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๑.ชุดโครงการคุ้มครองผู้บริโภค  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

๒.หลักการและเหตุผล 

  อาหารมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ แต่หากอาหาร
นั้นมีสารที่เป็นอันตรายปนเปื้อน หรือแม้แต่มีสารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ แต่มีปริมาณท่ีมากกว่าที่ก าหนดก็
ย่อมให้เกิดพิษภัยกับผู้บริโภค ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพดีไม่เจ็บป่วย เป็นสิ่งที่
รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุน ควบคุม ดูแล เฝ้าระวัง และป้องกัน ให้ประชาชน เน้นให้
ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย มีคุณค่าอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ปัจจุบันปัญหาส าคัญที่พบใน
อาหารสด มักจะมีสารปนเปื้อนอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
อาจเกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรืออาจถึงกับชีวิตได้ ส่วนใหญ่ร้านค้าจะเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ผู้บริโภค ท าให้ได้รับสารปนเปื้อนเข้าไปสะสมในร่างกาย  
  

      ดังนั้น คปสอ.กะเปอร์ จึงได้จัดท าโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและประกันคุณภาพของ
อาหาร และเป็นการพัฒนาและสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เลือกซื้ออาหารที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ต่อไป 
  
๓.วัตถุประสงค์หลัก 
 ๒.1 เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

      ๒.2 เพ่ือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      ๒.๓ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนเฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๔. กิจกรรม 
 4.1 สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
  4.2 ออกตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน/ตลาดสดน่าซื้อ/ตลาดนัด
น่าซื้อ/ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร/สถานที่ผลิตอาหารที่เข่าข่าย GMP/โรงงานขนมจีน 

4.3 พัฒนาโรงอาหาร   ในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 4.3.1 ให้ความรู้เกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารแก่ครู แม่ครัว และอบต. 
 4.3.2 ตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหาร โรงเรียนและ ศพด. 
4.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในรพ.สต. 
4.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนอ าเภอกะเปอร์ 

                        
 
 
 
 

๒/4.๖ กิจกรรม...  
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            ๔.6  กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประเด็นหลักในปีงบประมาณ
นั้น โดยจัดกิจกรรมหน้าห้องยาระหว่างผู้ป่วยรอรับยา 

 4.7 การด าเนินการคลังยาให้ได้มาตรฐาน และตรวจเยี่ยมคลังยา 
 4.8 ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ แหล่งเข้าถึงข้อบ่งใช้ อาการข้างเคียง ,

การรับแจ้งอาการไม่พึงประสงค์จาก การใช้ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 

      5. งบประมาณ 

 เบิกจ่ายจากเงินบ ารุงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์  จ านวนเงิน 14,925 บาท  
(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)    ดังนี้. 

      กิจกรรมที่ 5.1 ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอ าเภอกะเปอร์ 
     -ไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการประชุมคกก.พชอ 

 กิจกรรมที่ 5.2 สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
  - ค่าชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร  เงิน 1,260 บาท 
   ( 18 บาท X 70 ชุด )                          
  - ชุดทดสอบบอแร็กซ์ในอาหาร  เงิน    630 บาท 
   ( 90 บาท X 7 ชุด )      
  - ชุดทดสอบฟอกขาวในอาหาร  เงิน    595 บาท 
   ( 85 บาท X 7 ชุด )              
  - ชุดทดสอบลิซาลิกในอาหาร  เงิน   84๐  บาท 
   ( 120 บาท X 7 ชุด )             
        
    รวม 4 รายการ     เป็นเงิน   3,๓๒๕  บาท 

 กิจกรรมที่ 5.3 ออกตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน/ตลาดสดน่า
ซื้อ/ตลาดนัดน่าซื้อ/ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร/สถานที่ผลิตอาหารที่เข่าข่าย GMP/โรงงาน
ขนมจีน   
  - ชุดทดสอบน้ ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น      เงิน         2,250  บาท 
     SI-2 (3 ชุด ชุดละ 750 บาท) 
   - ไม้พันส าลี ก้านเดียวชนิดปลอดเชื้อ                        เงิน           300  บาท 
      (2 ถุง (ถุง100ก้าน) ถุงละ 150 บาท) 
   - ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าดื่ม (อ11 )        เงิน        2,250  บาท 
    (จ านวน 3 ชุดๆละ 750  บาท ) 
     รวม 3 รายการ        เป็นเงิน   4,800  บาท 

