
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ 

.......................................................... 
ตามกรอบและเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 256๑ ของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก EB ๒(๒) กําหนดใหหนวยงานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบข้ันตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในคูมือ และวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ณ เดือนมีนาคม 256๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ ไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

การเฝาระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูป 
 

รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (รอยละ 80) 
 

สถานการณและสภาพปญหา (ขอมูลปงบประมาณ 25๖0) 
 ในปงบประมาณ ๒๕๖0  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ รวมกับโรงพยาบาลสุขสําราญ และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด ไดดําเนินการตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ
อาหาร ท้ังอาหารสดและอาหารแปรูป จากสถานท่ีผลิต และสถานท่ีจําหนาย ในเขตพื้นท่ีอําเภอสุขสําราญ 
จังหวัดระนองอยางตอเนื่อง  ผลการเฝาระวัง แสดงดังตาราง 

 

 จํานวน ผลการตรวจวิเคราะห/ตรวจสอบ 
อาหารกลุมเปาหมาย ตัวอยาง ผาน ไมผาน 

 ท้ังหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. อาหารสด       
   1.1 ผักและผลไม 40 40 100 0 0.00 
   1.2 เนือ้สัตวสด 4 4 100 0 0.00 
2. อาหารแปรรูป      
   2.1 น้ําบริโภคฯ ๑ 1 100 0 0.00 
   2.2 น้ําแข็งบริโภค      
   2.3 ผลิตภัณฑจากแปง
(ขนมจีน) 

๒ ๒ 100 0 0.00 

   2.4 น้ํามันทอดอาหาร 8 8 100 0 0.00 
รวมท้ังสิ้น ๕5 ๕5 100 0 0.00 

 

จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ ประเภทอาหาร  จํานวน ๕๕  ตัวอยาง          ผล
ปรากฏ ผานมาตรฐานท้ังหมด จํานวน ๕5 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 



แนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จัดทําหนังสือแจงรพ.สต. เพ่ือดําเนินการเก็บตัวอยางอาหารตามเปาหมาย 

 

รับตัวอยางอาหารท่ีรพ.สต.จัดเก็บตามรอบเปาหมาย 

กําหนดรายละเอียดเปาหมายในการดําเนินการ 

สงตัวอยางอาหาร เพ่ือสงตรวจวิเคราะหฯ ณ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 

ผานหนวยตรวจสอบเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ (Mobile unit for 

food safety) 

 

รายงานผลการตรวจ

วิเคราะหฯจากศูนย

วิทยาศาสตรการแพทย 

 

พ.ย.-ธ.ค.ของทุกป 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

2 สัปดาห 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีปฏิบัติ 

  ๑  กําหนดเปาหมายในการดําเนินการเฝาระวังสารปนเปอนในอาหาร ๘ ชนิด ไดแก บอแรกซ                     

สารฟอกขาว สารกันรา ฟอรมาลิน ยาฆาแมลง สารเรงเน้ือแดง สารโพลารในนํ้ามันทอดซ้ํา และอฟลาทอกซิน  โดยจัดสรร

เปาหมายตามขนาดของรพ.สต.และจํานวนประชากร   

  ๒  แจงการจัดสรรเปาหมายการดําเนินงานในท่ีประชุมผอ.รพ.สต. 

  ๓  ดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด โดยกําหนดหลักเกณฑ ดังน้ี 

        ๓.๑ สถานท่ีเก็บตัวอยาง :  ตลาดสดประเภทท่ี ๒ (ตลาดนัด) รานจําหนายอาหารและแผงลอย               

      ๓.๒  เปาหมายการเก็บตัวอยางสารปนเปอน ๘ ชนิด และเปาหมายตัวอยางสารปนเปอนท่ีตําบลตองเก็บ

ตัวอยางส งตรวจวิเคราะห  ณ หนวยตรวจสอบเคลื่อนท่ีฯ (สสจ.ระนอง)  หรือตรวจโดยชุดทดสอบเบื้องตน 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยในกรณียืนยันผลการตรวจเบื้องตน ณ หนวยตรวจสอบเคลื่อนท่ีฯ 

