา 090-657 4594
185 2561 พิจิตร โพธิธรรมสุวัฒน์ นาย เหมวัฒน์ สิงห์มณี 080-757 5652

42 186 2561 ชัยนาท คุรุประชาสรรค์ นาง ชุลีกร ป่ินแก้ว 093-581 5965
187 2561 ชัยนาท คุรุประชาสรรค์ นาย สุรพงษ์ ป่ินแก้ว 093-581 4245
188 2561 ชัยนาท อบจ.ชัยนาท นาง จิตตราภรณ์ ธรรมแพทย์ 081 968 3166
189 2561 ชัยนาท เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นาย ชาตรี ต่ายจันทร์ 086-204 3134
190 2561 ชัยนาท ท่ากระแส นางสาว ฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง 087-119 2293
191 2561 ชัยนาท เขาแก้ว นาง วันทนา ม่ันปาน 097-010 2469
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43 192 2561 สกลนคร สว่างแดนดิน นางสาว จีระวรรณ ศิริขันธ์ 081-975-5650

193 2561 สกลนคร สว่างแดนดิน นาย สุบรรณ ป้องสุข 088-359 8189
194 2561 สกลนคร กุสุมาลย์วิทยาคม นาย สุวิตร เหล่าใหญ่ 092-520-3680
195 2561 สกลนคร พังโคนวิทยาคม นาง อัสราพร โตพัน 087-854 8301

44 196 2561 ชัยภูมิ บ้านแท่นวิทยา นาย นนทวัฒน์ ชนะบุตร 080-010-7010
197 2561 ชัยภูมิ ภูเขียว นาง เสาวลักษณ์ ป้องปาน 088-326 0954
198 2561 ชัยภูมิ จัตุรัสวิทยานุกูล นาง วารุณี ปุณสุขประเสริฐ 081-064 6614

45 199 2561 อุบลราชธานี บ้านคํากลาง นาง สุวิสา ใจแน่น 087-877 4642
200 2561 อุบลราชธานี เทศบาล 1 (โพธ์ิกลาง) นาง วิลาวรรณ พรมดี 085-754 9923
201 2561 อุบลราชธานี วิจิตราวิทยา นาย ธวัชชัย มุขสมบัติ 088-369 8582
202 2561 อุบลราชธานี สิรินธรวิทยานุสรณ์ นางสาว ปัทมา กัลยารัตน์ 099-173 4664

46 203 2561 ร้อยเอ็ด พนมไพรวิทยาคาร นาง สุปราณี พลพันธ์งาม 086-264 3172
204 2561 ร้อยเอ็ด พนมไพรวิทยาคาร นางสาว ชมนาท พรหมโคตร
205 2561 ร้อยเอ็ด จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ นาง วรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักด์ิ 092-893 5649
206 2561 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์พิทยาคม นางสาว วิภาพร ศรีสุลัย 081-052 4556
207 2561 ร้อยเอ็ด โพนทองพัฒนาวิทยา นางสาว รัตนาวดี ปากวิเศษ 090-296 7906
208 2561 ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ประชานุสรณ์ นาง บังอร สุนทรพงศ์ 084-956 9758

47 209 2561 กาฬสินธ์ุ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นางสาว พิชญา ตริสกุล 095-219 9905
210 2561 กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ นางสาว จิตรา พรมวิจิตร์
211 2561 กาฬสินธ์ุ ดงมูลวิทยา นาง สายสุดา สาละ 095-187 5693
212 2561 กาฬสินธ์ุ คําม่วง นางสาว โชติกา ภูมิศาสตร์ 098-208 6788

48 213 2561 มหาสารคาม นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาง อุมาพร สิทธิสุรินทร์ 080-189-8218
214 2561 มหาสารคาม นาโพธ์ิพิทยาสรรพ์ นาย ประสงค์ สิทธิสุรินทร์
215 2561 มหาสารคาม เชียงยืนพิทยาคม นาง ประคอง คุณแสน 091-216-5446
216 2561 มหาสารคาม นาเชือกพิทยาสรรค์ นาง ทวีป มหาสะโร 087-855-9119
217 2561 มหาสารคาม บ้านตาพวนสร้างแซ่ง นางสาว สุพัตรา สมิน 087-947-1183
218 2561 มหาสารคาม บ้านโนนรัง นางสาว ทิพวรรณ ดอกไม้ 083-361-2163

49 219 2561 มุกดาหาร มุกดาหาร นางสาว อิสริยาภรณ์ ดํารงชาติสกุล 084-743 1211
220 2561 มุกดาหาร ดอนตาลวิทยา  ธนิดา ทรงเบศก์ภูริโชติ 087-060 6288
221 2561 มุกดาหาร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรนางสาว วิยะดา โพธ์ิชัย 089-982 5192

50 222 2561 หนองคาย นาหนังพัฒนศึกษา นางสาว มะลิษา สีลาโล้ 062-912-0499
223 2561 หนองคาย นาหนังพัฒนศึกษา นางสาว กาญจนา ลาภไธสงค์ 086-853 7724
224 2561 หนองคาย พานพร้าว นางสาว วันดี ไชยสุระ 091-057 6640
225 2561 หนองคาย เด่ือวิทยาคาร นางสาว มัตติกา ริยะนิจ 087-040 4717
226 2561 หนองคาย ราชประชานุเคราะห์ 27 นางสาว นุสรา ศรีชัยวาลย์ 087-626 2624
227 2561 หนองคาย รุจีจินตกานนท์ นางสาว ฐานิสญาณ์ ปวงสุข 096-210 6791
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51 228 2561 สุรินทร์ บ้านโคกจําเริญ  นาง พัฒนา แสงโพธ์ิ 082-125-8961

229 2561 สุรินทร์ ประสาทวิทยาคาร นาย ธนาศักด์ิ สํารวมจิตร 081-152 7242
230 2561 สุรินทร์ ประสาทวิทยาคาร นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกตุ 062-541 6624
231 2561 สุรินทร์ มัธยมสําเภาลูน นาย เสมือน มูลดับ 083-730-6759
232 2561 สุรินทร์ อนุบาลสุรินทร์ นาง ธัญญา โสฬส 061-936-9451

52 233 2561 ยโสธร สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภนางสาว แสงเดือน บกน้อย 087-246-3509
234 2561 ยโสธร สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ นางสาว ปวัณรัตน์ ม่วงอ่อน 080-620 4019
235 2561 ยโสธร ป่าต้ิววิทยา นางสาว สนุกภรณ์ชนก ชูชัยโตธนพัฒน์ 086-265-4445
236 2561 ยโสธร บ้านยางน้อย นาย เอกวิทย์ ศรีธานี 084-569-8432
237 2561 ยโสธร ชุนชนบ้านหัวเมือง นาง ลักขณา แสงทองทิพย์ 089-949-2715

53 238 2561 อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ นาง หทัยชนก ดอกบัว 086-772-4293
239 2561 อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ นาง จตุพร บุญเสริม 087-870 0090
240 2561 อํานาจเจริญ พนาศึกษา นาง ฉวีวรรณ ผาใหญ่ 087-962 5847
241 2561 อํานาจเจริญ พนาศึกษา นางสาว วาสนา บันลือ 080-706 9887
242 2561 อาํนาจเจริญ คึมใหญ่วิทยา นางสาว อัจฉา สินเติม 095-793 7432

54 243 2561 ศรีสะเกษ บ้านสวนกล้วย  นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข 081-389-2972
244 2561 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ นางสาว วสมน ชอินทรวงศ์ 093-358 8116
245 2561 ศรีสะเกษ ศรีรัตนวิทยา นางสาว รัตนชนก ศรีกุล 090-298-8868
246 2561 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์วิทยา นาง รัชนี ต้นโพธ์ิ 085-024-4865
247 2561 ศรีสะเกษ ส้มป่อยพิทยาคม นาง เพียรพรรณ อรรคบุตร 099-101-8722

55 248 2561 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคาร นาง คันธนีย์ จันทู 081-601 7872
249 2561 อุดรธานี เทศบาล 4 (วัดโพธิวราราม) นาง วารุณี อาวจําปา 082-106-6944

56 250 2561 นครราชสีมา ชุมชนบ้านเสิงสาง นาง ทองยุฒ พระไตรยะ 081-076 2731
251 2561 นครราชสีมา ชุมชนบ้านเสิงสาง นางสาว นฤมล กรกระโทก 087-677 0374
252 2561 นครราชสีมา ชุมชนบ้านเสิงสาง นาง วราภรณ์ โสภักดี 087-239 9502

57 253 2561 นครพนม บ้านแพงพิทยาคม นาง ภาวิณี เจริญยุทธ 096-909 6889
254 2561 นครพนม นครพนมวิทยาคม นาง จิรายุ ล่ิวศิริวงษ์เจริญ 085-179-1609

58 255 2561 บึงกาฬ หนองยองพิทยาคม รัชมังคลภิเษก นางสาว สุกัญญา จันชะลํ้า 085-755 7451
256 2561 บึงกาฬ ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) นาง กีรติกา บ่อคํา 083-329 5479
257 2561 บึงกาฬ โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาว ยุมะรี ป้องขวาพล 086-135 0226
258 2561 บึงกาฬ หนองห้ิงพิทยา นางสาว พัชรี กุมภืโร 063-021 4819
259 2561 บึงกาฬ หนองห้ิงพิทยา นางสาว มาริษา ชมภูราษฎร์
260 2561 บึงกาฬ ภูทอกวิทยา นางสาว ขนิษฐา เกล้ียกล่อม 096-354 1995

59 261 2561 หนองบัวลําภู ภูซางใหญ่วิทยาคม นางสาว สุภัสสรา แพนไชย 087-079 8996
262 2561 หนองบัวลําภู บ้านโคกนาเหล่า นาง ไกรศรี ราชชมภู 081-320 3981
263 2561 หนองบัวลําภู บ้านขามพิทยาคม นาง ประกายแก้ว ทองจันทร์ 096-698 6030
264 2561 หนองบัวลําภู เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นาย อนุพนธ์ ลุนาวัน 062-106 2395
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60 265 2561 ขอนแก่น มัญจาศึกษา นาง อรุณลักษณ์ จตุรบูรณ์ 099-473-8884

266 2561 ขอนแก่น มัญจาศึกษา นางสาว เครือวรรณ เขื้อหมอดู
267 2561 ขอนแก่น นครขอนแก่น นาง พนมพร นามกุล 081-661 0058
268 2561 ขอนแก่น กัลยาณวัตร นาง ปริญญา ชังคะนารถ 086-891 9199
269 2561 ขอนแก่น สีชมพูศึกษา นางสาว บุศราวัลย์ ชูภักดี 095-941 5440

61 270 2561 เลย เลยพิทยาคม นาง ดวงจันทร์ อาจศัตรู 061-024 9785
271 2561 เลย เลยพิทยาคม ดร. จารุวรรณ สุทธิสานนท์
272 2561 เลย นาแห้ววิทยา นางสาว จารุวรรณ จําปารัตน์ 061-662 2808
273 2561 เลย ปากชมวิทยา นาง ศุภมาส โสวรรณา 081-965 1590
274 2561 เลย หนองหินวิทยาคม นาง สารภี พุทธวอร์ 089-570-3989
275 2561 เลย วังโพนงามวิทยา นางสาว ดุจระวี กันพิพิธ 098-614 0828

62 276 2561 บุรีรัมย์ บ้านป่าไม้สหกรณ์ นาง กัญญพัชร ดิษฐ์ขุนทด 086-019 2118
277 2561 บุรีรัมย์ หนองกี่พิทยาคม นางสาว พรพรรณ บํารุงพงษ์ 061-086 8762
278 2561 บุรีรัมย์ สองห้องพิทยาคม นาย ชาลี ขาวงาม 087-248 5590
279 2561 บุรีรัมย์ อนุบาลกัลยาประสิทธ์ิ นาง สุนิด ดวงใจ 091-829 3859
280 2561 บุรีรัมย์ อนุบาลกัลยาประสิทธ์ิ นางสาว จิตรพานิอร ชัยวิเศษ 087-243 2962

63 281 2561 กระบ่ี อํามาตย์พานิชนุกูล นาง สุภางค์ เอ่งฉ้วน 087-275 4454
282 2561 กระบ่ี เทศบาล 2 (คลองจิหลาด) นาย อเนก เกื้อมา 086-091 5644
283 2561 กระบ่ี เทศบาล 2 (คลองจิหลาด) นางสาว ดุจฤดี พวงเงิน 098-952 1200

64 284 2561 ภูเก็ต บ้านบางเทา นาง จิรานี สําราญ 081-970 0599
285 2561 ภูเก็ต บ้านบางเทา นางสาว อรอุมา เรืองเดช 080-868 6538
286 2561 ภูเก็ต อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นาง ยุพา คงวงศ์ 083-648 5779
287 2561 ภูเก็ต เทศบาลบ้านสามกอง นาง ซายาดา เทียมนาขา 084-509 1905

65 288 2561 สงขลา วัดเลียบ นาง ดาเรศ จิตรัตน์ 089-8705286
289 2561 สงขลา สหศาสตร์วิทยาคาร นาง ชุติมา ณสวัสด์ิ 081-096 4429
290 2561 สงขลา พะตงประธานคีรีวัฒน์ นาง ธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า 086-958-3119
291 2561 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา นางสาว มาดารีย๊ะ มะสง 091-461-3509
292 2561 สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 2 นาง ทัศนีย์ ม่วงรัตน์ 091-846-5152
293 2561 สงขลา สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" นาย อันนัสเซอร์ หมัดหนิ 097-354-8784
294 2561 สงขลา ศรีนครมูลนิธิ นาง วัลลา ธรรมรงรักษ์ 084-214-2775

66 295 2561 นครศรีธรรมราช ปากพนัง นาง ราตรี ลือแล้ว 084-198 6481
296 2561 นครศรีธรรมราช ปากพนัง นางสาว ธัญลักษณ์ ไกรสยาม 081-349 7627
297 2561 นครศรีธรรมราช ทุ่งสงวิทยา นาง ณิชกมล รัตนพันธ์ 088-753-5646
298 2561 นครศรีธรรมราช สตรีทุ่งสง นาง สุจิตรา ธานีรัตน์ 089-588-5729
299 2561 นครศรีธรรมราช บางขันวิทยา นาง ยุพิน หนูในนํ้า 098-075-3219
300 2561 นครศรีธรรมราช ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสาว พรทิทย์ รัตนบุรี 062-239-5915
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67 301 2561 สุราษฎร์ธานี นาสาร นาง อุษณี โชติช่วง 089-474-8196

302 2561 สุราษฎร์ธานี นาสาร นาย ชิตพล วงค์ศรีชา 080-519 5595
303 2561 สุราษฎร์ธานี บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 นางสาว กนกพร ปรีชาปัญญากุล 084-843-2886
304 2561 สุราษฎร์ธานี วัดภูเขาทอง นาง กัลยา อินทรพุฒกิจ 099-404-2778
305 2561 สุราษฎร์ธานี ตะกุกใต้ศึกษา นางสาว ศรีเพ็ญ ชูเรือง 089-877-6088

68 306 2561 ชุมพร สวนศรีวิทยา นาง ระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ 080-520-5820
307 2561 ชุมพร ทุ่งตะโกวิทยาคาร นางสาว เกษรินทร์ สังขวิจิตร 085-704-1849
308 2561 ชุมพร หงษ์เจริญวิทยาคม นางสาว กุลธิดา ซ้ึงธาดา 080-823 4990

69 309 2561 ระนอง ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) นาง ธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร 083-692-9239
310 2561 ระนอง ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) นางสาว พิพรรษพร เหมาะประมาณ
311 2561 ระนอง สตรีระนอง นาย ธีระชัย จุฑาเทพ 094-592-6415
312 2561 ระนอง กระบุรีวิทยา นาง ผ่องฉวี ปาละมูล 086-506-7421
313 2561 ระนอง ปากจั่นวิทยา นาย เกียรติพงศ์ ศรีม่าน 080-706-3100/098-553-9449

314 2561 ระนอง กะเปอร์วิทยา นางสาว อมรรัตน์ ล้วนแก้ว 089-771-3590
70 315 2561 ตรัง ปะเหลียนผดุงศิษย์ นาง กัลยา เอ้งฉ้วน 093-640 7150

316 2561 ตรัง ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นาง อุไรวรรณ รามรักษ์ 089-723-9306
317 2561 ตรัง รัษฎา นาง สิรี ฤาชา 080-148-7198
318 2561 ตรัง ตรังคริสเตียนศึกษา นาง ปัทมา วงศ์เจริญ 081-397-1708
319 2561 ตรัง สภาราชินี นาง รุจิรา วาจาสัตย์ 094-807 6856

71 320 2561 สตูล สตูลวิทยา นาง วรรณี บุญเพ่ิม 089-975 8952
321 2561 สตูล สตูลวิทยา นางสาว นิตยา ชํานาญคราด 099-315 9779
322 2561 สตูล พิมานพิทยาสรรค์ นางสาว ซานีต้า สูสัน 084-853-3948
323 2561 สตูล ท่าศิลาบํารงราษฎร์ นางสาว นุสรา ดลระหมาน 084-122 9959
324 2561 สตูล บ้านวังปริง นาง อําภา สุขสง่า 080-140 1202

72 325 2561 พังงา ทุ่งโพธิ์วิทยา นาง วาสนา เจนการ 086-595-2618
326 2561 พังงา ทุ่งโพธ์ิวิทยา นาง จันจิรา ทองคํา 095-256 0510

73 327 2561 พัทลุง อนุบาลศรีนครินทร์ นางสาว กระสินธ์ พลรักษ์ 084-398-6954
328 2561 พัทลุง บางแก้วพิทยาคม นาง วรรณณา ศรียา 089-299-5116
329 2561 พัทลุง ประภัสสรรังสิต นาง พิญาภรณ์ เรืองรักษ์ 062-619-8996
330 2561 พัทลุง ประชาบํารุง นาย พรศักด์ิ ชุมทอง 081-969 2790

74 331 2561 ยะลา คณะราษฎร์บํารุง จังหวัดยะลา นาง บุตรธิกรณ์  จุมพล 084-854-1352
332 2561 ยะลา คณะราษฎร์บํารุง จังหวัดยะลา นางสาว สิริณ สุวรรณโชติ 062-614 6929
333 2561 ยะลา พัฒนาวิทยา นาง อัปศร ยะหริ่ง 080-710-2468
334 2561 ยะลา เทศบาล 5 (บ้านตลาดเก้า) นาง ศรีวิไล ไพบูลย์ 082-439-4803
335 2561 ยะลา ธรรมวิทยามูลนิธิ นาง เจ๊ะรอซีย๊ะ สมาน 083-041-0870
336 2561 ยะลา ธรรมวิทยามูลนิธิ นาง นายีวา บาซอ 081-418 8911
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ลําดับ ปีที่อบรม จังหวัด ช่ือโรงเรียน คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล มือถือ
75 337 2561 ปัตตานี บ้านเจาะกือแย นาง สีตีฮามิด๊ะ มาหะมะ 083-347 5440

338 2561 ปัตตานี ดรุณศาสน์วิทยา นางสาว ซารีหมะ ดราโอะ 084-397 2059  
339 2561 ปัตตานี ประสานวิทยามูลนิธิ นางสาว คอรีย๊ะ กูรุ๊ 080-712 9499
340 2561 ปัตตานี ภักดีวิทยา นางสาว นิกัลยา อับดุล 086-622 4719
341 2561 ปัตตานี ภักดีวิทยา นางสาว มิสบ๊ะ บือแน
342 2561 ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล นางสาว ซาลีฮา มูนะ 081-092-9303

76 343 2561 นราธิวาส ดารุสสาลาม นางสาว มารีเยาะ แวอาลี 089-465 5515
344 2561 นราธิวาส สุคิรินวิทยา นาง สุปราณี ชัยยะ 089-976 5817
345 2561 นราธิวาส ร่มเกล้า นางสาว ซอบารีย๊ะ ซํายา 086-287 8274
346 2561 นราธิวาส แสงธรรมวิทยา นาง ลออ คงเจริญ 086-692 1472
347 2561 นราธิวาส ตากใบ นาง ปราณี สุขแดงพรหม 087-399 7710

77 348 2561 กรุงเทพฯ บางปะกอกวิทยาคม นาง จิณณพัต จันทบูรณ์ 097-941 6594
349 2561 กรุงเทพฯ บางปะกอกวิทยาคม นางสาว ศิริวรรณ พรหมพาน 097-941 6594
350 2561 กรุงเทพฯ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นาง อุทุมพร  ณ นคร
351 2561 กรุงเทพฯ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 3 นาง สุนัน ชํานิด 084-543 4459
352 2561 กรุงเทพฯ บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” นาย ไพฑูรย์ กล่ินประยูร 087-711 2611
353 2561 กรุงเทพฯ อัสสัมชัญ นาง ชลดา เถื่อนเนาว์ 086-082 5232
354 2561 กรุงเทพฯ ปราโมชวิทยารามอินทรา นาง กมลวรรณ ภิรมย์ 063-865-5799
355 2561 กรุงเทพฯ วัดราชโกษา นางสาว อรนลิน เสดสูงเนิน 084-476-5232
356 2561 กรุงเทพฯ วัดสามง่าม                        นางสาว รักเกศ จันทร์เพ็ญ 062-615-1663
357 2561 กรุงเทพฯ สุวรรณพลับพลาพิทยาคม     นางสาว ธารินี จิตสําราญ 085-635 0101
358 2561 กรุงเทพฯ เทพศิรินทร์                    นางสาว ธันย์ชนก ศรีอําไพ 083-964 9977
359 2561 กรุงเทพฯ มัธยมวัดบึงทองหลาง นาย สัญชัย โสมทอง 093-793 9655
360 2561 กรุงเทพฯ ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) นาง ลัดดาวัลย์ รัตนห่วง 092-614 6461
361 2561 กรุงเทพฯ มัธยมบ้านบางกะปิ นางสาว ภัทราภรณ์ ละลี 099-351 8540
362 2561 กรุงเทพฯ บ้านขุนประเทศ นางสาว สายชล กวางเส็ง 092-619 1935
363 2561 กรุงเทพฯ วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)   นางสาว จิณชญา ทองเวียง 061-592 9154
364 2561 กรุงเทพฯ ราชินี                นางสาว รุ้งทอง ศรีวรานนท์ 089-260 4044
365 2561 กรุงเทพฯ เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ นางสาว ศันสนีย์ ศิริสมบัติ 084-973 3182
366 2561 กรุงเทพฯ บูรณะศึกษา นาง นภาภัช รัตนชัยฤทธ์ิ 085-758 3625
367 2561 กรุงเทพฯ ราชินีบน นางสาว สมประสงค์ มณฑลผลิน 089-669 0916
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง = โรงเรียนและคณะกรรมการครูแกนนํา อย.น้อย (ตามคําส่ัง อย. ท่ี 448/2559) ปีงบประมาณ 2560
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง = โรงเรียนและคณะกรรมการครูแกนนํา อย.น้อย (ตามคําส่ัง อย. ท่ี 403/2560) ปีงบประมาณ 2561
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กิจกรรม/ความร่วมมือ 
กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

1. โครงการ
เครือข่ายชุมชน
ร่วมใจ ป้องกันภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(บวร.ร.) 

