รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ
..........................................................
ตามกรอบและเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนินงานของภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 256๑ ของสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลั ก EB ๒(๒) กํ า หนดให ห น ว ยงานมี ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามคู มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
เปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในคูมือ และวิเคราะหปญ หาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ณ เดือนมีนาคม 256๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ ไดปฏิบัติงาน ดังนี้
การเฝาระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูป
รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (รอยละ 80)
สถานการณและสภาพปญหา (ขอมูลปงบประมาณ 25๖0)
ในปงบประมาณ ๒๕๖0 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ รวมกับโรงพยาบาลสุขสําราญ และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด ไดดําเนินการตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ
อาหาร ทั้งอาหารสดและอาหารแปรูป จากสถานที่ผลิต และสถานที่จําหนาย ในเขตพื้นที่อําเภอสุขสําราญ
จังหวัดระนองอยางตอเนื่อง ผลการเฝาระวัง แสดงดังตาราง
อาหารกลุมเปาหมาย
1. อาหารสด
1.1 ผักและผลไม
1.2 เนือ้ สัตวสด
2. อาหารแปรรูป
2.1 น้ําบริโภคฯ
2.2 น้ําแข็งบริโภค
2.3 ผลิตภัณฑจากแปง
(ขนมจีน)
2.4 น้ํามันทอดอาหาร
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
ตัวอยาง
ทั้งหมด

ผลการตรวจวิเคราะห/ตรวจสอบ
ผาน
ไมผาน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

40
4

40
4

100
100

0
0

0.00
0.00

๑

1

100

0

0.00

๒

๒

100

0

0.00

8
๕5

8
๕5

100
100

0
0

0.00
0.00

จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ ประเภทอาหาร จํานวน ๕๕ ตัวอยาง
ปรากฏ ผานมาตรฐานทั้งหมด จํานวน ๕5 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐

ผล

แนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กําหนดรายละเอียดเปาหมายในการดําเนินการ

จัดทําหนังสือแจงรพ.สต. เพื่อดําเนินการเก็บตัวอยางอาหารตามเปาหมาย

รับตัวอยางอาหารที่รพ.สต.จัดเก็บตามรอบเปาหมาย

พ.ย.-ธ.ค.ของทุกป

1 วัน

1 วัน

สงตัวอยางอาหาร เพื่อสงตรวจวิเคราะหฯ ณ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ผานหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ (Mobile unit for
food safety)

รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหฯจากศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

