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2.3 การคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

2.3.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (เพิ่ม RDU community ผ่านขั้น 3) 
ประเด็น 

 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ( เพิ่ม RDU community ผ่าน ขั้น 3 ) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 63.64  ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 3 ร้อยละ 45.45 ของโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 
3 ไม่ผ่านประกอบด้วย ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคได้แก่ 1) โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบน
และหลอดลมอักเสบ, 2) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, 3) การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดที่เกิดจากอุบัติเหตุ, 4) 
การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด  ซึ่งปัญหาการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะดังกล่าวนี้ 
สาเหตุเกิดจากโรงพยาบาลชุมชนมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแพทย์บ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการสานต่อการ
ดำเนินงานและต้องเริ่มมีการสร้างความตระหนักรู้ และชี้แจงในประเด็นการดำเนินงาน RDU ใหม่หลายๆครั้ง 
และแพทย์ไม่ค่อยนิยมสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากแพทย์ยังไม่มีความมั่นใจในการสั่ง
ใช้ยาสมุนไพร ไม่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนที ่เพียงพอ และมีวิธ ีการบริหารยาที ่ย ุ ่งยาก ดังนั ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 จะต้องมีการกำชับ ติดตาม สะท้อนข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย
อาศัยเวทีประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและแก้ปัญหา 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
 โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงทุกแห่งดำเนินการตามเกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด มีการประชุมติดตามในเวทีคณะ
กรรมเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmaceutical Therapeutic Committee : PTC)  อย่างต่อเนื่อง การจัด
ประชุมติดตามโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (Service plan) สาขาการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล (RDU) ในทุกไตรมาส พร้อมทั้งติดตามกำกับโรงพยาบาลที่ยังดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ ด้วย
วิธีการกระตุ้นพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างผู้บริหารในระดับโรงพยาบาลกับ
ทีมคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้มีการกำชับควบคุมการดำเนินงานของแพทย์ผู้ปฏิบัติในตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายอย่างใกล้ชิด และนอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2564 ยังมีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้
ลงไปถึงในระดับชุมชน RDU community โดยอาศัยกลไกในการขับเคลื่อนงานผ่าน 5 กิจกรรมหลักด้วยกัน 
ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based surveillance)  
2. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based Surveillance) 3.การ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community Participation)     
4.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) 5.การสร้างความรอบรู้ด้านการ
ใช ้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy) เป ้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้
ปีงบประมาณ 2564 ในแต่ละอำเภอจะต้องดำเนินผ่านเกณฑ์กิจกรรม RDU community อยู่ในระดับ 3 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ( เพิ่ม RDU community ผ่านขั้น 3 ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ปี 
2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ 
RDU ขั้น

ที่ 2 
RDU    

ขั้นที่ 3 
RDU 

community 
ระดับประเทศ จังหวัด

พัทลุงมี
รพ.ที่ผ่าน 
RDU ขั้นที่ 
2 ร้อยละ 
62, RDU 
ขั้นที่ 3 
ร้อยละ 

32, RDU 
communi
ty ระดับ 3 

เมืองพัทลุง ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับ 3 
   กงหรา ผ่าน ผ่าน ระดบั 5 

ระดับเขต เขาชัยสน ผ่าน ผ่าน ระดับ 5 
   ตะโหมด ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับ 2 

ระดับจังหวัด ควนขนุน ผ่าน ผ่าน ระดับ 1 
ขั้นที่ 2 
18.18% 

ขั้นที่ 2 
45.45% 

ขั้นที่ 2 
63.64% 

ปากพะยูน ผ่าน ผ่าน ระดับ 3 

ขั้นที่ 3 
18.18% 

ขั้นที่ 3 
18.18% 

ขั้นที่ 3 
45.45% 

ศรีบรรพต ผ่าน ผ่าน ระดับ 1 

 

ป่าบอน ผ่าน ผ่าน ระดับ 5 
บางแก้ว ผ่าน ผ่าน ระดับ 3 

ป่าพะยอม ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับ 5 
ศรี

นครินทร ์
ผ่าน ผ่าน ระดับ 4 

ผ่าน
ทั้งหมด 

10 9 - 

ร้อยละ 90.91 81.82 - 

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

  จากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามตารางข้างต้น รพ.ในจังหวัดพัทลุงผ่าน RDU ระดับขั้นที่ 2     
ร้อยละ 90.91, RDU ระดับขั้นที่ 3 ร้อยละ 81.82 และมี รพ.ผ่านกิจกรรม RDU community ในระดับ 3 ขึ้น
ไปจำนวน 8 รพ. ได้แก่ รพ.พัทลุง, รพ.กงหรา, รพ.เขาชัยสน, รพ.ปากพะยูน, รพ.ป่าบอน, รพ.บางแก้ว,        
รพ.ป่าพะยอม, รพ.ศรีนครินทร์ ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.1 ปัญหา โรงพยาบาลชุมชนมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแพทย์อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน

การสานต่อการดำเนินงาน ต้องมีการสร้างความตระหนักรู้และชี้แจงในประเด็นการดำเนินงาน RDU ใหม่อยู่
บ่อยครั้ง 
แนวทางในการแก้ปัญหา  

เมื่อมีแพทย์จบใหม่จะได้ต้องรับการปฐมนิเทศและชี้แจงเรื่อ งนโยบาย RDU จากระดับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก่อนที่จะลงไปปฏิบัติงาน และเมื่อลงไปปฏิบัติงานในแต่ละโรงพยาบาลแล้ว ให้โรงพยาบาล
ชี้แจงในเรื่องนโยบาย RDU อีกครั้งก่อนที่จะเริ่มการทำงาน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง คอย
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้าน RDU ร่วมกันในระดับโรงพยาบาล หรืออาจจะ มีการสร้าง MOU 
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารในระดับโรงพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ 
 1.2 ปัญหา การขาดความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค การสั่ง
ใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะมีน้อย เนื่องจากแพทย์ยังไม่มีความมั่นใจในการสั่งใช้ยาสมุนไพร ไม่มี
ข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนที่เพียงพอ และมีวิธีการบริหารยาที่ยุ่งยาก  
       แนวทางในการแก้ปัญหา ชี้แจงในเรื่องนโยบายการใช้ยาสมเหตุผล(RDU) รวมถึงเกณฑ์การ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดในทุกเกณฑ์ ให้แพทย์ซึ่งเป็นผู้สั่งใช้ยาเป็นหลักรับทราบ และสะท้อนข้อมูลการใช้ยาของ
แพทย์เฉพาะบุคคล โดยการแสดง Pop Up  เพื่อเป็นข้อมูลลดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ และเป็นการแจ้งเตือนใน
แต่ละครั้งที่มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) เป็นเวทีใน
การกำกับติดตามงาน ติดตามปัญหา สะท้อนข้อมูลและพูดคุยแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

1.3 ปัญหา การดำเนินงาน RDU community ของจังหวัดพัทลุงยังอยู่ในขั้นตอนการเริ่ม 
ดำเนินการประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การลงทำงานในเชิงรุกในพื้นที่เป็นไป
อย่างยากลำบาก การจัดวางระบบการทำงานตามกิจกรรม RDU community ให้เห็นเป็นรูปธรรมยังไม่
สามารถดำเนินการได้ในทุกโรงพยาบาล และการดึงร้านยา คลินิกเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาด้านยาไม่สมเหตุผลและปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากขาดการทำงานในเชิงรุก ขาดการประชาสัมพันธ์ หรือ กระตุ้นการทำงานอย่างต่อเนื่อง บุคคลากรที่จะ
ลงไปทำงานด้านนี้ยังมีความขาดแคลน เพราะเภสัชกรที่รับผิดชอบงานประจำก็มีภาระงานในหน้าที่ที่มากอยู่
แล้ว ทำให้ความตระหนักรู้ในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของร้านยาและคลินิกยังอยู่ในระดับที่ต่ำ 
แนวทางในการแก้ปัญหา  

มีการวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบของยุทศาสตร์ 5 ปี โดยกำหนดความก้าวหน้าของกิจกรรม
ต่างๆ เป็นในลักษณะของขั้นบันได มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ โดยดึงผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องด้านร้านยา คลินิกเอกชน โรงพยาบาล เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
คณะกรรมการขับเคลื่อน ทางจังหวัดต้องมีการกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ มีการกำกับ
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ติดตามประเมินผล สะท้อนข้อมูล และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการออกแบบการวางระบบตั้งแต่เป็นจุดตั้ง
รับปัญหา การส่งต่อปัญหา จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และเกิดเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 

1. การดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐเพื่อให้เกิดความ
ยั ่งยืนและมีความต่อเนื ่อง จะต้องได้รับการส่งเสริมและถือเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้
ความสำคัญและควรมีแผนพัฒนาการดำเนินให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งนำไปบูรณาการกับ  service 
plan สาขาอื่นๆที่มีความเก่ียวข้อง 

2. ควรเพิ่มความรู้ให้แพทย์ในการเรียนการสอนและปลูกฝังด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตั ้งแต่
โรงเรียนแพทย์ ให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติและสร้างความตระหนักรู้ในการสั่ งใช้ยาอย่างเหมาะสมให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด  

3.ควรเพิ่มบทบาทการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับชุมชนให้มากขึ้นโดยอาศัยกิจกรรม 5 
กิจกรรมของ RDU community เข้ามาใช้ในการดำเนินงานเป็นกลไกหลัก และมีบุคคลากรสนับสนุนการ
ทำงานในเชิงรุกที่เพียงพอ 
โอกาสพัฒนาต่อไป 
      1. การพัฒนาการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน 4 กลุ่มโรคสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัด
พัทลุงด้วยวิธีจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลและแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 
      2. พัฒนาสง่เสริมให้เกิดอำเภอใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างน้อย 1 อำเภอในจังหวัด 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 
 
      
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมจิตร  สขุสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 074-613127 ต่อ 109 
e-mail aimpz31@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11/พ.ย./64 
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2.3.2 การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (เฉพาะ รพท.) 
ประเด็น 

 การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (เฉพาะ รพท.) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

 ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการติดเช้ือดื้อยาในกระแสเลือดระหว่างปีปฏิทิน 2561 (มค. 61 –ธค.61) และ 
ปีปฏิทิน 2564 (มค.64 – มิย.64) พบว่า อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดปีปฏิทิน 2561 เท่ากับ ร้อยละ 
32.46 , อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดระหว่างปีปฏิทิน 2563 เท่ากบัร้อยละ 40.54 ดังนั้นอัตราการติด
เชื้อดื้อยาในกระแสเลือดปีปฏิทิน 2563 เพิ่มขึน้ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

 ดำเนินการผ่านคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและควบคุมการดื ้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ของ
โรงพยาบาลพัทลุง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (เฉพาะรพท.) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของร้อยละการติดเช้ือดื้อยาในกระแสเลือด 

2561 2562 2563 อำเภอ ปี 61 ปี 64 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 
32.36% 31.24% 40.54% ข้อมูลเปรียบเทียบ

อัตราการติดเชื้อดื้อ
ยาในกระแสเลอืด
ระหว่างปีปฏิทิน 
2561 (มค. 61 –
ธค.61) และ ปี

ปฏิทิน 2564 (มค.
64 – มิย.64) 
จะต้องลดลง 

เมืองพัทลุง 32.36% 43.54% เพิ่มขึ้น 

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ: ไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิตและสะท้อน
กลับข้อมูลปัญหา AMR แยกรายแผนกหรือ เชื่อมโยงกับ Service Plan Sepsis  



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 105 

 2. การกำกับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล : การกำกับติดตามลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นใน
กลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ RI, AD, FTW, APL ไม่บรรลุตามเป้าหมาย, ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม โดยเป็นการ integrate ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ  
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล: ไม่มีการวิเคราะห์และ
สรุปสถานการณ์ปัญหาเชื ้อดื ้อยาแต่ละชนิด สถานการณ์การติดเชื ้อและตำแหน่งของการติดเชื ้อ และ
สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล 
โอกาสพัฒนาต่อไป 
 ไม่มี 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 ไม่มี 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมจิตร  สขุสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 074-613127 ต่อ 109 
e-mail aimpz31@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11/พ.ย./64 
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2.3.3 ระดับความสำเร ็จการพัฒนาร้านชำคุณภาพ( RDU community) ฉลากอาหาร 
ฉลากโภชนาการ, GDP มีความถูกต้อง ร้อยละ 70 
ประเด็น 
 ระดับความสำเร็จการพัฒนาร้านชำคุณภาพ( RDU community) ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ, 
GDP มีความถูกต้อง ร้อยละ 70 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การดำเนินงานตรวจติดตามร้านชำในหมู่บ้านและชุมชน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องสำอาง และยาสามัญประจำบ้านที่วางจำหน่ายในร้านชำ โดยจากรายงาน
กิจกรรมสาธารณสุขในปี พ.ศ.2563  มีร้านชำที่สำรวจทั้งหมด 2,565 แห่ง อำเภอเมืองมีจำนวนร้านชำมาก
ที่สุดจำนวน 618 แห่ง และอำเภอศรีนครินทร์มีร้านชำจำนวน 69 แห่ง  ในการตรวจสอบร้านชำมีอุปสรรคจาก
สถานณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปรับเปลี่ยนโดยการเน้นเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่อาจ
จำหน่ายในชุมชนและเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เน้นการตรวจยาที่ห้ามจำหน่ายในร้านชำ และการตรวจฉลาก
อาหารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข    

 การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การกำหนดหัวข้อการตรวจและแผนการตรวจ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จะมอบหมายเจ้าหน้าที่
สุ่มตรวจร้านชำร่วมกับเจ้าหนา้ที่ของอำเภอ ซึ่งนอกจากการประเมินร้านชำคุณภาพแล้ว หากพบผลิตภัณฑ์ที่ผิด
กฎหมาย หรือพบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ จะขอความร่วมมืองดการขายยาเหล่านั้น พร้อมทั้งส่งมอบยา
อันตราย ยาไม่มีทะเบียน ยาควบคุมพิเศษ ในการนำไปทำลาย อีกทั้งขอความร่วมมือแจ้งแหล่งที่ขายยาให้ร้าน
ชำ เพื่อแก้ปัญหาการกระจายยาทั้งระบบ  

 ผลการดำเนินงาน 
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/รพ.สต. ที่มีร้านชำตั้งอยู่สุ่มตรวจตามแผนงาน ซึ่งได้กำหนดไว้จำนวน 2,498 ร้าน โดย
สามารถตรวจได้จำนวน 2,492 แห่ง และผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพจำนวน 2,431 แห่ง  ดังแสดง ตารางที่ 22 
แสดงจำนวนรา้นชำของจังหวัดพัทลุง  
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ตารางที่ 19 แสดงจำนวนร้านชำของจังหวัดพัทลุง 

อำเภอ ทั้งหมด ตรวจ 
ผ่านร้านชำ
คุณภาพ 

ขายยา 
ขายยา
ถูกต้อง 

ตรวจ
ฉลาก 

ฉลาก
ถูกต้อง 

เมืองพัทลุง 584 579 561 268 253 1842 1805 

 กงหรา 137 137 137 68 68 719 719 

 เขาชัยสน 179 178 178 88 87 697 697 

  ตะโหมด 147 147 144 100 100 468 467 

 ควนขนุน 444 444 443 193 193 990 990 

  ปากพะยูน 329 329 319 164 149 1003 970 

 ศรีบรรพต 119 119 119 62 53 459 459 

 ป่าบอน 170 170 166 76 88 595 582 

 บางแก้ว 212 212 194 58 49 1,737 1,737 

  ป่าพะยอม 156 156 147 110 101 723 675 

  ศรีนครินทร ์ 70 70 65 32 32 338 338 

 2547 2541 2473 1219 1173 9571 9439 
 
 ผลการดำเนินงานร้านชำคุณภาพประจำปี พ.ศ.2564 จึงสามารถตรวจร้านชำได้ครอบคลุมร้อยละ 
99.76 ร้านชำผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพร้อยละ 97.09 ฉลากอาหารที่ตรวจพบผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดร้อยละ 
98.62 ร้านชำขายยาอย่างถูกต้องร้อยละ 96.23  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การตรวจร้านชำไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้แผนการตรวจต้อง
ล่าช้า แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การตรวจ เช่น การใช้วิดีโอคอล (video call) ช่วยในการตรวจร้านเพ่ือรักษาระยะห่างของการตรวจร้านชำ 
จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลับยังคงพบการจำหน่ายยาในร้านขายวัสดุทางการแพทย์ 1 แห่ง และร้าน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 แห่ง พบการจำหน่ายยาอันตรายหลากหลายรายการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  

 โอกาสพัฒนาต่อไป 

 สร้างความร่วมมือการกระจายยาจากร้านยา โดยร้านยาจะต้องขายเฉพาะยาสามัญประจำบ้านให้ร้าน
ชำ และขณะเดียวกันต้องมีความร่วมมือและตรวจสอบการจำหน่ายยาของร้านขายเครื่องมือแพทย์ ร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
-   

 
      
