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2.3 การคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 
กลุ่มที่ 1 KPI ที่ตอบสนอง PA และยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สสจ. 
ประเด็นที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด หน้า 2-3 
ประเด็นที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (MOU) หน้า 4-6 
ประเด็นที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (เฉพาะรพท.) หน้า 7-8 
ประเด็นที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จการพัฒนาร้านชำคุณภาพ( RDU community) หน้า 9-12 
ประเด็นที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (MOU) หน้า 13-15 
ประเด็นที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา หน้า 16-18 

 
กลุ่มที่ 2 KPI ที่ตอบสนองภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
ประเด็นที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล หน้า 19-20 
ประเด็นที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จงานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว หน้า 21 -23 
ประเด็นที ่9 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล หน้า 24 -25 
ประเด็นที่ 10 ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสำเร็จการกระตุ้นมาตรฐานการผลิตน้ำบริโภค หน้า 26-27 
 
กลุ่มที่ 3 KPI ที่ตอบสนองภารกิจด้านบริหารเวชภัณฑ์ หน้า 28-31 
ประเด็นที่ 11  ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 
        ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ 
        ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ 
        ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 
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2.3.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1   ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ของจังหวัดพัทลุง ในปีงบประมาณ 

2560, 2561, 2562 อยู่ทีร่้อยละ 98.75, 96.03, 84.27 ตามลำดับ และในปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงเป็นปีแรก พบว่าได้มาตรฐานเพียงร้อยละ 54.64 และผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาได้แก่ผักและ
ผลไม้สด และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสรา้ง
สมรรถภาพทางเพศ จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมกรอาหารและยาจึงได้มีนโยบายจัดการปัญหา
ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาต่อในปี 2563 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ดำเนินการวางแผนเก็บตัวอย่างที่พบปัญหาในปี 2562 และเข้าไป

ควบคุมกำกับการผลิต,การจำหน่าย โดยร่วมมือกับทีมงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกพื้นที่และเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในอสม.และโรงเรียน ในการให้คำแนะนำผู้ประกอบการและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยที่ผลิตและ
จำหน่ายในพ้ืนที่  

ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้

กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จากเป้าหมายการเก็บตัวอย่าง 46 
ตัวอย่าง ดำเนินการเก็บครบร้อยละ 100 และผลการตรวจสอบได้มาตรฐาน 37 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 80.40 
ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 และเม่ือพิจารณารายผลิตภัณฑ์ จะผ่านเพียงเครื่องสำอาง และยาแผนโบราณ 
ที่ได้มาตรฐานร้อยละ 100 ส่วนที่ไม่ผ่านคือผักและผลไม้สด ได้มาตรฐานร้อยละ 60, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือ
อาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ได้มาตรฐานร้อยละ 
75 และยาแผนโบราณได้มาตรฐานร้อยละ 77.8 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80  เมืองพัทลุง - - - 
- - - กงหรา - - - 

เขต 12 เขาชัยสน - - - 
- - - ตะโหมด - - - 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน - - - 
- - 54.64 ปากพะยูน - - - 

 
 

ศรีบรรพต - - - 
ป่าบอน - - - 
บางแก้ว - - - 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

  

ป่าพะยอม - - - 
ศรีนครินทร์ - - - 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1..ผักและผลไม้สด (ส่งตรวจห้อง
วิเคราะห์) 

5 3 60 

2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือ
อาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่
มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 
(ส่งตรวจห้องวิเคราะห์) 

4 3 75 

3.เครื่องสำอาง 
 (ส่งตรวจห้องวิเคราะห์) 

10 10 100 

4.ยาแผนโบราณ 
(ส่งตรวจห้องวิเคราะห์) 

1 1 100 

5.ยาแผนโบราณ 
(ชุดทดสอบ อยางงาย) 

26 20 76.9 

รวม 46 37 80.4 
ที่มา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.พัทลุง 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป   
ปัญหาผักและผลไม้จากโรงคัดแยกผัก ที่ยังไม่ผ่าน เนื่องจากผู้ประกอบการลักลอบนำผักผลไม้ จาก

แหล่งที่ไม่ได้มาตรฐาน GAP,PGS เข้าสู่ขบวนการคัดแยก เนื่องจากผักและผลไม้ไม่เพียงพอให้กับผู้รับซื้อ ซึ่งได้
กำหนดปริมาณไว้ จะต้องเสียค่าปรับ ,ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผู้จำหน่ายรายใหญ่ไม่ได้จำหน่ายหน้าร้านโดยตรง 
และแอบซ่อนในโกดัง  และส่งต่อให้กับผู้จำหน่ายรายย่อย ซึ่งการแก้ปัญหาได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด มีการดำเนินคดี และแจ้งให้ผู้รับผักผลไม้ ได้ตรวจสอบตัวอย่างผักอย่างเข้มงวด  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
-. 

ผู้รับผิดชอบ นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทรศัพท์ 093-7615927  
e-mail natpongkai07@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16/ตค/63 
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2.3.2 การใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั ้นที ่ 2 ร้อยละ 45.45 ของ

โรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 18.18 ของโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งปัญหาใน
การดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ที่ส่งผลให้โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงในบางโรงพยาบาลยังดำเนินการ
ไม่ผ่าน เนื่องจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคได้แก่ 1) โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบ, 2) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, 3) การใช้ยาปฏิชีวนะในบาด   แผลสดที่เกิดจากอุบัติเหตุ , 4) 
การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงทุกแห่งดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กระทรวงได้กำหนด 18 ตัวชี้วัด 

และมีการประชุมติดตามในเวทีคณะกรรมเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)  ของแต่ละโรงพยาบาลอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งมีการจัดประชุมติดตามโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (Service 
plan) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ในทุกไตรมาส พร้อมทั ้งลงติดตามกำกับโรงพยาบาลที่ยัง
ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ ด้วยวิธีการกระตุ้นพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารในระดับโรงพยาบาลกับทีมคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้มีการกำชับควบคุมการดำเนินงานของแพทย์
ผู้ปฏิบัติในตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายอย่างใกล้ชิด 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที ่ผ ่าน RDU ขั ้นที ่ 2 ร้อยละ 63.64 ของ

โรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 45.45 ของโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีกระทรวงกำหนด 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ RDU ขั้นที่ 2 
ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 50 

RDU ขั้นที่ 3 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

เมืองพัทลุง 1 0 0 
   กงหรา 1 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 1 0 0 
   ตะโหมด 1 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100 
RDU
ขั้น 2 

0 
RDU 
ขั้น 3 

0 

RDU
ขั้น 2 
18.1

8 
RDU 
ขั้น 3 
18.1

8 

RDU
ขั้น 2 
45.4

5 
RDU 
ขั้น 3 
18.1

8 

ปากพะยูน 1 1 100 
ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 1 1 100 
ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร์ 1 1 100 

รวม 11 7 63.64 

ที่มา : รายงานรายไตรมาส RDU จากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ RDU ขั้นที่ 2 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

RDU ขั้นที่ 3 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

เมืองพัทลุง 1 0 0 
   กงหรา 1 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 1 0 0 
   ตะโหมด 1 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 0 0    
ปากพะยูน 1 1 100 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 1 1 100 
ป่าพะยอม 1 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 1 100 

รวม 11 5 45.45  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา โรงพยาบาลชุมชนมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแพทย์อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ

สานต่อการดำเนินงานและต้องเริ่มมีการสร้างความตระหนักรู้ และชี้แจงในประเด็น       การดำเนินงาน RDU 
ใหม่อยู่บ่อยครั้ง 

แนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อมีแพทย์จบใหม่จะได้ต้องรับการปฐมนิเทศและชี้แจงเรื่ องนโยบาย 
RDU จากระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนที่จะลงไปปฏิบัติงาน และเมื ่อลงไปปฏิบัติงานในแต่ละ
โรงพยาบาลแล้ว ให้โรงพยาบาลชี้แจงในเรื่องนโยบาย RDU อีกครั้งก่อนที่จะเริ่มการทำงาน รวมถึงสร้างความ
ตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง คอยประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้าน RDU ร่วมกันในระดับโรงพยาบาล หรือ
อาจจะ   มีการสร้าง MOU ร่วมกันระหว่างผู้บริหารในระดับโรงพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ 

ปัญหา การขาดความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค ไม่มีค่อยมี    
การสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากแพทย์ยังไม่มีความมั่นใจในการสั่งใช้ยาสมุนไพร ไม่มี
ข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนที่เพียงพอ และมีวิธีการบริหารยาที่ยุ่งยาก  

แนวทางในการแก้ปัญหา ชี้แจงในเรื่องนโยบาย RDU รวมถึงเกณฑ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ต่าง ๆ ให้แพทย์ซึ่งเป็นผู้สั่งใช้ยาเป็นหลักรับทราบ และสะท้อนข้อมูลการใช้ยาของแพทย์แต่ละท่านเพื่อเป็น
ข้อมูลลดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะด้วยการแสดง pop up แจ้งเตือนในแต่ละครั้งที่มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ พร้อมทั้ง
กำหนดแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคให้เป็นแนวทางเดียวกันและถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เวทีการ
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) เป็นเวทีในการกำกับติดตามงาน ติดตามปัญหา สะท้อน
ข้อมูลและพูดคุยแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

ปัญหา ในการดึงข้อมูลดิบในตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดที่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่ยังไม่
ถูกต้องตรงตามนิยาม ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการทบทวนความถูกต้องของข้อมูลใหม่ และอาศัยระบบงาน IT ที่จะ
ช่วยในการดึงข้อมูล เนื่องจากโปรแกรมในการดึงข้อมูล RDU โดยตรงจะใช้กับโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ HOsxp 
เท่านั้น ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงมีหลายโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรม HOsxp อาจจะทำให้มีความ
ยุ่งยากมากข้ึนในการดึงข้อมูล 

แนวทางในการแก้ปัญหา ทบทวนกระบวนการบันทึกข้อมูล การให้รหัสโรค ICD10 ให้มีความ
ถูกต้องตรงตามนิยาม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ IT ช่วยดึงข้อมูล และนำข้อมูลมาคัดกรองอีกครั้งก่อนที่จะมี
การคิดเป็นร้อยละสำหรับในแต่ละตัวชี้วัด 

ข้อเสนอแนะ 
1. การดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐเพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืนและมีความต่อเนื่อง จะต้องได้รับการส่งเสริมและถือเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ
และควรมีแผนพัฒนาการดำเนินให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งนำไปบูรณาการกับ service plan สาขาอื่น ๆ 
ที่มีความเก่ียวข้อง 

2. ควรจะมีการสอนและปลูกฝังการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตั้งแต่ในระดับโรงเรียนแพทย์ ให้ถูกต้อง
ตามแนวทางปฏิบัติและสร้างความตระหนักรู้ในการสั่งใช้ยาอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
ควรจะการพัฒนาการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน 4 กลุ่มโรคสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัด

พัทลุงด้วยวิธีจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลและแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง:   
- ไม่มี -  

 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทรศัพท์ 087-4790455  
e-mail aimpz31@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 16/ตค/63 

 
  

mailto:aimpz31@gmail.com
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2.3.3 การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ 3  การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การดำเนินการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ของจังหวัดพัทลุงตามตัวชี้วัด RDU  

ได้เริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ตามเป้าหมายจำนวน 1 แห่ง คือในโรงพยาบาลพัทลุง โดยจัด
ให้มีแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์ AMR เพื่อลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงในภาพรวมของประเทศ 
ร้อยละ 50 ภายในปี 2564 การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) อยู่ในระดับ 
intermediate และการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง 6.23 % จากปีปฏิทิน 2561  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ดำเนินการผ่านคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ของ

โรงพยาบาลพัทลุง 

ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการผ่านเกณฑ์เป้าหมาย Intermediate และการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง 6.23 % 

จากปีปฏิทิน 2561 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ รพท.
ดำเนินการ
ได้ระดับ  

Intermedia
te 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
   กงหรา 0 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 0 0 0 
   ตะโหมด 0 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0    
ปากพะยูน 0 0 0 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 
ป่าพะยอม 0 0 0 
ศรีนครินทร์ 0 0 0 

