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เมือง โพธ์ิทอง วิเศษฯ ป่าโมก แสวงหา ไชโย สามโก้ จ.อา่งทอง

     ตรวจ 

        ผ่าน 

   ร้อยละท่ีผ่าน 

ตรวจ 785 1958 1252 1237 1042 1110 696 8080

ผา่น 753 1920 1231 1229 1039 1109 671 7952

%ท่ีผา่น 95.92 98.06 98.32 99.35 99.71 99.91 96.41 98.42

สถานการณ

แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : การส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

จาํนวน ร้อยละท่ีผา่น



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : การส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

สภาพปญหา

กลยุทธ

1. พัฒนาความรูและทักษะการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคใหกับเจาหนาที่ และเสริมสรางความรูที่

จําเปนใหกับหนวยงานภาคีเครือขายที่เก่ียวของกับการสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ

2. พัฒนาความรูและทักษะในการผลิตและจําหนายของผูประกอบการใหถูกตอง

3. พฒันาองค์ความรู้และขยายเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

1. เจาหนาที่ขาดทักษะการดําเนินงานคุมครองฯ เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายใหมดานการอนุญาต

2. ผูประกอบการขาดทักษะในการดําเนินการตามขอกําหนดเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายใหมๆ

3. เจาหนาที่และเครือขายไดรับความรูและขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตองลาชาไมทันตอสถานการณ



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : การส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

วิเคราะหปญหา/สาเหตุ

กลยุทธ

4. ดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดกับผูผลิต/จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ

สุขภาพที่ไมไดมาตรฐาน

จํานวนการดําเนนิคด ี

เมอืง

โพธิ�ทอง

ป่าโมก

สามโก ้

2

1
1

1

1.  ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์สขุภาพ และสถานบริการสขุภาพเพ่ิมมากขึน้

2.  ความซบัซ้อนของปัญหามีมากขึน้ทําให้การบงัคบัใช้กฎหมายมีความยุ่งยากมากขึน้

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนสุขภาพจังหวัด (เปนกราฟแสดงแยกรายอําเภอ)



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : การส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

สจุข………………………………………………
...คุมครองผูบริโภคใหปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ...เปาประสงค

ตัวช้ีวัด 1. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบได

มาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและ

เครือข่าย ให้ดาํเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

มาตรการ 2. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหผลิต/จําหนาย

ผลิตภัณฑสุขภาพไดตามมาตรฐาน

กลยุทธ 1.1 พัฒนาองคความรูและทักษะใน

การดําเนินงานอยางเหมาะสม

ใหกับเจาหนาท่ี

1.2 พฒันาองค์ความรู้และขยาย

เครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภค

2.1 พัฒนาองคความรูอยางเหมาะสม

ใหกับผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑ

สุขภาพและสถานบริการสุขภาพ

3.1 ดําเนินการตามกฎหมายอยาง

เครงครัดกับผูผลิต/จําหนายผลิตภัณฑ

สุขภาพและสถานบริการสุขภาพท่ี

ไมไดมาตรฐาน

1.1 อบรม

หลักสูตรท่ี

เหมาะสมใหกับ

เจาหนาท่ีและ

เครือขาย

2.1 อบรม

หลักสูตรท่ี

เหมาะสมใหกับ

ผูประกอบการ

3.1 ตรวจประเมิน

มาตรฐานการผลิต/

จําหนายและ

ตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑอยาง

ตอเนื่อง

3.2 ดําเนินการตาม

กฎหมายกรณี

ผลิตภัณฑไมได

มาตรฐาน

โครงการ/

กิจกรรม ท่ี

ดําเนนิงานในป  

61

3. บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด

2. รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด

1.2 จดัตัง้กลุม่ 

Line เพ่ือส่ือสาร

สง่ตอ่ข้อมลูและ

ประชาสมัพนัธ์



small success  ป  2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย 

3 เดือน

เปาหมาย 

6 เดือน

เปาหมาย 

9 เดือน

เปาหมาย 

12 เดือน

1. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่
ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม

เกณฑที่กําหนด

97 97 97 97

2. รอยละของสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผาน

เกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

90 90 90 90



สสจ.

1. จัดอบรมกฎหมายใหม

2. ประสานหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ

3. ใหคําปรึกษาในการ

ดําเนินงาน

สสอ.

1. รวมรับการอบรม

2. ถายทอดความรูใหกับ จนท.

รพ.สต.

3. ใหคําปรึกษากับจนท.รพ.สต.

4. จัดทาํแผน/ควบคุมกํากับการ

ดําเนินงานตรวจสอบเฝาระวัง

รพ.สต. /รพท./รพช.

1. ถายทอดความรู/ใหคําปรึกษาแก

ผูประกอบการอยางถูกตอง

2. ตรวจสอบเฝาระวังในพ้ืนท่ี

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

(ภาคีเครือขาย)

1. ใหคําปรึกษาแกผูประกอบการ

อยางถูกตอง

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

กลยุทธที่ 1 
พัฒนาองคความรูและ

ทักษะฯเจาหนาท่ี

Presenter
Presentation Notes




สสจ.

1. จัดต้ังกลุมไลนในการ

สรางความรอบรูแก

จนท.และเครือขาย

2. เผยแพรขอมูลขาวสาร

3. ตอบขอซักถาม จัดการ

เรื่องรองเรียนและ 

แกไขปญหา

4. สนับสนุนการ

ดําเนินงานของ

เครือขาย

สสอ/รพท / รพช

1. สรางและขยายเครือขาย

ระดับอําเภอ

2. รวมจัดการเรื่องรองเรียนและ

แกไขปญหาในพ้ืนท่ี

3. สนับสนุนการดําเนินงานของ

เครือขาย

รพ.สต.

1. สรางและขยายเครือขายระดับตําบล

2. รวมจัดการเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาใน

พ้ืนท่ี

3. สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

กลยุทธที่ 2 
พฒันาองค์ความรู้

และขยายเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภค



กลยุทธที่ 3
พัฒนาองคความรูอยาง

เหมาะสมใหกับ

ผูประกอบการ

สสจ.

1. จัดอบรมกฎหมายใหม

2. ประสานหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ

3. ใหคําปรึกษาผูประกอบการ

สสอ

1. ประสานหนวยงานในพ้ืนท่ี

2. ทําแผน/ควบคุมกํากับ การ

ติดตามการพัฒนา

รพท / รพช/รพ.สต.

1. ประสานผูประกอบการ

2. ใหคําปรึกษา/ติดตามการพัฒนา

3. จัดอบรม/กิจกรรมใหความรูตามความ

เหมาะสม

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

(ภาคีเครือขาย)

1. ใหคําปรึกษาแก

ผูประกอบการอยางถูกตอง

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



สสจ.

1. ตรวจสอบ/รวบรวมพยาน -

หลักฐาน

2. ประสานจนท.ตํารวจ

3. แจงขอกลาวหา

4.    รวมจับกุม/ดําเนินคดี

สสอ/รพท/รพช/รพ.สต.

1. ตรวจสอบขอเท็จจริง

เบื้องตนในพ้ืนท่ี

2. รวมตรวจสอบ/

รวบรวมหลักฐาน

3. รวมจับกุม/ดําเนินคดี

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

1. รวมดําเนินการจบักุม/ดําเนินคดี

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

กลยุทธที่ 4
ดําเนินการตาม

กฎหมายอยาง

เครงครัด
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