ผู้รับผิดชอบ นายราชัน คงชุม 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
โทรศัพท ์ 0865651176   
e-mail Rachan.k@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22/11/2564  
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2.3.4 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
ประเด็น 
 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

 การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทั้ง 11 แห่งในจังหวัดพัทลุงสามารถดำเนินงานได้อย่าง
ครอบคลุมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย และมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย และร้านอาหารในโรงพยาบาล แต่ด้วยสถานการณ์โควิด – 19  ทำให้บาง
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การจัดตลาดสีเขียวเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน ไม่มีผู้
จำหน่ายมาส่งสินค้า    ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซื้อวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานได้  และการดำเนินการ
ก่อสร้างสถานที่ประกอบอาหารใน รพ. 2 แห่ง ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบปลน และขออนุมัติงบประมาณ  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน)ร้อยละ 100 
2. แผนการดำเนินงาน  

  2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานและใช้เกณฑ์การประเมิน  
 2.2. โรงพยาบาลรับทราบและดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงพยาบาล  
 2.3 คณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงลงประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยทุกแห่ง  
 2.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงเพื ่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
 โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 8  แห่งคิดเป็นร้อยละ 72.72 รพ.อาหารปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานจะต้องผ่าน
มาตรฐานทุกด้าน ได้แก่ด้านอาหารผู้ป่วยด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ
ด้านสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารในโรงพยาบาล ผลสรุปการประเมินแต่ละด้านดังนี ้

- ผ่านมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย  10/11 แห่ง (ร้อยละ 90.90) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในรพ. 9/9 แห่ง (ร้อยละ100) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยนอก รพ. 0/2 แห่ง (ร้อยละ 0) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในโรงพยาบาล 3/3 แห่ง (ร้อยละ 100 )  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน 

ระดับประเทศ โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน
มาตรฐาน    
รพ.อาหาร
ปลอดภัย   
(ผ่านทุก
มาตรฐาน)  
ร้อยละ 100  

เมืองพัทลุง  
 

ร้อยละ 
100 

 

ผ่าน 
   กงหรา ไม่ผ่าน 

เขต 12 เขาชัยสน ผ่าน 

   ตะโหมด ผ่าน 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ผ่าน 

63.63 45.45 80 ปากพะยูน ไม่ผ่าน 
 ศรีบรรพต ไม่ผ่าน 

ป่าบอน ผ่าน 
บางแก้ว ผ่าน 
ป่าพะยอม              ผ่าน 
ศรีนครินทร์ ผ่าน 

รวม ผ่าน  8 แห่ง (ร้อยละ 72.72) 
ที่มา : …รายงานตัวช้ีวัดงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564 
http://pharmacy.ptho.moph.go.th/backend/06_admin.php 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การจัดหาวัตถุดิบที ่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขึ ้นอยู ่กับฤดูกาล  และสถานการณ์โควิด-19 

เกษตรกรไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ตลอดระยะเวลาสัญญา หรือผู้ผลิตในพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้  
 2. รพ. ที่ตั้งไกลวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ผู้ผลิตไม่ไปส่งสินค้า หรือราคาขนส่งสูง รวมทั้งไม่
มีตัวเลือกสำหรับผู้รับจ้างเหมาทำอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล หากพบมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
 1. สนับสนุนให้มีการดำเนินการก่อสร้างสถานที่ประกอบอาหารใน รพ.ทุกแห่ง และมีการควบคุมกำกับ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทุกด้านโดยบุคลากรในโรงพยาบาล  
 2. ผลักดัน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ให้เกิดกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ผ่าน
มาตรฐาน ซึ่งสามารถปลกู และจัดส่งสินค้าตรงตามความต้องการของ รพ. ได้ตลอดระยะเวลาที่ทำสัญญา  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
จัดเมนูต้านโควิด รพ.อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำโรงพยาบาลทุกแห่งเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย 
 

   
 

   
ภาพที่ 4 จัดเมนูตา้นโควิด รพ.อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำโรงพยาบาลทุกแห่งเพ่ือให้บริการ

แก่ผู้ป่วย 

ผู้รับผิดชอบ     นางพรชนก  เจนศิริศักดิ์  
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวอาภรณ์   นวลศรีทอง 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน  
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคเภสัชกรรมและสาธารณสขุ 
โทรศัพท ์ 0849995105 
e-mail memhew@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22/11/2564 
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2.3.5 ระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 
ประเด็น 

ระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

ระบบงานเภสัชกรรมในแต่ละโรงพยาบาลยังต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไข้ทุกคนได้รับการ
บริการด้านเภสัชกรรมอย่างมีมาตรฐาน จึงได้กำหนดระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน
โรงพยาบาลเป็นตัวชี ้ว ัดในปีงบประมาณ 2564 เพื ่อให้การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน
โรงพยาบาลเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง   
 การบริหารจัดการ/แผนการดำเนนิงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน
โรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัด  โดยรูปแบบการทำงานตามแผนงาน คือ ให้แต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองและ
พัฒนาประเด็นโอกาสที ่สามารถพัฒนาได้ หลังจากนั ้นคณะกรรมการของจังหวัดจะลงประเมินแต่ละ
โรงพยาบาล  แต่เนื่องจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับแผนงานให้เข้า
กับสถานการณ์คือ หลังจากแต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองในครั้งที่ 1 และพัฒนาประเด็นโอกาสที่พัฒนาได้
แล้วนั้น ให้แต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองในครั้งที่ 2 เพื่อดูความก้าวหน้าของการพัฒนางาน และให้แต่ละ
โรงพยาบาลส่งผลงานเด่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยา  
 ผลการดำเนนิงาน 
 แม้ว่าในสถานการณ์โรคระบาด แต่หลายโรงพยาบาลมีการดำเนินการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ด้านยาในโรงพยาบาลที่ดีขึ้นได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาล
บางแก้ว โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลป่าบอน นอกจากนี้หลายโรงพยาบาลมี
การดำเนินการผลงานเด่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ดังนี้  โรงพยาบาลพัทลุง มีผลงานเด่น 
คือ การพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ, การพัฒนาระบบบริหารการจัดวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
คลังวัคซีนโรงพยาบาลพัทลุง , พัฒนาระบบ  medication reconcillation (โปรแกรม MR) , พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยไตบกพร่อง , การจัดการปัญหาด้านยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างการเยี่ยมบ้านโดย
เภสัชกรของสหวิชาชีพ , การเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยทารกแรกคลอด  
โรงพยาบาลกงหรา  มีผลงานเด่น คือกระแสยา น่ารู ้ (ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยาทั ้งเชิงรับและเชิงรุก)  
โรงพยาบาลเขาชัยสน มีผลงานเด่น คือ การบริหารวัคซีน COVID 19 รพ. เขาชัยสน  โรงพยาบาลบางแก้ว  มี
ผลงานเด่น คือ ปัญหาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วย DM และ HT ที่เข้ารับการรักษาช่วงระบาดไวรัสโคโรน่า 
2019 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีผลงานเด่น คือการบริบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลป่าพะยอม มีผลงานเด่น คือ  
การพัฒนากล่องยาฉุกเฉินโรงพยาบาลควนขนุน มีผลงานเด่น คือ การพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล อย่างไรก็ดีจากผลการประเมินตนเองดังกล่าว คาดว่าปีงบประมาณ 2565 ในทุกโรงพยาบาลจะ
สามารถพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาได้ดีขึ้น   
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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 ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเรจ็งานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง  
 
5 

5 100 
   กงหรา 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 5 100 

   ตะโหมด 4 80 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 100 

100 100 100 ปากพะยูน 3 60 
 ศรีบรรพต 3 60 

ป่าบอน 5 100 
บางแก้ว 5 100 

ป่าพะยอม 4 80 
ศรีนครินทร ์ 5 100 

รวม ผ่าน 7 อำเภอ 89 
ที่มา : …รายงานตัวช้ีวัดงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564 
http://pharmacy.ptho.moph.go.th/backend/06_admin.php 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

แม้ว่าภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลชะลอ
การพัฒนา แต่หลายโรงพยาบาลก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การดำเนินต่อเนื่องและยั่งยืน 
ในช่วงที่มีโรคระบาดการดำเนินการและการประเมินอาจเลือกด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. จัดประชุมคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล เพื่อติดตามงาน และ

กระตุ้นการดำเนินงาน  
 2. นำข้อมูลการพัฒนา, รูปแบบ, ผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาแก่โรงพยาบาลอื่นๆ   
 
 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวจุรีวรรณ ชูอักษร  
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคเภสัชกรรมและสาธารณสขุ 
โทรศัพท ์ 0809542635 
e-mail b_pz306@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22/11/2564 
  

mailto:b_pz306@hotmail.com
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สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 116 