รวม 1 1 100 
ที่มา : รายงานรายไตรมาส RDU จากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การทำงานของทีม AMR ยังไม่ได้ทำงานเป็นทีมต่างฝ่ายต่างดำเนินงานของตนไป เนื่องจากขาด

กำลังคน, ภาระงานประจำมาก และยังขาดการติดตามงาน AMR ในรูปแบบทีมคณะกรรมการ 

โอกาสพัฒนาต่อไป    
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทรศัพท์ 087-4790455  
e-mail aimpz31@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16/ตค/63  
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2.3.4 การพัฒนาร้านชำคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่4 ระดับความสำเร็จการพัฒนาร้านชำคุณภาพ (RDU community) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การดำเนินงานตรวจติดตามร้านชำในหมู่บ้านและชุมชน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง และยาสามัญประจำบ้านที่วางจำหน่ายในร้านชำ โดยจากรายงาน
กิจกรรมสาธารณสุขในปี พ.ศ.2562 มีร้านชำที่สำรวจทั้งหมด 2,636 แห่ง อำเภอเมืองมีจำนวนร้านชำมากที่สุด
จำนวน 595 แห่ง และอำเภอศรีนครินทร์มีร้านชำจำนวน 72 แห่ง  ในการตรวจสอบครั้งที่ 1 พบข้อบกพร่องไม่
ผ่านตามเกณฑ์ประเมินจำนวน 349 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.23  แต่เมื่อทำการตรวจสอบในครั้งที่ 2 จะมีร้านชำ
ที่ยังคงปฏิบัติไม่ถูกต้องจำนวน 102 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 ประเด็นที่ยังคงพบปัญหาประกอบด้วย ร้านชำ
ได้วางจำหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจำบ้าน ฉลากอาหารไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้นในปี พ.ศ. 2563 จึง
ดำเนินงานกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของ อสม. รพ.สต. รพช./รพท. ในการตรวจสอบติดตามเพื่อรณรงค์ และให้
เจ้าของร้านได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคสินค้า  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การกำหนดหัวข้อการตรวจและแผนการตรวจ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จะ

มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมสุ่มตรวจร้านชำร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอ ซึ่งนอกจากการประเมินร้านชำคุณภาพแล้ว 
หากพบผลิตภัณฑ์ท่ีผิดกฎหมาย หรือพบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ จะขอความร่วมมืองดการขายยาเหล่านั้น 
พร้อมทั้งส่งมอบยาอันตราย ยาไม่มีทะเบียน ยาควบคุมพิเศษ ในการนำไปทำลาย อีกท้ังขอความร่วมมือแจ้ง
แหล่งที่ขายยาให้ร้านชำ เพื่อแก้ปัญหาการกระจายยาทั้งระบบ  

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกร่วมตรวจร้านชำร่วมกับเจ้าหน้าที่

ระดับอำเภอ โดยเลือกร้านชำที่พบปัญหาการจำหน่ายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ในรอบการตรวจที่ผ่านมา 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขายยาไม่ถูกต้องในทุกอำเภอ   

สสจ.พัทลุง สำรวจร้านชำร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอจำนวน 128 แห่ง ผ่านเกณฑ์คือไม่พบการ
จำหน่ายยาอันตรายจำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.41  และผลการตรวจร้านชำพบประเภทยาและรายการ
ยาที่พบ 10 อันดับแรกตามรายละเอียดในแผนภูมิดังนี้  
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ตารางที่ 2.24 ตารางแสดงผลการประเมินผลการร้านชำคุณภาพแยกรายอำเภอ  
รายการ 
ตรวจ 

เมือง
พัทลุง 

กง
หรา 

เขา
ชัยสน 

ตะ
โหมด 

ควน
ขนุน 

ปาก
พะยูน 

ศรี
บรรพต 

ป่า
บอน 

บาง
แก้ว 

ป่า
พะยอม 

ศรี
นครินทร ์

รวม 

ร้านชำ
ทั้งหมด 

618 117 175 139 466 361 114 164 177 165 69 2565 

ตรวจสอบ 618 117 175 139 466 361 114 164 171 165 69 2559 
ผ่านเกณฑ์ 596 117 174 134 463 350 114 163 164 153 69 2497 
สสจ.สุ่ม
ตรวจ 

21 3 17 17 14 4 6 15 16 9 6 128 

ผ่านเกณฑ์ 6 2 6 6 6 2 3 7 7 6 2 53 
ขายยา
ถูกต้อง 

354 58 93 53 170 141 58 89 57 98 34 1205 
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ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการพัฒนาร้านชำคุณภาพ (RDU community)  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 618 596 96.44% 
- - - กงหรา 117 117 100.00% 

เขต 12 เขาชัยสน 175 174 99.43% 
- - - ตะโหมด 139 134 96.40% 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 466 463 99.36% 
90.28 90.49 94.87 ปากพะยูน 361 350 96.95% 

 ศรีบรรพต 114 114 100.00% 
ป่าบอน 164 163 99.39% 
บางแก้ว 177 164 92.66% 
ป่าพะยอม 165 153 92.73% 
ศรีนครินทร์ 69 69 100.00% 

รวม 2565 2497 97.35% 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
พบการจำหน่ายยาอันตรายที่มีจำนวนสัดส่วนลดลงอย่างมาก แต่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

อ.เมือง  
พบการจำหน่ายยาอันตรายอยู่บ้างแต่มีจำนวนน้อยลงเรื่อย ๆ ต้องการให้ทางสสจ.สนับสนุนสื่อ 

แผ่นพับให้ความรู้และมีการดำเนินงานสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง 
อ.กงหรา 

1. ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดี แต่ผู้ซื้อยังเรียกหายาที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในร้านชำ เช่น ยา
คุมกำเนิด ยาอันตราย  

2. จำนวนร้านชำเปลี่ยนแปลง มีการปิดกิจการตามภาวะเศรษฐกิจ 
3. ถ้าไม่ดำเนินการเฝ้าระวังร้านชำต่อเนื่อง ร้านค้าจะมีการละเลยไม่ปฏิบัติการตามกฎหมาย 