(สสจ.ระนอง) กรณีตรวจพบการปนเปอน และสงตรวจวิเคราะหหาปริมาณอฟลาทอกซิน  

  ๔  อําเภอจัดสงตัวอยางอาหารไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เปาหมายปละ ๒ ครั้ง) ในสวนของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ดําเนินการจัดสงตัวอยางอาหารไปยังศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือตรวจวิเคราะหใน

กรณียืนยันผลการตรวจเบื้องตน ณ หนวยตรวจสอบเคลื่อนท่ีฯ (สสจ.ระนอง) กรณีตรวจพบการปนเปอน โดยมี ขอปฏิบัติ ดังน้ี 

        ๔.๑  รวบรวมตัวอยางอาหารท้ังหมดจัดใสในกลองกระดาษ 

        ๔.๒  ทําหนังสือราชการสงตัวอยางอาหารพรอมรายละเอียดตัวอยาง เพ่ือสงตรวจวิเคราะห 

  ๕  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจวิเคราะหสารปนเปอน เพ่ือดําเนินการใน ๒ กรณี 

ดังน้ี 

       กรณีที่ ๑  ผานเกณฑมาตรฐาน ดําเนินการแจงขอมูลไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือใหแจงผล

การตรวจวิเคราะหไปยังผูประกอบการ ตอไป 

       กรณีที่ ๒  ไมผานเกณฑมาตรฐาน อําเภอดําเนินการตักเตือนผูประกอบการพรอมจัดทําบันทึกเปนลายลักษณ

อักษร สนับสนุนแผนพับความรู พรอมท้ังใหคําแนะนํา/ความรูใหแกผูประกอบการในการเลือกซื้อวัตถุดิบ และการเก็บรักษา 

และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ไดดําเนินการเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๕.๑ แจงขอมูลแหลงท่ีมา/ท่ีผลิต ไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือรวมดําเนินการตรวจสอบเฝา

ระวัง และดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ ตอไป 

   ๕.๒  ประชาสัมพันธผลการตรวจวิเคราะหอาหารผานสื่อตางๆ เชน ขาวสาธารณสุข แผนพับ 

นิทรรศการ เปนตน เพ่ือใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหา และเพ่ิมความระมัดระวังในการเลือกบริโภคใหมากย่ิงข้ึน 

   ๕.๓  รายงานผลในท่ีประชุมผอ.รพ.สต.และคปสอ.สุขสําราญ เพ่ือดําเนินการแกไขในสวนท่ี

เกี่ยวของ ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการวางแผนการดําเนินงาน ป 256๑ 
 ๑. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหสถานการณคุณภาพมาตรฐานอาหารสด และอาหารแปรรูป ไดแก ผัก
ผลไมสด เนื้อสัตวสด น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  ขนมจีน และน้ํามันท่ีใชทอด
อาหารจากสถานท่ีผลิต/สถานท่ีจําหนาย ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๒. กําหนดกลุมเปาหมายประเภทอาหารสด และอาหารแปรรูป  ใหเปนไปตามนโยบายท่ีสวนกลาง
กําหนด  และรวบรวมขอมูลสถานประกอบการท่ีเกีย่วของ ในอําเภอ 

๓. รวมผลักดันการบรรจุตัวช้ีวัด เปาหมายท่ีเกี่ยวของในแผนยุทธศาสตรสุขภาพ จังหวัดระนอง  
ประจําป  ๒๕60 - 2564  และผลักดันเขาสูคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ  พรอมช้ีแจงเจาหนาท่ี
สาธารณสุขระดับตําบลทราบ  เพื่อรวมดําเนินการในพื้นท่ี 
 ๔. จัดทําแผนงานโครงการ/แผนปฏิบัติการใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายระดับอําเภอโดยใช
มาตรการดังตอไปนี้ ในการสนับสนุนแกไขปญหา  เพื่อเปนการลดปจจัยเส่ียงตอสุขภาพของผูบริโภค 

4.1 การเฝาระวังคุณภาพอาหารสดและอาหารแปรรปู  โดยการตรวจสอบคุณภาพ/สาร
ปนเปอน (สงตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการ/ใชชุดทดสอบเบ้ืองตน)  และการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต ตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
  4.2 การติดตามตรวจสอบขอเท็จจริง/วิเคราะหจุดเส่ียง  ณ สถานประกอบการ   
พรอมใหคําแนะนํา เพื่อการปรับปรุงแกไข  แลวเก็บตัวอยางตรวจสอบซ้ํา 
  4.3 การจัดการปญหาผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐาน ภายหลังการปรับปรุง   

