
รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : 9. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
เป้าหมาย : ร้อยละ 75 

 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
สถานการณ์คุณภาพและความไม่ปลอดภัยด้านอาหารเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งในวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการปรุงประกอบอาหาร รวมทั้งคุณภาพมาตรฐานของอาหาร
แปรรูป ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหารที่ได้รับอนุญาต
และด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง จ านวน  241 แห่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ระดับจังหวัดและอ าเภอ สามารถ
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารได้ทั้งหมด 241 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แต่พบว่ามีสถานที่ผลิตอาหารที่
ด าเนินการจ านวน 187 แห่ง หยุดผลิต 53 แห่งและเลิกกิจการ 1 แห่ง สถานประกอบการทั้ง 187 แห่ง อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยมีสถานการณ์ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์อาหารสด : ผักและผลไม้สด 
จากข้อมูลผลการส ารวจการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด โดยส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน (หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยอาหาร:Mobile Unit ของจังหวัดเชียงใหม่) ปี 2558-
2560 โดยตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น (Screen Test) โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย (GT Test Kit) และTM/2 Kit 
จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 321, 589 และ 742 ตัวอย่าง ตามล าดับ พบการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผักและ
ผลไม้สดในระดับอันตราย ร้อยละ 0.3 (จ านวน 1 ตัวอย่าง), 0.7 (จ านวน 4 ตัวอย่าง) และ 1.5 (จ านวน 11 
ตัวอย่าง) ตามล าดับ ส่วนในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม – ธันวาคม 60) อยู่ในช่วงรอผลวิเคราะห์จากหน่วย
เคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยอาหาร(Mobile Unit) ของจังหวัดเชียงใหม่ จากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาพบการ
ตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในจ านวนที่ไม่สูงมากนัก แต่ต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังและให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกตรวจสอบสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) เพ่ือพัฒนาให้ได้
มาตรฐานและการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.เกษตรจังหวัดล าพูน , สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดล าพูน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ และเพ่ือความปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม้สดของ
ผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ให้รู้ความรู้แก่ประชาชนในการล้างผักผลไม้สดก่อนน ามา
รับประทาน โดยผ่านการอบรมแก่เครือข่ายผู้บริโภค และนักเรียน อย.น้อย เป็นต้น 

2) ผลิตภัณฑ์อาหารแปรูป : นมโรงเรียน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ไม่มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียนในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ 2559 - 

2560 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ของทุกอ าเภอ ออกให้ความรู้ร่วมกับทีมตรวจเยี่ยมคุณครู
นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งประสานเครือข่ายแต่ละพ้ืนที่เช่น อสม , แกนน าอย.น้อย. ในการเฝ้าระวัง
นมโรงเรียนโดยได้ติดตามเฝ้าระวังมาตรฐานการจัดการ การเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความปลอดภัย
นมโรงเรียน โดยได้แจกเอกสารการดูแลจัดเก็บและรักษานมโรงเรียนให้กับผู้แทนครูและนักเรียนในทุกอ าเภอ ในปี 
2560 ไม่พบรายงานปัญหาเกี่ยวกับนมโรงเรียน เช่น เกิดการเน่าเสียหรือปัญหาเด็กได้รับอันตรายจากการบริโภค
นมโรงเรียน ฯลฯ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามก ากับดแูลการบริหาร 
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จัดการคุณภาพนมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน จังหวัดล าพูน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเป็นประธาน
และมีหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเป็นคณะกรรมการ  
 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  

 

 2.1 Structure – Function 
 

โครงสร้างภายใน 
Intra-sectorial 

โครงสร้างภายนอก 
Inter-sectorial 

1. กลุ่มงาน คบส. (สสจ.) 
2. คณะกรรมการ คบส.ระดับอ าเภอ (รพ., สสอ., 
รพ.สต.) 

1. คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2. Cluster Green&Clean Hospital 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
4. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
5. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วน 
6. ผู้ประกอบการ 

  
2.2 GAP Analysis  
จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560  สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารสดและอาหารแปรรูป 

(ผักและผลไม้สด นมโรงเรียน) ด าเนินการได้ตามแผนฯ ร้อยละ 100.0 ผ่านมาตรฐาน 98.5 ในกรณีที่ไม่ผ่าน
มาตรฐาน ได้แก่ ผักและผลไม้สด พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงจ านวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.5 ในผักชี ผักชี
ฝรั่ง ผักกาดขาว ถั่วฟักยาว กะหล่ าดอก ส่วนนมโรงเรียน จังหวัดล าพูน ไม่มีสถานที่ผลิต แต่ได้ติดตามเฝ้าระวังการ
จัดการ การเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความปลอดภัยนมโรงเรียน ที่ผ่านมายังไม่พบรายงานปัญหา
เกี่ยวกับนมโรงเรียน 
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KPI Partnership Investment Regulate Advocate Building capacity 

ผลิตภัณฑ์
อาหารสด
และ
อาหาร
แปรรูปมี
ความ
ปลอดภัย 

1.ภาครัฐ/หน่วยงาน 
- อสม.ในพ้ืนที่ 
- รพ.สต. , สสอ., รพ. 
- นักเรียน อย.น้อย 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถาบันการศึกษา ภาครัฐ/
ภาคเอกชน 
- อปท./อบต. 
- อย. 
- คณะอนุกรรมการคบส.เขต 1 
- สนง.เกษตร 
- สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
ฯลฯ 
2.ภาคเอกชน 
- ผู้ประกอบการ 
- เจ้าของตลาด/ร้านค้า 
3.ภาคประชาชน  
-ชมรม, กลุ่ม, เครือข่ายภาคประชาชน  

1.Staff 
จ านวนบุคลากรที่มีความ
ช านาญในการตรวจสอบ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร
สดมีไม่เพียงพอ 
2.System 
แผนการด าเนินงานฯ ของ
จังหวัดล าพูน ไม่สอดคล้อง
กับเป้าหมายใน Essential 
Task 3 เดือน 
3.Structure  
ยังไม่มีหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ฯ ในจังหวัด
ล าพูน ท าให้การท างานมี
ความล่าช้า 
4. งบประมาณมีไม่
เพียงพอและการจัดการ
งบประมาณมีความล่าช้า 

การควบคุมก ากับ
ติดตามเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์อาหารสด :
ผักผลไม้สด ยังมีความ
ไม่ชัดเจนในการ
ด าเนินการ เนื่องจาก
การใช้สารเคมีในผัก
ผลไม้สด เกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน 
 

1.เครือข่ายที่เก่ียวข้องยัง
ขาดความตระหนักในสิทธิ
และหน้าที่ในการตรวจสอบ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร
สดและอาหารแปรรูป  
2. การด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง
ตามห่วงโซ่อาหาร ยังเป็นใน
ลักษณะแยกส่วน ขาดการ
เชื่อมต่อข้อมูลแหล่งวัตถุดิบ
ปลอดภัยในพื้นที่ 

1.เพ่ิมศักยภาพด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้แก่ภาคีเครือข่าย
ในพ้ืนที่ 
2.กระตุ้นการสร้างเครือข่าย 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคให้
ครอบคลุมทุกอ าเภอ 
3.สร้างองค์ความรู้ในการ
บริโภคผักผลไม้สดที่
ปลอดภัยให้ผู้บริโภค 

2.3 Framework 
วิเคราะห์ GAP ตามกลยุทธ์ PIRAB 
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 2.4 Task List  
ร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

1. ร้อยละ 60 ของผักและผลไม้สดในสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) และสถานที่จ าหน่ายมีความปลอดภัยจาก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
2. ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ตัวชี้วัด Essential Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ร้อยละ75 ของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
สดและอาหาร
แปรรูปมีความ
ปลอดภัย 

1. มีแผนการ
ด าเนินงานอาหาร
ปลอดภัยระดับ
จังหวัด 
2. ด าเนินการตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 
3. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ของอ าเภอ 

1. ด าเนินการตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 
2. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ของอ าเภอ 

1. ด าเนินการตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 
2. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ของอ าเภอ 

1. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ของอ าเภอ 
2.สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน                 
3.ผลิตภัณฑ์
อาหารสดและ
อาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
75 

 
 2.5 Activities /Project  

แผนการด าเนินการในปี2561 
1) จัดประชุมคณะท างานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดล าพูน เพ่ือก าหนดแนวทางและ

ติดตามการด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารร่วมกัน 2 ครั้ง/ปี และจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าที่ฯ ปีละ 1 ครั้ง 

2) จัดอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร ในเรื่องมาตรฐานการผลิต และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
(มีแผนจัดประชุมเดือนมกราคม 2561) 

3)  ก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกับทีมอ าเภอ ในการตรวจติดตามสถานที่ผลิตอาหารและสุ่ม
ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ก าหนดแผนการสุ่มตรวจเฝ้าระวังอาหารสด  ณ สถานที่จ าหน่าย 
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น  
 2.6 Monitoring and Evaluation Process  

1) คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2) Cluster Green&Clean Hospital 
3) กลุ่มงาน คบส. (สสจ.) 
4) คณะกรรมการ คบส.ระดับอ าเภอ (รพ., สสอ., รพ.สต.) 
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3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดล าพูนได้ด าเนินการตรวจยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สดร่วมกับหน่วย

เคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยอาหาร : Mobile Unit ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชุดตรวจ GT-Test kits 
(Organophosphate, Carbamate) และชุดตรวจ TM/2 (Organochlorin, Pyrethroids) ทั้งหมด 742 ตัวอย่าง 
ผ่านมาตรฐาน 731 ตัวอย่าง (ร้อยละ 98.5) และพบยาฆ่าแมลงในระดับที่อันตราย 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.5) ใน
ผักชี ผักชีฝรั่ง ผักกาดขาว ถั่วฟักยาว กะหล่ าดอก โดยมีการเก็บตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายครอบคลุมทุกอ าเภอ
และตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
  ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยอาหาร มีแผนการเก็บ
ตัวอย่างผักและผลไม้สดปีละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2561 และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2561) และจาก
การตรวจ ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด จ านวน 2 แห่ง พบว่า ผ่านมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงฯ และผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน จ านวน 2 รายการ  
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปจังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2561 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
(ตัวอย่าง) 

ผลการด าเนินงาน ปี 61 (ตุลาคม – ธันวาคม 60) 
เมือง ป่าซาง บ้าน

โฮ่ง 
เวียง
หนอง
ล่อง 

ลี้ ทุ่งหัว
ช้าง 

แม่ทา บ้านธิ รวม 

1. ร้อยละ
ของผัก
และผลไม้
สดมีความ
ปลอดภัย
จาก
สารเคมี
ก าจัด
ศัตรูพืช    
(ร้อยละ 60) 
 

เป้าหมาย 2 - - - - - - - 2 
ผลงาน 2        2 
ร้อยละ 100        100 

๒. ร้อยละ
ของ
ผลิตภัณฑ์
นม
โรงเรียน 
ณ  สถานที่
ผลิต มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์

เป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลงาน - - - - - - - - - 
ร้อยละ          
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
(ตัวอย่าง) 

ผลการด าเนินงาน ปี 61 (ตุลาคม – ธันวาคม 60) 
เมือง ป่าซาง บ้าน

โฮ่ง 
เวียง
หนอง
ล่อง 

ลี้ ทุ่งหัว
ช้าง 

แม่ทา บ้านธิ รวม 

ที่ก าหนด          
(ร้อยละ 
100) 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4.1 ในช่วง 3 เดือนแรก แผนการด าเนินงานแต่ละจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนของเป้าหมายในEssential 
Task เช่น หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่มี 1 คัน ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

4.2 การจัดท าแผนเก็บตัวอย่างหรือการก าหนดเป้าหมายควรมาจากการพิจารณาร่วมกันระหว่างแต่ละ
จังหวัด, หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 

  

ผู้รายงาน : นายสาธิต  เจริญพงษ์ 
ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 29  ธันวาคม 2560 
โทร   : 053-093725 
E-mail : tom_thit@hotmail.com 
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