อ.เขาชัยสน 
อยากให้มีการจัดการที่ต้นทาง เช่น ร้านขายยาที่ขายยามาให้ร้านชำการที่สสจ.ลงตรวจและยึดยาที่

ห้ามขาย เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากทำให้ร้านชำเห็นถึงโทษและไม่กล้าขายยาอันตรายอีก 
อ.ตะโหมด  

มีร้านชำในเขตรพ.สต.ปลักปอมเลิกกิจการ จำนวน 4 ร้าน ทำให้จำนวนร้านชำทั้งหมดมีจำนวน
ลดลงเหลือ 139 ร้าน 
อ.ควนขนุน 

- 
อ.ปากพะยูน 

ร้านชำจำนวนมากจำหน่ายขนมที่ไม่มีฉลาก หรือมีการแบ่งบรรจุจากขนมปี๊บ ทำให้ไม่ทราบวัน
หมดอายุ แม้มีการตักเตือนแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำให้ผู้จำหน่ายปรับปรุงสินค้าได้ 
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อ.ศรีบรรพต 
การสุ่มประเมินร้านชำคุณภาพ จาก สสจ. ควรให้มีความครอบคลุมให้มากขึ้น เพื่อให้ร้านได้

ตระหนัก ถึงคุณภาพตามมาตรฐานงานที่กำหนด 
อ.ป่าบอน 

การที่ สสจ.ลงสุ่มตรวจ ตามพื้นที่ในระดับอำเภอทำให้มีการเกรงกลัวและลดการจำหน่ายยา
อันตราย ทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยด้านการใช้ยามากขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบาย RDU 
Community 
อ.บางแก้ว 

ผู้ประกอบการชำบางส่วนที่ร้านยังจำหน่ายยาอันตรายที่ห้ามใช้ และเครื่องสำอางท่ีผิดกฎหมาย แม้
จะมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง แต่ไม่ยังไม่ปฏิบัติตาม จำเป็นที่จะต้องตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้
ประชาชน 
อ.ป่าพะยอม 

 - 
อ.ศรีนครินทร์ 

แจ้งปรับเป้าหมายจาก 90 ร้าน เป็น 69 ร้าน เพราะพิษเศรษฐกิจ ร้านปิดตัวลง 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
สร้างความร่วมมือการกระจายยาจากร้านยา โดยร้านยาจะต้องขายเฉพาะยาสามัญประจำบ้านให้

ร้านชำ ป้องกันรถเร่ขายยาส่งยาให้ร้านชำ  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
การใช้โปสเตอร์ยาห้ามขายในร ้านชำและโปสเตอร์รายการยาสามัญประจำบ้านเป็นสื่อ

ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานสามารถสร้างความรับรู้ของชุมชนได้ 

 
     ผู้รับผิดชอบ นายราชัน คงชุม 

 ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
 กลุ่มงาน  คุ้มครองผู้บริโภค 
 โทรศัพท์   074613127  
 e-mail  Rachan.k@gmail.com 
 วัน/เดือน/ปี  19 ตุลาคม 2563 
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2.3.5 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (MOU) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 สถานการณ์  : การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 -2563  

ปี 2560 โรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลนำร่องการดำเนินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ปี 2561 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน) ทั้ งหมด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.63 
(7/11) เกณฑก์ารประเมินใช้เกณฑ์จากกระทรางสาธารณสุข  

ปี 2562 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน) ทั้งหมด 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 
(5/11) เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุขร่ วมกับหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขต 12 (รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขต
สุขภาพที่ 12) 

ปี 2563 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน) ทั้งหมด 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 (8/10)       
เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยเขต 12 (รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพท่ี 12) 
สภาพปัญหา :  
รพ.ทั่วไป   

1. สถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านอาหารในโรงพยาบาลมีหลายจุดทำให้ไม่สามารถคควบคุมกำกับได้
อย่างทั่วถึง 
รพ. ชุมชน 

1. บุคลากรที่ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีจำกัด เช่น ไม่มีนักโภชนาการ  
2. สถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่อยู่ภายนอกโรงพยาบาลของผู้รับเหมาภายนอก ไม่สามารถ

ควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุ งเพื่อชี้แจงแนว

ทางการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมิน 
2. แนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงพยาบาล 

เกณฑ์ที่ 1 โรงพยาบาลมีการประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย/แผนการดำเนินงานพัฒนา
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  โรงพยาบาลมีคณะทำงาน โครงการอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุม    

เกณฑ์ที่ 2 ร้อยละ100 โรงพยาบาลได้รับการประเมินตนเองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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3. คณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงลงประเมินผลการดำเน ินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่ง  

4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงเพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 8  แห่งคิดเป็นร้อยละ 80 รพ.อาหารปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานจะต้องผ่าน
มาตรฐานทุกด้าน ได้แก่ด้านอาหารผู้ป่วยด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ
ด้านสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารในโรงพยาบาล ผลสรุปการประเมินแต่ละด้านดังนี้ 

- ผ่านมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย  11 แห่ง (ร้อยละ 100) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในรพ. 6 แห่ง (ร้อยละ100) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยนอก รพ. 2 แห่ง (ร้อยละ 50) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในโรงพยาบาล 2 แห่ง (ร้อยละ 100 )  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการดำเนินการมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 5 5  
   กงหรา 5 3  

เขต 12 เขาชัยสน 5 5  
   ตะโหมด 5 -  

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 5     
ปากพะยูน 5 5  

 ศรีบรรพต 5 3  
ป่าบอน 5 5  
บางแก้ว 5 5  
ป่าพะยอม 5 5  
ศรีนครินทร์ 5 5  

รวม 10 8 80 
  

เกณฑ์ที ่3 ร้อยละ100 โรงพยาบาลได้รับการประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลจาก
ภายนอก 

เกณฑ์ที่ 4 ร้อยละ 80  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

เกณฑ์ที่ 5 โรงพยาบาลมีกิจกรรม/โครงการที่โดดเด่นในการสนับสนุนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
รพ.ทั่วไป  

1.การประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากและทันต่อเวลา   ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ประกอบอาหารของผู้ป่วย (โรงครัว) ได้อย่างต่อเนื่อง  