   ๕. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ระดับอําเภอ 

๖. รวบรวมขอมูล และวิเคราะหสถานการณคุณภาพและความไมปลอดภัยดานอาหารเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดการปญหา ในปตอไป 
 

ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2561 (ณ วันท่ี  28 กุมภาพันธ 256๑) 
การกําหนดแผนการเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานอาหารสดและอาหารแปรรูปกลุมเปาหมาย 
จากสถานท่ีผลิต, สถานท่ีจําหนาย ในจังหวัดระนอง ดังตารางตอไปนี้  

 

ประเภทกลุมอาหาร แหลงท่ีมาตัวอยาง 
เปาหมาย ระยะเวลา 
(ตัวอยาง) ดําเนินการ 

อาหารสด    
    1. ผักผลไมสด สถานท่ีจําหนาย  52 พ.ย. 60 – มิ.ย. 61 
    2. เนื้อสัตวสด สถานท่ีจําหนาย 5 พ.ย. 60 – มิ.ย. 61 
อาหารแปรรูป      
    1. น้ําบริโภคฯ  สถานท่ีผลิต 2 เม.ย. - มิ.ย.61 
    2. ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  สถานท่ีผลิต    
    3. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สถานท่ีจําหนาย รอสสจ.แจง เม.ย. – พ.ค.61 
5. น้ํามันทอดอาหาร  สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑอาหาร 5 พ.ย. 60 – มิ.ย.61 
  สถานท่ีจําหนาย   
๖. พริกปน ถ่ัวปน พริกแหง สถานท่ีผลิต/จําหนาย ๕ พ.ค - มิ.ย.61 

รวม 69  
 



ผลการเฝาระวังคุณภาพอาหารสดและอาหารแปรรูปตามแผนเฝาระวังฯ  
 

ผลิตภัณฑสุขภาพ 
กลุมเปาหมาย 

จํานวน ผลการตรวจวิเคราะห/ตรวจสอบ 
ตัวอยาง ผาน ไมผาน 
ท้ังหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. อาหารสด       
1. ผักผลไมสด 52 52 100.00 0 0.00 
    2. เนื้อสัตวสด 5 5 100.00 0 0.00 
2. อาหารแปรรูป      
๑. น้ํามันทอดอาหาร 5 5 100.00 0 0.00 
๒. น้ําบริโภคฯ  2 ตย. รอผลฯ 
๓. พริกปน ถ่ัวปน พริกแหง ๕ ตย. รอผลฯ 
๔. ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว   
๕. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

รวมท้ังสิ้น 62 62 ๑๐๐.๐0 0 0.00 
  

ในปงบประมาณ 2561 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 25๖๐ – 28 กุมภาพันธ 256๑)  อําเภอสุขสําราญ 
จังหวัดระนองสุมเก็บตัวอยางอาหารสด ไดแก ผักผลไมสด เนื้อสัตวสด จากสถานท่ีจําหนาย และอาหาร    
แปรรูป ไดแก น้ํามันทอดอาหาร จากสถานท่ีผลิตอาหาร จํานวนรวมท้ังส้ิน 62 ตัวอยาง เพื่อตรวจสอบสาร
ปนเปอน ไดแก สารตกคางจากยาฆาแมลง สารเรงเนื้อแดง สารโพลารและวัตถุเจือปนอาหารโดยใชชุดทดสอบ
เบ้ืองตน/สงตรวจหองปฏิบัติการ ผลปรากฏ มีตัวอยางอาหารท่ีผานเกณฑจํานวน 62  ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
๑๐๐ สรุปตัวช้ีวัด “ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย” ผานเกณฑ 
  

 

ปญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 
 1.ในกรณีท่ีตรวจ ไมผานเกณฑมาตรฐาน แหลงท่ีมา/ท่ีผลิตของวัตถุดิบท่ีตรวจ ไมทราบแหลงท่ีมาชัดเจน เน่ืองจาก

มีรถมาสงวัตถุดิบในพ้ืนท่ี 

 
แนวทางแกไขปญหา 

1.ทําแนวทางแจงรายละเอียดในการเก็บขอมูลใหผูประกอบการทราบและเบอรโทรศัพทติดตอใน
กรณีท่ีมีรถมาสงวัตถุดิบ  

 
 