- - สถานการณ์และผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561):
- อย. โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (กอง พศ.) ได้นําร่องโครงการชุมชนสุขภาพดี 
(บวร.ร.) ที่เป็นความร่วมมือของบ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล ใน 4 
จังหวัด โดยในปี 62 จะจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่เขียนโครงการเข้ามาที่ กอง พศ. 
ตามหลักเกณฑ์ที่กอง พศ. กําหนด (จังหวัดละไม่เกิน 1 แสนบาท)   

แนวทางการดําเนนิงานส่วนภูมิภาค:  
 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  
มีเครือข่ายในลกัษณะประชารัฐที่ร่วมดําเนินการ 1 ชุมชน/จังหวัด 

พื้นที่เปา้หมาย: 
- ดําเนินการเฉพาะจังหวัดที่เขียนโครงการเข้ามาของบประมาณ และโครงการนั้นๆ เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

กลุ่มเป้าหมาย:  
- 1 ชุมชน/จังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่เขียนโครงการเข้ามาของบประมาณ และโครงการนั้นๆ 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด) 

งบประมาณสนับสนนุจังหวัด:   
- จังหวัดละไม่เกิน 1 แสนบาท (เฉพาะจังหวัดที่เขียนโครงการเข้ามาของบประมาณ และ
โครงการนั้นๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด) 
 

 นางสาวเสาวณีย์ เกตุบํารุงพร
หน่วยงาน : กองพัฒนา 
ศักยภาพผู้บริโภค  
โทรศัพท์ : 0-2590-7110 
e-mail : 
nee@fda.moph.go.th   
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

แนวทางการดําเนนิงาน/สิ่งที่สนบัสนุนจากส่วนกลาง: 
1. ต่อยอดการดําเนินงานเป็นเครือข่ายในลักษณะประชารัฐ 
2. ประเด็นที่ดําเนินการเป็นไปตามปัญหาของพื้นที่/ประเด็นที่จังหวัดสนใจ โดยเป็น

ประเด็นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. งบประมาณสนับสนุนจังหวัดละไม่เกิน 1 แสนบาท โดยให้เขียนเป็นโครงการ เพื่อขอ

งบประมาณสนับสนุน ภายใน 15 ก.ย. 61 
4. กอง พศ. พิจารณา/ปรับแก้โครงการ 
5. ประกาศผลไม่เกินสัปดาห์ที่ 1 ของ ต.ค. 61 
6. โอนงบประมาณภายใน ต.ค. 61 
7. จังหวัดดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน มี.ค. 62 
8. กอง พศ. วิเคราะห์/สรุปผล/จัดทํารายงาน ภายในไตรมาส 3 
9. กอง พศ. อาจจะมีการมอบโล่แก่จังหวัดที่มกีารดําเนินงานได้ดีเด่น 
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กิจกรรม/ความร่วมมือ 
กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 

2. ตรวจสอบเฝ้า
ระวังปริมาณ
ไอโอดีน 
ในเกลือบริโภค 
ณ สถานทีผ่ลิต  

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
เกลือบริโภค  
ณ สถานที่ผลิต 
มีปริมาณไอโอดนีตาม
เกณฑ์ทีก่ําหนด (20 - 
40 ppm) 

ร้อยละ 90 สถานการณ์และผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) :  
 

Baseline data 
ผลการดําเนินงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561

ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค 
ณ สถานที่ผลิต  
มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

82.74 88.89 80.26

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 
แนวทางการดําเนินงานส่วนภูมิภาค (เฉพาะจงัหวัดที่มีสถานที่ผลิต 48 จังหวัด) :  
 ด้านข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการเก็บ 

- ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ทุกแห่ง 2 ครั้ง/ป ี
- สุ่มเก็บตัวอย่างเกลือบริโภค ทกุแห่ง 2 ครั้ง/ป ี
 ด้านการเฝ้าระวัง เตือนภัยผู้บริโภค 

- หากพบผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือผลตรวจวเิคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
ไม่เข้ามาตรฐานจะส่งดําเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

 ด้านการสร้างความเข้มแขง็ของเครือข่าย  
- กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเกลือบริโภคดีเด่นประจําปี 2562 (รางวัล
เกลือคุณภาพ) 

 น.ส. ลักษิกา คําศรี 
หน่วยงาน : สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
(สํานักอาหาร) 
โทรศัพท์ : 0-2590-7252 
e-mail :  
iodinethailand@gmail.com 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 

- กิจกรรมวันไอโอดีนแห่งชาติ
- การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น กรมอนามัย เป็นต้น 

พื้นที่เป้าหมาย : 
จังหวดัที่มีสถานที่ผลิตเกลือบริโภค 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ทีก่ําหนด  

(20 - 40 ppm) 

งบประมาณสนับสนุนจังหวัด :   
งบประมาณค่าตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างเกลือบริโภค 

แนวทางการดําเนินงาน/สิ่งที่สนับสนุนจากส่วนกลาง : 
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อลงพื้นที่
พัฒนาสถานที่ผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเป้าหมาย (ผลที่ตกปี 2561) เพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
ในกระบวนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ภายในไตรมาสที่ 2. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต 48 จังหวัด) ดําเนินการดังนี้ 

2.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภคทุกแห่งในจังหวัด ตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่ 428/2553 ปีละ 2 ครั้ง 

• ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน พ.ย. 61-ก.พ.62 
• ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.62 
กรณีสถานที่ผลิตเกลือบริโภคไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในคําสั่งฯ ให้ดําเนินการตาม

กฎหมาย 
2.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต 48 จังหวัด) เก็บตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค (finished product) ณ สถานที่ผลิต เพื่อตรวจวิเคราะห์ ปีละ 2 ครั้ง  
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 

• ครั้งที่ 1 ช่วงเดอืน พ.ย. 61-ก.พ.62 ดําเนินการดังนี้
1) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค 1 ตัวอยา่ง/สถานที่ผลิต  

ปริมาณตัวอย่างเกลือบริโภค : น้ําหนักสุทธิ 200 กรัม 
2) นําส่งตรวจวเิคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ หรอืศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยระบุในหนงัสือนําส่งตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า  

“- ภายใต้แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

- ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถงึสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 
3) กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ผลิตไม่ผ่านมาตรฐานให้

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสม แล้วเก็บ
ตัวอย่างซ้ํา และส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนอีกครั้ง หากยังคงไม่ผ่านมาตรฐานให้ดําเนินคดี
ตามกฎหมาย 

• ครั้งที่ 2  ช่วงเดอืน พ.ค.- มิ.ย.62 ดําเนินการดงันี้ 
1) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานจากการตรวจวิเคราะห์รอบสุดท้าย

ในครั้งที่ 1 ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสม 
และ เก็บตัวอย่างซ้ํา และ ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน หากยังคงไม่ผ่านมาตรฐานให้
ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

2) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคที่ผ่านมาตรฐานจากการตรวจวิเคราะห์รอบ
สุดท้ายในครั้งที่ 1 ให้เก็บตัวอย่างเกลือบริโภค 5 จุด และตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน ด้วย
เครื่อง I-Reader เพื่อประเมินประสิทธิผลของการควบคุมคุณภาพการผลิต หากพบว่า ไม่ผ่าน
มาตรฐาน ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสม 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอยีด ผู้ประสานงาน 

แล้วเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุดท้ายซ้ํา (finished product) และส่งตรวจวิเคราะห์ ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
ไอโอดีน หากยังคงไม่ผ่านมาตรฐานให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย  

2.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กําหนด (เอกสารแนบกิจกรรม 
1) หรือ สําเนาเอกสารมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจัดส่งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น) ได้แก่ 

1) รายงานการตรวจสถานที่ผลิตประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตาม 
คําสั่ง อย. ที่ 428/2553 

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

ตามกฎหมาย 
โดยขอให้รายงานผลการดําเนินงานครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 และ 

ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุน ดังนี้ 
- สอบเทียบเครื่อง I-Reader โดยขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งเครื่อง I-Reader 

มายังกลุ่มหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับเครื่องเมื่อสอบเทียบเทียบแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
26 ตุลาคม 2561 

- สนับสนุนน้ํายา I-reagent โดยสํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จะจัดส่งน้ํายา I-reagent ไปยัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในเดือนธันวาคม 2561 

- งบประมาณค่าเดินทางในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง/ติดตามการพัฒนา ณ สถานที่ผลิต 
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รายละเอียดกิจกรรม (Template) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น : ตรวจสอบเฝ้าระวังไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต 
 

กิจกรรม ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์  
ที่กําหนด (20 - 40 ppm) 

คํานยิาม เกลือบริโภค หมายความว่า เกลือแกงที่ ใ ช้เป็นอาหารหรือใช้เป็นส่วนผสมหรือ
ส่วนประกอบของอาหาร ณ สถานที่ผลิต ที่มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กําหนด (20-40 
ppm) 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การติดตามการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน : ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ 

สถานที่ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กําหนด (20-40 ppm) 
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือลง
พ้ืนที่พัฒนาสถานที่ผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเป้าหมาย (ผลที่ตกปี 2561) เพ่ือลงพ้ืนที่
แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ภายในไตรมาสท่ี 1 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต 48 จังหวัด) ตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภคทุกแห่งในจังหวัดตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาที่ 428/2553 ปีละ 2 ครั้ง 

• ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน พ.ย. 61 - ก.พ.62 
• ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย.62 

กรณีสถานทีผ่ลิตเกลือบริโภคไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในคําสัง่ฯ ให้ดําเนินการตามกฎหมาย 
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต 48 จังหวัด) เก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค (finished product) ณ สถานที่ผลิต เพ่ือตรวจวิเคราะห์ ปีละ 2 
ครั้ง  

• ครั้งที่ 1  ช่วงเดือน พ.ย. 61 - ก.พ.62 ดําเนินการดังน้ี 
1) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค 1 ตัวอย่าง/สถานที่ผลิต  
ปริมาณตัวอย่างเกลือบริโภค : นํ้าหนักสุทธิ 200 กรัม 
2) นําส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค  

ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยระบุในหนังสือ
นําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า  
“- ภายใต้แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 
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กิจกรรม ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์  
ที่กําหนด (20 - 40 ppm) 

 3) กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ผลิตไม่ผ่านมาตรฐาน ให้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสม แล้วเก็บ
ตัวอย่างซ้ํา และส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพ่ือตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนอีกคร้ัง หากยังคงไม่ผ่านมาตรฐานให้
ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

• ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 62 ดําเนินการดังน้ี 
1) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคท่ีไม่ผ่านมาตรฐานจากการตรวจวิเคราะห์รอบ

สุดท้ายในคร้ังที่ 1 ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
ให้เหมาะสม และ เก็บตัวอย่างซ้ํา และ ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน หากยังคงไม่ผ่าน
มาตรฐานให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

2) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคท่ีผ่านมาตรฐานจากการตรวจวิเคราะห์รอบสุดท้าย
ในครั้งที่ 1 ให้เก็บตัวอย่างเกลือบริโภค 5 จุด และตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน ด้วย
เคร่ือง I-Reader เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการควบคุมคุณภาพการผลิต หากพบว่าไม่
ผ่านมาตรฐาน ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนําแก้ไขปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้
เหมาะสม แล้วเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุดท้ายซ้ํา (finished product) และส่งตรวจ
วิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน หากยังคงไม่ผ่านมาตรฐานให้ดําเนินคดีตามกฎหมาย  
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กําหนด (เอกสารแนบกิจกรรม 1) 
หรือ สําเนาเอกสารมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจัดส่งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) ได้แก่ 

1) รายงานการตรวจสถานท่ีผลิตประเมินสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ตามคําสั่ง อย. ที่ 
428/2553 

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

กฎหมาย 
โดยขอให้รายงานผลการดําเนินงานคร้ังที่ 1 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 และคร้ังที่ 2 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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กิจกรรม ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์  
ที่กําหนด (20 - 40 ppm) 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพมาตรฐานทั้งหมด 

รายการข้อมูล 3 -
สูตรคาํนวณ ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กําหนด 

=   (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการดําเนินงาน ราย 6 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

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

เกลือบริโภค ณ สถานท่ีผลิต ครัง้ท่ี 1 
 รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th/ หรือใน
ระบบ Dashboard ของกระทรวง
สาธารณสุข (เฉพาะ อย.) 
 จัดส่งข้อมูลผลการเฝ้าระวังให้ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด 

 ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เกลือบริโภค ณ สถานท่ีผลิต ครั้งท่ี 2 
 รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th/ หรือใน
ระบบ Dashboard ของกระทรวง
สาธารณสุข (เฉพาะ อย.) 
 จัดส่งข้อมูลผลการเฝ้าระวังให้ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด  

วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
รายละเอียดขอ้มูล

พื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561

ร้อยละของผลติภัณฑ์เกลือ
บริโภค ณ สถานที่ผลิตมี
ปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์
ที่กําหนด 

ร้อยละ 82.74 88.89 80.26

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : นางสาวลักษิกา คําศรี  โทรศัพท์ 02-590-7252 
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์/นางสาวณัฐนุช สุขแก้ว 
โทรศัพท์ 02-590-7214 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร)
โทรศัพท์ 02-590-7030 
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กิจกรรม ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์  
ที่กําหนด (20 - 40 ppm) 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนนิงาน 

 ส่วนกลาง  
1.  น.ส. อรสุรางค์ ธีระวัฒน์  ตําแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7218  โทรศัพท์มือถือ : 094-131-6136 
    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 
    สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ส่วนภูมิภาค : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานกิจกรรมที่ 1 โดยสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดทั่ วประเทศ  และส่งข้อมูลกลับมายัง  อย .  ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) 
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มี ไม่มี มี ไม่มี

หมายเหตุ : 1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวลักษิกา คําศรี โทร. 02-590-7252                                      
ผู้ประสานงาน: อรสุรางค์ ธีระวัฒน์ โทร. 02-590-7218 / ณัฐนุช สุขแก้ว โทร. 02-590-7214

 2. ส่งรายงานทาง e-mail : kb@fda.moph.go.th

แบบรายงานกิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ...............................................................................

ชือผู้รายงาน................................................................................................................ โทร..............................................................
วันทีรายงาน ...............................................................

ลําดับ
ชื่อสถานที่ผลิต
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กิจกรรม/ความร่วมมือ 
กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

3. ตรวจสอบ
เฝา้ระวัง
ปริมาณไอโอดีน
ในผลิตภัณฑ์
น้ําปลา 
ผลิตภัณฑ์ 
ปรุงรสที่ได้จาก   
การย่อยโปรตีน
ของถั่วเหลือง 
และน้าํเกลือ
ปรุงอาหาร ณ 
สถานทีผ่ลิต  

ร้อยละของผลติภัณฑ์
น้ําปลา ผลิตภัณฑ์
ปรุงรสที่ได้จาก     
การย่อยโปรตีนของ
ถั่วเหลืองและ 
น้ําเกลือปรุงอาหาร 
ณ สถานทีผ่ลิต มี
ปริมาณไอโอดีนตาม
เกณฑ์ที่กฎหมาย
กําหนด  

ร้อยละ 60 สถานการณ์และผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) :

Baseline data 
ผลการดําเนนิงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561

ร้อยละของผลติภัณฑ์น้ําปลา 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จาก       
การย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 
และ น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ 
สถานที่ผลิต มปีริมาณไอโอดีน
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

46.50 35.71 46.60

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

แนวทางการดําเนนิงานส่วนภูมิภาค (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานทีผ่ลติ - จังหวัด) :  
 ด้านข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการเก็บ 

- ตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของ
ถั่วเหลือง และ น้ําเกลือปรุงอาหาร ทุกแห่ง 2 ครั้ง/ปี 

- สุ่มเก็บตัวอย่างน้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 
และ น้ําเกลือปรุงอาหาร ทุกแห่ง 2 ครั้ง/ปี 

 
 

 นางสาวลักษิกา คําศรี 
หน่วยงาน : สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
(สํานักอาหาร) 
โทรศัพท์ : 02-590-7252 
e-mail :  
iodinethailand@gmail.com 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

 ด้านการเฝ้าระวัง เตือนภัยผู้บริโภค 
- หากพบผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไมเ่ข้า
มาตรฐานจะสง่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
- กิจกรรมวันไอโอดีนแห่งชาติ  
- การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ รว่มกับภาคีเครือข่าย เช่น กรมอนามัย เป็นต้น 

พื้นทีเ่ปา้หมาย : 
จังหวัดที่มีสถานที่ผลิตน้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 

และน้ําเกลือปรุงอาหาร  

กลุ่มเป้าหมาย : 
ผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ 

น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

การสนับสนนุจังหวัด :  
ค่าตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ 

แนวทางการดําเนนิงาน/สิ่งที่สนบัสนุนจากส่วนกลาง : 
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ดําเนินการ 

ดังนี้ 
1) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่ว

เหลือง และ น้ําเกลือปรุงอาหาร ที่ผลิตในสถานที่ผลิตนั้นๆ แห่งละ 1 ตัวอย่าง ที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละผลิตภัณฑ์  

- เก็บเฉพาะสูตรหลักที่ผลิตในสถานที่ผลิตนั้นๆ 1 สูตร (สูตรที่ 1) ทุกประเภท 
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

ของผลิตภัณฑ์  เช่น โรงงาน A ผลิตน้ําปลา และ น้ําเกลือปรุงอาหาร จะต้องเก็บตัวอย่าง 
น้ําปลา สูตรหลัก 1 ตัวอย่าง และน้ําเกลือปรุงอาหาร สูตรหลัก 1 ตัวอย่าง ทั้งนี้ หากใน
วันเก็บตัวอย่าง ไม่พบผลิตภัณฑ์สูตรหลัก ให้เลือกเก็บสูตรอื่นที่พบในวันเก็บตัวอย่าง 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ
น้ําเกลือปรุงอาหาร ที่มีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบว่าเกลือบริโภคที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นไปตามกฎหมายกําหนด (20-40 ppm) 

ปริมาณตัวอย่าง :  อย่างน้อย 500 มิลลิลิตร/ตัวอย่าง 
2)  ตรวจสอบกระบวนการผลิต  และ  วัตถุ ดิบในการเสริมสารไอโอดีน 

(สารโพแทสเซียมไอโอเดต หรือ เกลือเสริมเสริมไอโอดีน) ณ สถานที่ผลิตนั้นๆ ลงใน
แบบฟอร์มที่กําหนด (เอกสารแนบกิจกรรม 2) ทั้งนี้ หากสถานที่ผลิตใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนเป็นวัตถุดิบ ให้เก็บตัวอย่างวัตถุดิบเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ น้ําหนักสุทธิ 200 กรัม 
นําส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 โดยระบุในหนังสือนําส่ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า 

- เกลือวัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑ์.............. 
- ภายใต้แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3) ตรวจสอบการแสดงฉลากของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ลงในแบบฟอร์มที่กําหนด  

147



ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

และส่งตัวอย่าง น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ 
น้ําเกลือปรุงอาหาร มายัง กลุ่มหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สํานัก
อาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 

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 เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนตามประกาศฯ และจะ
สําเนารายงานผลวิเคราะห์ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ ทั้งนี้ กรณีผลการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  มีปริมาณไอโอดีนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ขอให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรายงานการดําเนินงานมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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รายละเอียดกิจกรรม (Template) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น : ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน              
ของถ่ัวเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานทีผ่ลิต  

 

กิจกรรม ร้อยละของผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของ
ถั่วเหลืองและ น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

คํานยิาม ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีเสริมไอโอดีน หมายถึง ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้
จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต ที่มี
ปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จาก

การย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ 

นํ้าเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การติดตามการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์

ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่
ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด(เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ดําเนินการ ณ สถานที่
ผลิต ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง และ 
นํ้าเกลือปรุงอาหารทุกแห่งในจังหวัด รายละเอียดดังน้ี 

1) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของ
ถั่วเหลือง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร ที่ผลิตในสถานที่ผลิตน้ันๆ แห่งละ 1 ตัวอย่าง ที่
เป็นตัวแทนของแต่ละผลิตภัณฑ์  
เก็บเฉพาะสูตรหลักที่ผลิตในสถานท่ีผลิตนั้นๆ 1 สูตร (สูตรที่ 1) ทุกประเภทของ
ผลิตภัณฑ์  เช่น โรงงาน A ผลิตนํ้าปลา และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร จะต้องเก็บตัวอย่าง 
นํ้าปลา สูตรหลัก 1 ตัวอย่าง และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร สูตรหลัก 1 ตัวอย่าง ทั้งน้ี 
หากในวันเก็บตัวอย่าง ไม่พบผลิตภัณฑ์สูตรหลัก ให้เลือกเก็บสูตรอ่ืนที่พบในวันเก็บ
ตัวอย่าง   
ทั้งน้ี ผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ
นํ้าเกลือปรุงอาหาร ที่มีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบว่าเกลือบริโภคท่ีใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพ
มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายกําหนด (20-40 ppm) 
ปริมาณตัวอย่าง :  อย่างน้อย 500 มิลลิลิตร / ตัวอย่าง
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กิจกรรม ร้อยละของผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของ
ถั่วเหลืองและ น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

 2) ตรวจสอบกระบวนการผลิต และ วัตถุ ดิบในการเสริมสารไอโอดีน 
(สารโพแทสเซียมไอโอเดต หรือ เกลือเสริมเสริมไอโอดีน) ณ สถานที่ผลิตน้ันๆ ลงใน
แบบฟอร์มที่กําหนด (เอกสารแนบกิจกรรม 2) ทั้งน้ี หากสถานที่ผลิตใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนเป็นวัตถุดิบ ให้เก็บตัวอย่างวัตถุดิบเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ นํ้าหนักสุทธิ 200 
ก รั ม  นํ า ส่ ง ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ ไ อ โ อ ดี น ใ น เ ก ลื อ บ ริ โ ภ ค  ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในวันที่ 20 
เมษายน 2562 โดยระบุในหนังสือนําส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่องหมายเหตุว่า 

- เกลือวัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑ์.............. 
- ภายใต้แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ขอให้ส่งสําเนาผลวิเคราะห์ถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3) ตรวจสอบการแสดงฉลากของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ลงในแบบฟอร์มที่กําหนด  
และ ส่งตัวอย่าง นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง  
และ นํ้าเกลือปรุงอาหาร มายัง หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร กลุ่ม
พัฒนาระบบ 2 สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 20 
เมษายน 2562   

4 )  สํ า นั ก ง า น คณ 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 และ
จะสําเนารายงานผลวิเคราะห์ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ ทั้งน้ี กรณีผล  
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  มีปริมาณไอโอดีนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ขอให้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการดําเนินงานมายังสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 
และ นํ้าเกลือปรุงอาหารที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์  
ที่กําหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 
และ นํ้าเกลือปรุงอาหารที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
มาตรฐานทั้งหมด 

รายการข้อมูล 3 -
สูตรคาํนวณ ร้อยละของผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง 

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

ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการดําเนินงาน ราย 6 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน :  
วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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กิจกรรม ร้อยละของผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อยโปรตีนของ
ถั่วเหลืองและ น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

รายละเอียดขอ้มูล
พื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561

ร้อยละของผลิตภัณฑ์น้ําปลา 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้จากการย่อย
โปรตีนของถ่ัวเหลือง และ 
น้ําเกลือปรุงอาหาร  ณ สถานท่ี
ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด 

ร้อย
ละ  

46.50 35.71 46.60

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : นางสาวลักษิกา คําศรี  โทรศัพท์ 02-590-7252 
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ / นางสาวณัฐนุช สุขแก้ว  
โทรศัพท์ 02-590-7214 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร)
โทรศัพท์ 02-590-7030 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนนิงาน 

 ส่วนกลาง  
1.  น.ส. อรสุรางค์ ธีระวัฒน์  ตําแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาชํานาญ

การพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-7218 โทรศัพท์มือถือ : 094-131-6136 
    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 
    สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ส่วนภูมิภาค : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานกิจกรรมที่ 2 โดย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และส่งข้อมูลกลับมายัง อย. ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายัง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) 
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เข้า
มาตรฐาน

ไม่เข้า
มาตรฐาน

   (3) หากผลิตภัณฑ์มีการทําให้แห้งในลักษณะเป็นผง โปรดระบุวิธีการเตรียมตัวอย่าง (สัดส่วนการละลายตัวอย่าง) ก่อนการตรวจวิเคราะห์ โดยแนบเป็นเอกสารมาพร้อมกับตัวอย่าง
   (4) หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวลักษิกา คําศรี โทร. 02-590-7252

ผู้ประสานงาน: อรสุรางค์ ธีระวัฒน์ โทร. 02-590-7218 / ณัฐนุช สุขแก้ว โทร. 02-590-7214
   (5) ส่งรายงานทาง e-mail : kb@fda.moph.go.th

แบบรายงานกิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ...............................................................................
ชื่อผู้รายงาน................................................................................................................ โทร..............................................................

วันที่รายงาน ...............................................................