2.การจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถผลิต
วัตถุดิบได้ตลอดระยะเวลาสัญญา หรือผู้ผลิตในพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้ 
รพ. ชุมชน 

1.การจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถผลิต
วัตถุดิบได้ตลอดระยะเวลาสัญญา หรือผู้ผลิตในพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้ 

2. บาง รพ. ที่ตั้งไกลวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ผู้ผลิตไม่ไปส่งสินค้า หรือราคาขนส่งสูง 
รวมทั้งไม่มีตัวเลือกสำหรับผู้รับจ้างเหมาทำอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล หากพบมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

3. งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย
หรือร้านอาหารในโรงพยาบาลได ้

โอกาสพัฒนาต่อไป 
รพ.ทั่วไป   

1.ปริมาณการใช้วัตถุดิบสำหรับอาหารผู้ป่วยจำนวนมาก สามารถกำหนดราคาวัตถุดิบได้อย่าง
เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายหลายรายมาแจ้งความประสงค์ผลิตวัตถุดิบให้กับ รพ. ได ้

2. มีผู ้จำหน่ายอาหารหลายรายสนใจจะจำหน่ายอาหารใน รพ. ทำให้คณะกรรมการสามารถ
กำหนดเงื่อนไขการจำหน่ายลงในสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย  และสามารถเลือก 
ผู้จำหน่ายได้อย่างเหมาะสม 
รพ. ชุมชน 

1. โรงพยาบาลขนาดเล็ก งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานใช้ไม่มากนกั  

2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยอย่างจริงจัง คณะกรรมการสามาถดำเนินงานได้อย่างสะดวก 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง      
-  

 
ผู้รับผิดชอบ นางพรชนก   เจนศิริศักดิ์ 
ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน  คุ้มครองผู้บริโภค 
โทร  084-9995105 

     e-mail  memhew@hotmail.com 
     วัน/เดือน/ปี 9/10/2563 
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2.3.6 รับยาที่ร้านยา 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โครงการลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้ านยา จะให้สิทธิ์แก่ผู้ป่วยที่อยู่

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง 6 กลุ่ม ได้แก่ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไทยรอยด์ ต่อมลูกหมากโต ผู้ป่วยอัมพาติที่ญาติรับยาแทนผู้ปว่ย
มีอาการคงที่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากแพทย์ผู้ตรวจ โดยผู้ป่วยแสดงความประสงค์รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน เป็น
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติในการรักษา โดยมีผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ป่วยเป็นโรค 6 กลุ่มโรคจำนวนประมาณ 
7,000 คน ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 และมีร้านยาเข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง โดยโรงพยาบาลพัทลุงได้เลือก
ดำเนินการโครงการในแนวทางที่ 1 คือ โรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อ ตรวจรับ เบิกจ่าย และจัดยาสำหรับผู้ป่วย
รายบุคคลและส่งยาไปที่ร้านยาเพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วย  

ผลดีของการดำเนินโครงการ .ใช้เป็นช่องทางในการลดความแออัดในภาวะวิกฤตและทำได้
ต่อเนื่อง ลดภาระงานแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพ่ิมความสะดวกในการเดินทาง/ลดการรอคอยใน 
รพ./ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วย/เลือกเวลารับยาได้   ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่องไม่ขาดยาและมีสภาวะคล่องด้านบริหาร
เวชภัณฑ์ ผู้ป่วยมีความปลอดภัยด้านยาภายใต้การติดตามดูแลของเภสัชกรและแพทย์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยน
สถานที่ในการรับยา  และเป็นการเพ่ิมรายรับต่อปีของโรงพยาบาลตามจำนวนร้านยา ร้านละ  33,000 บาท 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1.  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน 
2.  ประชาสัมพันธ์ให้ร้านยาประเภท 1 ทราบทุกแห่ง และสรุปผลจำนวนรายชื่อร้านยาที่แจ้งความ

ประสงค์เข้าโครงการ    
3.  ตรวจประเมินร้านยาที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
4.  มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกรูปแบบการดำเนินงาน และคัดเลือกร้านยาเข้าร่วม

โครงการ 
5.  มีร้านยาที่แจ้งความประสงค์มีความพร้อมสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ่วมให้บริการ

ด้านเภสัชกรรมอย่างน้อย 1 แห่ง และมีโรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างน้อย 1 แห่ง 
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ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด : จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
- - - กงหรา - - - 

เขต 12 เขาชัยสน - - - 
- - - ตะโหมด -   

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน - - - 
- - - ปากพะยูน -   

 ศรีบรรพต - - - 
ป่าบอน - - - 
บางแก้ว - - - 
ป่าพะยอม - - - 
ศรีนครินทร์ - - - 

รวม 1 1 100 
 
1. ได้จัดประชุมร่วมกันจำนวน 2 ครั้ง ระหว่าง สปสช. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รพ.

พัทลุง และร้านยาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ทำความเข้าใจในการดำเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วย ข้อมูล
วิชาการ 

2. สำรวจร้านยาที่มีศักยภาพและพร้อมเข้าร่วมโครงการ พบว่ามีร้านยาจำนวน 14 แห่ง ยินดีเข้า
ร่วมโครงการ โดยได้ทำสัญญากับ สปสช. ร่วมเป็นลูกข่ายในการให้บริการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2563  
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ปัญหา อุปสรรค  
1. ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการน้อย 
2. ผู้ป่วยสิทธิ์การรักษาอ่ืนๆ เช่น เบิกจ่ายตรง ต้องการเข้าร่วมโครงการ   

ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในคนไข้ท่ีมาร้านยา และใน รพ. 
2. แนะนำคนไข้จาก ศูนย์แพทย์/ รพ.สต. เข้าร่วมโครงการ 
3. เพ่ิมช่องทางการแจ้งความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ 
4. ควรเพิ่มการให้บริการรับยาที่ร้านยาในสิทธิ์การรักษาเบิกจ่ายตรงและสิทธิ์อื่นๆ ที่ร้านยา 
5. ควรสร้างการรับรู้การเปิดบริการรับยาในวงกว้างที่มากข้ึน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การลดความแออัดในโรงพยาบาลมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความสะดวกในการรับยาในโรค

เรื้อรังท่ีสามารถคุมอาการได้ดี ดังนั้นหากมีการคัดกรองผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างดี จะสามารถ
ลดภาระของบุคลากรในการให้บริการของโรงพยาบาลได้  จึงต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เพื่อเพ่ิมจำนวนผู้ป่วยในการเข้าร่วมโครงการในการลดความแออัดอย่างแท้จริง  

การพัฒนารูปแบบในการจ่ายยาของร้านยา จะต้องเป็นการบริหารจัดการยาโดยร้านยาในรูปแบบ
ที่ 3 คือร้านยาจะต้องจัดซื้อยามาเองในชนิดและยี่ห้อเหมือนโรงพยาบาล จัดการคงคลัง รูปแบบฉลากเองเพ่ือ
ลดภาระของโรงพยาบาล 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
การใช้แอพพริเคชัน Line notify ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำวัน ผ่านทาง 
แอพพริเคชันไลน์ (Line) สรุปจำนวนการส่งยาไปร้านยา  
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2.3.7 มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ระบบงานเภสัชกรรมในแต่ละโรงพยาบาลยังต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไข้ทุกคน

ได้รับการบริการด้านเภสัชกรรมอย่างมีมาตรฐาน จึงได้กำหนดระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
ยาในโรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน
โรงพยาบาลเป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง   

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน

โรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัด  โดยรูปแบบการทำงานตามแผนงาน คือ ให้แต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองและ
พัฒนาประเด็นโอกาสที ่สามารถพัฒนาได้ หลังจากนั ้นคณะกรรมการของจังหวัดจะลงประเมินแต่ละ
โรงพยาบาล  แต่เนื่องด้วยมีภาวะโรคระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับแผนงานให้เข้ากับ
สถานการณ์คือ หลังจากแต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองในครั้งที่ 1 และ พัฒนาประเด็นโอกาสที่พัฒนาได้ 
แล้วนั้น ให้แต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองในครั้งที่ 2 เพื่อดูความก้าวหน้าของการพัฒนางาน และให้แต่ละ
โรงพยาบาลมีการนำเสนอผลงานการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยา  

ผลการดำเนินงาน 
จากผลการดำเนินงานของแต่ละโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลป่าบอนมี

แนวโน้มการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลที ่ด ีขึ้ นอย่างเห็นได้ชัด รองลงมาคือ
โรงพยาบาลพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลเขาชัยสนตามลำดับ สำหรับโรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลบาง
แก้ว โรงพยาบาศรีบรรพตและโรงพยาบาลปากพะยูน ผลการประเมินตนเองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่างกัน 
เนื่องจากมีสถานการณ์ของโรคระบาดทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานดังกล่าว 
อย่างไรก็ดีจากผลการประเมินตนเองดังกล่าว คาดว่าปีงบประมาณ 2564 ในทุกโรงพยาบาลจะสามารถพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาได้  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
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จากผลการดำเนินงานของแต่ละโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลป่าบอนมี
แนวโน้มการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลที่ด ีขึ ้นอย่างเห็นได้ชัด รองลงมาคือ
โรงพยาบาลพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลเขาชัยสนตามลำดับ สำหรับโรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลบาง
แก้ว โรงพยาบาศรีบรรพตและโรงพยาบาลปากพะยูน ผลการประเมินตนเองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่างกัน 
เนื่องจากมีสถานการณ์ของโรคระบาดทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานดังกล่าว 
อย่างไรก็ดีจากผลการประเมินตนเองดังกล่าว คาดว่าปีงบประมาณ 2564 ในทุกโรงพยาบาลจะสามารถพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาได้  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุ
ทันตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 5 5 100 

   กงหรา 5 5 100 
เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 

   ตะโหมด 5 4 80 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 5 100 

   ปากพะยูน 5 5 100 
 ศรีบรรพต 5 5 100 

ป่าบอน 5 4 80 
บางแก้ว 5 5 100 
ป่าพะยอม 5 5 100 
ศรีนครินทร์ 5 5 100 

รวม 5 4.82 96.4 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ภาวะโรคระบาดที่เกิดข้ึนทำให้การพัฒนาในบางโรงพยาบาลต้องชะงัก 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
พัฒนาระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาให้ทุกโรงพยาบาลได้ระดับ 5  

 
ผู้รับผิดชอบ  น.ส.จุรีวรรณ ชูอักษร  
ตำแหน่ง         เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน  คุ้มครองผู้บริโภค                  
โทรศัพท์  080 954 2635    
e-mail   b_pz306@hotmail.com            
วัน/เดือน/ปี     19/10/63 

mailto:b_pz306@hotmail.com
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2.3.8 งานเภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

ตัวช้ีวัดที่ 8 งานเภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 เป้าหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

80 พบว่าผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.6 ด้านเภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภค พบ
ปัญหาการดำเนินงานตามเกณฑ์ด้าน คบส. ยังมีโอกาสพัฒนาและเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ (OTOP) 
ไม่ชัดเจน รวมถึงการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคยังมีการดำเนินการเชิงรุกค่อนข้างน้อย 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ให้ท้าทายการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อย

ละมากกว่าร้อยละ 90 
2. จัดประชุมคณะพัฒนาทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อถอดบทเรียนการ

พัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และสร้างเข้าใจเกณฑ์ฯ ในภาพรวมและประเด็น OTOP ให้ชัดเจน  
3. การพัฒนางานด้านคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกใน รพ.สต. โดยการเชื่อมโยงกับงานนมโรงเรียนและ         

อย.น้อย  

ผลการดำเนินงาน 
- ครู ค (คณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับอำเภอ)สามารถพัฒนาให้ รพ.สต ดำเนินงานตาม

มาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว โดยเฉพาะประเด็นการเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ (OTOP) มี
ความชัดเจนมากข้ึน 

- งานคุ้มครองผู้บริโภคใน รพ.สต.มีการพัฒนาและมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะงานนม
โรงเรียน ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ครอบคลุม ในส่วน อย.น้อยด้วยติดสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ครอบคลุมในทุกอำเภอ อย่างไรก็ตามมีบางอำเภอได้จัดอบรมในภาพรวมทำให้การดำเนินการได้ทุ กอำเภอ 
และบางอำเภอลงพื้นที่ให้ความรู้ยังโรงเรียนทุกแห่ง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : งานเภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง หนว่ยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