2.3.6 ระดับความสำเร็จงานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 
ประเด็น 

ระดับความสำเร็จงานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 เป้าหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 
พบว่าผลการดำเนินงานร้อยละ 100 ครู ค (คณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับอำเภอ)สามารถพัฒนาให้ รพ.
สต ดำเนินงานตามมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว โดยเฉพาะประเด็นการเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา ใน
พื้นที่ (OTOP) มีความชัดเจนมากขึ้น 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ให้ท้าทายการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

มากกว่าร้อยละ 90 
2. จัดประชุมคณะพัฒนาทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมพร้อม React- 

Credit มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว ปีงบประมาณ 2564 

ผลการดำเนินงาน 
แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลต่อการ React-Credit มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว ไม่ 

สามารถดำเนินการได้ แต่ในส่วนงานมาตรฐานเภสัชกรรม บริหารเวชภัณฑ์ RDU และเภสัชกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคยังคงมีการนิเทศให้คงไว้ซึ่งมาตรฐาน โดยมีครู ค. ซึ่งเป็นเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สสอ.ร่วมกันลงพื้นที่
รายงานผลการประเมินผ่านครอบคลุมทุกอำเภอ ในส่วนอำเภอป่าพะยอมค่าเฉลี่ยคะแนนในภาพรวมไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) แต่ผู้รับผิดชอบรับทราบปัญหาและอุปสรรคพร้อมที่จะพัฒนา 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จงานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ หน่วยปฐม
ภูมิ(รพ.
สต.)มีคะ

เฉลี่ยในแต่
ละอำเภอ
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90  

เมืองพัทลุง  
 

ร้อยละ90 
 

ผ่าน 95.65 
   กงหรา ผ่าน 96.06 

เขต 12 เขาชัยสน ผ่าน 92.00 

   ตะโหมด ผ่าน 93.44 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ผ่าน 99.85 

100 100 100 ปากพะยูน ผ่าน 90.00 
 ศรีบรรพต ผ่าน 92.50 

ป่าบอน ผ่าน 95.50 
บางแก้ว ผ่าน 100 
ป่าพะยอม ไม่ผ่าน 89.88 
ศรีนครินทร์ ผ่าน 92.5 

รวม ผ่าน 10 อำเภอ                
ร้อยละ 90.90 

 

ที่มา : …รายงานตัวช้ีวัดงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564 
http://pharmacy.ptho.moph.go.th/backend/06_admin.php 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบกับการลงพื้นที่ในการลงนิเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์  
รพ.สต.ติดดาว  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
 1. จัดประชุมคณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิยังคงดำเนินต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา
งาน เภสัชกรรมปฐมภูมิได้มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังการรายงาน Tawai For Health ระบบการเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำ และ
Medication error ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน RDU District 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  -   
 
 
ผู้รับผิดชอบ     นางฐิติมา ทองสังข ์
ตำแหน่ง         เภสัชกรชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเอมจิตร สุขสกุล 
ตำแหน่ง         เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน         คุ้มครองผูบ้รโิภคเภสัชกรรมและสาธารณสุข 
โทรศัพท ์        0869586455 
e-mail          Toy4150019@yahoo.com 
วัน/เดือน/ป ี    22/11/2564 
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2.3.7 ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

ประเด็น 
ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้ว มักพบปัญหาว่าไม่ได้รักษา
มาตรฐานให้เหมือนกับตอนที่ขออนุญาตไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จึงต้อง
ตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล เพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
 วางแผนการดำเนินงานโดยสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ออกตรวจโดยสสจ.พัทลุง สำหรับ
พื้นที่เขตนอกอำเภอเมือง ตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ (เจ้าหน้าที่ของรพช.หรือสสอ.) และส่งผล
การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลมายังสสจ.พัทลุง เพื่อใช้ในการพิจารณาต่ออายใุบอนุญาตฯ 
ผลการดำเนินงาน 
 ผลการตรวจประเม ินพบว่าสถานพยาบาลบางแห่ง ไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเม ินในรอบแรก      
แต่หลังจากที่ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้รับคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงจากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า   
ทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 
ผลการดำเนนิงานรายตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัด : 007 ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 62 62 100 
   กงหรา 1 1 100 

เขต 12 เขาชัยสน 6 6 100 
   ตะโหมด 14 14 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 23 23 100    
ปากพะยูน 7 7 100 