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต (ทุกแห่งในจังหวัด) 
 ที่ผลติในสถานที่ผลิตนั้น ๆ แห่งละ 1 ตัวอย่าง ที่เป็นตัวแทนของแต่ละผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบกระบวนการผลิต และ วัตถุดิบ : 
การเสริมไอโอดีน (1)

(/×)

การแสดงฉลากเกี่ยวกับไอโอดีน (2)
(/×)

เติม
สารละลาย
ไอโอดีนใน
ผลิตภัณฑ์
สุดท้าย

ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 
ในกระบวนการผลิต 

(20-40 ppm)

                   บนฉลากแสดงข้อความ "ไอโอดีน ……  มก./ลิตร" ให้เขียนข้อความดังกล่าว ลงในช่อง เติมสารละลายไอโอดีนในผลิตภัณฑ์

สถานที่ผลิต/จัดจําหน่าย

                   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

152



กิจกรรม/ความร่วมมือ 
กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

4. การเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่สง่ 
ผลกระทบต่อ 
ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคทั่วประเทศ 

จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงได้รับ 
การตรวจสอบ 

940 ตัวอย่าง
 

(เป้าหมาย
รวมทั้งประเทศ

ตามแผน 
เก็บตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
ประจําปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562) 

สถานการณ์และผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) :

Baseline data 
ผลการดําเนนิงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561

ร้อยละของผลติภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

92.58(1) 89.61(2) 72.76(3)

หมายเหตุ  
(1) แนวทางการเก็บตัวอย่าง : เก็บตัวอย่างแบบสุ่มอิสระทั่วประเทศ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ปัจจบุัน (ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559) 
(2) แนวทางการเก็บตัวอย่าง : กําหนดให้พิจารณาเก็บตัวอย่างที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงในภาพรวมทั้งประเทศ 
(3) แนวทางการเก็บตัวอย่าง :  กําหนดชนิดตัวอย่างจากผลวิเคราะห์ย้อนหลัง 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560) โดยคัดเลือกชนิดตัวอย่างที่มีความเสี่ยงสูง (ผลวิเคราะห์   
ตกมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 95) และดําเนินการเก็บตัวอย่างทั่วประเทศ                       
(ผลการดําเนนิงาน แสดงข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ) 

แนวทางการดําเนนิงานส่วนภูมิภาค :  
 ด้านข้อมูลที่ขอความร่วมมือในการเก็บ 

1. สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่ผลิต ตามแผนเก็บตัวอย่าง

 ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ 
โทรศัพท์ : 0-2590-7397-8 
 ภญ.กนกวรรณ แสงห้าว 
โทรศัพท์ : 0-2590-7397-8 
 ภญ.ปานชนก ปวงนิยม 
โทรศัพท์ :  0-2590-7395 
หน่วยงาน : กองส่งเสริม    
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (คบ.) 
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
e-mail : 
kb@fda.moph.go.th 

153



ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และสําเนาหนังสือพร้อมรายละเอียดการส่งตัวอย่างการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

2. บันทึกผลการเก็บตัวอย่างและผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 

พื้นทีเ่ปา้หมาย : 
สถานที่ผลิต/สถานที่จําหน่าย ทั่วประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

การสนับสนนุจังหวัด :  
ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(กรมวิทย์)/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศูนย์วิทย์) สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและโอนงบประมาณ อย. ให้กับ
กรมวิทย์ ตาม “แผนการเก็บตัวอย่าง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

(กรมวิทย์จะรับผิดชอบบริหารจัดการภายในเรื่องงบประมาณระหว่าง  
กรมวิทย์ส่วนกลางและศูนย์วิทย์ฯ ภูมิภาคทุกเขต) 

แนวทางการดําเนนิงาน/สิ่งที่สนบัสนุนจากส่วนกลาง : 
1. สํ า นั กงานสาธารณสุ ขจั งห วัด  (สสจ . )  ดํ า เ นินการ เ ก็บ ตั วอ ย่ าง  

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามชนิด และจํานวนที่กําหนดในแผนเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ ณ สถานที่ผลิต  
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

2. สําเนาหนังสือราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและรายละเอียด
ในการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทย์ฯ/ศูนย์วิทย์ฯ ทั้งนี้ ในหนังสือ
ราชการขอให้ระบุ “สําเนาผลการตรวจวิเคราะห์ให้กองส่งเสริมงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา” ด้วยทุกครั้ง 

3. แจ้ งความประสง ค์ ในการ บันทึก / นํ า เข้ าข้ อมูลการ เก็บ ตัวอ ย่าง  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผ่านทางคบ. เขตและ
ผู้ช่วย คบ. เขต ทั้งนี้ สามารถเลือกดําเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 

1) นําเข้าข้อมูลด้วยตนเอง โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบงาน KBIS ใน
หัวข้อ “ระบบสารสนเทศผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการ” 
(ในกรณี สสจ. ไม่มีโปรแกรมฐานข้อมูลผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
ต้องการสืบค้นข้อมูลผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวมประเทศ) หรือ 
นําเข้าข้อมูลในระบบ KBIS ผ่าน Excel Template (ในกรณีที่ สสจ. มีโปรแกรม
และสามารถ Export ฐานข้อมูลของตนให้อยู่ในรูปแบบ Excel Template ได้) 

ทั้งนี้สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบได้ใน website กอง คบ. หัวข้อ 
“เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค”-> “งานสารสนเทศ” -> “ระบบงาน KBIS” 

2) ให้กอง คบ. เป็นผู้นําเข้าข้อมูล โดยจัดส่งรายละเอียดการเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสําเนาผลวิเคราะห์ฯ ให้แก่กอง คบ. (ผ่านทางคบ. เขต
และผู้ช่วยคบ. เขต หรือทาง kb@fda.moph.go.th) ในกรณีที่กอง คบ. ไม่ได้รับ
สํา เนาการส่ง ตัวอย่าง วิ เคราะห์จาก  สสจ .  และสํา เนาผลวิ เคราะห์ฯ 
จากกรมวิทย์/ศูนย์วิทย์ฯทั่วประเทศ 

4. กรณีผลวิเคราะห์ตกมาตรฐานให้พิจารณาดําเนินการ (เพิ่มเติม) เช่น ให้
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ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รายละเอียด ผู้ประสานงาน 

คําแนะนําเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิต ส่งข้อมูลให้
หน่วยงานระดับอําเภอดําเนินการส่งเสริมและพัฒนา แล้วจึงรายงานผล  
การดําเนินการ (เพิ่มเติม) ให้แก่กอง คบ. ผ่านทางคบ. เขตและผู้ช่วยคบ. เขต 

5. การรายงานผลและติดตามผลการดําเนินงาน  
เจ้าหน้าที่กอง คบ. จะเป็นผู้รายงานผลในระบบ คบส. Online จาก

เอกสารที่ได้รับ/ข้อมูลที่ สสจ. บันทึกในระบบ KBIS และให้ สสจ. ตรวจสอบ  
ผลการดําเนินงานในระบบ คบส. Online ทุกไตรมาส 
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ผลติภณัฑ์ทีเ่ก็บ หวัขอ้/รายการ จ านวน ตย. สถานที่ ชว่งเวลา หน่วยงาน หน่วยงาน
- ระบรุายการ (Item) ทีต่อ้งการวิเคราะห์ (N) เก็บตวัอยา่ง ทีเ่ก็บ ทีเ่ก็บ ตรวจวิเคราะห์ ค่าวิเคราะห ์ ค่าซ้ือ ตย. รวม

940       3,227,700 

1) ไนเตรต และ ไนไตรต์
 2) กรดเบนโซอคิ และ กรดซอร์บคิ
 3)  ชนดิและปริมาณสี

 1) Salmonella spp. 600          - 165,600    
 2) Staphylococcus aureus 600          - 165,600    
 3) Bacillus cereus 600          - 165,600    
 4) กรดเบนโซอคิ และ กรดซอร์บคิ 1,200       - 331,200    

 1) Salmonella spp. 600          - 94,800      
 2) Staphylococcus aureus 600          - 94,800      
 3) Bacillus cereus 600          - 94,800      
 4) Clostridium Perfringens 600          - 94,800      
 5) Escherichia coli 600          - 94,800      

 1) Salmonella spp. 600          - 89,400      
 2) Staphylococcus aureus 600          - 89,400      
 3) Bacillus cereus 600          - 89,400      
 4) ไนเตรต และ ไนไตรต์ 1,200       - 178,800    
 5) ชนดิและปริมาณสี 1,200       - 178,800    

 กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย/์

ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ

Lab

 1.4 ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ เช่น หมทูุบ หมู
หยอง หมสูวรรค์ หมแูผ่น หมอูบ ปลา
กรอบปรุงรส เต้าหูป้ลา หมกึปรุงรส 
หอยจ๊อ ปอูดัเทียมฯ (อาหารส าเร็จรูป
พร้อมบริโภคทันที)

149         สถานที่
ผลิต/สถานที่

จ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์

สุขภาพชุมชน

 ต.ค. 61 -
 มิ.ย. 62

 ส านกังาน
สาธารณสุข
จังหวัดและ
กอง คบ.

 กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย/์

ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ

Lab

 1.3 สัตว์น้ าแปรรูป เช่น ปลาร้า ปลาส้ม  
กุง้จ่อม หอยดอง เปน็ต้น (อาหารทั่วไป)

158         สถานที่
ผลิต/สถานที่

จ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์

สุขภาพชุมชน

 ต.ค. 61 -
 มิ.ย. 62

 ส านกังาน
สาธารณสุข
จังหวัดและ
กอง คบ.

Lab

 1.2 น้ าพริกพร้อมบริโภค 
(อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที)

276         สถานที่
ผลิต/สถานที่

จ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์

สุขภาพชุมชน

 ต.ค. 61 -
 มิ.ย. 62

 ส านกังาน
สาธารณสุข
จังหวัดและ
กอง คบ.

 กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย/์

ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ

Lab

 ต.ค. 61 -
 มิ.ย. 62

 ส านกังาน
สาธารณสุข
จังหวัดและ
กอง คบ.

 กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย/์

ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ

3,400       408,000    

การเก็บตวัอยา่งผลติภณัฑ์สขุภาพกลุม่เสีย่งทีส่ง่ผลกระทบตอ่
ความปลอดภยัของผู้บริโภค (Risk base) : ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพชมุชน (OTOP)

 1. ผลิตภณัฑ์สุขภาพชุมชน : อาหาร  
4 ชนดิ ดังนี้
1.1 หมยูอ ลูกชิน้หม ูลูกชิน้ไก ่ลูกชิน้เนือ้  
(ผลิตภณัฑ์จากเนือ้สัตว์ ตามประกาศฯ 
ฉบบัที่ 243)  

        120  สถานที่
ผลิต/สถานที่

จ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์

สุขภาพชุมชน

แผนเก็บตวัอยา่งผลติภณัฑ์สขุภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
กองสง่เสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพในสว่นภมูภิาคและทอ้งถ่ิน (กอง คบ.)  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ตามกิจกรรมการเก็บตวัอยา่งผลติภณัฑ์สขุภาพกลุม่เสีย่งทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของผู้บริโภคทัว่ประเทศ (Risk base) : ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพชมุชน (OTOP)

 กรอบ
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ
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ผลติภณัฑ์ทีเ่ก็บ หวัขอ้/รายการ จ านวน ตย. สถานที่ ชว่งเวลา หน่วยงาน หน่วยงาน
- ระบรุายการ (Item) ทีต่อ้งการวิเคราะห์ (N) เก็บตวัอยา่ง ทีเ่ก็บ ทีเ่ก็บ ตรวจวิเคราะห์ ค่าวิเคราะห ์ ค่าซ้ือ ตย. รวม

แผนเก็บตวัอยา่งผลติภณัฑ์สขุภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
กองสง่เสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพในสว่นภมูภิาคและทอ้งถ่ิน (กอง คบ.)  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ตามกิจกรรมการเก็บตวัอยา่งผลติภณัฑ์สขุภาพกลุม่เสีย่งทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของผู้บริโภคทัว่ประเทศ (Risk base) : ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพชมุชน (OTOP)

 กรอบ
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

 1) Total aerobic microbial count

 2) Total combined yeasts and 
mould count

 3) Clostridium spp.
 4) Staphylococcus aureus
 5) Pseudomonas aeruginosa
 6) Candida albicans
 1) Staphylococcus aureus 1,000       - 40,000      
 2) Clostridium spp. 1,000       - 40,000      
 3) Salmonella spp. 1,500       - 60,000      
 4) Total aerobic microbial count 1,500       - 60,000      

 5) Total combined yeasts and 
mould count

1,000       - 40,000      

 6) Bile tolerant gram negative 
bacteria

1,000       - 40,000      

 7) Escherichia coli 1,000       - 40,000      
 8) Pseudomonas aeruginosa 1,000       - 40,000      

ขอ้มูล ณ วนัที่ 11 ต.ค. 61 

 เกบ็ตัวอย่าง
 : ส านกัยา/ 

กอง คบ.
ส่งตัวอย่าง :

สสจ.

 กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย/์

ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ

 Lab

 กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย/์

ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ

2,700       - 531,900    Lab

 3. ผลิตภณัฑ์สุขภาพ : ยาแผนโบราณ/ 
ยาสมนุไพร (เฉพาะผลิตภณัฑ์ที่มคีวาม
เส่ียง)

หมายเหตุ 
เฉพาะยาแผนโบราณ/ ยาสมนุไพร :
เกบ็ตัวอย่างโดยส านกัยา (ทีมตรวจ
ประเมนิสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ)
 และ ส่งตัวอย่างโดย สสจ. ที่กรมวิทย์ฯ /
ศูนย์วิทย์ฯ ทั่วประเทศ

          40  สถานที่ผลิต/
 สถานที่
จ าหนา่ย 

ทั่วประเทศ

 ต.ค. 61 -
 ก.ย. 62

 2. ผลิตภณัฑ์สุขภาพชุมชน :
เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร
เฉพาะประเภท ดังนี้
1) ขัดผิว/พอกผิว/แปง้ฝุ่น
2) ยาสีฟัน และผลิตภณัฑ์บว้นปาก
3) บ ารุงผิวหนา้
4) แชมพู/ครีมนวด/บ ารุงเส้นผม/สบูเ่หลว

197         สถานที่
ผลิต/สถานที่

จ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์

สุขภาพชุมชน

 ต.ค. 61 -
 มิ.ย. 62

 ส านกังาน
สาธารณสุข
จังหวัดและ
กอง คบ.
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1.1 
หมยูอ  

ลกูชิ้นหม ู
ลกูชิ้นไก่ 
ลกูชิ้นเน้ือ

1.2 
น้้าพริก

พร้อมบริโภค

1.3 
สตัวน้้์า
แปรรูป*

1.4 
ผลติภณัฑ์
จากสตัว์**

1 31 29 12 28 17 7 124
ศวก.ที่ 1 เชยีงใหม่ , 
ศวก.ที่ 1/1 เชยีงราย

2 11 17 10 6 11 0 55 ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก

3 8 20 2 5 12 5 52 ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์

4 3 28 21 15 17 10 94
ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ , 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5 0 29 15 16 24 7 91 ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม

6 8 18 9 7 18 6 66 ศวก.ที่ 6 ชลบุรี

7 5 14 13 9 10 1 52 ศวก.ที่ 7 ขอนแกน่

8 18 14 14 14 14 0 74 ศวก.ที่ 8 อดุรธานี

9 6 19 15 11 17 1 69 ศวก.ที่ 9  นครราชสีมา

10 17 16 16 7 10 2 68 ศวก.ที่ 10 อบุลราชธานี

11 1 37 8 5 17 0 68
ศวก.ที่ 11 สุราษฏร์ธานี , 
ศวก.ที่ 11/1 ภเูกต็

12 6 15 13 10 20 1 65
ศวก.ที่ 12 สงขลา , 
ศวก.ที่ 12/1 ตรัง

ผลรวมภมูิภาค 114 256 148 133 187 40 878

กทม. 6 20 10 16 10 0 62 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลรวมทั้งหมด 120 276 158 149 197 40 940

หมายเหตุ

เป้าหมายการเก็บตวัอย่างผลิตภณัฑ์สุขภาพชมุชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามกิจกรรมการเก็บตวัอย่างผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของผู้บรโิภคทั่วประเทศ

(จ้าแนกรายเขต)

เขต

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตวัอย่าง)

หน่วยตรวจวิเคราะห์
ประจ้าเขต

1. อาหาร 2. 
เครื่องส้าอาง
ผสมสมนุไพร

3.
ยาแผน

โบราณ/ 
ยา

สมนุไพร***

รวม

1) สัตว์น้้าแปรรูป* เช่น ปลาร้า ปลาส้ม  กุ้งจ่อม หอยดอง  (อาหารทั่วไป)

2) ผลิตภัณฑ์จากสัตว*์* เช่น หมูทุบ หมูหยอง หมูสวรรค์ หมูแผ่น หมูอบ ปลากรอบปรุงรส เต้าหู้ปลา หมึกปรุงรส หอยจ๊อ ปูอัดเทียมฯ 
(อาหารส้าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันท)ี

3) ยาแผนโบราณ/ ยาสมุนไพร***  ส้านักยา (ทีมตรวจประเมินสถานที่ผลิต) จะเป็นผู้เก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ทั่วประเทศ 
และขอความอนุเคราะห์ สสจ. ส่งตัวอย่างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ
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1.1 
หมูยอ  

ลูกชิน้หมู 
ลูกชิน้ไก่ 
ลูกชิน้เน้ือ

1.2 
น้้าพริก
พร้อม
บริโภค

1.3 
สัตว์น้้า
แปรรูป*

1.4 
ผลิตภัณฑ์
จากสัตว์**

1 1 เชียงใหม่ 7 10 0 4 4 0 25 ศวก.ที ่1 เชียงใหม่

2 1 แม่ฮ่องสอน 0 1 0 0 1 0 2 ศวก.ที ่1 เชียงใหม่

3 1 ล าปาง 20 2 3 2 3 0 30 ศวก.ที ่1 เชียงใหม่

4 1 ล าพูน 1 6 2 10 2 0 21 ศวก.ที ่1 เชียงใหม่

5 1 เชียงราย 0 5 3 5 3 0 16 ศวก.ที ่1/1 เชียงราย

6 1 น่าน 2 2 0 3 2 0 9 ศวก.ที ่1/1 เชียงราย

7 1 พะเยา 1 1 3 1 1 0 7 ศวก.ที ่1/1 เชียงราย

8 1 แพร่ 0 2 1 3 1 0 7 ศวก.ที ่1/1 เชียงราย

รวมเขต 1 31 29 12 28 17 7 124
9 2 ตาก 5 3 0 0 1 0 9 ศวก.ที ่2 พิษณุโลก

10 2 พิษณุโลก 0 6 1 0 3 0 10 ศวก.ที ่2 พิษณุโลก

11 2 เพชรบูรณ์ 0 4 2 4 2 0 12 ศวก.ที ่2 พิษณุโลก

12 2 สุโขทัย 2 2 5 0 0 0 9 ศวก.ที ่2 พิษณุโลก

13 2 อุตรดิตถ์ 4 2 2 2 5 0 15 ศวก.ที ่2 พิษณุโลก

รวมเขต 2 11 17 10 6 11 0 55
14 3 ชัยนาท 2 2 2 2 2 0 10 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์

15 3 ก าแพงเพชร 6 0 0 1 0 0 7 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์

16 3 พิจิตร 0 10 0 2 2 0 14 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์

17 3 นครสวรรค์ 0 6 0 0 6 0 12 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์

18 3 อุทัยธานี 0 2 0 0 2 0 4 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์

รวมเขต 3 8 20 2 5 12 5 52
19 4 นนทบุรี 2 2 2 2 2 0 10 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

20 4 ปทุมธานี 0 7 9 0 0 0 16 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

21 4 พระนครศรีอยธุยา 0 1 0 0 2 0 3 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

22 4 สระบุรี 0 3 1 2 4 0 10 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

23 4 ลพบุรี 0 3 0 5 2 0 10 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์**** 

24 4 สิงห์บุรี 0 6 3 3 2 0 14 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์**** 

25 4 อ่างทอง 1 3 3 2 2 0 11 ศวก.ที ่3 นครสวรรค์**** 

26 4 นครนายก 0 3 3 1 3 0 10 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

รวมเขต 4 3 28 21 15 17 10 94

เปา้หมายการเก็บตัวอยา่งผลิตภณัฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามกิจกรรมการเก็บตัวอยา่งผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุม่เสีย่งที่ส่งผลกระทบ

ต่อความปลอดภยัของผู้บรโิภคทั่วประเทศ (Risk base) (จ้าแนกรายจังหวัด)

ล้าดับ เขต จังหวัด

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวอย่าง)

หน่วยตรวจวิเคราะห์

1. อาหาร 2. 
เครือ่งส้าอาง

ผสม
สมุนไพร

3.
ยา

แผนโบราณ/ 
ยา

สมุนไพร***

รวม

161



1.1 
หมูยอ  

ลูกชิน้หมู 
ลูกชิน้ไก่ 
ลูกชิน้เน้ือ

1.2 
น้้าพริก
พร้อม
บริโภค

1.3 
สัตว์น้้า
แปรรูป*

1.4 
ผลิตภัณฑ์
จากสัตว์**

ล้าดับ เขต จังหวัด

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวอย่าง)

หน่วยตรวจวิเคราะห์

1. อาหาร 2. 
เครือ่งส้าอาง

ผสม
สมุนไพร

3.
ยา

แผนโบราณ/ 
ยา

สมุนไพร***

รวม

27 5 กาญจนบุรี 0 3 2 2 3 0 10 ศวก.ที ่5 สมุทรสงคราม

28 5 นครปฐม 0 4 2 2 3 0 11 ศวก.ที ่5 สมุทรสงคราม

29 5 ราชบุรี 0 3 2 2 3 0 10 ศวก.ที ่5 สมุทรสงคราม

30 5 สุพรรณบุรี 0 5 1 2 3 0 11 ศวก.ที ่5 สมุทรสงคราม

31 5 เพชรบุรี 0 3 2 2 3 0 10 ศวก.ที ่5 สมุทรสงคราม

32 5 ประจวบคีรีขันธ์ 0 4 2 2 3 0 11 ศวก.ที ่5 สมุทรสงคราม

33 5 สมุทรสงคราม 0 3 2 2 3 0 10 ศวก.ที ่5 สมุทรสงคราม

34 5 สมุทรสาคร 0 4 2 2 3 0 11 ศวก.ที ่5 สมุทรสงคราม

รวมเขต 5 0 29 15 16 24 7 91
35 6 ฉะเชิงเทรา 3 2 2 2 0 0 9 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

36 6 ปราจีนบุรี 0 4 0 0 1 0 5 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

37 6 สระแก้ว 3 3 2 1 4 0 13 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

38 6 สมุทรปราการ 0 0 3 0 2 0 5 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

39 6 จันทบุรี 0 2 0 0 5 0 7 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

40 6 ชลบุรี 2 2 0 2 1 0 7 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

41 6 ตราด 0 5 2 0 3 0 10 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

42 6 ระยอง 0 0 0 2 2 0 4 ศวก.ที ่6 ชลบุรี

รวมเขต 6 8 18 9 7 18 6 66
43 7 กาฬสินธุ์ 0 5 3 2 5 0 15 ศวก.ที ่7 ขอนแก่น

44 7 ขอนแก่น 3 2 2 2 2 0 11 ศวก.ที ่7 ขอนแก่น

45 7 มหาสารคาม 0 5 5 3 1 0 14 ศวก.ที ่7 ขอนแก่น

46 7 ร้อยเอ็ด 2 2 3 2 2 0 11 ศวก.ที ่7 ขอนแก่น

รวมเขต 7 5 14 13 9 10 1 52
47 8 บึงกาฬ 2 2 2 2 2 0 10 ศวก.ที ่8 อุดรธานี

48 8 เลย 2 2 2 2 2 0 10 ศวก.ที ่8 อุดรธานี

49 8 หนองคาย 3 2 2 2 2 0 11 ศวก.ที ่8 อุดรธานี

50 8 หนองบัวล าภู 2 2 2 2 2 0 10 ศวก.ที ่8 อุดรธานี

51 8 อุดรธานี 3 2 2 2 2 0 11 ศวก.ที ่8 อุดรธานี

52 8 นครพนม 3 2 2 2 2 0 11 ศวก.ที ่8 อุดรธานี

53 8 สกลนคร 3 2 2 2 2 0 11 ศวก.ที ่8 อุดรธานี

รวมเขต 8 18 14 14 14 14 0 74
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1.1 
หมูยอ  

ลูกชิน้หมู 
ลูกชิน้ไก่ 
ลูกชิน้เน้ือ

1.2 
น้้าพริก
พร้อม
บริโภค

1.3 
สัตว์น้้า
แปรรูป*

1.4 
ผลิตภัณฑ์
จากสัตว์**

ล้าดับ เขต จังหวัด

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวอย่าง)

หน่วยตรวจวิเคราะห์

1. อาหาร 2. 
เครือ่งส้าอาง

ผสม
สมุนไพร

3.
ยา

แผนโบราณ/ 
ยา

สมุนไพร***

รวม

54 9 ชัยภูมิ 0 2 2 4 5 0 13 ศวก.ที ่9  นครราชสีมา

55 9 นครราชสีมา 0 10 3 0 5 0 18 ศวก.ที ่9  นครราชสีมา

56 9 บุรีรัมย์ 5 5 10 5 5 0 30 ศวก.ที ่9  นครราชสีมา

57 9 สุรินทร์ 1 2 0 2 2 0 7 ศวก.ที ่9  นครราชสีมา

รวมเขต 9 6 19 15 11 17 1 69
58 10 มุกดาหาร 1 2 1 1 2 0 7 ศวก.ที ่10 อุบลราชธานี

59 10 ยโสธร 3 1 4 1 2 0 11 ศวก.ที ่10 อุบลราชธานี

60 10 ศรีสะเกษ 0 5 5 0 0 0 10 ศวก.ที ่10 อุบลราชธานี

61 10 อุบลราชธานี 5 5 4 5 4 0 23 ศวก.ที ่10 อุบลราชธานี

62 10 อ านาจเจริญ 8 3 2 0 2 0 15 ศวก.ที ่10 อุบลราชธานี

รวมเขต 10 17 16 16 7 10 2 68
63 11 ชุมพร 0 2 0 3 2 0 7 ศวก.ที ่11 สุราษฏร์ธานี

64 11 นครศรีธรรมราช 0 7 3 1 3 0 14 ศวก.ที ่11 สุราษฏร์ธานี

65 11 สุราษฎร์ธานี 0 10 0 0 5 0 15 ศวก.ที ่11 สุราษฏร์ธานี

66 11 กระบี่ 0 2 3 1 4 0 10 ศวก.ที ่11/1 ภูเก็ต

67 11 พังงา 0 6 1 0 0 0 7 ศวก.ที ่11/1 ภูเก็ต

68 11 ภูเก็ต 1 5 1 0 3 0 10 ศวก.ที ่11/1 ภูเก็ต

69 11 ระนอง 0 5 0 0 0 0 5 ศวก.ที ่11 สุราษฏร์ธานี

รวมเขต 11 1 37 8 5 17 0 68
70 12 พัทลุง 0 2 2 2 2 0 8 ศวก.ที ่12/1 ตรัง

71 12 ตรัง 5 5 4 0 5 0 19 ศวก.ที ่12/1 ตรัง

72 12 นราธวิาส 0 3 1 0 6 0 10 ศวก.ที ่12 สงขลา

73 12 ปัตตานี 0 2 2 1 3 0 8 ศวก.ที ่12 สงขลา

74 12 ยะลา 0 0 0 0 0 0 0 ศวก.ที ่12 สงขลา

75 12 สงขลา 1 1 2 3 4 0 11 ศวก.ที ่12 สงขลา

76 12 สตูล 0 2 2 4 0 0 8 ศวก.ที ่12/1 ตรัง

รวมเขต 12 6 15 13 10 20 1 65
77 13 กรุงเทพมหานคร 6 20 10 16 10 0 62 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

120 276 158 149 197 40 940
หมายเหตุ (ข้อมูล ณ วันที ่11 ต.ค. 61)

รวมทัง้หมด

1) สัตวน์้ าแปรรูป* เช่น ปลาร้า ปลาส้ม  กุง้จ่อม หอยดอง  (อาหารทัว่ไป)

2) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์** เช่น หมูทุบ หมูหยอง หมูสวรรค์ หมูแผ่น หมูอบ ปลากรอบปรุงรส เต้าหูป้ลา หมึกปรุงรส หอยจ๊อ ปูอัดเทียมฯ 
(อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที)

3) ยาแผนโบราณ/ ยาสมุนไพร***  ส านักยา (ทีมตรวจประเมินสถานทีผ่ลิต) จะเป็นผู้เก็บตัวอยา่ง ณ สถานทีผ่ลิตยาแผนโบราณ ทัว่ประเทศ 
และขอความอนุเคราะห์ สสจ. ส่งตัวอยา่งทีศู่นยว์ทิยาศาสตร์ทัว่ประเทศ

4) ศวก.ที ่3 นครสวรรค์****  สสจ. ขอเปล่ียนแปลงสถานทีส่่งตัวอยา่งจากกรมวทิย ์เป็น ศวก. ที ่3 นครสวรรค์
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แนวทางการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามกิจกรรมการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วประเทศ 

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

1. สถานที่เก็บตัวอย่าง : สถานที่ผลิต/ สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ทั่วประเทศ 
2. ช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง : ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 
3. หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง :  

 อาหาร และ เครื่องส าอาง   เก็บตัวอย่างโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และกอง คบ. (กลุ่ม Post – Marketing ) 

 ยาแผนโบราณ/ ยาสมุนไพร  เก็บตัวอย่างโดยส านักยา (ทีมตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ) และ
ส่งตัวอย่างโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั่วประเทศ 
5. รายการตรวจวิเคราะห์ และปริมาณที่ต้องเก็บตัวอย่าง 

ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ หัวข้อ/รายการ ที่ต้องการวิเคราะห์ 
ปริมาณที่ต้องเก็บ 
ต่อ 1 ตัวอย่าง 

 1. ผลิตภัณฑ์สขุภาพชมุชน : อาหาร  4 ชนิด ดังนี้ 

   1.1 หมูยอ ลูกช้ินหมู ลูกช้ินไก่ 
ลูกช้ินเนื้อ  (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสตัว์ 
ตามประกาศฯ ฉบับท่ี 243)   

 1) ไนเตรต และ ไนไตรต ์ จ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า  
3 หน่วย (ใน Lot. เดียวกัน) 
และน้ าหนักรวมไม่น้อยกว่า  

600 g. หรือ 600 ml. 