27 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 67 84.81 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 37 75.51 

- - - กงหรา หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

9 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 40 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 8 33.33 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 120 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เขต 12 

 

เขาชัยสน หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

14 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 41 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 22 78.57 

- - - ตะโหมด หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

12 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 29 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 17 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

17 100 

ร้อยละ
100 

(คะแนน
เฉลี่ย

มากกว่า
ร้อยละ 

80) 

ร้อยละ
100 

(คะแนน
เฉลี่ย

มากกว่า
ร้อยละ 

80) 

ร้อยละ
100 

(คะแนน
เฉลี่ย

มากกว่า
ร้อยละ 

90) 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 61 88.41 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 16 32.00 

ปากพะยูน หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

18 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 63 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 36 100 

ศรีบรรพต หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

6 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 16 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 2 15.38 

ป่าบอน หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

11 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 28 68.29 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 16 84.21 

บางแก้ว หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

8 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 26 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 15 100 

ป่าพะยอม หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

3 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 35 100 
มีการให้ความรู้ อย.น้อย 20 100 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

   
 

ศรี
นครินทร์ 

หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

5 100 

   มีการสำรวจนมโรงเรียน 13 65.0 
   มีการให้ความรู้อย.น้อย 6 50.0 

  

รวม หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

135 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 495 91.29 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 195 68.9 

ที่มา : รายงาน KPI งานคุ้มครองผู้บริโภค 2563  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบกับการลงพื้นที่ในการพัฒนางานเชิงรุกด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

หน่วยปฐมภูมิไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุม  
2. ครู ค มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติด

ดาว 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. จัดประชุมคณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิยังคงดำเนินต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการ

พัฒนางาน เภสัชกรรมปฐมภูมิได้มีคุณภาพ 
2. สร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในหน่วยปฐมภูมิ เช่น คะแนนในส่วนการ

ดำเนินการสร้างพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย, สารวัตรนมโรงเรียน, อสม หรือ งานวิชาการด้านเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- งานด้านการพัฒนาอย.น้อยดีเด่น คือ อำเภอตะโหมด มีการเขียนโครงการจัดอบรม อย.น้อย

อย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลการดำเนินงานทันตามเวลาที่กำหนด 
- การสำรวจนมโรงเรียนดีเด่น คือ อำเภอเมือง กงหรา เขาชัยสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน 

ศรีบรรพต ป่าพะยอม ดำเนินการได้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80  
       

ผู้รับผิดชอบ ภญ.ฐิติมา ทองสังข์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุม้ครองและเภสัชกรรมสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 086-9586455 
e-mail 632997006@tsu.ac.th 
วัน/เดือน/ปี 20/10/2563 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 122 

2.3.9 การตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้ว มักพบปัญหาว่าไม่ได้รักษา

มาตรฐานให้เหมือนกับตอนที่ขออนุญาตไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จึงต้อง
ตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล เพ่ือให้สามารถรักษามาตรฐานสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
วางแผนการดำเนินงานโดยสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ออกตรวจโดยสสจ.พัทลุง 

พื้นที่เขตนอกอำเภอเมือง ตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ (เจ้าหน้าที่ของรพช.หรือสสอ.) และส่ง
สรุปผลการตรวจมายังสสจ.พัทลุง เพื่อพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตฯ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการตรวจประเมินพบว่าสถานพยาบาลบางแห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบแรก  แต่

หลังจากที่สถานพยาบาลได้รับคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงจากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าทุกแห่งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 61 61 100 
   กงหรา 4 4 100 

เขต 12 เขาชัยสน 7 7 100 
   ตะโหมด 14 14 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 20 20 100    
ปากพะยูน 8 8 100 

 ศรีบรรพต 5 5 100 
ป่าบอน 9 9 100 
บางแก้ว 3 3 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 4 4 100 

รวม 142 142 100 
ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 123 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. สถานพยาบาลบางแห่งแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอว่าจะยกเลิกการประกอบกิจการ 

แต่ไม่ได้มาแจ้งยกเลิกท่ีสสจ.พัทลุง เนื่องจากเข้าใจว่าได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว จึงควรทำความเข้าใจกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอหากปิดกิจการ ให้มาแจ้งยกเลิกท่ีสสจ.พัทลุงด้วย 

2. สถานพยาบาลบางแห่ง ไม่เห็นถึงความจำเป็นของการมียาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และไม่มีความรู้ในการใช้ยาและอุปกร์ดังกล่าว จึงควรจัดอบรมการช่วยชีวิตผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ดังกล่าว 

2.3.10 มาตรฐานการผลิตน้ำบริโภค 

ตัวช้ีวัดที1่1  ระดับความสำเร็จการกระตุ้นมาตรฐานการผลิตน้ำบริโภค 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในจ.พัทลุง มีหลายแห่งที่ก่อสร้างและดำเนินการมานาน ทำให้สถานที่ผลิต

มีสภาพเก่าและทรุดโทรม หากผู้ประกอบการขาดความตระหนักในการดูแล พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน ก็
อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคท่ีผลิตไม่ผ่านมาตรฐานได้ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ระดับอำเภอ จะต้องเข้าไปในสถานที่ผลิตเพ่ือประเมินมาตรฐาน และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิต เพื่อให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน  โดยเน้นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง กรณีท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน จะต้องเพ่ิมการดูแลมากข้ึนจนผ่านมาตรฐาน
ทุกแห่ง 

ผลการดำเนินงาน 
สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในจ.พัทลุง ทั้งหมด 136 แห่ง แต่จากสถานการณ์ต่างๆ ทำให้มีการหยุด

ผลิตและยกเลิกผลิตไปจำนวน 16 แห่ง เหลือ จำนวน 120 แห่ง ซึ่งทุกแห่งผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน 
และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการกระตุ้นมาตรฐานการผลิตน้ำบริโภค 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ   เมืองพัทลุง 34 34 100 
   กงหรา 4 4 100 

