
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 1. มีทะเบียน 1) ร้านชํา 2) 

ร้านอาหาร 3) แผงลอยขาย

อาหาร ครบถ้วน

รพ.ปากพนัง, สสอ., 

รพ.สต., เทศบาล

1 สํารวจและจัดทําทะเบียนร้านชํา หรือ 

ร้านอาหาร หรือ แผงลอย

2.ร้านชํา ร้านอาหาร แผงลอย

ขายอาหาร ได้รับการตรวจเยี่ยม

ครบถ้วน พร้อมสรุป วิเคราะห์

ปัญหา

ส่งผลการ

ตรวจ มิ.ย.

64

ระดับความสําเร็จการเฝ้าระวังร้านชํา 

ร้านอาหาร  แผงลอยจําหน่ายอาหาร

ปฏิทินการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ปี 2564 คปสอ.ปากพนัง

ตัวชี้วัด/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ปัญหา

2 ตรวจประเมินให้คําแนะนําร้านชํา 

ร้านอาหาร  แผงลอยจําหน่ายอาหาร 

และมีสรุปผลการตรวจ

3.มีแผนงาน/กิจกรรมแก้ไข

ปัญหาที่พบ

2 ระดับ 5 อาหารปลอดภัยจาก

สารห้ามใช้ 5 ชนิด และน้ํามัน

ทอดซ้ํา ร้อยละ 98

รพ.ปากพนัง, สสอ., 

รพ.สต., เทศบาล

1 ดําเนินงานตรวจเฝ้าระวังสารห้ามใช้ 5

 ชนิด ในอาหารและน้ํามันทอดซ้ํา โดย

ชุดทดสอบเบื้องต้น

(ตรวจอย่างน้อย 30 ตย./ชนิดของ

สารห้ามใช้  ส่งรายงาน 1 ครั้ง/ปี 

ตามกําหนดเวลา : 30 เม.ย.64)

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเฝ้า

ระวังสารห้ามใช้ 5 ชนิดในอาหารและ

น้ํามันทอดซ้ํา(โครงการอาหารปลอดภัย)
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ระดับความสําเร็จการเฝ้าระวังร้านชํา 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

3 จํานวนเครื่องสําอางที่แสดง

ฉลากถูกต้อง ร้อยละ 85

รพ.ปากพนัง, สสอ., 

รพ.สต., เทศบาล

1 จัดทําข้อมูลสถานที่จําหน่าย

เครื่องสําอาง (ร้านค้า,ร้านเสริมสวย)

ในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานที่จําหน่ายเครื่องสําอาง

ได้รับการตรวจสอบฉลาก ร้อยละ 

100

2 ตรวจแนะนําฉลากผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอาง ณ สถานที่จําหน่าย

สถานที่จําหน่วยเครื่องสําอางทีมี

ฉลากไม่ภูกต้อง ได้รับบันทึกชี้แจง ส่งผล 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางได้รับ

การตรวจสอบแสดงฉลากถูกต้องใน

สถานที่จําหน่ายเครื่องสําอาง

เครื่องสําอาง ณ สถานที่จําหน่าย

ตรวจสอบการจําหน่ายและการใช้

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในร้านเสริมสวย

ฉลากไม่ภูกต้อง ได้รับบันทึกชี้แจง

ผู้ประกอบการ ร้อยละ 100
ส่งผล 

พ.ค.64

3 ตรวจติดตามซ้ํา ร้านจําหน่าย

เครื่องสําอาง และร้านเสริมสวยที่พบ

การจําหน่ายเครื่องสําอางไม่ถูกต้อง

(ถ้ามี)

ก1 สถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจ

ครอบคลุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมี

ความปลอดภัยจากสารที่มีฤทธิ์ในการลด

น้ําหนัก/เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
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ระดับความสําเร็จการเฝ้าระวังร้านชํา 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1 สํารวจข้อมูลสถานที่จําหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมาย(ร้านชํา

,แผงลอย,ร้านจําหน่ายเครื่องสําอาง

,สถานประกอบการด้านยา,ร้านเสริม

สวย)

2 ตรวจสถานที่จําหน่าย

4 สสอ., รพ.สต., 

เทศบาล

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ

การตรวจประเมินการเก็บรักษา

คุณภาพนมโรงเรียน ครอบคลุมร้อยละ

ร้อยละของความสําเร็จในการเฝ้ระวังการ

เก็บรักษานมโรงเรียน ณ โรงเรียน

1 จัดทําทะเบียนรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ

นมโรงเรียน
2 ตรวจสอบประเมินคุณภาพนมโรงเรียน

5 รพ.ปากพนัง, สสอ.

ส่งผล 

พ.ค.64

1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิต ส่งผล 

มิ.ย.64

6 สสอ.,รพ.สต.