1 วัน

2 สัปดาห

วิธีปฏิบัติ
๑ กํ า หนดเป า หมายในการดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง สารปนเป อ นในอาหาร ๘ ชนิ ด ได แ ก บอแรกซ
สารฟอกขาว สารกันรา ฟอรมาลิน ยาฆาแมลง สารเรงเนื้อแดง สารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา และอฟลาทอกซิน โดยจัดสรร
เปาหมายตามขนาดของรพ.สต.และจํานวนประชากร
๒ แจงการจัดสรรเปาหมายการดําเนินงานในที่ประชุมผอ.รพ.สต.
๓ ดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด โดยกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้
๓.๑ สถานที่เก็บตัวอยาง : ตลาดสดประเภทที่ ๒ (ตลาดนัด) รานจําหนายอาหารและแผงลอย
๓.๒ เปาหมายการเก็บตัวอยางสารปนเปอน ๘ ชนิด และเปาหมายตัวอยางสารปนเปอนที่ตําบลตองเก็บ
ตั ว อย า งส ง ตรวจวิ เ คราะห ณ หน ว ยตรวจสอบเคลื่ อ นที่ ฯ (สสจ.ระนอง) หรื อ ตรวจโดยชุ ด ทดสอบเบื้ อ งต น
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยในกรณียืนยันผลการตรวจเบื้องตน ณ หนวยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ
(สสจ.ระนอง) กรณีตรวจพบการปนเปอน และสงตรวจวิเคราะหหาปริมาณอฟลาทอกซิน
๔ อําเภอจัดสงตัวอยางอาหารไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เปาหมายปละ ๒ ครั้ง) ในสวนของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ดําเนินการจัดสงตัวอยางอาหารไปยังศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อตรวจวิเคราะหใน
กรณียืนยันผลการตรวจเบื้องตน ณ หนวยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ (สสจ.ระนอง) กรณีตรวจพบการปนเปอน โดยมี ขอปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ รวบรวมตัวอยางอาหารทั้งหมดจัดใสในกลองกระดาษ
๔.๒ ทําหนังสือราชการสงตัวอยางอาหารพรอมรายละเอียดตัวอยาง เพื่อสงตรวจวิเคราะห
๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจวิเคราะหสารปนเปอน เพื่อดําเนินการใน ๒ กรณี
ดังนี้
กรณีที่ ๑ ผานเกณฑมาตรฐาน ดําเนินการแจงขอมูลไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อใหแจงผล
การตรวจวิเคราะหไปยังผูประกอบการ ตอไป
กรณีที่ ๒ ไมผานเกณฑมาตรฐาน อําเภอดําเนินการตักเตือนผูประกอบการพรอมจัดทําบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร สนับสนุนแผนพับความรู พรอมทั้งใหคําแนะนํา/ความรูใ หแกผูประกอบการในการเลือกซื้อวัตถุดิบ และการเก็บรักษา
และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ไดดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๕.๑ แจงขอมูลแหลงที่มา/ที่ผลิต ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรวมดําเนินการตรวจสอบเฝา
ระวัง และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป
๕.๒ ประชาสัมพันธผลการตรวจวิเคราะหอาหารผานสื่อตางๆ เชน ขาวสาธารณสุข แผนพับ
นิทรรศการ เปนตน เพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหา และเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกบริโภคใหมากยิ่งขึ้น
๕.๓ รายงานผลในที่ประชุมผอ.รพ.สต.และคปสอ.สุขสําราญ เพื่อดําเนินการแกไขในส วนที่
เกี่ยวของ ตอไป

กระบวนการวางแผนการดําเนินงาน ป 256๑
๑. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหสถานการณคุณภาพมาตรฐานอาหารสด และอาหารแปรรูป ไดแก ผัก
ผลไมสด เนื้อสัตวสด น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ขนมจีน และน้ํามันที่ใชทอด
อาหารจากสถานที่ผลิต/สถานที่จําหนาย ในปงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. กําหนดกลุมเปาหมายประเภทอาหารสด และอาหารแปรรูป ใหเปนไปตามนโยบายที่สวนกลาง
กําหนด และรวบรวมขอมูลสถานประกอบการที่เกีย่ วของ ในอําเภอ
๓. รวมผลักดันการบรรจุตัวชี้วัด เปาหมายที่เกี่ยวของในแผนยุทธศาสตรสุขภาพ จังหวัดระนอง
ประจําป ๒๕60 - 2564 และผลักดันเขาสูคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ พรอมชี้แจงเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบลทราบ เพื่อรวมดําเนินการในพื้นที่
๔. จั ด ทํ า แผนงานโครงการ/แผนปฏิ บั ติ ก ารให ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม เป า หมายระดั บ อํ า เภอโดยใช
มาตรการดังตอไปนี้ ในการสนับสนุนแกไขปญหา เพื่อเปนการลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพของผูบริโภค
4.1 การเฝาระวังคุณภาพอาหารสดและอาหารแปรรูป โดยการตรวจสอบคุณภาพ/สาร
ปนเปอน (สงตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการ/ใชชุดทดสอบเบื้องตน) และการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ตาม
เกณฑที่กําหนด
4.2 การติดตามตรวจสอบขอเท็จจริง/วิเคราะหจุดเสี่ยง ณ สถานประกอบการ
พรอมใหคําแนะนํา เพื่อการปรับปรุงแกไข แลวเก็บตัวอยางตรวจสอบซ้ํา
4.3 การจัดการปญหาผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน ภายหลังการปรับปรุง
๕. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ระดับอําเภอ
๖. รวบรวมขอมูล และวิเคราะหสถานการณคุณภาพและความไมปลอดภัยดานอาหารเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดการปญหา ในปตอไป
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 256๑)
การกําหนดแผนการเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานอาหารสดและอาหารแปรรูปกลุมเปาหมาย
จากสถานที่ผลิต, สถานที่จําหนาย ในจังหวัดระนอง ดังตารางตอไปนี้
ประเภทกลุมอาหาร
อาหารสด

