
รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  21 : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้าหมาย : ร้อยละ 96 

 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้คุณภาพ ยังพบว่าเป็นปัญหา  

ที่พบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดล าพูนและการจัดการความเสี่ยง
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะเป็นกลไกส าคัญในการประเมินสถานการณ์และก าหนดแนวทางการจัดการให้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีความปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยในที่สุด 

ผลการด าเนินงานการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด 3 ปีย้อนหลัง ปี 2558 -2560 
ตามตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 ผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการและโดยชุดทดสอบเบื้องต้น 

 
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสถานที่ผลิตและสถานที่จ าหน่าย เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการและโดยชุดทดสอบเบื้องต้น ในภาพรวมปี 2560 พบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 95.50  

 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปี 2558 ปี  2559 ปี 2560 

ตรวจ ผ่าน ร้อยละ ตรวจ ผ่าน ร้อยละ ตรวจ ผ่าน ร้อยละ 

1. ยา 0 0 0 0 0 0 34 28 82.35 

2. อาหาร 1627 1545 94.96 1920 1847 96.20 2195 2111 96.17 

3. เครื่องมือแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. เครื่องส าอาง 10 10 100 10 10 100 58 45 77.59 

5. วัตถุอันตราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. วัตถุเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 1,637 1,555 94.99 1,930 1,857 96.21 2,287 2,184 95.50 
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2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 

 2.1 Structure – Function 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 GAP Analysis  
จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560  สถานการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ด าเนินการได้ตามแผนฯ ร้อยละ 100.0 ผ่านมาตรฐาน 95.5 ยังพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ 
ผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มอาหารสด พบว่า ยังมีการปนเปื้อนสีสังเคราะห์ เกลือบริโภคมีการเติมไอโอดีนแต่ไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (20-40 ppm) ผักและผลไม้สด ยังพบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ในผักชี ผักชีฝรั่ง 
ผักกาดขาว ถั่วฟักยาว กะหล่ าดอก ยาแผนโบราณ พบการปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ ส่วนเครื่องส าอาง ตรวจพบ 
สารปรอท กรดวิตามินเอและไฮโดรควิโนน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่น ามาจากจังหวัดอ่ืนแต่น ามาจ าหน่ายใน
จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างภายใน 
Intra-sectorial 

โครงสร้างภายนอก 
Inter-sectorial 

1. กลุ่มงาน คบส. (สสจ.) 
2. คณะกรรมการ คบส.ระดับอ าเภอ (รพ., สสอ., 
รพ.สต.) 

1. คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2. Cluster Green&Clean Hospital 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
4. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
5. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วน 
6. ผู้ประกอบการ 
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KPI Partnership Investment Regulate Advocate Building capacity 

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่
ได้รับการ
ตรวจสอบ
ได้
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

1.ภาครัฐ/หน่วยงาน 
- อสม.ในพ้ืนที่ 
- รพ.สต. , สสอ., รพ. 
- นักเรียน อย.น้อย 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถาบันการศึกษา ภาครัฐ/
ภาคเอกชน 
- อปท./อบต. 
- อย. 
- คณะอนุกรรมการคบส.เขต 1 
- สนง.เกษตร 
- สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯลฯ 
2.ภาคเอกชน 
- ผู้ประกอบการ 
- เจ้าของตลาด/ร้านค้า 
3.ภาคประชาชน  
-ชมรม, กลุ่ม, เครือข่ายภาค
ประชาชน ฯลฯ 

1.Staff 
จ านวนบุคลากรที่มีความช านาญใน
การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีไม่เพียงพอ 
2.System 
แผนการด าเนินงานของจังหวัด
ล าพูน ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายใน 
Essential Task 3 เดือน 
3.Structure  
ยังไม่มีหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ 
ในจังหวัดล าพูน ท าให้การท างานมี
ความล่าช้า 
4. งบประมาณมีไม่เพียงพอและ
การจัดการงบประมาณมีความ
ล่าช้า 
 

การควบคุมก ากับติดตาม
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
อาหารสด :ผักผลไม้สด 
ยังมีความไม่ชัดเจนใน
การด าเนินการ เนื่องจาก
การใช้สารเคมีในผัก
ผลไม้สด เกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน 
 
 

1.เครือข่ายที่เก่ียวข้องยัง
ขาดความตระหนักในสิทธิ
และหน้าที่ในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
2. จ านวนบุคลากรที่มี
ความช านาญในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีไม่
เพียงพอ 
3.แผนการด าเนินงานของ
จังหวัดล าพูนไม่สอดคล้อง
กับแผนของเป้าหมายใน
Essential Task 3 เดือน 