เขต 12 เขาชัยสน 9 9 100 
   ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 18 18 100    
ปากพะยูน 10 10 100 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 6 6 100 
บางแก้ว 7 7 100 
ป่าพะยอม 9 9 100 
ศรีนครินทร์ 11 11 100 

รวม 120 120 100 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ประกอบการบางรายยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภค 

ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำความเข้าใจและชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

2. ปัญหาความแตกต่างในมาตรฐานการประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจหรือทำรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ประเมิน เพ่ือลดความแตกต่างในมาตรฐานการประเมินของแต่ละพ้ืนที่............................. 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
พัฒนายกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภค ให้มีคะแนนประเมินมาตรฐานการผลิตที่เพิ่มขึ้น

จากระดับคะแนนขั้นพ้ืนฐาน(ร้อยละ 60) เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภค 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

      
ผู้รับผิดชอบ นางกัญญรัตน์  บุญสนิท 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค 
โทรศัพท์ 074-613127 ต่อ 104  
e-mail poo-rx13@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16/10/63 
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2.3.11 งานบริหารเวชภัณฑ์ 

ตัวช้ีวัด 13-16  การพัฒนาระบบงานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ วัสดุ   
ทันตกรรม และ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ระบบงานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์

การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุเภสัชกรรม ของจังหวัดพัทลุงดำเนินการติดตามการรายงานและมีการจัด
ประชุมเพ่ือสรุปผลการดำเนิน ติดตามปัญหา ในทุกไตรมาส 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงดำเนินการส่งรายงานตามแบบฟอร์มรายงานรายไตร

มาสประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุกประเภทให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงทุกวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปหลังจากสิ้นสุดไตรมาส และรายงานข้อมูลให้กับกระทรวงใน DMSIC ภายในสิ้นเดือนถัดไปหลังจากสิ้นสุด     
ไตรมาส นอกจากนั้นมีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกับทีมตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง ปีละ 1 ครั้ง 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงดำเนินงานด้านบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อยู่ใน

ระดับท่ีผ่านเกณฑ์ทุกโรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์
ด้านยาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่าน

ระบบควบคุม
ภายใน 

ร้อยละ100 
ส่วนที่ 2 ผลงาน

การบริหาร
เวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเด็นส่วนที่ 
3 การจัดซื้อร่วม
ในระดับจังหวัด

และระดับเขตร้อย
ละ 34 

สัดส่วนคะแนน
(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 4.64 92.80 
   กงหรา 5 4.46 89.20 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5.00 100 
   ตะโหมด 5 4.90 98.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 5.00 100 
90.00 80.00 94.22 ปากพะยูน 5 4.40 88.00 

 ศรีบรรพต 5 5.00 100 
ป่าบอน 5 5.00 100 
บางแก้ว 5 3.98 79.60 
ป่าพะยอม 5 4.93 98.60 
ศรีนครินทร์ 5 4.51 90.20 

รวม 5 4.71 94.20 
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ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการบริหาร
เวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่านระบบ

ควบคุมภายใน 
ร้อยละ100 

ส่วนที่ 2 ผลงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเด็นส่วนที่ 3 การ

จัดซื้อร่วมในระดับ
จังหวัดและระดับเขต

ร้อยละ 50 
สัดส่วนคะแนน(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 3.80 76.00 
   กงหรา 5 4.68 93.60 

เขต 12 เขาชัยสน 5 4.47 89.40 
   ตะโหมด 5 4.77 95.40 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 4.02 80.40 
80.00 75.00 78.00 ปากพะยูน 5 3.79 75.80 

 ศรีบรรพต 5 4.88 97.60 
ป่าบอน 5 3.25 65.00 
บางแก้ว 5 5.00 100 
ป่าพะยอม 5 4.82 96.40 
ศรีนครินทร์ 5 3.88 77.60 

รวม 5 4.30 86.00 
 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการบริหาร
เวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่านระบบ
ควบคุมภายใน 
ร้อยละ100 

ส่วนที่ 2 ผลงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเดน็ส่วนที่ 3 การ

จัดซื้อร่วมในระดับ
จังหวัดและระดับเขต

ร้อยละ 50 
สัดส่วนคะแนน(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 3.20 64.00 
   กงหรา 5 4.70 94.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 4.70 94.00 
   ตะโหมด 5 4.69 93.80 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 4.70 94.00 
95.00 80.00 70.98 ปากพะยูน 5 4.55 91.00 

 ศรีบรรพต 5 4.64 92.80 
ป่าบอน 5 3.49 69.80 
บางแก้ว 5 4.75 95.00 
ป่าพะยอม 5 5.00 100 
ศรีนครินทร์ 5 3.00 60.00 

รวม 5 4.31 86.20 
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ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการบริหาร
เวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่านระบบ

ควบคุมภายใน 
ร้อยละ100 

ส่วนที่ 2 ผลงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเด็นส่วนที่ 3 การ

จัดซื้อร่วมในระดับ
จังหวัดและระดับเขต

ร้อยละ 40 
สัดส่วนคะแนน(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 4.35 87.00 
   กงหรา 5 4.70 94.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5.00 100 
   ตะโหมด 5 4.92 98.40 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 4.49 89.80 
65.00 83.85 85.58 ปากพะยูน 5 4.85 97.00 

 ศรีบรรพต 5 5.00 100 
ป่าบอน 5 4.89 97.80 
บางแก้ว 5 5.00 100 
ป่าพะยอม 5 4.59 91.80 
ศรีนครินทร์ 5 2.90 58.00 

รวม 5 4.61 92.20 
ที่มา : รายงานรายไตรมาสบริหารเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
งานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลยังไม่สามารถพัฒนาโปรแกรม

หรือนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และง่ายต่อการจัดทำข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล ให้เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด 

โอกาสพัฒนาต่อไป   
ส่งเสริมและให้มีการพัฒนาการใช้โปรแกรม INVC ในการบริการจัดการด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือใช้เป็นโปรแกรมรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลงานบริหารเวชภัณฑ์ที่ดี 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุม้ครองผู้บริโภคฯ 
โทรศัพท์ 087-4790455  
e-mail aimpz31@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16/ตค/63 