1 ดําเนินการตรวจเฝ้าระวังโฆษณาด้าน

คุณภาพนมโรงเรียน ครอบคลุมร้อยละ

 100

สถานที่ผลิตน้ําบริโภคฯและ

น้ําแข็งผ่านเกณฑ์ GMP ร้อยละ 

100

ระดับ 5 มีการดําเนินงานตรวจ

เฝ้าระวังโฆษณาด้านสุขภาพทาง

สื่อต่างๆที่สถานที่ผลิต

แพร่กระจายสื่อตั้งในอําเภอ และ

รายงานผลครบทั้ง 3 ไตรมาส

ร้อยละของสถานที่ผลิตน้ําบริโภคฯและ

น้ําแข็งได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ GMP

ระดับความสําเร็จในการเฝ้าระวังการ

โฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมาย

1 ดําเนินการตรวจเฝ้าระวังโฆษณาด้าน

สุขภาพ

รายงานผลครบทั้ง 3 ไตรมาส
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ระดับความสําเร็จการเฝ้าระวังร้านชํา 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2 บันทึกผลรายงานทางเว็บ สสอ.ปากพนัง

รายงาน 

ก.พ.64

รายงาน 

เม.ย.64

รายงาน มิ.ย.

64

7 รพ.ปากพนัง,สสอ.

1 ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านยา รายงาน 15 

ก.พ. 64

8 รพ.ปากพนัง,สสอ.ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถานที่ผลิต กลุ่มเป้าหมายผ่านมาตรฐานตาม

สถานประกอบการด้านยา ได้รับ

การตรวจมาตรฐาน ร้อยละ 100

ร้อยละของสถานประกอบการด้านยา 

ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน

8 รพ.ปากพนัง,สสอ.

1 สํารวจข้อมูลสถานที่ผลิตขนมจีนทั้งหมด

2 จัดทําแผนพัฒนาผู้ประกอบการ/

สถานที่ผลิตขนมจีนกลุ่มเป้าหมาย

3 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตขนมจีน

กลุ่มเป้าหมายทุกแห่ง

4 กลุ่มเป้าหมายผ่านมาตรฐานตาม

เกณฑ์Primary-GMP ยื่นคําขออนุญาต

 และได้รับอนุญาต

ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถานที่ผลิต

ขนมจีนกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ 

Primary-GMP

กลุ่มเป้าหมายผ่านมาตรฐานตาม

เกณฑ์ Primary-GMP ยื่นคําขอ

อนุญาตและได้รับอนุญาต ร้อยละ

 100
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ระดับความสําเร็จการเฝ้าระวังร้านชํา 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

6 สถานพยาบาลได้รับการตรวจ

มาตรฐาน ร้อยละ 100

รพ.ปากพนัง,สสอ.

1 ตรวจประเมินสถานพยาบาล

11 รพ.ปากพนัง, สสอ., 

รพ.สต., เทศบาล

1 มีข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนตามแบบ

บันทึกข้อมูลโรงเรียน อย.น้อย เป็น

มีโรงเรียนผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อย

ละ 85

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการดําเนิน

กิจกรรม อ.ย.น้อย

ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการ

ตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

บันทึกข้อมูลโรงเรียน อย.น้อย เป็น

ปัจจุบัน

ละ 85

2 ติดตามผลการประเมินตนเองและ

ส่งผลการประเมินให้สสจ.

มีโรงเรียนผ่านระดับดีมาก ร้อยละ

 35

3 สสอ., สสจ. ลงประเมินโรงเรียน กรณี

ที่ได้ระดับดีมาก

มีโรงเรียนระดับดีเยี่ยม 1 แห่ง

9 รพ.สต.ทุกแห่ง มีอัตราการใช้ยา

ปฏิชีวนะใน 1) กลุ่มโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจส่วนบน และ 2) 

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ผ่าน

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80

รพ.ปากพนัง,รพ.สต.ร้อยละชองการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

(RDU)
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ระดับความสําเร็จการเฝ้าระวังร้านชํา 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

10 มีคะแนนรวมมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านยา 4.00-5.00

คะแนน

รพ.ปากพนัง

11

โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผลในชุมชน อําเภอปาก
1.เพื่อให้ประชาชนในเขตอําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รพ.ปากพนัง, สสอ., 

รพ.สต., เทศบาล

มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน

โรงพยาบาล

สมเหตุผลในชุมชน อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีความปลอดภัยจากการใช้ยา

(RDU @ PARKPANANG 

COMMUNITY)  ปีงบประมาณ 

2564

2. เพื่อให้ประชาชนในเขตอําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 มีความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล

12 โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ

ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ พชต.

บวร.ร.สร้างสุข@ปากพนัง อําเภอ

ปากพนัง

1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนใน

การป้องกันภัยจากผลิตภัณฑ์

สุขภาพให้ครอบคลุมพื้นที่อําเภอ

ปากพนัง

รพ.ปากพนัง, สสอ., 

รพ.สต., เทศบาล
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ระดับความสําเร็จการเฝ้าระวังร้านชํา 

ตัวชี้วัด/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ภาคีเครือข่าย ในการ

แก้ปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพของชุมชน

3. เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ

ดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้

13 โครงการกัญชาทางการแพทย์ 

เครือข่ายสุขภาพอําเภอปากพนัง

1.เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข

 แพทย์พื้นบ้าน เครือข่ายสุขภาพ

รพ.ปากพนัง, สสอ., 

รพ.สต., เทศบาล

 แพทย์พื้นบ้าน เครือข่ายสุขภาพ

อําเภอปากพนัง มีความรู้ ความ

เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กัญชาทางการแพทย์