 2) กรดเบนโซอิค และ กรดซอร์บคิ  

 3) ชนิดและปริมาณส ี

   1.2 น้ าพริกพร้อมบริโภค  
(อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที)   

 1) Salmonella spp.  
 

จ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า  
3 หน่วย (ใน Lot. เดียวกัน) 
และน้ าหนักรวมไม่น้อยกว่า  

600 g. หรือ 600 ml. 

 2) Staphylococcus aureus  

 3) Bacillus cereus  

 4) กรดเบนโซอิค และ กรดซอร์บคิ  

   1.3 สัตว์น้ าแปรรูป เช่น ปลาร้า 
ปลาสม้  กุ้งจ่อม หอยดอง (อาหาร
ทั่วไป)   

 1) Salmonella spp.  จ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า  
3 หน่วย (ใน Lot. เดียวกัน) 
และน้ าหนักรวมไม่น้อยกว่า  

600 g. หรือ 600 ml. 

 2) Staphylococcus aureus  

 3) Bacillus cereus  

 4) Clostridium Perfringens  

 5) Escherichia coli  

   1.4 ผลิตภัณฑ์จากสตัว์ เช่น หมทูุบ 
หมูหยอง หมูสวรรค์ หมูแผ่น หมูอบ 
ปลากรอบปรุงรส เต้าหู้ปลา หมึกปรุง
รส หอยจ๊อ ปูอัดเทียมฯ (อาหาร
ส าเรจ็รูปพร้อมบริโภคทันที)  

 1) Salmonella spp.  จ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า  
3 หน่วย (ใน Lot. เดียวกัน) 
และน้ าหนักรวมไม่น้อยกว่า  

600 g. หรือ 600 ml. 

 2) Staphylococcus aureus  

 3) Bacillus cereus  

 4) ไนเตรต และ ไนไตรต ์ 

 5) ชนิดและปริมาณส ี 
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ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ หัวข้อ/รายการ ที่ต้องการวิเคราะห์ 
ปริมาณที่ต้องเก็บ 
ต่อ 1 ตัวอย่าง 

2. ผลิตภัณฑส์ุขภาพชุมชน :  เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร เฉพาะประเภท ดังนี้ 

 2. เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 
เฉพาะประเภท ดังนี ้
  1) ขัดผิว/พอกผิว/แป้งฝุ่น 
  2) ยาสีฟัน และผลิตภณัฑ์บ้วนปาก 
  3) บ ารุงผิวหน้า 
  4) แชมพ/ู ครีมนวด/ บ ารุงเส้นผม/ 
สบู่เหลว  
 
 

 1) Total aerobic microbial count   จ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า  
2 หน่วย (ใน Lot. เดียวกัน) 
และ น้ าหนักรวมไม่น้อยกว่า 

200 g   

 2) Total combined yeasts and mould count  

 3) Clostridium spp.  

 4) Staphylococcus aureus  

 5) Pseudomonas aeruginosa  

 6) Candida albicans  

3. ผลิตภัณฑส์ุขภาพ : ยาแผนโบราณ/ ยาสมุนไพร 

 3. ผลิตภณัฑส์ุขภาพ : ยาแผน
โบราณ/ ยาสมุนไพร (เฉพาะ
ผลิตภณัฑ์ที่มีความเสีย่ง)  
 
หมายเหต ุ 
เฉพาะยาแผนโบราณ/ ยาสมุนไพร : 
เก็บตัวอย่างโดยส านักยา (ทีมตรวจ
ประเมินสถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ) 
 และขอความอนุเคราะห์ สสจ. ส่ง
ตัวอย่างที่กรมวิทย์ฯ /ศูนย์วิทย์ฯ ทั่ว
ประเทศ 

 1) Staphylococcus aureus   น้ าหนักรวมไม่น้อยกว่า  
150 g. หรือ 150 ml.  
(ใน Lot. เดียวกัน)    2) Clostridium spp.   

 3) Salmonella spp.  

 4) Total aerobic microbial count   

 5) Total combined yeasts and mould count  

 6) Bile tolerant gram negative bacteria  

 7) Escherichia coli  

 8) Pseudomonas aeruginosa  

6. เกณฑ์อ้างอิง (จุดประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน) 

 อาหาร  
1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค  
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ.2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
3) ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร 

ฉบับที่ 3 

 เครื่องส าอาง 
1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 

 ยาแผนโบราณ/ ยาสมุนไพร 
1) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนต ารับยาโบราณ

เกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนจุลินทรีย์และโลหะหนักเกินมาตรฐาน * 
2) ข้อก าหนดการปนเปื้อนเชื้อจุลนิทรีย์ (microbial limit) ตามข้อตกลงอาเซียน ส าหรบัผลติภณัฑ์ยาแผนโบราณ 

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
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7. การเก็บข้อมูล 

 ข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
1) ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง เช่น ที่ตั้งของสถานที่เก็บตัวอย่าง (เลขที่ใบอนุญาตสถานที่ผลิต/ ชื่อและที่อยู่

ของสถานที่จ าหน่าย)  รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เก็บตัวอย่าง  (เลขทะเบียนยา/ เลขที่ใบรับแจ้ง/ ลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์) วันที่เก็บ/ส่ง ตัวอย่าง เลขที่หนังสือราชการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ 

2) ข้อมูลผลวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น รายการตรวจวิเคราะห์  ผลการตรวจวิเคราะห์ วันที่ตรวจ
วิเคราะห์  

 การน าเข้าข้อมูล 
โปรดแจ้งความประสงค์ในการบันทึก/น าเข้าข้อมูลการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลการ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผ่านทางคบ. เขตและผู้ช่วย คบ. เขต ทั้งนี้สามารถเลือกด าเนินการได้ 2 แนวทาง 
ดังนี้ 

1) น าเข้าข้อมูลด้วยตนเอง โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบงาน KBIS ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศผล
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการ” (ในกรณี สสจ. ไม่มีโปรแกรมฐานข้อมูลผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และต้องการสืบค้นข้อมูลผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวมประเทศ) หรือ น าเข้าข้อมูล ใน
ระบบ KBIS ผ่าน Excel Template (ในกรณีที่ สสจ. มีโปรแกรมและสามารถ Export ฐานข้อมูลของตนให้อยู่
ในรูปแบบ Excel Template ได้) 

ทั้งนี้สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบได้ใน website กอง คบ. หัวข้อ “เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค”-> 
“งานสารสนเทศ” -> “ระบบงาน KBIS” 

2) ให้กอง คบ. อย. เป็นผู้น าเข้าข้อมูล โดยจัดส่งส าเนาหนังสือหนังสือน าส่ งตัวอย่างและ
เอกสารแนบท้าย และ/หรือ ส าเนาผลวิเคราะห์ฯ ในกรณีที่กอง คบ. ไม่ได้รับส าเนาผลวิเคราะห์ฯ จาก 
กรมวิทย์/ ศูนย์วิทย์ฯทั่วประเทศ ให้แก่กอง คบ. (ผ่านทาง kb@fda.moph.go.th หรือทาง คบ. เขตและ 
ผู้ช่วยคบ. เขต) 

8. การรายงานผลผ่านระบบ คบส. Online 
กอง คบ. อย. จะเป็นผู้รายงานผลในระบบ คบส. Online จากเอกสารที่ได้รับ/ ข้อมูลที่ สสจ. บันทึกใน

ระบบ KBIS และขอความอนุเคราะห์ สสจ. ตรวจสอบผลการด าเนินงานในระบบ  คบส. Online ทุกไตรมาส 
9. การด าเนินการเพิ่มเติม กรณีผลวิเคราะห์ตกมาตรฐาน 

ให้ สสจ. พิจารณาด าเนินการ (เพ่ิมเติม) เช่น ให้ค าแนะน าเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ ลงพ้ืนที่ตรวจ
สถานที่ผลิต ส่งข้อมูลให้หน่วยงานระดับอ าเภอด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา แล้วจึงรายงานผลการด าเนินการ 
(เพ่ิมเติม) ให้แก่ กอง คบ. ผ่านทางคบ. เขตและผู้ช่วยคบ. เขต เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมประเทศต่อไป 

 
*************************************** 
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ที ่        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด     
……………………………………….  
………………………………………. 

      วันที่    เดือน    ป ี

เรื่อง   ขอส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. บัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ จ านวน 1 ฉบับ 
2.  แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ฉบับ 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท าแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้มีกิจกรรมการการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วประเทศ (Risk base) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการส ารวจสถานการณ์คุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน  เพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้สามารถปฏิบัติได้ตามที่กฏหมายก าหนด นั้น 

ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด................. โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขอส่งตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภท…………………. จ านวน …. รายการ พร้อมส าเนาบัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจ
วิเคราะห์ ลงวันที่...……………… จ านวน .…… แผ่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามรายการที่ระบุในแผนเก็บตัวอย่างฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เมื่อได้รับผลวิเคราะห์เป็นประการใดแล้ว  
โปรดแจ้งผลไปที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด.............. และส าเนาผลวิเคราะห์ให้กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทร.   
โทรสาร   
ส าเนาส่ง  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ) 

ตัวอยา่งหนังสือน าส่งวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) 
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บัญชีแนบท้ายตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภท ..........................(อาหาร/ เครื่องส าอาง/ ยาแผนโบราณ) 

ตาม กิจกรรมการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วประเทศ  

หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด........................................... / ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านัก/กอง...................................................................  

จ านวน ..................... ตัวอย่าง  วันทีส่่งตัวอย่าง ........................................................ (วัน เดือน ปี) 

ล าดับ ชื่อผลิตภัณฑ ์ ที่อยู่ (ผู้ผลิต/จ าหน่าย) / 
เลขที่ใบอนุญาต  

(กรณีได้รับอนุญาตจาก อย. / สสจ.) 
 

เลขสารบบ/  
เลขจดแจ้ง/ 
เลขทะเบียน

ต ารับยา 

ส่วนประกอบส าคัญ /  
ลักษณะของผลิตภัณฑ ์

MGF/ EXP/  
LOT NO. 

ปริมาณ/ 
จ านวน 

       

       

       

       

หมายเหตุ : วิเคราะห์ตามรายการวิเคราะห์ท่ีระบุในแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน กอง คบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
               กิจกรรมการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุม่เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วประเทศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
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การจัดสรรงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงสู่จังหวัด 
(จําแนกรายจังหวัด) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเด็น งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,636,520 
1. ตัวชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Agenda based) 9,366,100 
    1.1 ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (ร้อยละ 90) 3,158,100 
    1.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
         (ร้อยละ 90)
    1.3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารที่มีฤทธิ์
         ในการลดนํ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้รับการจัดการ (ร้อยละ 100)
    1.4 ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเส่ียงที่มีการปลอมปนสารสเตียรอยด์ (ไม่เกินร้อยละ 10)
    1.5 ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ือวิทยุกระจาย เสียงที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ
         (ร้อยละ 100)
    1.6 ร้อยละของเคร่ืองสําอางที่ผลิตและจําหน่ายในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย (ร้อยละ 80) 2,480,000
    1.7 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัยห่างไกลโรค NCDs (อย. น้อย) 3,728,000
         1.7.1 ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนําได้รับการอบรมการใช้รูปแบบการปรับเปล่ียน
                 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 100)
         1.7.1 ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนําซึ่งผ่านการอบรมมีการนํารูปแบบ
                การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ 
                (ร้อยละ 100)
2. การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   ในระดับพ้ืนที่ (Area based)

6,283,190 

    2.1 โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค       
        (โครงการพิเศษ)

3,800,000

    2.2 โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) 2,483,190
3. กิจกรรม/ความร่วมมือ 6,987,230 

    3.1 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพนําเข้า ณ ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค 740,260
    3.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนําเข้าวัตถุเสพติด (ส่วนภูมิภาค) 3,946,970
    3.3 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบงาน คบส. ในส่วนภูมิภาค (โครงการประชุมเขต ภาค ประเทศ) 2,300,000
    3.4 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต 0
    3.5 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์นํ้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อย
         โปรตีนของถั่วเหลืองและนํ้าเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต

0

    3.6 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนกลุ่มเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
         ทั่วประเทศ

0

สรุปตัวชี้วัด เป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ฝ่ายการคลัง สล. หน้า 1 
 

วิธีตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสงักัด สป.สธ 
 

1.   เข้าหน้าเว็บไซต์ กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
http://finance.moph.go.th 
 
 

2.  ดูรายการโอนจัดสรรได้ท่ีกองบริหารการคลัง หัวข้อ “กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผล งปม.” เลือก
รายการที่เป็นรายการโอนเบิกแทนของ อย. ซ่ึงด าเนนิการโดย คุณกฤติยา  ปานช้าง 

 
 

 
 
หมายเหตุ  สามารถตรวจสอบขอ้มูลได้ภายหลังจาก อย. ได้ด าเนินการโอนเงนิงบประมาณฯ ให้สป.สธ แล้ว
ประมาณ 10 วันท าการนับถัดจากวันที่ อย. ส่งหนงัสือให้ สป.สธ  หากไม่มีข้อมูล สามารถสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นได้ที่คุณตุลารัตน์  จันทร์สว่าง นักวชิาการเงินและบัญชชี านาญการ (อย.) โทร. 0 2590 7372 หรือ
คุณกฤติยา  ปานชา้ง นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ (สป.สธ) โทร. 0 2590 1288 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน 
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หน่วยงานผู้เบิกแทน กรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                   
 
1 วันท าการ                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2-3 วันท าการ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 
 
3 วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 วันท าการ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
5 วันท าการ 

 
อ้างอิงข้อมูล : ตามหนังสือกรมบญัชีกลาง  ท่ี กค 0409.7/ว 355 ลงวันท่ี  12  ตุลาคม  2550 

1.สรา้งข้อมูลหลกัรายการเบิกแทน
ผ่านระบบ GFMIS 

(ZSUB_AG_MASTER) 

ได้เลขที่เอกสารเบิกแทนกัน 
10 หลัก 

2. จัดท าหนังสือแจ้งโอนเงิน
งบประมาณ พร้อมแบบใบแจ้งการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการลงนาม
ในช่อง “เจ้าของงบประมาณ” 
 

3. เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม
ในช่อง “หน่วยงานผู้เบิกแทน” เมื่อ
ลงนามเรียบร้อยแล้วให้แจ้งเจ้าของ
งบประมาณ และกรมบัญชกีลาง
ทราบ 

4. สร้างรหัสงบประมาณเบิกแทนให้
หน่วยงานผู้เบิกแทนโดยอ้างอิงจาก
เลขทีร่ายการเบิกแทนกัน 10 หลกั  

ได้รหัสงบประมาณเบิกแทน 16 หลัก 
ในหน่วยงานผู้เบิกแทน โดยหลักที่ 13 
เป็นเลข 9 

5. จัดสรรงบประมาณเบิกแทนให้
หน่วยงานผู้เบิกแทน ได้เลขที่
จัดสรรเบิกแทน 8 หลัก 

6. ตรวจสอบการได้รับงบประมาณ
เบิกแทนได้จากรายงานข้อมูลหลกั
รายการเบิกแทน  
(ZSUB_AG_RPT_0001) 

7. โอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิก
แทน ไปยังหน่วยเบิกจ่ายในส่วน
ภูมิภาค (ZFMBB_TRN) 

8. หน่วยงานผู้รับงบประมาณก่อหนี้
ผูกพัน/ต้ังเบิก/เบิกเกินส่งคืน และการ
น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน(ถ้ามี)/
เช่นเดียวกับเงินงบประมาณของตนเอง
โดยใช้รหัสงบประมาณเบิกแทน 

9. ตรวจสอบข้อมูลการให/้คืนงบ
เบิกแทน และการใช้จ่าย
งบประมาณของผู้เบิกแทน 
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สรุปรายละเอียดตามแผนงาน/ผลผลิต

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายละเอียดการโอนจัดสรรเงนิงบประมาณให้หน่วยงานในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุเบกิแทน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ าแนกรายแผนงาน/ผลผลติ/โครงการ

 แผนงาน : ยุทธศาสตร์
สรา้งเสรมิให้คนมีสุข
ภาวะทีด่ี

แผนงาน : บรูณาการ
ปอ้งกัน ปราบปราม และ
บ าบดัรกัษาผู้ติดยาเสพติด

 ผลผลิต : โครงการ
ส่งเสรมิสุขภาวะของ
ประชาชนจากการ
บรโิภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 ผลผลิต : ผู้บรโิภค
ได้รบัความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง

ผลผลิต :  ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและสถาน
ประกอบการได้รบัการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบ
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด

ผลผลิต : โครงการ
ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์
และสารตัง้ต้นทีเ่ปน็วัตถุ
เสพติดให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย

2100235024009000 2100239002009000 2100239001009000 2100206014009000
2,184,000.00            3,728,000.00          7,814,360.00             3,946,970.00             17,673,330.00          

1 สสจ.สมุทรปราการ P1100 2100200076 19,200.00                 34,000.00               5,400.00                    -                            58,600.00               
2 สสจ.นนทบุรี P1200 2100200078 19,200.00                 30,000.00               100,000.00                 -                            149,200.00              
3 สสจ.ปทุมธานี P1300 2100200081 20,900.00                 34,000.00               61,500.00                   -                            116,400.00              
4 สสจ.พระนครศรีอยุธยา P1400 2100200083 36,200.00                 46,000.00               62,000.00                   -                            144,200.00              
5 สสจ.อ่างทอง P1500 2100200086 20,900.00                 26,000.00               44,800.00                   -                            91,700.00               
6 สสจ.ลพบุรี P1600 2100200088 27,700.00                 42,000.00               62,900.00                   -                            132,600.00              
7 สสจ.สิงห์บุรี P1700 2100200091 19,200.00                 26,000.00               55,400.00                   -                            100,600.00              
8 สสจ.ชัยนาท P1800 2100200094 22,600.00                 30,000.00               59,000.00                   -                            111,600.00              
9 สสจ.สระบุรี P1900 2100200096 31,100.00                 34,000.00               61,100.00                   -                            126,200.00              
10 สสจ.ชลบุรี P2000 2100200099 27,700.00                 46,000.00               104,060.00                 -                            177,760.00              
11 สสจ.ระยอง P2100 2100200101 22,600.00                 34,000.00               66,800.00                   -                            123,400.00              
12 สสจ.จันทบุรี P2200 2100200103 26,000.00                 34,000.00               10,500.00                   -                            70,500.00               
13 สสจ.ตราด P2300 2100200105 20,900.00                 26,000.00               2,100.00                    -                            49,000.00               
14 สสจ.ฉะเชิงเทรา P2400 2100200107 27,700.00                 46,000.00               7,500.00                    -                            81,200.00               
15 สสจ.ปราจีนบุรี P2500 2100200109 20,900.00                 34,000.00               78,700.00                   -                            133,600.00              
16 สสจ.นครนายก P2600 2100200111 15,800.00                 22,000.00               79,780.00                   -                            117,580.00              
17 สสจ.สระแก้ว P2700 2100200113 24,300.00                 38,000.00               253,600.00                 245,000.00                 560,900.00              
18 สสจ.นครราชสีมา P3000 2100200115 63,000.00                 150,000.00              89,900.00                   -                            302,900.00              
19 สสจ.บุรีรัมย์ P3100 2100200117 47,700.00                 114,000.00              67,700.00                   -                            229,400.00              
20 สสจ.สุรินทร์ P3200 2100200119 37,900.00                 102,000.00              69,200.00                   -                            209,100.00              
21 สสจ.ศรีสะเกษ P3300 2100200121 46,000.00                 94,000.00               270,700.00                 -                            410,700.00              
22 สสจ.อุบลราชธานี P3400 2100200123 51,100.00                 118,000.00              436,600.00                 -                            605,700.00              
23 สสจ.ยโสธร P3500 2100200125 24,300.00                 46,000.00               12,000.00                   -                            82,300.00               
24 สสจ.ชัยภูมิ P3600 2100200127 36,200.00                 70,000.00               88,400.00                   -                            194,600.00              
25 สสจ.อ านาจเจริญ P3700 2100200129 20,900.00                 30,000.00               36,600.00                   -                            87,500.00               
26 สสจ.บึงกาฬ P3800 2100200264 22,600.00                 30,000.00               37,800.00                   158,600.00                 249,000.00              
27 สสจ.หนองบัวล าภู P3900 2100200131 19,200.00                 42,000.00               40,800.00                   -                            102,000.00              
28 สสจ.ขอนแก่น P4000 2100200133 51,100.00                 118,000.00              40,800.00                   -                            209,900.00              
29 สสจ.อุดรธานี P4100 2100200136 43,000.00                 98,000.00               57,900.00                   196,200.00                 395,100.00              
30 สสจ.เลย P4200 2100200138 32,800.00                 54,000.00               221,300.00                 164,000.00                 472,100.00              
31 สสจ.หนองคาย P4300 2100200140 37,900.00                 34,000.00               42,300.00                   314,560.00                 428,760.00              
32 สสจ.มหาสารคาม P4400 2100200142 31,100.00                 62,000.00               19,800.00                   -                            112,900.00              
33 สสจ.ร้อยเอ็ด P4500 2100200144 43,000.00                 90,000.00               246,500.00                 -                            379,500.00              
34 สสจ.กาฬสินธุ์ P4600 2100200146 39,600.00                 74,000.00               338,900.00                 -                            452,500.00              
35 สสจ.สกลนคร P4700 2100200148 39,600.00                 82,000.00               44,700.00                   -                            166,300.00              
36 สสจ.นครพนม P4800 2100200150 29,400.00                 50,000.00               42,600.00                   329,700.00                 451,700.00              
37 สสจ.มุกดาหาร P4900 2100200152 20,900.00                 34,000.00               12,000.00                   376,000.00                 442,900.00              
38 สสจ.เชียงใหม่ P5000 2100200154 49,400.00                 98,000.00               123,100.00                 844,400.00                 1,114,900.00           
39 สสจ.ล าพูน P5100 2100200156 22,600.00                 30,000.00               713,200.00                 -                            765,800.00              
40 สสจ.ล าปาง P5200 2100200158 31,100.00                 46,000.00               74,600.00                   -                            151,700.00              

รวมทัง้สิน้
รหัสงบประมาณ 

 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพคน

หน่วยงานผู้เบกิแทน รหัส
พ้ืนที่

รหัสหน่วย
เบกิจ่าย

 รวมทัง้สิน้ล าดั
บที่
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สรุปรายละเอียดตามแผนงาน/ผลผลิต