1. ผักผลไมสด
2. เนื้อสัตวสด
อาหารแปรรูป
1. น้ําบริโภคฯ
2. ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
3. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
5. น้ํามันทอดอาหาร
๖. พริกปน ถั่วปน พริกแหง

แหลงที่มาตัวอยาง

เปาหมาย
(ตัวอยาง)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สถานที่จําหนาย
สถานที่จําหนาย

52
5

พ.ย. 60 – มิ.ย. 61
พ.ย. 60 – มิ.ย. 61

สถานที่ผลิต
สถานที่ผลิต
สถานที่จําหนาย
สถานที่ผลิตผลิตภัณฑอาหาร
สถานที่จําหนาย
สถานที่ผลิต/จําหนาย
รวม

2

เม.ย. - มิ.ย.61

รอสสจ.แจง
5
๕
69

เม.ย. – พ.ค.61
พ.ย. 60 – มิ.ย.61
พ.ค - มิ.ย.61

ผลการเฝาระวังคุณภาพอาหารสดและอาหารแปรรูปตามแผนเฝาระวังฯ

ผลิตภัณฑสุขภาพ
กลุมเปาหมาย
1. อาหารสด
1. ผักผลไมสด
2. เนื้อสัตวสด
2. อาหารแปรรูป
๑. น้ํามันทอดอาหาร
๒. น้ําบริโภคฯ
๓. พริกปน ถั่วปน พริกแหง
๔. ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
๕. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
ตัวอยาง
ทั้งหมด

ผลการตรวจวิเคราะห/ตรวจสอบ
ผาน
ไมผาน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

52
5

52
5

100.00
100.00

0
0

0.00
0.00

5

5

100.00
2 ตย. รอผลฯ
๕ ตย. รอผลฯ

0

0.00

62

62

๑๐๐.๐0

0

0.00

ในปงบประมาณ 2561 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ – 28 กุมภาพันธ 256๑) อําเภอสุขสําราญ
จัง หวัดระนองสุมเก็บตัวอยางอาหารสด ไดแก ผักผลไมสด เนื้อสัตวสด จากสถานที่จําหนาย และอาหาร
แปรรูป ไดแก น้ํามันทอดอาหาร จากสถานที่ผลิตอาหาร จํานวนรวมทั้งสิ้น 62 ตัวอยาง เพื่อตรวจสอบสาร
ปนเปอน ไดแก สารตกคางจากยาฆาแมลง สารเรงเนื้อแดง สารโพลารและวัตถุเจือปนอาหารโดยใชชุดทดสอบ
เบื้องตน/สงตรวจหองปฏิบัติการ ผลปรากฏ มีตัวอยางอาหารที่ผานเกณฑจํานวน 62 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ
๑๐๐ สรุปตัวชี้วัด “ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย” ผานเกณฑ
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.ในกรณีที่ตรวจ ไมผานเกณฑมาตรฐาน แหลงที่มา/ที่ผลิตของวัตถุดิบที่ตรวจ ไมทราบแหลงที่มาชัดเจน เนื่องจาก
มีรถมาสงวัตถุดิบในพื้นที่

แนวทางแกไขปญหา
1.ทําแนวทางแจงรายละเอียดในการเก็บขอมูลใหผูประกอบการทราบและเบอรโทรศัพทติดตอใน
กรณีที่มีรถมาสงวัตถุดิบ