 ศรีบรรพต 4 4 100 
ป่าบอน 10 10 100 
บางแก้ว 3 9 100 

ป่าพะยอม 9 9 100 
ศรีนครินทร ์ 5 5 100 

รวม 144 144 100 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมการออกพื้นที่  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  1. พบปัญหาการใช้ยาเกินกรอบรายการจากที ่กฎหมายกำหนดในคลิน ิกการพยาบาลและ  
การผดุงครรภ ์

  2. พบการโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

  3. เกิดความล่าช้าในการตรวจประเมินสถานพยาบาล เนื่องจากความไม่พร้อมรับการตรวจของ
สถานพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 

  4. สถานพยาบาลบางแห่งปิดกิจการแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการแจ้งปิดกิจการที่สสจ. 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  การเข้มงวดเกี่ยวกับมาตรฐานสถานพยาบาลตั้งแต่ก่อนออกใบอนุญาต (Pre-marketing)    
และการจัดทำแนวทางชี้แจงผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหลังจากได้รับใบอนุญาต จะช่วยทำให้ผู้ประกอบ
กิจการตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานสถานพยาบาลและสามารถรักษามาตรฐานสถานพยาบาลตาม    
ที่เคยได้รับอนุญาต 
 
 
      
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวปรียานุช  รัตนพงศ ์
ตำแหน่ง           เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน           คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพท ์          074-613127 ต่อ 104 
e-mail             kwanrx_19@hotmail.com 
วัน/เดือน/ป ี      19 พฤศจิกายน 2564 
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2.3.8 ระดับความสำเร็จการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ำบริโภคตามเกณฑ์ GMP 
ประเด็น 

ระดับความสำเร็จการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ำบริโภคตามเกณฑ์ GMP 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 สถานที่ผลิตน้ำบริโภคจังหวัดพัทลุง  มีทั้งทีก่่อสร้าง ผลิตมานานและก่อสร้างใหม่ ซึ่งหลังจากผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน GMP และได้รับอนุญาตผลิตแล้ว สถานที่ผลิตหลายแห่ง ละเลยการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP ทำให้ตกมาตรฐาน GMP อาจทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ได้ จึงต้องมีการตรวจเฝ้าระวังและกระตุ้นการผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกตรวจเฝ้าระวังและกระตุ้นการผลิตตามเกณพ์มาตรฐาน GMP ณ สถานที่

ผลิตในเขตรับผิดชอบ  
2. กรณีพบไม่ผ่านมาตรฐาน ให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และออกตรวจเฝ้าระวังซ้ำ จนผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 

ผลการดำเนินงาน 
สถานที่ผลิตน้ำบริโภค จ.พัทลุง ทั้งหมด 131 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP 119 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 90.84  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งผล
ให้ระดับความสำเร็จ ได้ร้อยละ 90.84   
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ำบริโภคตามเกณฑ์ GMP 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 37 37 100 
   กงหรา 5 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 11 11 100 

   ตะโหมด 12 12 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 19 19 100  

  ปากพะยูน 8 8 100 
 ศรีบรรพต 1 1 100 

ป่าบอน 12 0 0 
บางแก้ว 6 6 100 

ป่าพะยอม 9 9 100 
ศรีนครินทร ์ 11 11 100 

รวม 131 119 90.84 
ที่มา : …รายงานตัวช้ีวัดงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564 
http://pharmacy.ptho.moph.go.th/backend/06_admin.php 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ประกอบการบางรายยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภค ซึ่ง

ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำความเข้าใจและชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญ ในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
       2. ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถตรวจติดตาม เฝ้าระวังได้
อย่างครบถ้วน สมบูรณ ์

โอกาสพัฒนาต่อไป 
  เนื่องจากต่อไป เกณฑ์มาตรฐาน GMP จะมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาปัจจุบันมากขึ้น มีการเพิ่มเกณฑ์ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตละ 1 คน ซึ่งจะต้องมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งจะช่วยทำให้การดูแลสถานที่ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานได้ง่ายขึ้น  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  - 
 
      
ผู้รับผิดชอบ      นางกัญญรัตน์  บุญสนิท 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวจิตรกร  เพชรโชต ิ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคเภสัชกรรมและสาธารณสขุ 
โทรศัพท ์ 0620534747 
e-mail poo-rx13@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22/11/2564 
 


