
 

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 54 ระดับความส าเร็จของการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคของอ าเภอผ่านระดับ 4 

เป้าหมาย (เกณฑ์) ผ่านระดับ 4  ร้อยละ 90 ของอ าเภอทั้งหมด 
ความหมาย/ 

ค านิยาม 
1) การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง มีการจดัระบบการคุม้ครองผู้บริโภคครบทุกด้าน

ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์สุขภาพ สถานบริการสุขภาพ การโฆษณา และการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

2) การรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง การแจ้งข่าวสารการกระท าท่ีสงสัยวา่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือถูก
ละเมิดของพลเมืองดี  หรือผู้เสียหายโดยวิธีการใดๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทราบทั้ง
ที่รู้ หรือไมรู่้ผู้กระท าผิด  โดยมีเจตนาเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการแก้ไข  หรือป้องกันมิให้
เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ  โดยเรื่องที่ร้องเรยีนจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่
ผู้เกี่ยวข้องจะสืบหาข้อเท็จจริงได ้

3) ข้อร้องเรียนของผู้บรโิภค หมายถึง ข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคหรือผู้รบับริการดา้นบริการ
สุขภาพ ในด้านความไม่ปลอดภัย ความไมเ่ป็นธรรม ความเสียหายจากบริการ/การให้บริการ 
หรือไดร้ับผลกระทบด้านอื่นๆ จากการให้บริการของสถานบริการสขุภาพ 

4) ร้อยละจ านวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคทีไ่ดร้ับการแกไ้ขปัญหาภายในเวลาที่ก าหนด หมายถึง 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้มีการด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด โดย 
- ภายใน 10 วันท าการ ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมลูครบถ้วน สามารถตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูลได้ และไม่ต้องตรวจสถานประกอบการ 
- ภายในเวลา 30 วันท าการ ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมลูไม่ครบถ้วน  สามารถรวบรวม

ข้อเท็จจริงโดยไมต่้องท าหลักฐานเพิ่มเติม และไม่ต้องตรวจสถานประกอบการ 
- ภายในเวลา 60 วันท าการ ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมลูไม่ครบถ้วน ต้องสืบหา

ข้อเท็จจริง รวมถึงต้องตรวจสถานประกอบการ 
5) ศูนย์คบส.อ าเภอ หมายถึง ศูนย์เครือข่ายระดับอ าเภอท่ีมภีารกจิในการด าเนินการด้านงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภณัฑ์สขุภาพใน 5 ภารกจิหลักได้แก่ 1) ประสานงาน ก าหนด
บทบาทการท างานร่วมกันในเครือข่ายพหุภาค ีและขับเคลื่อนพร้อมเช่ือมโยงเครือข่ายระดับ
ต าบล (ศูนย์ที่น่ีอย.ใกลบ้้าน) 2) เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพระดับอ าเภอ
และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 3) มีการเฝ้าระวังโฆษณาด้านผลติภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ 4) 
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้บรโิภค (อสม. และอย.น้อย ฯลฯ) 5) การเฝ้าระวัง 
สถานท่ีผลติ จ าหน่าย และเฝ้าระวงั ผลิตภณัฑส์ุขภาพประจ าปี และการด าเนินการตาม
โครงการอาหารปลอดภัย 

6) ศูนย์ที่น่ีอย.ใกล้บ้าน หมายถึง ศูนย์เครือข่ายระดับต าบล ตั้งอยู่ท่ี รพ.สต. ทุกแห่ง มีภารกิจใน
การด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์สุขภาพเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดย
ให้ความรู้ ปรับทัศนคติให้ประชาชนไม่หลงเชื่อสื่อโฆษณาได้อย่างเหมาะสมและให้ค าปรึกษา
ประชาชนเมื่อพบปัญหาจากผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

7) ผลิตภณัฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภณัฑ์สุขภาพภายใต้การดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  ได้แก ่อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถอุันตราย วัตถุเสพติด 
วัตถุออกฤทธิ์ 

8) สถานบริการสุขภาพ หมายถึง  สถานบริการสุขภาพเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการธุรกิจ
บริการเพื่อสุขภาพ สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสรมิสวย) และสถานพยาบาลที่ได้รับ



 

อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.
2541 (เช่น คลินิกเอกชน เป็นต้น) 

9) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/ผูบ้ริโภค หมายถึง การให้ความรู้กับผู้ประกอบการ 
ผู้บริโภค เครือข่ายสาธารณสุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภค
และเฝ้าระวังปัญหาในชุมชน รวมถึงการประชาสมัพันธ์ กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้
ชุมชน โดยสื่อซึ่งเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสายในโรงเรยีน สื่อ
ท้องถิ่น 

10) ร้านยา หมายถึง สถานประกอบการที่ไดร้ับใบอนุญาตขายยาแผนปจัจุบัน (ขย.1) ใบอนุญาต
ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จทีไ่มใ่ช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2) ใบอนุญาตขาย
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ (ขย.3) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ (ขย.บ.) 