 

กิจกรรมที่ 5.4  การพัฒนาโรงอาหาร ในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 กิจกรรมที่ 5.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในรพ.สต. 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
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 กิจกรรมที่ 5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนอ าเภอกะเปอร์ 
  - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม   เงิน         2,000  บาท 
     (25 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 1 วัน) 
  - ค่าอาหารกลางวัน   เงิน         2,400  บาท 
     (60 บาท x 40 คน x 1 มื้อ x 1 วัน) 
   - ค่าถ่ายเอกสารแบบส ารวจ   เงิน         2,400  บาท 
  (1บาท x 2,400 แผ่น) 
              รวม 3 รายการ   เป็นเงิน    6,800  บาท 
 

 กิจกรรมที่ 5.7 กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประเด็นหลัก ใน
ปีงบประมาณนั้น โดยจัดกิจกรรมหน้าห้องยาระหว่างผู้ป่วยรอรับยา 
  - ไม่ใช้งบประมาณ  
 

 กิจกรรมที่ 5.8 การด าเนินการคลังยาให้ได้มาตรฐาน และตรวจเยี่ยมคลังยา  
  - ไม่ใช้งบประมาณ  
   

 กิจกรรมที่ 5.9 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์  
  - ไม่ใช้งบประมาณ  
   

  หมายเหตุ  ทุกรายการในแต่ละกิจกรรมสามารถถัวจ่าย   

 รวม 8 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 5.1– 5.9)  เป็นเงินทั้งสิ้น 14,925  บาท  
(หนึ่งหม่ืนสี่พันเก้าร้อยย่ีสิบห้าบาทถ้วน)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/6. ระยะเวลา… 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 25๖3 – กันยายน 25๖4 
Gantt Chartแสดงระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพและบรกิารสุขภาพ อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2564 
 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประชุมคณะกรรมการคบ   ธค  กพ         
2. สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหาร 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. อรอริยา 

3. ออกตรวจประเมิน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ/
ผลิตภณัฑ์สุขภาพชุมชน/
ตลาดสดน่าซื้อ/ตลาดนดัน่า
ซื้อ/ร้านอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร/สถานท่ี
ผลิตอาหารที่เข่าข่าย GMP/
โรงงานขนมจีน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. อรอริยา 

4. การพัฒนาโรงอาหาร   
ในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. อรอริยา 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงาน ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในรพ.สต. 

  ธ.ค.          
อรอริยา 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ยาปลอดภัยในชุมชน
อ าเภอกะเปอร ์

  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.       
อรอริยา 

7. กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
กรรม ให้ความรู้ในหัวข้อ
เรื่องที่เป็นประเด็นหลักใน
ปีงบประมาณนั้น โดยจัด
กิจกรรมหนา้ห้องยาระหว่าง
ผู้ป่วยรอรบัยา 

        มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  

อรอริยา 

8. การด าเนินการคลังยาให้
ได้มาตรฐาน และตรวจเยีย่ม
คลังยา 

  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
อรอริยา 

9. ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับ
กัญชาทางการแพทย์ 
 

     มี.ค.       
อรอริยาา 

 

๕/๗.ผลที่คาด... 
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๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.1 อ าเภอกะเปอร์มีระบบการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยบูรณาการร่วมกับ
ภาคเีครือข่าย 
  ๗.2 อ าเภอกะเปอร์มีการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
  ๗.๓ อ าเภอกะเปอร์มีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนเฝา้ระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๘. ผู้จัดท าโครงการ 

                                                                                       
 (นางสาวอรอริยา  คงลา) 
นักวิชาการสาธารณสุข  

๙. ผู้เสนอโครงการ 

                                                                                  
 (นางสุภาพร สุดใจใหม่) 

                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                         

๑๐. ผู้เห็นชอบโครงการ 
     

                                                                               
 (นายอ านาจ  เทพรักษ์) 

สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ อ าเภอกะเปอร์   
          จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ ๒๕๖4 เป็นเงินทั้งสิ้น 14,925 บาท  
         (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)   
   

                                      
(นายเฉลิม  เพชรรัตน์) 
นายอ าเภอกะเปอร์ 

 
 
 