1.เพ่ิมศักยภาพด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้แก่ภาคีเครือข่าย
ในพ้ืนที่ 
2.กระตุ้นการสร้างเครือข่าย 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคให้
ครอบคลุมทุกอ าเภอ 
3.สร้างองค์ความรู้ในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่
ปลอดภัยให้ผู้บริโภค 

2.3 Framework 
วิเคราะห์ GAP ตามกลยุทธ์ PIRAB 
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 2.3 Framework 
ร้อยละ 96 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

  
2.4 Task List  
 

ตัวชี้วัด Essential Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ร้อยละ 96 ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. มีแผนการ
จัดการความเสี่ยง 
(Risk 
management 
Plan) ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. มีแผนการเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
3. ด าเนินการตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 
4. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ของอ าเภอ 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk 
management 
Plan) ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ    
รอบ 6 เดือน 
2. ด าเนินการตาม         
แผนเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้ ร้อยละ 65 
3. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ของอ าเภอ 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk 
management 
Plan) ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ    
รอบ 9 เดือน 
2. ด าเนินการตาม         
แผนเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้ ร้อยละ 100 
3. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ของอ าเภอ 

1. สรุปและประเมินผล
การด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความ
เสี่ยง (Risk 
management Plan) 
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการจัดการปัญหา
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานของอ าเภอ 
4.สรุปและประเมินผล
การด าเนินงานตาม     
แผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ รวมถึงจัดท า
ข้อเสนอในการจัดการ
ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
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2.5 Activities /Project  
1) มีการประชุมคณะท างาน SAT ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา เมื่อวันที่13-15 พฤศจิกายน 

2560 และอยู่ระหว่างการปรับปรุงคณะท างานทีมความเสี่ยงต่างๆ เช่น  ทีมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรต่างๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

2) จัดประชุมคณะท างานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดล าพูน เพ่ือก าหนดแนวทางและติดตามการ
ด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารร่วมกัน 2 ครั้ง/ปี และจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ปีละ 
1 ครั้ง 

3) จัดอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร ในเรื่องมาตรฐานการผลิต และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (มีแผนจัด
ประชุม 22 มกราคม 2561) 

4) ก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกับทีมอ าเภอ ในการตรวจติดตามสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสุ่ม
ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ก าหนดแผนการสุ่มตรวจเฝ้าระวังอาหารสด ยาแผนโบราณ 
เครื่องส าอาง ณ สถานที่จ าหน่าย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 

5) การจัดประชุมผู้ประกอบการด้านยาระดับจังหวัดเพ่ือชี้แจงนโยบายด้านยา การขอความร่วมมือด้านต่างๆ 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

6) แผนการเก็บตัวอย่างตัวอย่าง 2561 

   

รายละเอียดตัวอย่าง ระยะเวลาที่ส่ง จ านวนตัวอย่าง 

น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พ.ค.-61 79 
น้ าแข็ง มี.ค.-61 7 
ยาแผนโบราณ มี.ค.-61 7 
เครื่องส าอาง พ.ค.-61 10 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ค.-61 8 
เกลือ ธ.ค.-60 1 
นมโรงเรียน  - 0 
เสริมอาหาร มี.ค.-61 2 

 
 2.6 Monitoring and Evaluation Process  

1) คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2) Cluster Green&Clean Hospital 
3) กลุ่มงาน คบส. (สสจ.) 
4) คณะกรรมการ คบส.ระดับอ าเภอ (รพ., สสอ., รพ.สต.) 
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3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 

ประเด็น ผลงาน 
1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 
95) 

100 

 
 
 

  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 

อ.
เม

ือง
 

อ.
แม

่ทา
 

อ.
บ้า

นธิ
 

อ.
ป่า

ซา
ง 

อ.
เวีย

งห
นอ

งล
่อง

 

อ.
บ้า

นโ
ฮ่ง

 

อ.
ลี ้

อ.
ทุ่ง

หัว
ช้า

ง ภาพรวม
จังหวัด 

 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

เป้าหมาย 59 - - - - 7 - - - 
ได้รับผลตรวจ (A) 42 - - - - 7 - - 49 
ผลตรวจผ่าน(B) 42 - - - - 7 - - 49 

ร้อยละ(Ax100/B) 100 - - - - - - - 100 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1) ในช่วง 3 เดือนแรก แผนการด าเนินงานแต่ละจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนของเป้าหมายในEssential 
Task เช่น หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่มี 1 คัน ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

2) การจัดท าแผนเก็บตัวอย่างหรือการก าหนดเป้าหมายควรมาจากการพิจารณาร่วมกันระหว่างแต่ละ
จังหวัด, หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

ผู้รายงาน : นางสุกัญญา เลาหกุล 
ต าแหน่ง :  เภสัชกรช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 29 มกราคม 2561. 
โทร   : 08-4420-5229 
E-mail : su_b1b2@hotmail.com 
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