11) สถานท่ีผลติอาหาร 57 ประเภทท่ีเข้าข่าย GMP ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP (Good 
Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติอาหาร เป็นเกณฑห์รือ
ข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการผลิต/ควบคุมเพื่อใหผู้้ผลิตปฏิบตัิตามและท าใหส้ามารถ
ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภยั โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะท าให้อาหาร
เป็นพิษ เป็นอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภยัแก่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการ
เก็บรักษาอาหาร, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่องน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท (ฉบับท่ี 3) และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ.2549 เรื่องวิธีการผลติเครือ่งมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาผลติภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวธิีการฆ่าเช้ือด้วยความ
ร้อนโดยวิธีพาสเจอรไ์รส ์

12) สถานท่ีจ าหน่ายเครื่องส าอาง หมายถึง ร้านค้า/ร้านเสริมสวย/มินิมาร์ท/ซุปเปอร์มาเก็ต มี
ที่ตั้งถาวรที่มีเครื่องส าอางจ าหน่ายเครื่องส าอาง หมายถึง เครื่องส าอางควบคุมเฉพาะ
ประเภทครีมทาหน้า (เครื่องส าอางทุกประเภท ก าหนดเป็นเครื่องส าอางควบคุม ซึ่งต้องจด
แจ้งรายละเอียดก่อนผลติ จ าหน่าย)  เครื่องส าอางอันตราย ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หมายถึง เครื่องส าอางที่พบสารหา้มใช้ (ตามแผ่นพับ) และ
เครื่องส าอางตามรายชื่อห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย  รายละเอียดแนบท้าย 

ผลงานย้อนหลัง    ปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 100 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

   อ าเภอ 32 แห่ง 

แหล่งข้อมลู / การ
จัดเก็บ 

- จากรายงานประจ าปี ศูนย์คบสอ าเภอ 01 ตัดยอด 31 พฤษภาคม 2558 ส่งถึงสสจ.ภายใน 15 
มิถุนายน 2558 

ความถี่ในการจัดเก็บ - 12 เดือน 
สูตรค านวณ (จ านวนอ าเภอที่ผ่านเกณฑร์ะดับ 4 x 100) / จ านวนอ าเภอทั้งหมดในจังหวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
(ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงาน) 

ประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 1 พิจารณาเกณฑ์ 3 ข้อแรก  
ประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 2 พิจารณาเกณฑ์ข้อ 1-5   
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและการประชุมครอบคลมุภารกิจการบรหิารจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์และบริการสุขภาพ  และอาหารปลอดภัย  



 

2) อ าเภอมีแผนงานด้านบริหารจดัการเรื่องร้องเรยีน / การคุม้ครองผูบ้ริโภค/ อาหารปลอดภัย 
3) การด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

3.1 อ าเภอมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน / แนวทางในการบรหิารจดัการเรื่องร้องเรียนใน
สถานบริการสาธารณสุข / เรื่องรอ้งเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหาภายในเวลาที่
ก าหนด   
3.2 การตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการ/ผลติภณัฑ์สุขภาพประจ าปี/งานอาหารปลอดภัย 

ได้แก่ ร้านยา สถานพยาบาล อาหาร ตลาดสด ร้านอาหาร/แผงลอย ก๋วยเตี๋ยว สาร
ปนเปื้อน เครื่องส าอาง  

3.3 การเฝา้ระวังโฆษณา มผีลการเฝ้าระวัง มีการแกไ้ขปัญหาเบื้องต้นและมีกิจกรรมเชิงรุก 
กรณไีม่มสีถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ ต้องมีการเฝ้าระวังคลื่นวิทยุอื่นๆ หรือสื่ออ่ืนใดที่เป็น
ปัญหาในพ้ืนท่ี  

4 การมีนวัตกรรม/R2R/CQI ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภณัฑแ์ละบริการสุขภาพ/งาน
อาหารปลอดภัย 

5 การสร้างเครือข่ายด าเนินงานคบส. 
(5.1) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
(5.2) การอบรมอสม.เช่ียวชาญงานคบส.ระดับรพ.สต.  
(5.3) การด าเนินงานกิจกรรมอย.น้อย 
(5.4) การตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าสถานท่ีจ าหน่ายผลติภณัฑส์ุขภาพ 

แผนงาน / โครงการ - ระดับจังหวัด  อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ, พัฒนาระบบคุณภาพศูนย์คบสและ
ฐานข้อมูล, สร้างแกนน าเครือข่ายภาคประชาชนและท้องถิ่นในระดบัจังหวัด  
 - ระดับอ าเภอ จัดอบรม อสม.เช่ียวชาญงาน คบส. เรื่อง การเฝ้าระวังโฆษณาและรับเรื่อง
ร้องเรียน, ประเมินศูนย์ที่น่ีอย.ใกล้บ้านตามเกณฑ,์ จัดอบรมให้ความรู้และสร้างคณะท างานภาค
ประชาชนและภาคท้องถิ่นในระดบัอ าเภอ, ประชาสัมพันธ์เชิงรุกชุมชน, มีศูนย์ที่นี่อย.ใกล้บ้านใน
โรงเรียน (ป้าย สิ่งสนับสนุน), ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนบรรจุงานคบส.ลงในแผนต าบล, 
ด าเนินการโครงการหมู่บ้านอย่าหลงเชื่อง่าย 
- ระดับต าบล พัฒนาคุณภาพศูนย์ที่นี่ อย.ใกล้บ้าน, จัดท านวัตกรรมด้านงานคบส/อาหาร
ปลอดภัย แพทย์แผนไทยร่วมกับทอ้งถิ่น 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
ชื่อผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์ 

 เภสัชกรหญิงวิภา  ศิรสิวัสดิ์  044-465011-14 ต่อ 105-106 

 