 แผนงาน : ยุทธศาสตร์
สรา้งเสรมิให้คนมีสุข
ภาวะทีด่ี

แผนงาน : บรูณาการ
ปอ้งกัน ปราบปราม และ
บ าบดัรกัษาผู้ติดยาเสพติด

 ผลผลิต : โครงการ
ส่งเสรมิสุขภาวะของ
ประชาชนจากการ
บรโิภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 ผลผลิต : ผู้บรโิภค
ได้รบัความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง

ผลผลิต :  ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและสถาน
ประกอบการได้รบัการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบ
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด

ผลผลิต : โครงการ
ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์
และสารตัง้ต้นทีเ่ปน็วัตถุ
เสพติดให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย

2100235024009000 2100239002009000 2100239001009000 2100206014009000รหัสงบประมาณ 

 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพคน

หน่วยงานผู้เบกิแทน รหัส
พ้ืนที่

รหัสหน่วย
เบกิจ่าย

 รวมทัง้สิน้ล าดั
บที่

41 สสจ.อุตรดิตถ์ P5300 2100200160 24,300.00                 34,000.00               58,700.00                   -                            117,000.00              
42 สสจ.แพร่ P5400 2100200162 22,600.00                 34,000.00               61,200.00                   -                            117,800.00              
43 สสจ.น่าน P5500 2100200164 34,500.00                 46,000.00               64,100.00                   168,500.00                 313,100.00              
44 สสจ.พะเยา P5600 2100200166 24,300.00                 34,000.00               59,600.00                   -                            117,900.00              
45 สสจ.เชียงราย P5700 2100200169 39,600.00                 74,000.00               75,800.00                   -                            189,400.00              
46 สสจ.แม่ฮ่องสอน P5800 2100200171 20,900.00                 34,000.00               51,500.00                   -                            106,400.00              
47 สสจ.นครสวรรค์ P6000 2100200173 34,500.00                 62,000.00               100,000.00                 -                            196,500.00              
48 สสจ.อุทัยธานี P6100 2100200175 22,600.00                 34,000.00               343,700.00                 -                            400,300.00              
49 สสจ.ก าแพงเพชร P6200 2100200177 27,700.00                 50,000.00               66,500.00                   -                            144,200.00              
50 สสจ.ตาก P6300 2100200179 24,300.00                 42,000.00               74,800.00                   50,000.00                   191,100.00              
51 สสจ.สุโขทัย P6400 2100200182 24,300.00                 42,000.00               10,800.00                   -                            77,100.00               
52 สสจ.พิษณุโลก P6500 2100200185 24,300.00                 66,000.00               182,560.00                 -                            272,860.00              
53 สสจ.พิจิตร P6600 2100200187 29,400.00                 42,000.00               12,300.00                   -                            83,700.00               
54 สสจ.เพชรบูรณ์ P6700 2100200189 27,700.00                 70,000.00               75,300.00                   -                            173,000.00              
55 สสจ.ราชบุรี P7000 2100200191 26,000.00                 38,000.00               63,800.00                   -                            127,800.00              
56 สสจ.กาญจนบุรี P7100 2100200196 31,100.00                 58,000.00               59,600.00                   35,000.00                   183,700.00              
57 สสจ.สุพรรณบุรี P7200 2100200199 26,000.00                 46,000.00               63,500.00                   -                            135,500.00              
58 สสจ.นครปฐม P7300 2100200202 20,900.00                 34,000.00               62,600.00                   -                            117,500.00              
59 สสจ.สมุทรสาคร P7400 2100200204 14,100.00                 22,000.00               201,760.00                 -                            237,860.00              
60 สสจ.สมุทรสงคราม P7500 2100200206 14,100.00                 22,000.00               51,800.00                   -                            87,900.00               
61 สสจ.เพชรบุรี P7600 2100200219 22,600.00                 34,000.00               442,400.00                 -                            499,000.00              
62 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ P7700 2100200221 22,600.00                 34,000.00               108,500.00                 -                            165,100.00              
63 สสจ.นครศรีธรรมราช P8000 2100200223 47,700.00                 78,000.00               20,100.00                   -                            145,800.00              
64 สสจ.กระบี่ P8100 2100200225 22,600.00                 30,000.00               33,400.00                   119,500.00                 205,500.00              
65 สสจ.พังงา P8200 2100200227 22,600.00                 26,000.00               187,300.00                 -                            235,900.00              
66 สสจ.ภูเก็ต P8300 2100200230 14,100.00                 22,000.00               40,200.00                   -                            76,300.00               
67 สสจ.สุราษฎร์ธานี P8400 2100200232 41,300.00                 62,000.00               48,300.00                   172,300.00                 323,900.00              
68 สสจ.ระนอง P8500 2100200235 17,500.00                 22,000.00               2,100.00                    266,000.00                 307,600.00              
69 สสจ.ชุมพร P8600 2100200237 22,600.00                 42,000.00               34,300.00                   -                            98,900.00               
70 สสจ.สงขลา P9000 2100200239 36,200.00                 50,000.00               403,000.00                 -                            489,200.00              
71 สสจ.สตูล P9100 2100200242 20,900.00                 26,000.00               181,100.00                 201,400.00                 429,400.00              
72 สสจ.ตรัง P9200 2100200244 26,000.00                 34,000.00               198,900.00                 -                            258,900.00              
73 สสจ.พัทลุง P9300 2100200246 27,700.00                 34,000.00               34,800.00                   -                            96,500.00               
74 สสจ.ปัตตานี P9400 2100200248 29,400.00                 34,000.00               31,800.00                   -                            95,200.00               
75 สสจ.ยะลา P9500 2100200250 22,600.00                 30,000.00               33,600.00                   146,610.00                 232,810.00              
76 สสจ.นราธวิาส P9600 2100200253 31,100.00                 38,000.00               32,100.00                   159,200.00                 260,400.00              
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รายละเอียดการโอนจัดสรรตามภารกิจ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายละเอียดการโอนจดัสรรเงินงบประมาณใหห้น่วยงานในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุเบกิแทน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 โดยแบง่ตามภารกิจ Agenda based, Area based และกิจกรรม/ความร่วมมอื

 รหัสงบประมาณ : <ดูใต้ชื่อโครงการ>   รหัสกิจกรรม : 21002XXXX99999    แหล่งของเงิน : 62112XX 
****  XXXX = รหัสพ้ืนที่ 4 หลัก , XX = รหัสประเภทค่าใช้จ่ายที่จะเบิก  ****

กอง คบ.
 การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับ

พ้ืนที่ (Area based)

 โครงการเดก็ไทย
บริโภคปลอดภยั

หา่งไกลโรค NCDs 
(อย. น้อย)

  โครงการแก้ไขปญัหา
ผลติภณัฑ์สขุภาพและ

พัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์
สขุภาพในสว่นภมูภิาคฯ 

(โครงการพิเศษ)

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
การลกัลอบน าเขา้

วัตถุเสพตดิ 
(สว่นภมูภิาค)

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลติภณัฑ์สขุภาพ

น าเขา้ณ ดา่นอาหาร
และยาสว่นภมูภิาค

โครงการพัฒนา
มาตรฐานระบบงาน 
คบส. ในสว่นภมูภิาค
(โครงการประชมุเขต

 ภาค ประเทศ)

2100235024009000 2100239001009000 2100239002009000 2100239001009000 2100206014009000 2100239001009000 2100239001009000

2,184,000.00          974,100.00             3,728,000.00       3,800,000.00                3,946,970.00        740,260.00           2,300,000.00        17,673,330.00         
เขต 1 245,000.00             122,100.00             396,000.00          400,000.00                   1,012,900.00        25,000.00             676,000.00           2,877,000.00          

สสจ.เชียงใหม่ 49,400.00                35,100.00                98,000.00             88,000.00                      844,400.00            -                       -                       1,114,900.00          
สสจ.ล ำพนู 22,600.00                10,200.00                30,000.00             50,000.00                      -                       25,000.00              628,000.00            765,800.00             
สสจ.ล ำปำง 31,100.00                12,600.00                46,000.00             62,000.00                      -                       -                       -                       151,700.00             
สสจ.แพร่ 22,600.00                13,200.00                34,000.00             -                               -                       -                       48,000.00              117,800.00             
สสจ.นำ่น 34,500.00                14,100.00                46,000.00             50,000.00                      168,500.00            -                       -                       313,100.00             
สสจ.พะเยำ 24,300.00                9,600.00                  34,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       117,900.00             
สสจ.เชียงรำย 39,600.00                25,800.00                74,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       189,400.00             
สสจ.แมฮ่่องสอน 20,900.00                1,500.00                  34,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       106,400.00             

เขต 2 124,900.00             60,000.00               254,000.00          312,160.00                   50,000.00             -                      30,000.00             831,060.00             
สสจ.อตุรดิตถ์ 24,300.00                8,700.00                  34,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       117,000.00             
สสจ.ตำก 24,300.00                4,800.00                  42,000.00             70,000.00                      50,000.00              -                       -                       191,100.00             
สสจ.สุโขทยั 24,300.00                10,800.00                42,000.00             -                               -                       -                       -                       77,100.00               
สสจ.พษิณุโลก 24,300.00                18,600.00                66,000.00             133,960.00                    -                       -                       30,000.00              272,860.00             
สสจ.เพชรบรูณ์ 27,700.00                17,100.00                70,000.00             58,200.00                      -                       -                       -                       173,000.00             

รวมทั้งสิ้นหน่วยงานผู้เบิกแทน

รหัสงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น

ส านักอาหาร/ ส านักยา/ กอง คบ./ กอง พศ. ส านักดา่นอาหารและยา/ กอง คบ.
 ตวัชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ 

(Agenda based)
กิจกรรม/ความร่วมมอืดา้นงานคุ้มครองผู้บริโภค

ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ

 ร้อยละผักและผลไมส้ดมคีวามปลอดภยัฯ / ร้อย
ละผลติภณัฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติมี

คุณภาพมาตรฐานฯ / ร้อยละของผลติภณัฑ์เสริม
อาหาร / ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงฯ / 

ร้อยละของโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพฯ
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รายละเอียดการโอนจัดสรรตามภารกิจ

กอง คบ.
 การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับ

พ้ืนที่ (Area based)

 โครงการเดก็ไทย
บริโภคปลอดภยั

หา่งไกลโรค NCDs 
(อย. น้อย)

  โครงการแก้ไขปญัหา
ผลติภณัฑ์สขุภาพและ

พัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์
สขุภาพในสว่นภมูภิาคฯ 

(โครงการพิเศษ)

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
การลกัลอบน าเขา้

วัตถุเสพตดิ 
(สว่นภมูภิาค)

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลติภณัฑ์สขุภาพ

น าเขา้ณ ดา่นอาหาร
และยาสว่นภมูภิาค

โครงการพัฒนา
มาตรฐานระบบงาน 
คบส. ในสว่นภมูภิาค
(โครงการประชมุเขต

 ภาค ประเทศ)

2100235024009000 2100239001009000 2100239002009000 2100239001009000 2100206014009000 2100239001009000 2100239001009000

รวมทั้งสิ้นหน่วยงานผู้เบิกแทน

รหัสงบประมาณ 

ส านักอาหาร/ ส านักยา/ กอง คบ./ กอง พศ. ส านักดา่นอาหารและยา/ กอง คบ.
 ตวัชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ 

(Agenda based)
กิจกรรม/ความร่วมมอืดา้นงานคุ้มครองผู้บริโภค

ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ

 ร้อยละผักและผลไมส้ดมคีวามปลอดภยัฯ / ร้อย
ละผลติภณัฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติมี

คุณภาพมาตรฐานฯ / ร้อยละของผลติภณัฑ์เสริม
อาหาร / ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงฯ / 

ร้อยละของโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพฯ

เขต 3 136,800.00             72,900.00               218,000.00          190,600.00                   -                      -                      318,000.00           936,300.00             
สสจ.ชัยนำท 22,600.00                9,000.00                  30,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       111,600.00             
สสจ.นครสวรรค์ 34,500.00                29,400.00                62,000.00             40,600.00                      -                       -                       30,000.00              196,500.00             
สสจ.อทุยัธำนี 22,600.00                5,700.00                  34,000.00             50,000.00                      -                       -                       288,000.00            400,300.00             
สสจ.ก ำแพงเพชร 27,700.00                16,500.00                50,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       144,200.00             
สสจ.พจิิตร 29,400.00                12,300.00                42,000.00             -                               -                       -                       -                       83,700.00               

เขต 4 191,000.00             79,800.00               260,000.00          399,680.00                   -                      -                      48,000.00             978,480.00             
สสจ.นนทบรีุ 19,200.00                15,000.00                30,000.00             85,000.00                      -                       -                       -                       149,200.00             
สสจ.ปทมุธำนี 20,900.00                13,500.00                34,000.00             -                               -                       -                       48,000.00              116,400.00             
สสจ.พระนครศรีอยุธยำ 36,200.00                12,000.00                46,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       144,200.00             
สสจ.อำ่งทอง 20,900.00                4,800.00                  26,000.00             40,000.00                      -                       -                       -                       91,700.00               
สสจ.ลพบรีุ 27,700.00                12,900.00                42,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       132,600.00             
สสจ.สิงหบ์รีุ 19,200.00                5,400.00                  26,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       100,600.00             
สสจ.สระบรีุ 31,100.00                11,100.00                34,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       126,200.00             
สสจ.นครนำยก 15,800.00                5,100.00                  22,000.00             74,680.00                      -                       -                       -                       117,580.00             

เขต 5 177,400.00             77,100.00               288,000.00          400,000.00                   35,000.00             144,860.00           432,000.00           1,554,360.00          
สสจ.รำชบรีุ 26,000.00                13,800.00                38,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       127,800.00             
สสจ.กำญจนบรีุ 31,100.00                9,600.00                  58,000.00             50,000.00                      35,000.00              -                       -                       183,700.00             
สสจ.สุพรรณบรีุ 26,000.00                13,500.00                46,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       135,500.00             
สสจ.นครปฐม 20,900.00                12,600.00                34,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       117,500.00             
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รายละเอียดการโอนจัดสรรตามภารกิจ

กอง คบ.
 การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับ

พ้ืนที่ (Area based)

 โครงการเดก็ไทย
บริโภคปลอดภยั

หา่งไกลโรค NCDs 
(อย. น้อย)

  โครงการแก้ไขปญัหา
ผลติภณัฑ์สขุภาพและ

พัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์
สขุภาพในสว่นภมูภิาคฯ 

(โครงการพิเศษ)

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
การลกัลอบน าเขา้

วัตถุเสพตดิ 
(สว่นภมูภิาค)

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลติภณัฑ์สขุภาพ

น าเขา้ณ ดา่นอาหาร
และยาสว่นภมูภิาค

โครงการพัฒนา
มาตรฐานระบบงาน 
คบส. ในสว่นภมูภิาค
(โครงการประชมุเขต

 ภาค ประเทศ)

2100235024009000 2100239001009000 2100239002009000 2100239001009000 2100206014009000 2100239001009000 2100239001009000

รวมทั้งสิ้นหน่วยงานผู้เบิกแทน

รหัสงบประมาณ 

ส านักอาหาร/ ส านักยา/ กอง คบ./ กอง พศ. ส านักดา่นอาหารและยา/ กอง คบ.
 ตวัชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ 

(Agenda based)
กิจกรรม/ความร่วมมอืดา้นงานคุ้มครองผู้บริโภค

ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ

 ร้อยละผักและผลไมส้ดมคีวามปลอดภยัฯ / ร้อย
ละผลติภณัฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติมี

คุณภาพมาตรฐานฯ / ร้อยละของผลติภณัฑ์เสริม
อาหาร / ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงฯ / 

ร้อยละของโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพฯ

สสจ.สมทุรสำคร 14,100.00                6,900.00                  22,000.00             50,000.00                      -                       144,860.00            -                       237,860.00             
สสจ.สมทุรสงครำม 14,100.00                1,800.00                  22,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       87,900.00               
สสจ.เพชรบรีุ 22,600.00                8,400.00                  34,000.00             50,000.00                      -                       -                       384,000.00            499,000.00             
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 22,600.00                10,500.00                34,000.00             50,000.00                      -                       -                       48,000.00              165,100.00             

เขต 6 189,300.00             83,100.00               292,000.00          397,560.00                   245,000.00           -                      48,000.00             1,254,960.00          
สสจ.สมทุรปรำกำร 19,200.00                5,400.00                  34,000.00             -                               -                       -                       -                       58,600.00               
สสจ.ชลบรีุ 27,700.00                24,300.00                46,000.00             79,760.00                      -                       -                       -                       177,760.00             
สสจ.ระยอง 22,600.00                16,800.00                34,000.00             50,000.00                      -                       -                       -                       123,400.00             
สสจ.จันทบรีุ 26,000.00                10,500.00                34,000.00             -                               -                       -                       -                       70,500.00               
สสจ.ตรำด 20,900.00                2,100.00                  26,000.00             -                               -                       -                       -                       49,000.00               
สสจ.ฉะเชิงเทรำ 27,700.00                7,500.00                  46,000.00             -                               -                       -                       -                       81,200.00               
สสจ.ปรำจีนบรีุ 20,900.00                9,900.00                  34,000.00             68,800.00                      -                       -                       -                       133,600.00             
สสจ.สระแกว้ 24,300.00                6,600.00                  38,000.00             199,000.00                    245,000.00            -                       48,000.00              560,900.00             

เขต 7 164,800.00             102,000.00             344,000.00          200,000.00                   -                      -                      344,000.00           1,154,800.00          
สสจ.ขอนแกน่ 51,100.00                40,800.00                118,000.00           -                               -                       -                       -                       209,900.00             
สสจ.มหำสำรคำม 31,100.00                19,800.00                62,000.00             -                               -                       -                       -                       112,900.00             
สสจ.ร้อยเอด็ 43,000.00                22,500.00                90,000.00             200,000.00                    -                       -                       24,000.00              379,500.00             
สสจ.กำฬสินธุ์ 39,600.00                18,900.00                74,000.00             -                               -                       -                       320,000.00            452,500.00             
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รายละเอียดการโอนจัดสรรตามภารกิจ

กอง คบ.
 การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับ

พ้ืนที่ (Area based)

 โครงการเดก็ไทย
บริโภคปลอดภยั

หา่งไกลโรค NCDs 
(อย. น้อย)

  โครงการแก้ไขปญัหา
ผลติภณัฑ์สขุภาพและ

พัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์
สขุภาพในสว่นภมูภิาคฯ 

(โครงการพิเศษ)

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
การลกัลอบน าเขา้

วัตถุเสพตดิ 
(สว่นภมูภิาค)

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลติภณัฑ์สขุภาพ

น าเขา้ณ ดา่นอาหาร
และยาสว่นภมูภิาค

โครงการพัฒนา
มาตรฐานระบบงาน 
คบส. ในสว่นภมูภิาค
(โครงการประชมุเขต

 ภาค ประเทศ)

2100235024009000 2100239001009000 2100239002009000 2100239001009000 2100206014009000 2100239001009000 2100239001009000

รวมทั้งสิ้นหน่วยงานผู้เบิกแทน

รหัสงบประมาณ 

ส านักอาหาร/ ส านักยา/ กอง คบ./ กอง พศ. ส านักดา่นอาหารและยา/ กอง คบ.
 ตวัชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ 

(Agenda based)
กิจกรรม/ความร่วมมอืดา้นงานคุ้มครองผู้บริโภค

ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ

 ร้อยละผักและผลไมส้ดมคีวามปลอดภยัฯ / ร้อย
ละผลติภณัฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติมี

คุณภาพมาตรฐานฯ / ร้อยละของผลติภณัฑ์เสริม
อาหาร / ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงฯ / 

ร้อยละของโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพฯ

เขต 8 224,500.00             95,400.00               390,000.00          350,000.00                   1,163,060.00        -                      42,000.00             2,264,960.00          
สสจ.บงึกำฬ 22,600.00                7,800.00                  30,000.00             30,000.00                      158,600.00            -                       -                       249,000.00             
สสจ.หนองบวัล ำภู 19,200.00                10,800.00                42,000.00             30,000.00                      -                       -                       -                       102,000.00             
สสจ.อดุรธำนี 43,000.00                27,900.00                98,000.00             30,000.00                      196,200.00            -                       -                       395,100.00             
สสจ.เลย 32,800.00                9,300.00                  54,000.00             170,000.00                    164,000.00            -                       42,000.00              472,100.00             
สสจ.หนองคำย 37,900.00                12,300.00                34,000.00             30,000.00                      314,560.00            -                       -                       428,760.00             
สสจ.สกลนคร 39,600.00                14,700.00                82,000.00             30,000.00                      -                       -                       -                       166,300.00             
สสจ.นครพนม 29,400.00                12,600.00                50,000.00             30,000.00                      329,700.00            -                       -                       451,700.00             

เขต 9 184,800.00             91,200.00               436,000.00          200,000.00                   -                      -                      24,000.00             936,000.00             
สสจ.นครรำชสีมำ 63,000.00                39,900.00                150,000.00           50,000.00                      -                       -                       -                       302,900.00             
สสจ.บรีุรัมย์ 47,700.00                17,700.00                114,000.00           50,000.00                      -                       -                       -                       229,400.00             
สสจ.สุรินทร์ 37,900.00                19,200.00                102,000.00           50,000.00                      -                       -                       -                       209,100.00             
สสจ.ชัยภมูิ 36,200.00                14,400.00                70,000.00             50,000.00                      -                       -                       24,000.00              194,600.00             

เขต 10 163,200.00             80,100.00               322,000.00          250,000.00                   376,000.00           407,800.00           30,000.00             1,629,100.00          
สสจ.ศรีสะเกษ 46,000.00                20,700.00                94,000.00             250,000.00                    -                       -                       -                       410,700.00             
สสจ.อบุลรำชธำนี 51,100.00                28,800.00                118,000.00           -                               -                       407,800.00            -                       605,700.00             
สสจ.ยโสธร 24,300.00                12,000.00                46,000.00             -                               -                       -                       -                       82,300.00               
สสจ.อ ำนำจเจริญ 20,900.00                6,600.00                  30,000.00             -                               -                       -                       30,000.00              87,500.00               
สสจ.มกุดำหำร 20,900.00                12,000.00                34,000.00             -                               376,000.00            -                       -                       442,900.00             
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รายละเอียดการโอนจัดสรรตามภารกิจ

กอง คบ.
 การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับ

พ้ืนที่ (Area based)

 โครงการเดก็ไทย
บริโภคปลอดภยั

หา่งไกลโรค NCDs 
(อย. น้อย)

  โครงการแก้ไขปญัหา
ผลติภณัฑ์สขุภาพและ

พัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์
สขุภาพในสว่นภมูภิาคฯ 

(โครงการพิเศษ)

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
การลกัลอบน าเขา้

วัตถุเสพตดิ 
(สว่นภมูภิาค)

ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลติภณัฑ์สขุภาพ

น าเขา้ณ ดา่นอาหาร
และยาสว่นภมูภิาค

โครงการพัฒนา
มาตรฐานระบบงาน 
คบส. ในสว่นภมูภิาค
(โครงการประชมุเขต

 ภาค ประเทศ)

2100235024009000 2100239001009000 2100239002009000 2100239001009000 2100206014009000 2100239001009000 2100239001009000

รวมทั้งสิ้นหน่วยงานผู้เบิกแทน

รหัสงบประมาณ 

ส านักอาหาร/ ส านักยา/ กอง คบ./ กอง พศ. ส านักดา่นอาหารและยา/ กอง คบ.
 ตวัชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ 

(Agenda based)
กิจกรรม/ความร่วมมอืดา้นงานคุ้มครองผู้บริโภค

ดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ

 ร้อยละผักและผลไมส้ดมคีวามปลอดภยัฯ / ร้อย
ละผลติภณัฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติมี

คุณภาพมาตรฐานฯ / ร้อยละของผลติภณัฑ์เสริม
อาหาร / ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงฯ / 

ร้อยละของโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพฯ

เขต 11 188,400.00             71,700.00               282,000.00          140,000.00                   557,800.00           -                      154,000.00           1,393,900.00          
สสจ.นครศรีธรรมรำช 47,700.00                20,100.00                78,000.00             -                               -                       -                       -                       145,800.00             
สสจ.กระบี่ 22,600.00                8,400.00                  30,000.00             25,000.00                      119,500.00            -                       -                       205,500.00             
สสจ.พงังำ 22,600.00                3,300.00                  26,000.00             30,000.00                      -                       -                       154,000.00            235,900.00             
สสจ.ภเูกต็ 14,100.00                10,200.00                22,000.00             30,000.00                      -                       -                       -                       76,300.00               
สสจ.สุรำษฎร์ธำนี 41,300.00                18,300.00                62,000.00             30,000.00                      172,300.00            -                       -                       323,900.00             
สสจ.ระนอง 17,500.00                2,100.00                  22,000.00             -                               266,000.00            -                       -                       307,600.00             
สสจ.ชุมพร 22,600.00                9,300.00                  42,000.00             25,000.00                      -                       -                       -                       98,900.00               

