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ประเด็น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวช้ีวัด  : 011 ระดับความสำเร็จการดูแลรักษาคุณภาพนมโรงเรียนในสถานศึกษา                                           

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
- ปี 2559 – 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ลงสำรวจสุ่ม

การดูแลรักษาคุณภาพนมโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งพบปัญหาในกระบวนการขนส่ง และ การดูแล
จัดเก็บผลิตภัณฑ์นมในสถานศึกษา รวมถึงพบผลิตภัณฑ์นมมีอุณหภูมิเกิน 8 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงต้องการ
สร้างระบบการควบคุมคณภาพนมโรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อคุณภาพ
ของนมโรงเรียน 

การบริหารจัดการ 
- สร้างระบบตรวจสอบเฝ้าระวังระบบ Cold Chain นมโรงเรียน  โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

แต่ละอำเภอเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบติดตามและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนมโรงเรียน  
- สร้างขยายเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียนที่จะมาช่วยตรวจสอบและแก้ปัญหาคุณภาพนม

โรงเรียนได้ โดยระดับ คปสอ. เป็นผู้สร้างและพัฒนาเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงสนับสนุนหลักสูตรคู่มือการพัฒนาสารวัตรนมโรงเรียน 

- จัดทำคู่มือ/คลิปการตรวจสอบและการดูแลคุณภาพนมโรงเรียน กระจายสื่อไปยังต้นสังกัดใน
สถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือใช้ประกอบการดูแลและตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 

ผลการดำเนินงาน 
- การตรวจเฝ้าระวังระบบ cold chain นมโรงเรียน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (90%) คือ 88.13%  
- การขยายเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียนสามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ (40%) คือ 

52.04 %  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : 011 ระดับความสำเร็จการดูแลรักษาคุณภาพนมโรงเรียนในสถานศึกษา                                            
                  ตรวจประเมินระบบ Cold Chain นมโรงเรียน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ สถานศึกษา
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
การเก็บ
รักษานม
ตามระบบ 

Cold 
chain ไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 90  

เมืองพัทลุง 79 57 72.15 
- - - กงหรา 38 35 92.11 

เขต 12 เขาชัยสน 41 41 100.00 
- - - ตะโหมด 29 29 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 69 55 79.71 
90.91 88.50 95.06 ปากพะยูน 61 61 100.00 

 ศรีบรรพต 16 15 93.75 
ป่าบอน 41 30 73.17 
บางแก้ว 26 26 100.00 
ป่าพะยอม 35 32 91.43 
ศรีนครินทร์ 20 20 100.00 

รวม 455 124 88.13 
 
 
 

ตัวช้ีวัด : 011 ระดับความสำเรจ็การดูแลรักษาคณุภาพนมโรงเรียนในสถานศึกษา      
สร้างเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียน                                       

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ และผา่น
มาตรฐาน
สารวัตรนม
โรงเรียนไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ 40 

เมืองพัทลุง 54 29 53.70 
- - - กงหรา 17 8 47.06 

เขต 12 เขาชัยสน 26 16 61.54 
- - - ตะโหมด 18 8 44.44 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 44 21 47.73 
- 3.72 7.80 ปากพะยูน 33 6 18.18 

 ศรีบรรพต 11 10 90.91 
ป่าบอน 21 12 57.14 
บางแก้ว 15 13 86.67 
ป่าพะยอม 18 5 27.78 
ศรีนครินทร์ 12 12 100.00 

รวม 269 140 52.04 
ที่มา : สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสะท้อนข้อมูลประเด็นรายละเอียดตัวชี้วัดซับซ้อน ตั้งเป้าหมายสูง 
- การทำงานกับหน่วยงานนอกสังกัดต้องอาศัยการประสานงาน ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่พบ

จากการการตรวจประเมินได้ 
- จากการลงพ้ืนที่พบว่าโรงเรียนบางแห่งมีระบบ Cold Chain ที่ผ่านมาตรฐาน ถึงแม้ไม่มี

สารวัตรนมโรงเรียน ดังนั้นการขยายเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียนไม่ควรเน้นที่ปริมาณ ควรเน้นที่คุณภาพ 
เพ่ือให้สารวัตรนมโรงเรียนได้มีบทบาทในการแก้ปัญหาหรือป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพนมได้อย่างแท้จริง 

โอกาสพัฒนาต่อไป  
- การแก้ไขปัญหาที่พบในการเฝ้าระวังระบบ Cold Chain นมโรงเรียน ควรขับเคลื่อนใน

คณะกรรมการ Milk Board ในระดับจังหวัด ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือแก้ปัญหาในภาพรวม
ระดับจังหวัด 

- การสร้างและขยายเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียนผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หลักสูตร
และรูปแบบการประเมินไม่ซับซ้อน ประกอบกับโรงเรียนเห็นประโยชน์จากการมีสารวัตรนมโรงเรียน ซึ่งยังคง
ต้องดำเนินการต่อเนื่อง แต่การประสานงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ประสานและกระตุ้น
ผ่านทางต้นสังกัดโรงเรียนเป็นหลัก 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- รางวัลการประกวดสุดยอดสารวัตรนมโรงเรียน 

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดควนแพรกหา อำเภอควนขนุน 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ อำเภอป่าบอน 
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ 

- รางวัลการประกวดคลิปการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 
1. ประเภทโรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา  

- รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 
2. ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ระดับอนุบาล   

- รางวัลชนะเลิศได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน  
 

ผู้รับผิดชอบ ภญ.ฐิติมา  ทองสังข์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
โทร 074613127 ต่อ 106 
e-mail Toy4150019@yahoo.com 
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