
ประเด็น : ปลอดผลิตภณัฑ์สุขภาพอันตราย

2. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

เป้าหมายตัวชี้วัด : 

1. ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 



สถานการณ์ ประเภท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อาหาร 92.21 90.79 89.55

ยา 100 88.89 75

เครือ่งส าอาง 86.67 87.95 100

ร้อยละผลติภัณฑสุ์ขภาพ     
ที่ผ่านมาตรฐาน

ประเภท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อาหาร 10 19 10

ยา 12 24 22

เครือ่งส าอาง 3 4 6

จ านวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ               
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความคาดหวัง

เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ



มาตรการ/กลวธิี

1. เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานที่ผลิต           

และสถานที่จ าหน่าย 

2. สร้างระบบรายงาน ส่ือสารและจัดการความเส่ียง  

ในระดับอ าเภอ

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและอสม. เพื่อให้มีความรู้

และการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย

และถ่ายทอดให้เครือข่ายและประชาชนในพืน้ที่

4. สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บรโิภคให้เข้มแข็งมีส่วนร่วม

ในการด าเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังและแก้ปัญหา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เส่ียงอันตรายร่วมกัน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ช้ีแจงโครงการก าหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเปา้หมาย 

กระบวนการเก็บและส่งตัวอย่าง การใช้ชุดทดสอบ

3. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายคุ้มครองผู้บรโิภคให้มี

ส่วนร่วมในการด าเนินงาน คืนข้อมูลเพื่อร่วมรับทราบ

ปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหารว่มกัน

2. เก็บและวิเคราะหต์ัวอย่าง

4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อสม. และ เครือข่าย

5. การจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ             
ที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่



กลไกการขับเคล่ือน

สสจ.สงขลา

คปสอ. 
และเครือข่าย

คปสอ. 

สื่อสาร /จัดการ กรณีพบปัญหาจากผลิตภณัฑ์สุขภาพ

จัดอบรมระดับอ าเภอ เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่     
และให้อ าเภอน าไปถ่ายทอดสู่เครือข่ายในพื้นที่ตอ่ไป

อบรมให้ความรู้เรื่องผลิตภณัฑ์สุขภาพแก่เครอืข่าย

ตรวจสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่างผลิตภณัฑ์
สุขภาพเป้าหมายเพื่อตรวจวิเคราะห์





เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เป้าหมาย 9 เดือน เป้าหมาย 12 เดือน
1. จังหวัดมีการประชุมชี้แจง

โครงการ

2. อ าเภอวางแผนงานเชิญชวน

เครือข่ายร่วมด าเนนิงาน

1. จังหวัดจัดอบรมใหค้วามรู้

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ        

ระบบรายงานแก่ตัวแทนอ าเภอ

2.คปสอ.ด าเนินงาน อบรมให้

ความรู้เครอืข่าย 

3. คปสอ.ด าเนินงานตามแผน     

ทั้งการตรวจสถานทีผ่ลิต/การเก็บ

ตัวอย่าง อย่างน้อย ร้อยละ 50  

ของเป้าหมายทั้งหมด

1. คปสอ.ด าเนินการตรวจสถานที่

ผลิต / เก็บตัวอย่างได้ครบตาม

เป้าหมาย 

2. สรุปผลการด าเนินงาน/จัดเวที

แลกเปล่ียน คืนข้อมูลร่วมกับ

เครือข่าย เพื่อเตรียมการแก้ปัญหา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในพื้นที่

1. คปสอ.และเครอืข่าย ด าเนินการ

จัดการปัญหา/ส่ือสารความเส่ียง

กรณีพบผลิตภัณฑ์สุขภาพ        

ไม่ปลอดภัยในพื้นที่

2. ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

การก ากับ ติดตาม และประเมินผล : นิเทศผสมผสานระดับจังหวัดสงขลา ปีละ 2 ครั้ง 
มีรายงานการด าเนินการตามโครงการทุกไตรมาส



ระดับ 1 ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 4
ระดับ 5

1.ด าเนินการตาม
แผนระดับอ าเภอ 
ร้อยละ 30

2.ตรวจเฝ้าระวัง
สถานที่ผลิต/
จ าหน่าย และเก็บ
ตัวอย่างส่งตามแผน       
ร้อยละ 30 (ของ
ตัวอย่างที่ต้องตรวจ)

1.ด าเนินการตาม
แผนระดับอ าเภอ 
ร้อยละ 50

2.ตรวจเฝ้าระวัง
สถานที่ผลิต/
จ าหน่าย และเก็บ
ตัวอย่างส่งตามแผน
ร้อยละ 50 (ของ
ตัวอย่างที่ต้องตรวจ)

1. ร้อยละ 90 ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

2. เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อย่างน้อย      
1 เครือข่ายในพื้นที)่      
มีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ/
มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

รอบ 6 เดือน (ตค.63-มีค.64)

1. มีแผนงาน/
โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับ
อ าเภอ

1.ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่าย

2.ตรวจเฝ้าระวัง
สถานที่ผลิต/
จ าหน่าย และเก็บ
ตัวอย่างส่งได้          
ตามแผนไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 10 (ของ
ตัวอย่างที่ต้องตรวจ)



ระดับ 1 ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 4
ระดับ 5

1.ด าเนินการ        
ตามแผนระดับอ าเภอ 
ร้อยละ 100

2.ตรวจเฝ้าระวัง
สถานที่ผลิต/
จ าหน่าย และเก็บ
ตัวอย่างส่งตามแผน
ร้อยละ 100 (ของ
ตัวอย่างที่ต้องตรวจ)

ร้อยละ 80    
ของผลิตภัณฑ์   
ที่ได้รับการ
ตรวจสอบ      
ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

1. ร้อยละ 90 ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ         
การตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

2. เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อย่างน้อย        
1 เครือข่ายในพื้นที)่         
มีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ/  
มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

รอบ 12 เดือน (เมย.-กย.64)

1.ด าเนินการตามแผน
ระดับอ าเภอ        
ร้อยละ 60

2.ตรวจเฝ้าระวัง
สถานที่ผลิต/จ าหน่าย 
และเก็บตัวอย่างส่งได้
ตามแผนไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 60 (ของ
ตัวอย่างที่ต้องตรวจ)

1.ด าเนินการ       
ตามแผนระดับอ าเภอ 
ร้อยละ 80

2.ตรวจเฝ้าระวัง
สถานที่ผลิต/
จ าหน่าย และเก็บ
ตัวอย่างส่งได้ตาม
แผนไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 (ของ
ตัวอย่างที่ต้องตรวจ)