เขต 12 193,900.00             38,700.00               246,000.00          560,000.00                   507,210.00           162,600.00           154,000.00           1,862,410.00          
สสจ.สงขลำ 36,200.00                18,000.00                50,000.00             385,000.00                    -                       -                       -                       489,200.00             
สสจ.สตูล 20,900.00                2,100.00                  26,000.00             25,000.00                      201,400.00            -                       154,000.00            429,400.00             
สสจ.ตรัง 26,000.00                6,300.00                  34,000.00             30,000.00                      -                       162,600.00            -                       258,900.00             
สสจ.พทัลุง 27,700.00                4,800.00                  34,000.00             30,000.00                      -                       -                       -                       96,500.00               
สสจ.ปตัตำนี 29,400.00                1,800.00                  34,000.00             30,000.00                      -                       -                       -                       95,200.00               
สสจ.ยะลำ 22,600.00                3,600.00                  30,000.00             30,000.00                      146,610.00            -                       -                       232,810.00             
สสจ.นรำธิวำส 31,100.00                2,100.00                  38,000.00             30,000.00                      159,200.00            -                       -                       260,400.00             
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รายละเอียดโครงการพิเศษ (Area based)

โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (โครงการพิเศษ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รหสังบประมาณ : 2100239001009000   รหสักิจกรรม : 21002XXXX99999 แหลง่ของเงิน : 62112XX

3,800,000.00        
รวม เขต 1           400,000.00
สสจ.เชียงราย โครงการส่งเสริมให้ความรู้แกผู้่จ าหน่ายในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถกูต้องตาม

กฎหมายมาจ าหน่ายในพื้นที่ชายแดน จงัหวัดเชียงราย
             50,000.00

สสจ.เชียงใหม่ โครงการพัฒนาเครือขา่ยเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ จงัหวัดเชียงใหม่              88,000.00
สสจ.น่าน โครงการแกไ้ขปัญหามาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จงัหวัดน่าน ประจ าปี

งบประมาณ 2562
             50,000.00

สสจ.พะเยา โครงการแกไ้ขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

             50,000.00

สสจ.แม่ฮ่องสอน โครงการแกไ้ขปัญหามาตรฐานสถานที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.
 2562

             50,000.00

สสจ.ล าปาง โครงการเฝ้าระวังอาหารสด ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบือ้งต้น
โดยเครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภคฯ  จงัหวัดล าปาง ปี 2562

             62,000.00

สสจ.ล าพูน โครงการขบัเคล่ือนและแกไ้ขปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ โดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)

             50,000.00

รวม เขต 2           312,160.00
สสจ.ตาก โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต้นแบบ 

อ าเภอวังเจา้  จงัหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
             70,000.00

โครงการความปลอดภัยด้านการโฆษณาอาหารและยาทางส่ือวิทยกุระจายเสียง 
ปีงบประมาณ 2562

             49,850.00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจา้หน้าที่ตามกฏหมายอาหารและ
ยา ปีงบประมาณ 2562

             84,110.00

สสจ.เพชรบูรณ์ โครงการประชุมผู้ประกอบการผลิตน้ าด่ืม-น้ าแขง็ จงัหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562              58,200.00

สสจ.อตุรดิตถ์ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจงัหวัดอตุรดิตถ ์ปีงบประมาณ 2562              50,000.00

รวม เขต 3           190,600.00
สสจ.ก าแพงเพชร โครงการยาปลอดภัยในชุมชน              50,000.00
สสจ.ชัยนาท โครงการพัฒนาเครือขา่ย RDUชุมชน จงัหวัดชัยนาท     "เนินขาม RDU MODEL"              50,000.00
สสจ.นครสวรรค์ โครงการแกไ้ขปัญหาการปนเปือ้นจลิุนทรียใ์นน้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทและ

น้ าแขง็ จงัหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562
             40,600.00

สสจ.อทุัยธานี โครงการขยายเครือขา่ยเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจงัหวัดอทุัยธานี 
ปีงบประมาณ 2562

             50,000.00

เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต หน่วยงานผู้เบิกแทน ชือ่โครงการ  งบประมาณ

รามทั้งสิน้ 

สสจ.พิษณุโลก
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รายละเอียดโครงการพิเศษ (Area based)

เขต หน่วยงานผู้เบิกแทน ชือ่โครงการ  งบประมาณ

รวม เขต 4           399,680.00
สสจ.นครนายก การจดัการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพจงัหวัดนครนายก 74,680.00             
สสจ.นนทบุรี โครงการพัฒนายกระดับความปลอดภัยน้ าแขง็ที่บรรจภุาชนะใช้ซ้ าจงัหวัดนนทบุรี 65,000.00             

โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้แกผู้บริโภค ผ่านส่ือออนไลน์ 
เขตบริการสุขภาพที่ 4 ปี 2562

20,000.00             

สสจ.พระนครศรีอยธุยาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานหลัก RDU แต่ละ คปสอ.ในจงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา

             50,000.00

สสจ.ลพบุรี โครงการ ลพบุรีโมเดลหมูบ่้านต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 50,000.00             
สสจ.สระบุรี โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการด้านยา และส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล 50,000.00             
สสจ.สิงห์บุรี โครงการสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่อาหารดัง คุณภาพดี 50,000.00             
สสจ.อา่งทอง โครงการส่ือสารความรู้ RDU สู่ประชาชน 40,000.00             
รวม เขต 5           400,000.00
สสจ.กาญจนบุรี โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานคุ้มครองผู้บริโภค จงัหวัดกาญจนบุรี              50,000.00
สสจ.นครปฐม โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพจงัหวัดนครปฐม              50,000.00
สสจ.ราชบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจา้หน้าทีในการคุ้มครองผู้บริโภค              50,000.00
สสจ.สมุทรสาคร โครงการยาปลอดภัยในชุมชน              50,000.00
สสจ.สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังและให้ค าแนะน า เกี่ยวกบัการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ือออนไลน์
             50,000.00

สสจ.เพชรบุรี โครงการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านส่ือออนไลน์              50,000.00
สสจ.ประจวบคีรีขนัธ์ โครงการ คบส สัญจร ปี 2562 50,000.00             
สสจ.สมุทรสงคราม โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จงัหวัด

สมุทรสงคราม ปีงบประมาณ 2562
             50,000.00

รวม เขต 6           397,560.00
เขต 6 สสจ.ชลบุรี โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้สารกนัเสียในตัวอยา่งผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ 

จงัหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖2
79,760.00             

สสจ.ปราจนีบุรี พัฒนาระบบบริการและชุมชนสู่การใช้ยาอยา่งสมเหตุผล จ.ปราจนีบุรี ปีงบประมาณ 2562 68,800.00             

สสจ.ระยอง โครงการพัฒนาบุคลากรการจดัการความเส่ียงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จงัหวัดระยอง              50,000.00
โครงการพัฒนาระบบการแจง้เตือนภัย สุขภาพ และการสร้างความเขม้แขง็ ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค บ้านวังสุริยาอ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้

             50,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจประเมินสถานที่ผลิตนม
โรงเรียน

           149,000.00

รวม เขต 7           200,000.00
เขต 7 สสจ.ร้อยเอด็ โครงการเสริมสมรรถนะนักจดัการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7            200,000.00

เขต 4

เขต 5

สสจ.สระแกว้
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รายละเอียดโครงการพิเศษ (Area based)

เขต หน่วยงานผู้เบิกแทน ชือ่โครงการ  งบประมาณ

รวม เขต 8           350,000.00
สสจ.นครพนม 30,000.00             
สสจ.บึงกาฬ 30,000.00             
สสจ.เลย
(เจา้ภาพ)

โครงการแกไ้ขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๘
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

           170,000.00

สสจ.สกลนคร 30,000.00             
สสจ.หนองคาย 30,000.00             
สสจ.หนองบัวล าภู 30,000.00             
สสจ.อดุรธานี              30,000.00
รวม เขต 9           200,000.00
สสจ.ชัยภูมิ โครงการขยายเครือขา่ยงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอ าเภอและต าบล จงัหวัดชัยภูมิ 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
             50,000.00

สสจ.นครราชสีมา โครงการก ากบัดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด              50,000.00
สสจ.บุรีรัมย์ ส่ือสร้างสรรค์ เท่าทันผลิตภัณฑ์อนัตราย เพื่อความปลอดภัยในชุมชน              50,000.00
สสจ.สุรินทร์ โครงการประชารัฐร่วมใจส่งเสริมการใช้ยาอยา่งปลอดภัย(CDS) ระยะที่ 2   จงัหวัดสุรินทร์              50,000.00

รวม เขต 10           250,000.00
เขต 10 สสจ.ศรีสะเกษ โครงการพัฒนาเครือขา่ยการใช้ยาสมเหตุผลและการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการ 

ใช้ผลิตภัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10
           250,000.00

รวม เขต 11           140,000.00
สสจ.กระบี่ โครงการแกไ้ขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยกุระจายเสียง จงัหวัดกระบี ่ปี 

2561
25,000.00             

สสจ.ชุมพร โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทและน้ าแขง็ในจงัหวัดชุมพร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

25,000.00             

สสจ.พังงา โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทในพื้นที่ จงัหวัดพังงา              30,000.00

สสจ.ภูเกต็ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตและน าเขา้เคร่ืองส าอางจงัหวัดภูเกต็ ปี 2562              30,000.00

สสจ.สุราษฏร์ธานี  โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตเคร่ืองส าอางในจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 30,000.00             

เขต 11

เขต 9

เขต 8
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รายละเอียดโครงการพิเศษ (Area based)

เขต หน่วยงานผู้เบิกแทน ชือ่โครงการ  งบประมาณ

รวม เขต 12           560,000.00
สสจ.ตรัง โครงการแกไ้ขปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน จงัหวัดตรัง ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562
             30,000.00

สสจ.นราธิวาส โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ปี 2562              30,000.00
สสจ.ปัตตานี การเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพร จงัหวัดปัตตานี 30,000.00             
สสจ.พัทลุง พัฒนาผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอางจงัหวัดพัทลุ              30,000.00
สสจ.ยะลา โครงการพัฒนาเครือขา่ยระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ.ยะลา ผ่านระบบ Tawai for 

health ปี 2562
30,000.00             

สสจ.สงขลา โครงการ ภาคใต้ร่วมใจ เคร่ืองส าอางปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ 2562            385,000.00

สสจ.สตูล โครงการสร้างเครือขา่ยเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ อสม.เขต อ.ทุ่งหว้า และ อ.ละงู จ.สตูล              25,000.00

หมายเหตุ  XXXX = รหัสพื้นที่ 4 หลัก , XX = รหัสประเภทค่าใช้จา่ยที่จะเบิก

เขต 12
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แบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเบิกแทน 
หน่วยงาน................(1).................................................. 

ประจ าเดือน ...............(2)................................................... 
 

ล าดับที ่
เลขที่เอกสาร

เบิกแทน 
เลขที่เอกสาร

จัดสรรงบเบิกแทน 
รายการ/โครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ 

โอนจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

        

   ,     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
* *  กรณีที่หน่วยงานผูเ้บิกแทนไดร้ับจัดสรรงบประมาณหลายรายการ/โครงการใหร้ายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนให้ครบทุกรายการ/โครงการในคราวเดียวกนั

192



 
ค าอธิบายวิธีกรอกรายการ  

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเบิกแทน  
 

การกรอกรายการให้แสดงดังนี้  

(1) ชื่อหน่วยงานผู้ เบิกแทน  

(2) เดือนที่รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

(3) ล าดับที่รายการ/โครงการ  

(4) เลขที่ เอกสารเบิกแทนของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  มีจ านวน 10 หลัก  ตามแบบใบแจ้ง
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน  

(5) เลขที่ เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน ที่ ได้จากกรมบัญชีกลาง มีจ านวน 8 หลัก  

(6) ชื่อโครงการตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

(7) จ านวนเงินที่ ได้รับจัดสรร  

(8) จ านวนเงินที่ เบิกจ่าย  

(9) จ านวนเงินคงเหลือ  

(10)  หมายเหตุ  
- กรณีที่ด าเนินโครงการฯ แล้ว เสร็จ แล้วมี เงินเหลือและไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไปอีก          

ให้แสดงไว้ ในช่องหมายเหตุ และแจ้งความประสงค์โอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
พร้อมกับการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณในงวดนั้นๆ  
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รายละเอียดโครงการเรียงตามเขต

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
งบประมำณโอนเบิกแทนกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ส ำหรบัหน่วยงำนในสังกัด สป.สธ)

โครงกำร เครือข่ำยชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รหัสงบประมำณ : 2100239002009000   รหัสกิจกรรม : 21002XXXX99999 แหล่งของเงิน : 62112XX

เขตสุขภำพ หน่วยงำนผู้เบิกแทน โครงกำร  จ ำนวนเงิน

สสจ.เชียงใหม่ โครงการชุมชนดูแลตนเอง บริโภคเหมาะสม สุขภาพดีสมวัย ชุมชนต าบลบวก
ค้าง  อ าเภอสันก าแพง  จงัหวัดเชียงใหม่    ปี 2562

       100,000.00

สสจ.ล าพูน โครงการบ้านห้วยแพ่ง ชุมชนสุขภาพดี ลดโรค NCDs ด้วยวิถ ีบวร.ร        100,000.00
สสจ.ล าปาง โครงการชุมชนบ้านป่าเหียง ลดเส่ียงโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รวมพลังอา่นฉลากกอ่น

บริโภค
       100,000.00

สสจ.น่าน โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและยาปลอดภัย แบบ
บูรณาการ บวร.ร. บ้านเมืองจงัเหนือ  อ าเภอภูเพียง  จงัหวัดน่าน

       100,000.00

สสจ.พะเยา โครงการประชาชนปลอดภัย ด้วยเครือขา่ยเฝ้าระวังบ้านห้วยไฟวัฒนา        100,000.00
เขต 2 สสจ.เพชรบูรณ์ โครงการหมูบ่้านห้วยหญ้าเครือร่วมใจ ปลอดภัยจากสเตียรอยด์        100,000.00
เขต 3 สสจ.อทุัยธานี โครงการชุมชนบ้านใหม่ไทยอสีาน หมูบ่้านนวัตวิถ ีแอนต้ี สเตียรอยด์        100,000.00

สสจ.สุพรรณบุรี โครงการลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ ชุมชนบ้านห้วยม้าลอย ปี 2562        100,000.00

สสจ.นครปฐม โครงการเครือขา่ยชุมชนตากอ้งร่วมใจ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดหวาน มัน เค็ม
 จงัหวัดนครปฐม ประจ าปี 2562

       100,000.00

สสจ.ขอนแกน่ โครงการจติอาสาคุ้มครองผู้บริโภคต้นแบบจงัหวัดขอนแกน่ “ชุมชนกดุขอนแกน่
 อ าเภอมัญจาคีรี จดัการปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ าหนัก
ปนเปือ้นยาอนัตราย และการโฆษณาผิดกฎหมาย”

       100,000.00

สสจ.มหาสารคาม โครงการชุมชน บวร.ร. บ้านตาพวนสร้างแซ่งประสานพลังสร้างสุขภาพดี ด้วย
ภาคีเครือขา่ยจงัหวัดมหาสารคามร่วมใจ บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่
ปลอดภัย เพื่อห่างไกล โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ปี 2562

       100,000.00

สสจ.ร้อยเอด็ โครงการเหล่าง้ิวร่วมใจ ประสานมือห่างไกล NCDs ชุมชนบ้านเหล่าง้ิว  อ าเภอ
จงัหาร  จงัหวัดร้อยเอด็

       100,000.00

สสจ.กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมความรู้ ใส่ใจดูฉลากอาหาร สู่การปรับพฤติกรรมบริโภค เล่ียง
โรค NCDs

       100,000.00

สสจ.บึงกาฬ โครงการบัวตูมทางเลือกใหม่ ใช้ยาปลอดภัยในชุมชน        100,000.00
สสจ.หนองบัวล าภู โครงการชุมชนหนองกรุงใต้สุขภาพดี วิถ ีบวร.ร. ห่างไกล โรค NCDs อ าเภอ

สุวรรณคูหา  จงัหวัดหนองบัวล าภู ปี 2562
         83,190.00

สสจ.อดุรธานี โครงการชุมชนบวร.ร.โพธิวรารามร่วมใจ เพื่อลดโรคภัยจากการบริโภคอาหาร
หวาน มัน เค็ม ชุมชนโพธิวราราม    อ าเภอเมือง จงัหวัดอดุรธานี ปีงบประมาณ
 2562

       100,000.00

สสจ.นครพนม โครงการชุมชนอนูยางค า สุขภาพดี มีความรู้ คู่วิถ ีบวร.ร.        100,000.00
เขต 9 สสจ.สุรินทร์ โครงการเปือยป่าน ร่วมใจส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน        100,000.00

เขต 1

เขต 5

เขต 7

เขต 8
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รายละเอียดโครงการเรียงตามเขต

เขตสุขภำพ หน่วยงำนผู้เบิกแทน โครงกำร  จ ำนวนเงิน

สสจ.ศรีสะเกษ โครงการ บวร.ร. ชุมชนโดนเอาว์ร่วมใจ ป้องกนัภัยจากยา จงัหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

       100,000.00

สสจ.ยโสธร โครงการพัฒนาเครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภค (ชุมชนปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย)
 ชุมชนบ้านหัวเมือง หมูท่ี่ 1,8,9     ต าบลหัวเมือง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัด
ยโสธร

       100,000.00

สสจ.อ านาจเจริญ โครงการบ้านปลาค้าวสุขใจ พิชิตภัยโรค NCDs        100,000.00
สสจ.นครศรีธรรมราช โครงการคนวัดใหญ่ใส่ใจสุขภาพด้วยการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ ลด

โรค NCDs
       100,000.00

สสจ.กระบี่ โครงการบ้านเขาแกว้ ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร) อวดอา้งเกนิจริง (บวร.ร.) ปีงบประมาณ 2562

       100,000.00

สสจ.สุราษฎร์ธานี โครงการร่วมแรงร่วมใจปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ตาม
วิถชีุมชนสันติสุข จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

       100,000.00

สสจ.ระนอง โครงการชุมชนทองหลางร่วมใจ ใช้ยาปลอดภัย ห่างไกลโรค ต าบลบ้านนา  
อ าเภอกะเปอร์  จงัหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2562

       100,000.00

2,483,190.00   

หมำยเหต ุ XXXX = รหัสพื้นที่ 4 หลัก , XX = รหัสประเภทค่าใช้จา่ยที่จะเบิก

เขต 11

รวมทัง้สิน้

เขต 10

หน้าที ่2 / 2
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โครงการเครื่องส าอางปลอดภัย (Cosmetic safety)

1 กระบี่ 2102 2100200225 21002 8100 15,000.00        1500000301 16.11.2018
2 กาญจนบรีุ 2102 2100200196 21002 7100 25,000.00        1500000302 16.11.2018
3 กาฬสินธุ์ 2102 2100200146 21002 4600 20,000.00        1500000303 16.11.2018
4 ก าแพงเพชร 2102 2100200177 21002 6200 20,000.00        1500000304 16.11.2018
5 ขอนแก่น 2102 2100200133 21002 4000 50,000.00        1500000305 16.11.2018
6 จันทบรีุ 2102 2100200103 21002 2200 22,000.00        1500000306 16.11.2018
7 ฉะเชิงเทรา 2102 2100200107 21002 2400 34,000.00        1500000307 16.11.2018
8 ชลบรีุ 2102 2100200099 21002 2000 110,000.00      1500000308 16.11.2018
9 ชัยนาท 2102 2100200094 21002 1800 15,000.00        1500000309 16.11.2018
10 ชัยภมูิ 2102 2100200127 21002 3600 20,000.00        1500000310 16.11.2018
11 ชุมพร 2102 2100200237 21002 8600 20,000.00        1500000311 16.11.2018
12 เชียงราย 2102 2100200169 21002 5700 95,000.00        1500000312 16.11.2018
13 เชียงใหม่ 2102 2100200154 21002 5000 130,000.00      1500000401 16.11.2018
14 ตรัง 2102 2100200244 21002 9200 15,000.00        1500000402 16.11.2018
15 ตราด 2102 2100200105 21002 2300 15,000.00        1500000403 16.11.2018
16 ตาก 2102 2100200179 21002 6300 15,000.00        1500000404 16.11.2018
17 นครนายก 2102 2100200111 21002 2600 14,000.00        1500000405 16.11.2018
18 นครปฐม 2102 2100200202 21002 7300 70,000.00        1500000406 16.11.2018
19 นครพนม 2102 2100200150 21002 4800 15,000.00        1500000313 16.11.2018
20 นครราชสีมา 2102 2100200115 21002 3000 70,000.00        1500000314 16.11.2018
21 นครศรีธรรมราช 2102 2100200223 21002 8000 35,000.00        1500000315 16.11.2018
22 นครสวรรค์ 2102 2100200173 21002 6000 35,000.00        1500000316 16.11.2018
23 นนทบรีุ 2102 2100200078 21002 1200 140,000.00      1500000317 16.11.2018
24 นราธวิาส 2102 2100200253 21002 9600 15,000.00        1500000318 16.11.2018
25 น่าน 2102 2100200164 21002 5500 20,000.00        1500000319 16.11.2018
26 บงึกาฬ 2102 2100200264 21002 3800 12,000.00        1500000320 16.11.2018
27 บรีุรัมย์ 2102 2100200117 21002 3100 21,000.00        1500000321 16.11.2018
28 ปทมุธานี 2102 2100200081 21002 1300 160,000.00      1500000322 16.11.2018
29 ประจวบคีรีขันธ์ 2102 2100200221 21002 7700 25,000.00        1500000323 16.11.2018
30 ปราจีนบรีุ 2102 2100200109 21002 2500 15,000.00        1500000324 16.11.2018
31 ปตัตานี 2102 2100200248 21002 9400 15,000.00        1500000325 16.11.2018
32 พระนครศรีอยุธยา 2102 2100200083 21002 1400 47,000.00        1500000326 16.11.2018
33 พะเยา 2102 2100200166 21002 5600 15,000.00        1500000501 16.11.2018
34 พงังา 2102 2100200227 21002 8200 15,000.00        1500000502 16.11.2018
35 พทัลุง 2102 2100200246 21002 9300 15,000.00        1500000503 16.11.2018
36 พจิิตร 2102 2100200187 21002 6600 20,000.00        1500000504 16.11.2018
37 พษิณุโลก 2102 2100200185 21002 6500 37,000.00        1500000505 16.11.2018
38 เพชรบรีุ 2102 2100200219 21002 7600 20,000.00        1500000506 16.11.2018
39 เพชรบรูณ์ 2102 2100200189 21002 6700 20,000.00        1500000507 16.11.2018

รายละเอียดประกอบการโอนขายบิลขา้มกรม

ล าดับ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

รหสั
หน่วยงาน

     รหสั      
ศูนย์ต้นทนุ

รหสั
งบประมาณ

รหสั 
พ้ืนที่ จ านวนเงนิ

เลขที่เอกสาร
จากระบบ GFMIS

     วันที่     
 ผ่านรายการ
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โครงการเครื่องส าอางปลอดภัย (Cosmetic safety)

ล าดับ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

รหสั
หน่วยงาน

     รหสั      
ศูนย์ต้นทนุ

รหสั
งบประมาณ

รหสั 
พ้ืนที่ จ านวนเงนิ

เลขที่เอกสาร
จากระบบ GFMIS

     วันที่     
 ผ่านรายการ

40 แพร่ 2102 2100200162 21002 5400 15,000.00        1500000508 16.11.2018
41 ภเูก็ต 2102 2100200230 21002 8300 30,000.00        1500000509 16.11.2018
42 มหาสารคาม 2102 2100200142 21002 4400 22,000.00        1500000510 16.11.2018
43 มุกดาหาร 2102 2100200152 21002 4900 14,000.00        1500000511 16.11.2018
44 แม่ฮ่องสอน 2102 2100200171 21002 5800 14,000.00        1500000512 16.11.2018
45 ยโสธร 2102 2100200125 21002 3500 15,000.00        1500000513 16.11.2018
46 ยะลา 2102 2100200250 21002 9500 14,000.00        1500000514 16.11.2018
47 ร้อยเอ็ด 2102 2100200144 21002 4500 20,000.00        1500000515 16.11.2018
48 ระนอง 2102 2100200235 21002 8500 14,000.00        1500000516 16.11.2018
49 ระยอง 2102 2100200101 21002 2100 45,000.00        1500000517 16.11.2018
50 ราชบรีุ 2102 2100200191 21002 7000 29,000.00        1500000407 16.11.2018
51 ลพบรีุ 2102 2100200088 21002 1600 29,000.00        1500000408 16.11.2018
52 ล าปาง 2102 2100200158 21002 5200 25,000.00        1500000409 16.11.2018
53 ล าพนู 2102 2100200156 21002 5100 15,000.00        1500000410 16.11.2018
54 เลย 2102 2100200138 21002 4200 20,000.00        1500000411 16.11.2018
55 ศรีสะเกษ 2102 2100200121 21002 3300 15,000.00        1500000412 16.11.2018
56 สกลนคร 2102 2100200148 21002 4700 20,000.00        1500000413 16.11.2018
57 สงขลา 2102 2100200239 21002 9000 90,000.00        1500000414 16.11.2018
58 สตูล 2102 2100200242 21002 9100 14,000.00        1500000601 16.11.2018
59 สมุทรปราการ 2102 2100200076 21002 1100 90,000.00        1500000602 16.11.2018
60 สมุทรสงคราม 2102 2100200206 21002 7500 15,000.00        1500000701 16.11.2018
61 สมุทรสาคร 2102 2100200204 21002 7400 54,000.00        1500000702 16.11.2018
62 สระแก้ว 2102 2100200113 21002 2700 70,000.00        1500000703 16.11.2018
63 สระบรีุ 2102 2100200096 21002 1900 20,000.00        1500000704 16.11.2018
64 สิงหบ์รีุ 2102 2100200091 21002 1700 15,000.00        1500000705 16.11.2018
65 สุโขทยั 2102 2100200182 21002 6400 20,000.00        1500000706 16.11.2018
66 สุพรรณบรีุ 2102 2100200199 21002 7200 25,000.00        1500000707 16.11.2018
67 สุราษฎร์ธานี 2102 2100200232 21002 8400 35,000.00        1500000708 16.11.2018
68 สุรินทร์ 2102 2100200119 21002 3200 20,000.00        1500000709 16.11.2018
69 หนองคาย 2102 2100200140 21002 4300 65,000.00        1500000710 16.11.2018
70 หนองบวัล าภู 2102 2100200131 21002 3900 15,000.00        1500000711 16.11.2018
71 อ่างทอง 2102 2100200086 21002 1500 15,000.00        1500000712 16.11.2018
72 อ านาจเจริญ 2102 2100200129 21002 3700 15,000.00        1500000713 16.11.2018
73 อุดรธานี 2102 2100200136 21002 4100 20,000.00        1500000714 16.11.2018
74 อุตรดิตถ์ 2102 2100200160 21002 5300 15,000.00        1500000715 16.11.2018
75 อุทยัธานี 2102 2100200175 21002 6100 14,000.00        1500000801 16.11.2018
76 อุบลราชธานี 2102 2100200123 21002 3400 25,000.00        1500000901 16.11.2018

2,480,000.00   
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คําอธิบายแบบรายงานผลการดําเนินงาน คบส. ในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. แบบรายงานตัวช้ีวัดและกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค

1.1 แบบรายงานตัวช้ีวัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
 - รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
 - กําหนดการรายงาน: เอกสาร "สรุปการรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

1.2 แบบรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
 - รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
 - กําหนดการรายงาน: เอกสาร "สรุปการรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

2. แบบรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
รายงานรายเดือน

2.1 แบบรายงานผลการดําเนินการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 - รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

2.2 แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโอนเบิกแทนกัน
รายงานรายไตรมาส

2.3 แบบรายงานการดําเนินงานกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด
 - รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

2.4 แบบรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
การรายงานราย 6 เดือน

2.5 แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค
 - รายงานเป็นข้อมูลการดําเนินงานเฉพาะในช่วงไตรมาสนั้นๆ

การรายงานรายปี
2.6 แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด

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

2. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ท่ี กอง คบ. โทร. 02 590 7395, 084 427 3360 e-mail : kb@fda.moph.go.th
3. สามารถ download แบบรายงานได้ท่ี website กอง คบ. ในหน้า "เก่ียวกับส่วนภูมิภาค"
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ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

1.1 1 จํานวนสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) 
ผักและผลไม้สดผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

แห่ง

2 จํานวนผักและผลไม้สดที่ส่งตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ผ่าน
มาตรฐาน

ตัวอย่าง ร้อยละ 90

หมายเหตุตัวชี้วัดประเด็นที่ 1 ผักและผลไม:้
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
2. ลําดับย่อยที่ 2 ช่อง "ตรวจ" หมายถึง จํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์และได้รับรายงานผลวิเคราะห์แล้ว
3. กรุณาแนบแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1 สถานที่ผลิต (คัดและบรรจ)ุ ผักและผลไม้ที่ได้รับการประเมินและพัฒนา
และแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2 ร้อยละของผักและผลไม้สด มีความปลอดภัยจากสารเคมี กําจัดศัตรูพืช

ร้อยละของผักและผลไม้สด
มีความปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช

ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)
หน่วยนับ เกณฑ์

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4

แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรมลําดับ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดประเด็นที่ 1 ผักและผลไม้

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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เลขสถานที่
ผลิต/นําเข้า

หมวด
ที่ 1

หมวด
ที่ 2

หมวด
ที่ 3

หมวด
ที่ 4

หมวด
ที่ 5

หมวด
ที่ 6

คะแนน
รวม

ข้อบกพร่อง
รุนแรง

หมวด
ที่ 1

หมวด
ที่ 2

หมวด
ที่ 3

หมวด
ที่ 4

หมวด
ที่ 5

หมวด
ที่ 6

คะแนน
รวม

ข้อบกพร่อง
รุนแรง

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ       นางสาววรดา อ่ําบุญ โทรศัพท์ 02-590-7014
นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ / นางสาวณัฐนุช สุขแก้ว โทรศัพท์ 02-590-7214

ชนิดผักและผลไม้
สดที่คัดและบรรจุ 
(ระบุสายพันธุ์)

ได้รับการอนุญาตสถานที่ผลิต อยู่ระหว่างการขออนุญาตหรือพัฒนา

เข้าข่าย
โรงงาน

ไม่เข้าข่าย
โรงงาน

ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต (ตส.13(60)) (ร้อยละ) ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต (ตส.13(60)) (ร้อยละ)

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1

แบบรายงานตัวชี้วัด 1-1 สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้ที่ได้รับการประเมินและพัฒนา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..........................................................................................

ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน....................................................................................................โทร......................................................................e-mail..............................................................................................
วันที่รายงาน.....................................................................................

ลําดับ ชื่อสถานที่ผลิต/ สถานที่นําเข้า
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ/

 ผู้รับอนุญาต

สถานที่ผลิต

ที่ตั้ง
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หมายเหตุ

ชื่อสถานที่จําหน่าย ชื่อผู้ผลิต
1
2
3
4
5
6
7

 ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด : นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ / นางสาวณัฐนุช  สุขแก้ว  โทรศัพท์ 02-590-7214
      2. ส่งรายงานทาง e-mail : kb@fda.moph.goth

เลขสถานที่ผลิต

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1 - 2 : ร้อยละของผักผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...................................................
ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน ...............................................................โทร..............................e-mail…………………………………….

วันที่รายงาน...............................................

เลขสถานที่นําเข้า
Organics 
Thailand

อื่นๆ

วันที่เก็บตัวอย่าง...................................................................................

ชื่อสถานที่ผลิต

หมายเหตุ : 1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : นางสาววรดา อ่ําบุญ  โทรศัพท์ 02-590-7014

ลําดับ
ชนิดผักผลไม้ 
(ระบุสายพันธ์)

สถานที่เก็บตัวอย่าง
ยี่ห้อสินค้า 
(ถ้ามีระบุ)

เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย (ถ้ามี)
ชื่อสถานที่จําหน่าย

สัญลักษณ์ Q เลขที่ กษ
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แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

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

2.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
 ณ สถานที่ผลิตมีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

3 จํานวนสถานที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับ
การตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(รอบ อย. เทอม 2/2561)

แห่ง

4 จํานวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ 
สถานที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 
(รอบ อย. เทอม 2/2561)

ตัวอย่าง ร้อยละ 90

5 จํานวนสถานที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับ
การตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(รอบ อย. เทอม 1/2562)

แห่ง

6 จํานวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ 
สถานที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 
(รอบ อย. เทอม 1/2562)

ตัวอย่าง ร้อยละ 90

7 จํานวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ 
สถานที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 
(รอบผู้ประกอบการ)

ตัวอย่าง

หมายเหตุตัวชี้วัดประเด็นที่ 2 นมโรงเรียน:
1. รายงานเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต
2. ลําดับย่อยที่ 3-6 ขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมของแต่ละภาคการศึกษา
3. ลําดับย่อยที่ 7 ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
4. ลําดับย่อยที่ 4, 6, 7 ช่อง "ตรวจ" หมายถึง จํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์และได้รับรายงานผลวิเคราะห์แล้ว
5. กรุณาแนบสําเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต และรายงานผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ลําดับ
ย่อย

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

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1
ลําดับ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดประเด็นที่ 2 นมโรงเรียน

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

อาหารกลุ่ม
เป้าหมาย 
(Blacklist)

ได้รับการ
จัดการ

รอผล
อาหารกลุ่ม
เป้าหมาย 
(Blacklist)

ได้รับการ
จัดการ

รอผล
อาหารกลุ่ม
เป้าหมาย 
(Blacklist)

ได้รับการ
จัดการ

รอผล
อาหารกลุ่ม
เป้าหมาย 
(Blacklist)

ได้รับการ
จัดการ

รอผล

3.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย
ที่ตรวจพบสารที่มีฤทธิ์ในการลด
น้ําหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศได้รับการ
จัดการ

8 จํานวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือ
อาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารที่มี
ฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศได้รับการจัดการ

รายการ ร้อยละ 100

หมายเหตุตัวชี้วัดประเด็นที่ 3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
2. กรุณาแนบแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้รับการจัดการ และสําเนาผลวิเคราะห์

ผลงานไตรมาส 4
ปัญหาอุปสรรคที่พบ/

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดประเด็นที่ 3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
ผลงานไตรมาส 2

ลําดับ ตัวชี้วัด
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ เกณฑ์
เป้าหมาย

ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 3

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ผลิต นําเข้า
จํา  
หน่าย

พบ ไม่พบ
ลด

น้ําหนัก
ทางเพศ ผ่าน ไม่ผ่าน

วิเคราะห์หา ผลวิเคราะห์
ระบุชื่อสารที่พบลําดับ

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 

การ
แจ้ง

เตือนภัย

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

หมายเหตุ

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 :ร้อยละของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ําหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้รับการจัดการ

ที่ตั้ง วันที่ตรวจ เลข อย.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                                                            /ด่านอาหารและยา                                                      .
ชื่อ-สกุลผู้รายงาน                                                                     โทร                                                 e-mail                                                  วันที่รายงาน                                   .

1.หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวกนกเนตร รัตนจันท  โทร 02-5907030
ผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด: นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ โทร 02-5907218

2.ส่งรายงานทาง e-mail kb@fda.moph.go.th

ชื่อสถานที่
ผลิตภัณฑ์ที่เก็บ

ตัวอย่าง

Blacklistประเภทสถานที่
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แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ผลงาน/
ตรวจ

ผ่าน/
ได้รับการ
จัดการ

รอผล
ผลงาน/
ตรวจ

ผ่าน/
ได้รับการ
จัดการ

รอผล
ผลงาน/
ตรวจ

ผ่าน/
ได้รับการ
จัดการ

รอผล
ผลงาน/
ตรวจ

ผ่าน/
ได้รับการ
จัดการ

รอผล

4.1 ร้อยละของเครื่องสําอางที่ผลิต
และจําหน่ายในประเทศถูกต้อง
ตามกฎหมาย

9 จํานวนเครื่องสําอางที่ผลิตและจําหน่าย
ในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย (ฉลาก 
เลขจดแจ้ง และรายชื่อตามประกาศฯ 
34 รายการ)

รายการ ร้อยละ 80

10 จํานวนสถานที่ผลิตเครื่องสําอางได้รับ
การตรวจประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานที่ผลิต

ราย ร้อยละ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - รายเก่า ราย
 - รายใหม่ ราย

11 จํานวนสถานที่ผลิตเครื่องสําอางที่ไม่
ผ่านการตรวจประเมินได้รับการจัดการ
ให้ปรับปรุง แก้ไข แนะนํา หรือดําเนินคดี

ราย ร้อยละ 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 - รายเก่าได้รับการแนะนํา ราย 0 0 0 0
 - รายใหม่ได้รับการดําเนินคดี ราย 0 0 0 0

12 จํานวนสถานที่ขายส่งเครื่องสําอางที่
ได้รับการตรวจประเมินด้านฉลาก
เครื่องสําอาง

ราย

13 จํานวนสถานที่ขายเครื่องสําอางที่ขาย
เครื่องสําอางผิดกฎหมายได้รับการ
จัดการ โดย

ราย 0 0 0 0 0 0 0 0

 - แนะนํา ตรวจสอบซ้ําพบว่าถูกต้อง ราย
 - ดําเนินคดี ราย

ผลงานไตรมาส 4
ตัวชี้วัดประเด็นที่ 4 ประเมินสถานการณ์ ปัญหาด้านสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง และความถูกต้องของฉลากเครื่องสําอาง

ลําดับ ตัวชี้วัด
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3

เกณฑ์
เป้าหมาย

ทั้งปี

ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ผลงาน/
ตรวจ

ผ่าน/
ได้รับการ
จัดการ

รอผล
ผลงาน/
ตรวจ

ผ่าน/
ได้รับการ
จัดการ

รอผล
ผลงาน/
ตรวจ

ผ่าน/
ได้รับการ
จัดการ

รอผล
ผลงาน/
ตรวจ

ผ่าน/
ได้รับการ
จัดการ

รอผล

4.1 ร้อยละของเครื่องสําอางที่ผลิต
และจําหน่ายในประเทศถูกต้อง
ตามกฎหมาย (ต่อ)

14 จํานวนผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ได้รับ
การตรวจสอบฉลาก แสดงฉลากถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือได้รับการจัดการ

รายการ 500 
รายการ/

ถูกต้องหรือ
จัดการ ร้อย
ละ 100

500 0 0 0 0

 - แสดงฉลากถูกต้องตามกฎหมาย รายการ
 - ได้รับการจัดการ รายการ

15 จํานวนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือ
นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าร่วม
อบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
เครื่องสําอางปลอดภัย ผ่านการประเมิน
 PRE TEST/POST TEST

คน ร้อยละ 80 100

16 จํานวนเครื่องสําอางผสมสารไวท์เทนนิ่ง
ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ใน
เครื่องสําอาง มีคุณภาพด้านความ
ปลอดภัย (เฉพาะ 4 จังหวัดเป้าหมาย: 
เชียงราย สระแก้ว หนองคาย สงขลา)

รายการ ร้อยละ 60

หมายเหตุตัวชี้วัดประเด็นที่ 4 เครื่องสําอาง:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
2. กรุณาส่งผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ผ่านระบบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานประกอบการ โดย log in ผ่านระบบ SKYNET (https://privus.fda.moph.go.th/)
3. ลําดับย่อยที่ 14 กรุณาแนบแบบรายงานการสํารวจฉลาก
4. ลําดับย่อยที่ 16 รายงานเฉพาะ 4 จังหวัดเป้าหมายที่มีตลาดชายแดน พร้อมแนบแบบรายงานสารห้ามใช้

ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4
ปัญหาอุปสรรคที่พบ/

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดประเด็นที่ 4 ประเมินสถานการณ์ ปัญหาด้านสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง และความถูกต้องของฉลากเครื่องสําอาง

ลําดับ ตัวชี้วัด
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ เกณฑ์
เป้าหมาย

ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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ลําดับที่ ชื่อภาษาไทย(ระบุ) เลขที่จดแจ้ง(ระบุ) ปริมาณ
(ระบุ)

วิธีใช้
 

ส่วนประกอบ


ครั้งที่ผลิต
(ระบุ)

วันเดือน
ปีที่ผลิต
(ระบุ)

วันเดือน
ปีที่

หมดอายุ
(ระบุ)

โอ้
อวด


ลักษณะเนื้อ
(ระบุ)

ส่วนที่ใช้
(ระบุ)

ผู้ผลิต ผู้นําเข้า


ผู้จําหน่าย(ระบุ)

ตัวอย่าง ครีมแอ๊ปเปิ้ลสาหร่าย 10-1-5905622 7 กรัม    AA19812 12/2017 12/2019   ครีม หน้า   ร้านเบลเลซ่า
199/184 ถ.เชิดวุฒา
กาศ แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กทม.

1
2
3
4
5

จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

แบบรายงานตัวชี้วัดประเด็นที่ 4 ประเมินสถานการณ์ ปัญหาด้านสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง และความถูกต้องของฉลากเครื่องสําอาง
แบบรายงานการสํารวจฉลาก
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*รายงานเฉพาะ 4 จังหวัดเป้าหมายที่มีตลาดชายแดน: เชียงราย สระแก้ว หนองคาย และสงขลา
ลําดับที่ ชื่อภาษาไทย(ระบุ) เลขที่จดแจ้ง(ระบุ) ปริมาณ

(ระบุ)
วิธีใช้
 

ส่วนประกอบ


ครั้งที่ผลิต
(ระบุ)

วันเดือน
ปีที่ผลิต
(ระบุ)

วันเดือน
ปีที่

หมดอายุ
(ระบุ)

โอ้
อวด


ลักษณะเนื้อ
(ระบุ)

ส่วนที่ใช้
(ระบุ)

ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้จําหน่าย(ระบุ) ผลการตรวจ(ระบุ)

ตัวอย่าง ครีมแอ๊ปเปิ้ลสาหร่าย 10-1-5905622 7 กรัม    AA19812 12/2017 12/2019   ครีม หน้า   ร้านเบลเลซ่า
199/184 ถ.เชิดวุฒา
กาศ แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กทม.

พบสารปรอท

1
2
3
4
5

จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................

แบบรายงานตัวชี้วัดประเด็นที่ 4 ประเมินสถานการณ์ ปัญหาด้านสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง และความถูกต้องของฉลากเครื่องสําอาง
แบบรายงานสารห้ามใช้
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แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ตรวจ
พบสาร

สเตียรอยด์
รอผล ตรวจ

พบสาร
สเตียรอยด์

รอผล ตรวจ
พบสาร

สเตียรอยด์
รอผล ตรวจ

พบสาร
สเตียรอยด์

รอผล

5.1 ร้อยละของยาแผนโบราณ
กลุ่มเสี่ยงที่มีการปลอมปน
สารสเตียรอยด์

17 จํานวนยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงที่มีการ
ปลอมปนสารสเตียรอยด์

ตัวอย่าง ไม่เกิน
ร้อยละ 10

หมายเหตุตัวชี้วัดประเด็นที่ 5 ยาแผนโบราณ:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
2. ลําดับย่อยที่ 17 ช่อง "ตรวจ" หมายถึง จํานวนตัวอย่างที่ได้รับรายงานผลวิเคราะห์แล้ว
3. รายงานรายละเอียดในระบบสารสนเทศสํานักยา

ผลงานไตรมาส 3
ตัวชี้วัดประเด็นที่ 5  ยาแผนโบราณมีการปลอมปนสารสเตียรอยด์

ลําดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์หน่วยนับรายละเอียด/กิจกรรม
ลําดับ
ย่อย

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)

ผลงานไตรมาส 4

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

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

จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงได้รับการ
ตรวจสอบ

เรื่อง 0 0 0 0 0 0 0 0

 - ยา เรื่อง
 - อาหาร เรื่อง
 - เครื่องมือแพทย์ เรื่อง
 - เครื่องสําอาง เรื่อง
 - วัตถุอันตราย เรื่อง
 - วัตถุออกฤทธิ์ เรื่อง
 - ยาเสพติดให้โทษ เรื่อง
 - สารระเหย เรื่อง

จํานวน
สื่อที่ผิด
กฎหมาย

ได้รับการ
จัดการ

รอผล
จํานวน
สื่อที่ผิด
กฎหมาย

ได้รับการ
จัดการ

รอผล
จํานวน
สื่อที่ผิด
กฎหมาย

ได้รับการ
จัดการ

รอผล
จํานวน
สื่อที่ผิด
กฎหมาย

ได้รับการ
จัดการ

รอผล

จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ได้รับการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เรื่อง ร้อยละ 100 0 0 0 0 0 0 0 0

 - ยา เรื่อง 0 0 0 0
 - อาหาร เรื่อง 0 0 0 0
 - เครื่องมือแพทย์ เรื่อง 0 0 0 0
 - เครื่องสําอาง เรื่อง 0 0 0 0
 - วัตถุอันตราย เรื่อง 0 0 0 0
 - วัตถุออกฤทธิ์ เรื่อง 0 0 0 0
 - ยาเสพติดให้โทษ เรื่อง 0 0 0 0
 - สารระเหย เรื่อง 0 0 0 0

หมายเหตุตัวชี้วัดประเด็นที่ 6 โฆษณา:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
2. กรุณาแนบแบบรายงานสถานการณ์ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ถ้ามี)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1

ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)
ลําดับ ตัวชี้วัด

ลําดับ
ย่อย

ผลงานไตรมาส 1
หน่วยนับรายละเอียด/กิจกรรม

19

ผลงานไตรมาส 2
รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ เกณฑ์

เป้าหมาย
ทั้งปี

6.1 ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
ที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ

ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

18

ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ

ตัวชี้วัดประเด็นที่ 6 การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย

ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)
เกณฑ์

เป้าหมาย
ทั้งปี

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล

216



เจ้าของสื่อวิทยุ

เรียก
ผู้ประกอบการ

มาชี้แจง

แจ้งระงับ
การโฆษณา

ดําเนินคดี/
เปรียบเทียบ

ปรับ

ส่งเรื่องให้ 
กสทช.

ดําเนินการ
1

2

หมายเหตุ: 

1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสาวภัทรพร ทองพูล (ศรป.) เบอร์โทรศัพท์ 0-2590-7410 และนางอรัญญา เทพพิทักษ์ (กอง คบ.) เบอร์โทรศัพท์ 0-2590-7398

2. ส่งรายงานทาง e-mail : kb@fda.moph.go.th และสําเนาถึง sccfda@gmail.com

การดําเนินการ

ที่

ชื่อคลื่นและ
หมายเลข

คลื่นสถานีวิทยุ
กระจายเสียง

วันและเวลา
ออกอากาศ

ชื่อผลิตภัณฑ์

เลข
ทะเบียน
ผลิตภัณฑ์

(ถ้ามี)

ชื่อ ที่อยู่
ผู้ผลิต

ความผิด
ตาม พ.ร.บ.
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

สาระสําคัญ
ของ

ข้อความ
โฆษณา

ชื่อ ที่อยู่
ดีเจ/
นักจัด
รายการ

แบบรายงานสภาพปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน ..................................... โทร. .......................................  e-mail ..............................................
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................. ประจําเดือน........................... พ.ศ............. (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ของแต่ละเดือน (ถ้ามี))

ตัวชี้วัด ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ (ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัดประเด็นที่ 6 การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย

หมายเหตุ

ดีเจ/นักจัดรายการ/
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (ผู้ผลิต)
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แบบรายงานตัวชี้วัดการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

จํานวน 
ร.ร. ที่ อย.
 กําหนด

จํานวน 
ร.ร. ที่ 

สสจ. อบรม
รอผล

จํานวน 
ร.ร. ที่ อย.
 กําหนด

จํานวน 
ร.ร. ที่ 

สสจ. อบรม
รอผล

จํานวน 
ร.ร. ที่ อย.
 กําหนด

จํานวน 
ร.ร. ที่ 

สสจ. อบรม
รอผล

จํานวน 
ร.ร. ที่ อย.
 กําหนด

จํานวน 
ร.ร. ที่ 

สสจ. อบรม
รอผล

7.1 ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่ครู
แกนนําได้รับการอบรมการใช้
รูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

20 จํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนําได้รับการ
อบรมการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แห่ง ร้อยละ 100 0 0 0

จํานวน 
ร.ร. ที่ 

สสจ. อบรม

ร.ร. ที่มี
การนํา

รูปแบบฯ 
ไปใช้

รอผล
จํานวน 
ร.ร. ที่ 

สสจ. อบรม

ร.ร. ที่มี
การนํา

รูปแบบฯ 
ไปใช้

รอผล
จํานวน 
ร.ร. ที่ 

สสจ. อบรม

ร.ร. ที่มี
การนํา

รูปแบบฯ 
ไปใช้

รอผล
จํานวน 
ร.ร. ที่ 

สสจ. อบรม

ร.ร. ที่มี
การนํา

รูปแบบฯ 
ไปใช้

รอผล

7.2 ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่ครู
แกนนําซึ่งผ่านการอบรมมีการนํา
รูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ไปใช้

21 จํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนําซึ่งผ่านการ
อบรมมีการนํารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้

แห่ง ร้อยละ 100 0 0 0 0

หมายเหตุตัวชี้วัดประเด็นที่ 7 อย.น้อย:
1. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
2. กรุณาแนบแบบรายงาน อย.น้อย

หน่วยนับ เกณฑ์

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2
เป้าหมาย

ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 4
ปัญหาอุปสรรคที่พบ/

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

ผลงานไตรมาส 3
ตัวชี้วัดประเด็นที่ 7 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย. น้อย)

ตัวชี้วัดประเด็นที่ 7 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย. น้อย)

ลําดับ ตัวชี้วัด
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม

ลําดับ ตัวชี้วัด
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ เกณฑ์
ปัญหาอุปสรรคที่พบ/

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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แบบรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน 
โครงการเดก็ไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จังหวัด ........................................................... 
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน ................................................. โทร. ..................................... e-mail ......................................... 

วันท่ีรายงาน ....................................................... 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนําไดร้บัการอบรมการใชร้ปูแบบการปรับเปลี่ยน 
  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. จํานวนโรงเรียนที่ได้รับการอบรมฯ ........................โรงเรียน 
 

๒. วันและสถานทีก่ารจัดอบรม  
จํานวนการจัดอบรม.................ครั้ง 
วันที่..................................................................... สถานที่จัดอบรม............................................................... 
วันที่..................................................................... สถานที่จัดอบรม............................................................... 
วันที่..................................................................... สถานที่จัดอบรม............................................................... 
 

๓. โรงเรียน/ที่อยู่/ครูที่เข้ารับการอบรม 
ลําดับ     โรงเรียน           ที่อยู่  ครูที่เข้ารับการอบรม     มือถือ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
๔. ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
  
หมายเหต ุ  ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๑ ทาง e-mail : infooryornoi@gmail.com,        
  kb@fda.moph.go.th ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๓

๑
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แบบรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน 
โครงการเดก็ไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จังหวัด ........................................................... 
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน ................................................. โทร. ..................................... e-mail ......................................... 

วันท่ีรายงาน ....................................................... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวนโรงเรียนที่ครูแกนนําซึ่งผา่นการอบรมมกีารนํารปูแบบการปรับเปลี่ยน 
  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ไปใช ้
 

๑. จํานวนโรงเรียนที่มีการนํารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ไปสอนในโรงเรียน .................... โรงเรียน 
 

๒. การรายงานผลการดําเนินงานการนํารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ไปสอนในโรงเรียน 

ลําดบั     โรงเรียน           ที่อยู่     ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ

 ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 ๓.   ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

  
หมายเหต ุ  ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๑ ทาง e-mail : infooryornoi@gmail.com,        
  kb@fda.moph.go.th ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ๒ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน 
โครงการเดก็ไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จังหวัด ........................................................... 
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน ................................................. โทร. ..................................... e-mail ......................................... 

วันท่ีรายงาน ....................................................... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การตดิตามรายงานผลโรงเรยีนทีด่ําเนนิกจิกรรม อย.นอ้ย และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย 
รายการ (๑) 

มัธยมศึกษา 
 

(๒) 
ประถมศึกษา    
ขยายโอกาส 

(๓) 
ประถมศึกษา 

 

(๑)+(๒)+(๓) 
รวมท้ังหมด 

 

อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 พาณิชยการ 
  อาชีวศึกษา 

๑. เป้าหมายโรงเรียน อย.น้อย      
- จํานวนโรงเรียนทั้งหมด (แห่ง)      
- จํานวนโรงเรียนท่ีทํากิจกรรม อย.น้อย (แห่ง)      

๒. โรงเรียนทีด่าํเนนิกิจกรรม อย.น้อย  
    และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย  

     

- จํานวนโรงเรียนท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด (แห่ง)      
- ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีเย่ียม (แห่ง)      
- ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก (แห่ง)      
- ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี  (แห่ง)      

๓. โครงสร้างชมรม/ชุมนุม      
- จํานวนนักเรียนแกนนํา   (คน)      
- จํานวนนักเรียนสมาชิก อย.นอ้ย      

๔. กิจกรรม อย.น้อย ที่จังหวัดจัดทาํ  

  ประชุม/อบรม/สัมมนา  เร่ือง ....................................................................................... วันที่ .......................................... 
สถานที่ ............................................................................ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม .................. คน  จาก ........................ โรงเรียน  
ให้ความรู้ด้าน    อาหาร    ยา      เคร่ืองสําอาง    อ่ืน ๆ  ได้แก่ ......................................................................... 
ประเด็นเด่น ได้แก่  ................................................................................................................................................................... 
 จัดทําสื่อสนับสนุน   ได้แก่  ................................................................................................... จํานวน   ............................. 
 อ่ืนๆ ได้แก่ ...........................................................................................................................................................................        
๕. รายชื่อโรงเรียนทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย ระดบัดขีึ้นไป (หากพืน้ที่ไม่พอกรุณาแนบเปน็เอกสารเพิม่เตมิ              
หรือส่งเปน็ไฟล์เพือ่สะดวกในการเกบ็ข้อมูลย่ิงขึน้ โดยมีแบบฟอร์มตามแนบทา้ยแบบรายงานนี้) 

 

แบบฟอร์มรายช่ือโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย ระดับดีขึ้นไป  

ลําดับ 
ช่ือ

โรงเรียน 
สังกัด ท่ีอยู่ 

แขวง/
ตําบล 

เขต/อําเภอ จังหวัด 
รหัส 

ไปรษณีย์ 

อาจารย์ท่ีรับผิดชอบ 
โทรศัพท์ 

มือ
ถือ 

ระดับ 

พอใช้ ด ี
ดี

มาก 
ดี

เย่ียม คํา
นําหน้า 

ช่ือ นามสกุล 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 หมายเหตุ  ส่งรายงานผลโรงเรียนท่ีดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย ทาง e-mail : infooryornoi@gmail.com  
  kb@fda.moph.go.th ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสินีนาฏ  โรจนประดิษฐ, นางสาวสุชาดา  ถนอมชู โทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๒๑-๒     
๓
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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

หมายเหตุกิจกรรมที่ 1 เกลือบริโภค:
1. รายงานเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต
2. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
3. ลําดับย่อยที่ 2 ช่อง "ตรวจ" หมายถึง จํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์และได้รับรายงานผลวิเคราะห์แล้ว
4. กรุณาแนบแบบรายงานกิจกรรม 1  และสําเนาผลวิเคราะห์

ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)

ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค 
ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด (20-40 ppm)

ผลงานไตรมาส 2
ลําดับ กิจกรรม

ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม
ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4

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

หน่วยนับ เกณฑ์
เป้าหมาย

ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต

แบบรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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มี ไม่มี มี ไม่มี

หมายเหตุ : 1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวลักษิกา คําศรี โทร. 02-590-7252                                      
ผู้ประสานงาน: อรสุรางค์ ธีระวัฒน์ โทร. 02-590-7218 / ณัฐนุช สุขแก้ว โทร. 02-590-7214

 2. ส่งรายงานทาง e-mail : kb@fda.moph.go.th

แบบรายงานกิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ...............................................................................

ชือผู้รายงาน................................................................................................................ โทร..............................................................
วันทีรายงาน ...............................................................

ลําดับ
ชื่อสถานที่ผลิต

/นําเข้า
ที่อยู่

ชื่อผลิตภัณฑ์
/ชื่อการค้า

เข้า
ข่า

ยโร
งงา

น

ไม
่เข้า

ข่า
ยโร

งงา
น

ผลิต
สถานะสถานที่

นํา
เข้า เลขสารบบอาหาร

สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค (ร้อยละ)  (ตส.เกลือบริโภค) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค (มก./กก.)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

หม
วด

 1

หม
วด

 2

หม
วด

 3

หม
วด

 4

หม
วด

 5

หม
วด

 6

ผล
กา

รดํ
าเนิ

นก
าร

ตา
มก

ฎห
มา

ย

หม
วด

 4

หม
วด

 5

หม
วด

 6

คะ
แน

นร
วม

ข้อ
บก

พร
่อง

รุน
แร

ง การลงบันทึกการควบคุม
กระบวนการผลิต

Tit
rat

ion
 รอ

บท
ี่ 1

Tit
rat

ion
 รอ

บท
ี่ 2

ผล
กา

รดํ
าเนิ

นค
ดี

I-R
ea

de
r

Tit
rat

ion
 

คะ
แน

นร
วม

ข้อ
บก

พร
่อง

รุน
แร

ง การลงบันทึกการควบคุม
กระบวนการผลิต

หม
วด

 1

หม
วด

 2

หม
วด

 3
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 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................
แบบรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- น้ําปลา ตัวอย่าง
 - ผลิตภัณฑ์ปรงุรสที่ได้จากการย่อย
โปรตีนของถั่วเหลือง

ตัวอย่าง

 - น้ําเกลือปรุงอาหาร ตัวอย่าง
หมายเหตุกิจกรรมที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร:
1. รายงานเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต
2. ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
3. ลําดับย่อยที่ 4 ช่อง "ตรวจ" หมายถึง จํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์และได้รับรายงานผลวิเคราะห์แล้ว
4. กรุณาแนบแบบรายงานกิจกรรม 2  และสําเนาผลวิเคราะห์กรณีใช้เกลือเสริมไอโอดีนเป็นวัตถุดิบ
5. กรุณาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มายังสํานักอาหาร ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)

ผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุง
รสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่ว
เหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ณ
 สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีน
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

ลําดับ กิจกรรม
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ เกณฑ์
ผลงานไตรมาส 2

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต
ผลงานไตรมาส 3

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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เข้า
มาตรฐาน

ไม่เข้า
มาตรฐาน

   (3) หากผลิตภัณฑ์มีการทําให้แห้งในลักษณะเป็นผง โปรดระบุวิธีการเตรียมตัวอย่าง (สัดส่วนการละลายตัวอย่าง) ก่อนการตรวจวิเคราะห์ โดยแนบเป็นเอกสารมาพร้อมกับตัวอย่าง
   (4) หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวลักษิกา คําศรี โทร. 02-590-7252

ผู้ประสานงาน: อรสุรางค์ ธีระวัฒน์ โทร. 02-590-7218 / ณัฐนุช สุขแก้ว โทร. 02-590-7214
   (5) ส่งรายงานทาง e-mail : kb@fda.moph.go.th

แบบรายงานกิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ...............................................................................
ชื่อผู้รายงาน................................................................................................................ โทร..............................................................

วันที่รายงาน ...............................................................

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ําปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ น้ําเกลือปรุงอาหาร ณ สถานที่ผลิต (ทุกแห่งในจังหวัด) 
 ที่ผลติในสถานที่ผลิตนั้น ๆ แห่งละ 1 ตัวอย่าง ที่เป็นตัวแทนของแต่ละผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบกระบวนการผลิต และ วัตถุดิบ : 
การเสริมไอโอดีน (1)

(/×)

การแสดงฉลากเกี่ยวกับไอโอดีน (2)
(/×)

เติม
สารละลาย
ไอโอดีนใน
ผลิตภัณฑ์
สุดท้าย

ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 
ในกระบวนการผลิต 

(20-40 ppm)

                   บนฉลากแสดงข้อความ "ไอโอดีน ……  มก./ลิตร" ให้เขียนข้อความดังกล่าว ลงในช่อง เติมสารละลายไอโอดีนในผลิตภัณฑ์

สถานที่ผลิต/จัดจําหน่าย

                   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
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 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................
แบบรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ตรวจสถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุเสพ
ติดที่ใช้ทางการแพทย์

แห่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - สถานพยาบาล แห่ง
 - ร้านขายยา แห่ง

หมายเหตุกิจกรรมที่ 3 วัตถุเสพติด:
ในแต่ละไตรมาสขอให้รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

กิจกรรมที่ 3 วัตถุเสพติด

เป้าหมาย
ทั้งปี

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 4

3.1

กิจกรรม
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ

สถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุ
เสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

5

ผลงานไตรมาส 3
ลําดับ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ/
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

(โปรดระบุ)
เกณฑ์

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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 จังหวัด ........................................... ไตรมาสที่............... วันที่รายงาน ..........................
แบบรายงานกิจกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

 - ยาสมุนไพร/แผนโบราณ ตัวอย่าง
 - หมูยอ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นไก้ ลูกชิ้นเนื้อ ตัวอย่าง
 - น้ําพริกพร้อมบริโภค ตัวอย่าง
 - สัตว์น้ําแปรรูป ตัวอย่าง
 - ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตัวอย่าง
 - เครื่องสําอางผสมสมุนไพร ตัวอย่าง

หมายเหตุกิจกรรมที่ 4 การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง:
1. เป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนเก็บตัวอย่างที่ระบุในหนังสือ ที่ สธ 1006.3/ว14345 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2. กรุณาแนบสําเนาหนังสือรายละเอียดการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสําเนาผลการตรวจวิเคราะห์
3. ในแต่ละไตรมาสเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งกอง คบ. จะเป็นผู้ลงข้อมูลตามสําเนาหนังสือรายละเอียดการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสําเนาผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับ
    - สัตว์น้ําแปรรูป เช่น ปลาร้า ปลาส้ม กุ้งจ่อม หอยดอง (อาหารทั่วไป)
    - ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น หมูทุบ หมูหยอง หมูสวรรค์หมูแผ่น หมูอบ ปลากรอบปรุงรส เต้าหู้ปลา หมึกปรุงรส หอยจ๊อ ปูอัดเทียมฯ (อาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที)

กิจกรรมที่ 4 การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วประเทศ
ผลงานไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบ/

สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

ลําดับ กิจกรรม
ลําดับ
ย่อย

รายละเอียด/กิจกรรม หน่วยนับ
ผลงานไตรมาส 3

เป้าหมาย
ทั้งปี

เกณฑ์

4.1 จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการตรวจสอบ

6

ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2

หมายเหตุ: ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล
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(4)
ภายในเวลา

(5)
เกินเวลา

(6)
ภายในเวลา

(7)
เกินเวลา

(8)
ภายในเวลา

(9)
เกินเวลา

1. การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - ยา 0 0

 - อาหาร 0 0

 - เครื่องมือแพทย์ 0 0

 - เครื่องสําอาง 0 0

 - วัตถุอันตราย 0 0

 - วัตถุเสพติด 0 0

 - ผลิตภัณฑ์สุขภาพนําเข้า 0 0

2. การพิจารณาสถานประกอบการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - ยา 0 0

 - อาหาร 0 0

 - เครื่องมือแพทย์ 0 0

 - เครื่องสําอาง 0 0

 - วัตถุอันตราย 0 0

 - วัตถุเสพติด 0 0

3. การพิจารณาอนุญาตโฆษณา 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - ยา 0 0

 - อาหาร 0 0

 - เครื่องมือแพทย์ 0 0

 - เครื่องสําอาง 0 0

 - วัตถุอันตราย 0 0

 - วัตถุเสพติด 0 0

แบบรายงานผลการดําเนินการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ...................................................

ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - เดือน .............................................

ประเภทคําขอ

                      จํานวนคําขอ (รายการ)

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรค
ในการไม่รับพิจารณา / ไม่อนุญาต / เกินเวลาที่กําหนด

ขั้นตอนการรับ ขั้นตอนการพิจารณา
(1=2+3)

ยื่น
(2)

ไม่รับ
พิจารณา

2. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 02 590 7395, 084 427 3360

(3=4+5+
6+7+8+9)
รับพิจารณา

อยู่ระหว่างพิจารณา

หมายเหตุ :

1. ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน และส่งรายงานทาง e-mail: kb@fda.moph.go.th หรือ โทรสาร 02 591 8484, 02 591 8486 (ช่องสีเทา ไม่ต้องต้องกรอกข้อมูล)

อนุญาต ไม่อนุญาต

228



เป้าหมาย
ทั้งปี ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

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

ยา
อาหาร
เครื่องมือแพทย์
เครื่องสําอาง
วัตถุอันตราย
วัตถุออกฤทธิ์
ยาเสพติดให้โทษ

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

ยา
อาหาร
เครื่องมือแพทย์
เครื่องสําอาง
วัตถุอันตราย
วัตถุออกฤทธิ์
ยาเสพติดให้โทษ

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

ยา
อาหาร
เครื่องมือแพทย์
เครื่องสําอาง
วัตถุอันตราย
วัตถุออกฤทธิ์
ยาเสพติดให้โทษ

ผลงานไตรมาส 3 ผลงานไตรมาส 4

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

หมายเหตุ/สาเหตุตกมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

ในแต่ละไตรมาส รายงานเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

แบบรายงานการดําเนินงานกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัด …………………..  ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

1. การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ตัวชี้วัด / หน่วยนับ ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 2

หมายเหตุ : ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 1 จาก 2
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ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

แบบรายงานการดําเนินงานกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัด …………………..  ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

เป้าหมาย
ทั้งปี ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล ตรวจ ผ่าน รอผล

สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจสอบ (แห่ง)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

2.3 เครื่องมือแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์
สถานที่นําเข้าเครื่องมือแพทย์ฯ
สถานที่ขายเครื่องมือแพทย์

2.4 เครื่องสําอาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง
สถานที่นําสั่งเครื่องสําอางฯ
สถานที่จําหน่ายเครื่องสําอาง

2.5 วัตถุอันตราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย
สถานที่นําเข้าวัตถุอันตรายฯ
ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพื่อใช้รับจ้าง 
(กําจัดแมลง และ/หรือทําความสะอาด)

2.6 สถานประกอบการอื่นๆ 
(ได้แก่ สถานที่ถูกร้องเรียน/กรณีพิเศษ/อื่นๆ)

ผลงานไตรมาส 2 ผลงานไตรมาส 3 หมายเหตุ/สาเหตุตกมาตรฐาน
(โปรดระบุ)

2. การกํากับดูแลสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด / หน่วยนับ ผลงานไตรมาส 1 ผลงานไตรมาส 4

หมายเหตุ : ช่องสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 2 จาก 2
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ หมายเลขวิเคราะห์ ชื่อผลิตภัณฑ์ เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ รุ่นการผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ สถานที่ผลิต สถานที่เก็บตัวอย่าง สาเหตุตกมาตรฐาน รายละเอียดตกมาตรฐาน

แบบรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัด………………..  ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

หน้าที่ 1 จาก 1
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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
- ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจบุัน (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

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 1 จาก 9
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 แต่วัตถุที่อายัด
มีการเก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษา
วัตถุที่ต้องอายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว
6) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน
ทั้งสาเหตุแห่งการนั้นได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
7) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

- จํานวนผู้รับอนุญาต 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ 0 บาท

0 รายการ

รายการ0

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 2 จาก 9
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

2.  วัตถุที่ออกฤทธิ์ 1) การออกใบอนุญาต
ต่อจิตและประสาท - ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4* 0 ฉบับ

และยาเสพติดให้โทษ - ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 0

เฉพาะสถานพยาบาลเอกชน 
- ใบอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดในประเภท 2 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตจําหน่ายซึ่งยาเสพติดในประเภท 3 0 ฉบับ
2) การต่ออายุใบอนุญาตและออกใบแทน

- ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4* 0 ฉบับ
- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรอืใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

เฉพาะสถานพยาบาลเอกชน
- ใบอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดในประเภท 2 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดในประเภท 3 0 ฉบับ
3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต

- ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4* 0 รายการ
- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

เฉพาะสถานพยาบาลเอกชน
- ใบอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดในประเภท 2 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 0 รายการ

- ใบอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดในประเภท 3 0 รายการ
4) การยกเลิกใบอนุญาต

- ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4* 0 ฉบับ
- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

เฉพาะสถานพยาบาลเอกชน
- ใบอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดในประเภท 2 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดในประเภท 3 0 ฉบับ

0 ฉบับ

0 ฉบับ

0 รายการ

ฉบับ

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 3 จาก 9
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

2.  วัตถุที่ออกฤทธิ์ 5) การพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาต
ต่อจิตและประสาท - ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4* 0 ฉบับ
และยาเสพติดให้โทษ (ต่อ) - ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

เฉพาะสถานพยาบาลเอกชน
- ใบอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดในประเภท 2 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 0 ฉบับ

- ใบอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดในประเภท 3 0 ฉบับ
6) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้า แต่วัตถุที่อายัด
มีการเก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษา
วัตถุที่ต้องอายัดไว้ 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

0 ฉบับ

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 4 จาก 9
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

3.  อาหาร 1) การออกใบอนุญาต (เฉพาะประเภทตามที่ได้รับมอบอํานาจ)
- ใบอนุญาตผลิตอาหาร/ แบ่งบรรจุอาหาร 0 ฉบับ
- ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย 0 ฉบับ
- คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร/ จดทะเบียน/ แจ้งรายละเอียด/ ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 0 ทะเบียน
- คําขอส่งอาหารออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว 0 ฉบับ
- การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหาร เฉพาะในเขตพื้นที่สื่อนั้นตั้งอยู่ 0 รายการ

2) การต่ออายุ (เฉพาะประเภทตามที่ได้รับมอบอํานาจ)
- ใบอนุญาตผลิตอาหาร 0 ฉบับ
- ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย 0 ฉบับ

3) การควบคุมอาหาร การพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาต
- พักใช้/ เพิกถอน การอนุญาต 0 ฉบับ
- ออกคําสั่งแก้ไขสถานที่/ งดผลิต/ งดนําเข้า 0 รายการ
- สั่งยกเลิกหลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร (เพิกถอนทะเบียนตํารับอาหาร) 0 ทะเบียน
- ประกาศผลการตรวจพิสูจน์ 0 รายการ
- สั่งให้ระงับการโฆษณาอาหาร เฉพาะในเขตพื้นที่สื่อนั้นตั้งอยู่ 0 รายการ

4) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้า แต่วัตถุที่อายัด
มีการเก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษา
วัตถุที่ต้องอายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว
5) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้น
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
6) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

- จํานวนผู้รับอนุญาต 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ 0 บาท

0 รายการ

0 รายการ

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 5 จาก 9
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัด……………….. ไตรมาสที่ ……….  วันที่รายงาน ……………

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................

4.  เครื่องสําอาง 1) การอนุญาต และออกใบรับจดแจ้ง 0 ฉบับ
2) การต่ออายุใบรับจดแจ้ง 0 ฉบับ
3) การสั่งระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง และประกาศการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ให้ประชาชนทราบเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภคได้ตามควรแก่กรณี
4) การเพิกถอนใบรับจดแจ้ง 0 ฉบับ
5) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้า แต่วัตถุที่อายัด
มีการเก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษา
วัตถุที่ต้องอายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว
6) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้น
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
7) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

- จํานวนผู้รับอนุญาต 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ 0 บาท

0 รายการ

0 รายการ

0 รายการ

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 6 จาก 9
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 สําหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสําเร็จรูปที่แบ่งบรรจุหรือ
รวมบรรจุเพื่อการส่งออกในพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนดให้เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นํามาแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุต้องเคยได้รับการขึ้นทะเบียนการขออนุญาต
หรือแจ้งดําเนินการผลิตหรือนําเข้ามาก่อนแล้วเท่านั้น
5) การต่ออายุใบรับแจ้ง วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 

- ผลิต 0 ฉบับ
- นําเข้า 0 ฉบับ
- ส่งออก 0 ฉบับ
- มีไว้ในครอบครอง 0 ฉบับ

0 ทะเบียน

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 7 จาก 9
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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
- ส่งออก 0 ฉบับ
- มีไว้ในครอบครอง 0 ฉบับ

9) การถอนการอายัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้า แต่วัตถุที่อายัด
มีการเก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษา
วัตถุที่ต้องอายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว
10) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้น
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
11) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

- จํานวนผู้รับอนุญาต 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ 0 บาท

0 รายการ

0 รายการ

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 8 จาก 9
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ผลิตภัณฑ์ การมอบอํานาจ/มอบหมาย
ผลงาน

ไตรมาส 1-2
ผลงาน

ไตรมาส 3-4
รวม หน่วยนับ

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมอบอํานาจและมอบหมายของเลขาธิการฯ ให้ส่วนภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 แต่วัตถุที่อายัด
มีการเก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่นําเข้ามา เมื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษา
วัตถุที่ต้องอายัดไว้ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้นําเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว
5) การถอนการยึดหรือการถอนการอายัด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึด หรืออายัด เมื่อสาเหตุแห่ง
การยึดหรืออายัดเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบกระเทือนส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้น
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
6) การเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

- จํานวนผู้รับอนุญาต 0 ราย

- จํานวนเงินค่าปรับ 0 บาท

0 รายการ

0 รายการ

หมายเหตุ: ช่องสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูล หน้าที่ 9 จาก 9
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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. 2562
ข้อมูลจังหวัด....................................ข้อมูล ณ วันท่ี...................

ผู้รายงานข้อมูล.................................. โทร..................

ข้อมูลพื้นฐานด้านยา

ข้อมูลพื้นฐานด้านวัตถุเสพติด

ข้อมูลพื้นฐานด้านอาหาร

หน้าที่ 1 จาก 5241



ลําดับ สถานประกอบการ จํานวน หมายเหตุ

แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 ประเภทบะหม่ีและแผ่นเก๊ียว 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) 

หน้าที่ 2 จาก 5242



ลําดับ สถานประกอบการ จํานวน หมายเหตุ

แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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)

หน้าที่ 3 จาก 5243



ลําดับ สถานประกอบการ จํานวน หมายเหตุ

แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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

หน้าที่ 4 จาก 5244



ลําดับ สถานประกอบการ จํานวน หมายเหตุ

แบบรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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

หน้าที่ 5 จาก 5245



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 2100235024009000/
2100239001009000

0.00 0.00

2 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัยห่างไกลโรค NCDs
 (อย. น้อย)

2100239002009000 0.00 0.00

3 โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพและพัฒนา
ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาคฯ (โครงการพิเศษ)

2100239001009000 0.00 0.00

4 โครงการเครือข่ายร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (บวร.ร.)

2100239002009000 0.00 0.00

5 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพนําเข้า ณ ด่าน
อาหารและยาส่วนภูมิภาค

2100239001009000 0.00 0.00

6 ตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนําเข้าวัตถุเสพติด 
(ส่วนภูมิภาค)

2100206014009000 0.00 0.00

7 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบงาน คบส. ในส่วน
ภูมิภาค (โครงการประชุมเขต ภาค ประเทศ)

2100239001009000 0.00 0.00

8 โครงการอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
(โปรดระบุชื่อโครงการ งบประมาณ)

0.00 0.00

จังหวัด ........................................... เดือน............... วันที่รายงาน ..........................
แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโอนเบิกแทนกัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลํา
ดับ

ชื่อโครงการ
รหัส

งบประมาณ

งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร 

(บาท)
เบิกจ่ายจริง (บาท)

ผู้รายงานข้อมูล................................................................. โทร. ..............................
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รวบรวมข้อมูลโดย 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
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